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Förord      

Vårt val av ämne var ett resultat av önskemål från den uppdragsgivare som vi tog 
kontakt med. Vi hade önskemål om att i första hand skriva en uppsats med anknytning till den 
studieinriktning som vi valt. Vi tyckte att produktkalkylering var ett intressant ämne.   

Våra kunskaper inom produktkalkylering var endast på övergripande basis vid 
uppsatsens start, men under arbetets gång har vi lärt oss mycket och fått en fördjupning inom 
ämnet.  

Vi vill som avslutning tacka Stefan Johansson och Steve Ahlkvist på ScanAuto i 
Karlstad AB samt vår handledare Bengt Bengtsson vid Karlstads Universitet. De har alla 
bidragit med värdefull information, stöttat oss på vägen till vår måluppfyllelse, denna  
C-uppsats.    

Karlstad den 4 januari 2006    

Gwendolyn Tellfors      Tommy Wålberg                         
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Sammanfattning   

I denna uppsats skall vi ta fram en produktkalkyl för ScanAuto. ScanAuto har under 
de senaste åren gått med förlust men har under hösten 2005 arbetat fram en förändring av sin 
servicemottagning. De önskade få vår hjälp med att ta fram självkostnadskalkyler före och 
efter denna förändring, för att se om detta nya koncept är mer vinstgivande än det sätt de 
arbetat på tidigare.   

ScanAuto har fram till hösten 2005 haft en verkstadsdel som i sin helhet givit ett 
negativt resultat. Den har varit alltför resurskrävande; servicemekaniker har exempelvis 
tillbringat alltför stor tid i telefonen istället för i verkstaden. Under hösten 2005 har ScanAuto 
lanserat ett helt nytt koncept; 15-minuters service. Syftet med denna förändring är att man vill 
effektivisera och systematisera verkstadsprocessen. Man tror att man kan uppnå en bättre 
självkostnad per anställd i verkstadsavdelningen genom att ha en effektivare process och 
därmed kunna öka kundlikviditeten.  

Vårt val av kalkylmodell blev självkostnadskalkylering. Självkostnadskalkylering är 
en av de mest använda i svenskt näringsliv. Denna kalkylmetod innebär att företagets samtliga 
kostnader skall tas med i kalkylen. Självkostnadskalkylering utmärks av en fullständig 
kostnadsfördelning (till skillnad från bidragskalkylering som har en ofullständig 
kostnadsfördelning). Man ser det som att företagets kalkylobjekt (i ScanAutos fall tjänster), 
orsakar kostnaderna och därför ska bära sin andel av dem.    

Eftersom vi kommer in i en inledande fas av ScanAutos förändring, så kan vi endast 
basera våra kalkyler på branschens tal och eventuella förändringar som uppstått under de fyra 
veckor som 15-minuters service har pågått. Under denna tid var förändringarna så små att vi 
ansåg att det var bäst att basera våra kalkyler på branschens tal och optimering av systemet.                      
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1 Inledning  

Vi vill i detta inledande kapitel ge en kort orientering om vårt ämnesval. Vi har valt att 
skriva om bilbranschen. Bilbranschen har mycket i sin redovisning som är branschspecifikt, 
så som nyckeltal för att nämna något.  

1.1 Varför denna uppsats  

Vårt ämnesval ligger till grund för vårt personliga intresse för bilbranschen. ScanAuto 
erbjöd oss att se över deras nya förändring och därmed problematisera de olika situationer 
som kan uppstå vid muntliga avtal. Vi fick även se på två sätt att bedriva en serviceverkstad 
och kunna jämföra dessa. Vi ansåg att detta var en bra metod för att visa vår kunskap inom 
ämnet redovisning och kalkylering.   

I examensarbetets inledande fas tog vi kontakt med Steve Ahlqvist på ScanAuto i 
Karlstad, för att höra oss för om vi kunde få skriva vårt examensarbete där. Steve var mycket 
glad över vårt intresse och eskorterade oss vidare till Stefan Johansson, företagets VD. Stefan 
berättade i ett tidigt skede att de var angelägna om att få hjälp med ett helt nytt koncept inom 
företaget som gällde kund- och ordermottagning vid företagets servicemottagning  Vi ansåg 
att företaget, och det område som de önskade hjälp inom, verkade intressant och vi bestämde 
oss för att ingå ett samarbete med ScanAuto i Karlstad för att skriva vår C-uppsats.   

Efter att Stefan Johansson på ScanAuto givit oss en fördjupad inblick i det problem 
som vi skulle titta på samt ett möte med vår handledare i kursen, Bengt Bengtsson, fastställde 
vi tillsammans med honom en problemformulering som sedan godkändes.   

1.2 Företagsbakgrund  

ScanAuto i Karlstad AB har sedan 1991 bedrivit bilverksamhet. År 2001 blev 
företaget även auktoriserad återförsäljare för Ford. ScanAuto i Karlstad AB ingår i Olle 
Olsson bolagen som har sitt säte i Uppsala. Olle Olsson bolagen har under flertalet år varit 
verksamma i bilbranschen och då med nationell räckvidd. Olle Olsson bolagen är 
generalagent för Mazda och idag är de även generalagent för Suzuki, Fiat samt Alfa Romeo.   

Hela bilbranschen är inne i en stor förändringsprocess, så även ScanAuto i Karlstad. 
Generalagenten ställer hela tiden nya och större krav på ScanAuto i Karlstad. Resultatet av 
detta har blivit att ett flertal bilhandlare som representerat ett visst bilmärke, väljer/tvingas att 
byta till ett annat märke eller att avveckla verksamheten helt och hållet.   

Den 1 april 2004 tog ScanAuto beslut om att inte fortsätta som auktoriserad 
återförsäljare för Mazda. De kommer dock att fortsätta som auktoriserad verkstad och förse 
Mazdaägare med service, reparationer och reservdelar.   

När det gäller bilmärket Ford så är ScanAuto en s.k. premiumanläggning. Detta 
innebär att man åtagit sig att uppfylla de höga krav som generalagenten ställer. Företaget är 
vidare ett fullserviceföretag som tillhandahåller serviceverkstad, reservdelsförsäljning samt 
skadeverkstad åt sina kunder. För att ge kunderna en så bra service som möjligt, samarbetar 
ScanAuto med flera godkända verkstäder i Sunne och Torsby. De har även som mål att hitta 
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en samarbetspartner i Arvika. ScanAuto satsar nu hårt på Ford och dess modellprogram av 
transport- och personbilar.   

1.3 Disposition  

Uppsatsen inleds med ett avsnitt om ScanAutos företagsbakgrund. Företagets 
bakgrund är av stor betydelse för att ge läsaren inblick i hur företaget ser ut, för utan denna 
sammanfattning kan det vara svårt att sätta sig in i vår problemställning. För att göra arbetet 
mer överskådligt kommer varje kapitel tilldelas och behandla en av de frågor som vi ämnar 
besvara. Vi kommer löpande att analysera varje fråga i respektive kapitel. Frågorna analyseras 
utifrån de källor som löpande redovisas. De viktigaste sammanfattande svar på vår fråga, samt 
slutsatserna, ges i den sista delen, avslutande konklusioner och kommentarer.                       
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2 Problemanalys  

Vi startar detta kapitel med att ge en kort bakgrundsinformation. Vi formulerar 
därefter problemet samt reflekterar utifrån ScanAutos och kundens synvinkel. Utifrån vår 
problemställning skall vi senare se om ScanAutos förändring har resulterat i en eventuell 
ekonomisk vinning.     

2.1 Problembakgrund   

Till följd av nya krav från generalagenterna har ScanAutos verksamhet, liksom 
bilbranschen i övrigt, mött nya krav.1 ScanAuto har ett stort kvalitetsutbud av Ford, Fiat och 
begagnade bilar av olika märken. Hos ScanAuto finns personbilen, tjänstebilen och 
transportbilen. ”Nöjd kund i varje stund” är företagets målsättning. Drivkraften är hela tiden 
att bli bättre och nå sina mål på samtliga verksamhetsområden. För att kunden skall känna sig 
trygg i alla lägen är ScanAuto anslutna till Motorbranschens Riksförbund, vilket innebär att 
de följer de riktlinjer som MRF rekommenderar vid köp av ny eller begagnad bil.2 ScanAuto 
är ett fullserviceföretag uppdelat på tre avdelningar: Serviceverkstad, reservdelsförsäljning 
och skadeverkstad. ScanAuto har som målsättning att utöka sin servicemarknad till flera orter 
i Värmland. ScanAuto är vidare en premiumanläggning för Ford och auktoriserad 
serviceverkstad för Fiat, Alfa Romeo och Mazda.    

Tidigare har ScanAutos servicerådgivning fungerat på följande sätt:3  

Kunden gör: ScanAuto gör: 
1. Ringer och berättar vad som är fel 
med bilen. 

1. Ger vägledning över telefon och 
försöker ställa en hypotes om 
problemet och anger ett cirkapris. 
Bokar in en tid då kunden skall 
komma med bilen. 

2. Kunden kommer med bilen avtalad

 

tid. 
2. ScanAutos serviceavdelning gör en 
undersökning av bilen och ger ett pris 
på vad arbetet kommer att

 

kosta. 
Detta pris avviker ofta från det som 
tidigare angetts per telefon. 

3. Vid ett högre pris ställer sig oftast 
kunden frågande

 

angående den 
hypotes som ställdes tidigare vid 
telefonkontakten. Om priset 
överensstämmer

 

med det som avtalats 
per telefon är kunden nöjd.  

3. Servicepersonalens dilemma 
uppstår om kunden har antagit något 
som inte stämmer överens med själva 
problemet. Ett helt annat fel resulterar 
ju oftast i att man hamnar i ett annat 
prisläge. 

  

                                                

 

1 Scanauto.nu 
2 ibid 
3 Johansson, S., Vd ScanAuto  
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2.2.1 ScanAutos dilemma   

Det negativa med denna modell är att den är tids - och resurskrävande. Vid 
telefonsamtal kan det i många fall vara behov av assistans från till exempel verkstaden och då 
kan samtalet bli mycket resurskrävande. Att leta upp rätt person som sitter inne med rätt 
kunskaper kan kräva upp till en timme med ineffektiv vägledning.  Resultatet av en felaktig 
hypotes gör att denna metod kan vara tungrodd. Man kan även råka ut för att den tidskrävande 
kunden, trots god service från ScanAutos sida, i slutändan ”fixar det själv”. Då har den 
resurskrävande tiden inte lett till någon intäkt.    

2.2.2 Kundens dilemma     

När kunden via telefon har fått ett pris, så förväntar man sig att priset skall ligga inom 
detta prisområde. När kunden kommer till ScanAuto och får en annan information om 
reparationsbehovet, kan negativa följder uppstå. Kunden kan även känna sig tvingad att 
genomföra de fördyrade reparationerna eftersom kunden kan känna sig i underläge gentemot 
företaget. Detta trots att kunden har en valmöjlighet.    

2.2.3 15 – Minuters service    

På grund av ovan angivna problem som föreligger vid den gamla typen av service, har 
ScanAuto tagit fram ett nytt koncept som de skall pröva. Det nya konceptet heter 15- minuters 
service och innebär stora förändringar för företaget. Det nya konceptet bygger bland annat på 
att de inte skall ge någon vägledning via telefon längre. Detta kommer att så gott som utesluta 
fel diagnoser, till fördel för både kund och företag.4  

Det nya systemet inleds i och med att kunden ringer till ScanAuto och talar om att de 
har problem med bilen. Vid kundmottagningen sitter en individ med ingen eller minimal 
kunskap om bilar och besvarar samtalet. Kunden bokar en tid och kommer till ScanAuto och 
får en full undersökning av bilen. Konceptet är att undersökningen skall kunna genomföras på 
femton minuter och detta kommer att innebära att mindre tid tas i anspråk för kund och 
företag. ScanAuto menar vidare att de kan och kommer  att genomföra en god genomgång av 
bilen på femton minuter.   

Med hjälp av en 8-stegskontroll kommer man att undersöka fordonet. Denna kontroll 
täcker säkerhetsfunktioner och prestanda för alla viktiga delar. De framtagna 
kontrolluppgifterna kommer att antecknas på ett kontrollresultat och kunden får en kopia av 
kontrollistan. Listan kommer att ligga till grund för vad som skall repareras. Detta kommer att 
förhindra att fel hypoteser ställs, vilket  kommer att leda till mer nöjda kunder.   

Denna kostnadsfria 15 - minuters service rådgivning är därmed ScanAutos standard 
för att kunden skall få bästa möjliga service. Man kan här diskutera felen med 

                                                

 

4 scanauto.nu 
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servicerådgivaren samt komma med frågor om undersökningen. Därför bör 8 – 
stegskontrollen vara värd 15 minuter av kundens tid.5   

8 – stegskontrollen i praktiken

1, Välkomna kund vid 
receptionen Följ med 
kunden till fordonet. Sätt 
fast skydd

2, Kör fordonet till lyften. 
Kontrollera 
reglagen(lampor, 
koppling, bromsar, osv)

4, Undersöker 
vänstersida och tak

3, Undersök 
kupe/instrument –
panel. Anteckna antal 
mil, kontrollera 
dokumentationen, 
öppna motorhuven.

6, Undersöker 
högersida och tak

5, Undersöker 
bakdel/bakljus

8, Hissa upp fordonet. 
Kontrollera bilens 
undersida avgassystem 
och samtliga hjul, axlar 
och bromskivor, 
bromsbelägg, 
stötdempare och 
styrning

7, Undersöker frontljus. 
Öppna huven och 
kontrollera vätskor, 
remmar, slangar, batteri

  

2.2.4 15- Minuters service ur kundens perspektiv   

Detta är ett nytt koncept från ScanAutos sida. Det är Ford som har tagit initiativ till 
detta system, men ScanAuto skall använda det på samtliga fordon som de sålt. Ur 
kundperspektiv är detta ett bra system. Tiden med fel prisangivelser är i stor sett förbi. 
Servicekonsulenten kommer att kunna ge klara besked om varför fordonet inte fungerar som 
det ska. Detta är något som borde väcka kundens intresse.   

Det nya systemet verkar vara bra men trots detta kan det uppfattas som negativt av 
kunden. Många kan uppfatta det som bindande att åka dit med bilen. Detta kan följas av att 
kunden uppfattar det som sin plikt att rätta till de fel som servicerådgivaren finner. Att en 
kund kan känna sig pressad i en sådan situation är inte otänkbart. Detta kan medföra att man 
väljer andra alternativ än att åka på en 15-Minuters service. 

                                                

 

5 scanauto.nu 
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”Gamla” kunder hos ScanAuto kan uppfatta det negativt eftersom de inte längre får 

hjälp och vägledning över telefon. Den del av befolkningen som har Ford är vanligtvis de som 
tycker om att ”pyssla” med sin bil, d.v.s. reparerar sin bil på egen hand. Denna typ av 
fordonsägare är helt ointresserade av att komma på en 15-Minuters Service. De vill istället ha 
vägledningen per telefon.     

2.3 Problemformulering  

2.3.1 ScanAutos behov  

När ScanAuto infört denna förändring och det visat sig att det gamla systemet inte 
fungerat optimalt, bör vissa undersökningar genomföras. Därför skall vi genomföra kalkyler 
som granskar hur mycket ScanAuto kan öka självkostnaden vid att effektivisera verkstaden. 
Vi kommer att sätta samman detta i kalkyler som ger ett svar på vad framtiden kan bringa för 
ScanAuto.  

2.3.2 Problemställning  

Vi har valt följande problemställning: Är ScanAutos nya konceptet med 15-minuters 
service ekonomiskt och juridiskt gynnsammare än det tidigare systemet?   

2.4 Avgränsningar  

I vår undersökning har vi avgränsat problemet genom att koncentrera oss på 
ScanAutos serviceordning. Vi vill efterforska hur ekonomin har förändrats i 
serviceverkstaden, inte hur hela verksamheten har förändrats. Det är utifrån vår 
problemställning som vi skall belysa hur förändringen till 15-minuters service påverkar 
företaget. Vi vill först och främst belysa de förändringar som har skett på ScanAutos verkstad 
genom detta nya koncept.             
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3. Metod  

I metodkapitlet ges en beskrivning av de metoder och tillvägagångssätt som vi använt. 
Vi kommer att beskriva de metoder som kan användas för utformning av kalkyler och då 
främst självkostnadskalkyler samt hur insamlingen av data har sett ut för att styrka vårt 
projekts trovärdighet. Syftet är att läsaren skall kunna bedöma den undersökning som gjorts 
och de resultat som erhållits. Kapitlets syfte är att ge en förklaring om varför vi valt att göra 
på detta sätt.  

3.1 Metod  

Mer generellt är metod läran om de tillvägagångssätt som vi kan använda oss av när vi 
skall samla in, bearbeta och sammanfatta upplysningar så att resultatet blir kunskap.  

3.2 Undersökningsmetod  

Valet av undersökningsmetod är avgörande för vilken information som man vill att 
undersökningen skall ge.6 För att få en så rättvis bild av undersökningen som möjligt bör valet 
av metod bedömas utifrån de förutsättningar som finns. Nedan redovisar vi vilka 
huvudmetoder som kan nyttjas:7  

Beskrivande 
Diagnostiserande 
Problemlösande/normativ 
Problemidentifierande/explorativ 
Förstående/förklarande  

När ett problem är klart strukturerat men då målet med undersökningen inte är att 
undersöka dess orsaker, är den beskrivande metoden att föredra.8 Den diagnostiserande 
metoden försöker att, utifrån identifierande symtom, identifiera vilka faktorer som medför att 
resultatet blir positivt eller negativt. Oftast handlar det om de problemområden som är 
ömtåliga och kontroversiella. Som ett steg i den diagnostiserande metoden tar den 
problemlösande/normativa metoden ett steg framåt. Den kommer med förslag till hur man 
skall avhjälpa det diagnostiserade problemet man ställts inför.   

När det finns en oklar uppfattning om vilka modeller som passar och när det är svårt 
att bestämma vilka relationer och egenskaper som är viktiga är den 
problemidentifierande/explorativa metoden att föredra. Metoden utgör oftast ett första steg för 
att få en bättre kunskap inom det specifika området.  Vidare kan metoden vara ett förarbete 
för att komma fram till en undersökning av förklarande- och förstående karaktär. Målet är att 
få en bättre förståelse och kunskap för det område som skall undersökas. För att studera 
sammanhanget mellan olika variabler är den förstående och förklarande metoden att föredra. 
Detta för att kunna förstå hur och varför dessa variabler påverkar varandra. 

                                                

 

6 Turén, T., 1997, Vetenskapsteori för nybörjare, Liber AB  

7 Ibid 
8 Ibid 
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För att få information om de teorier som är relevanta, och som kan stå som grund för 

vår produktkalkyl för ScanAuto i Karlstad, har vi i vårt arbete med att undersöka ScanAutos 
servicemottagning använt oss av att den litteratur som anges i källförteckningen. Som vi 
tidigare nämnt skall vi undersöka ScanAutos servicemottagnings nya koncept 15-minuters 
service och jämföra detta med deras tidigare arbetssätt.   

De fyra viktigaste delarna i en metod är:  

Det måste finnas en överensstämmelse med den verklighet som undersöks. 
Informationen måste väljas systematiskt. 
Resultatet skall presenteras på sådant sätt att andra kan kontrollera och granska hållbarheten. 
Resultatet skall möjliggöra ny kunskap och medvetenhet om det samhälleliga förhållande man 
avhandlar för att detta skall kunna leda till ett fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete och 
till ökad förståelse.    

3.4 Kvalitativa metoder  

Kvalitativ metod strävar efter att ge en bättre förståelse mot bakgrund av det samhälle 
vi lever i. Projektets mål är ta fram en självkostnadskalkyl för ScanAuto. Vår avsikt är att ta 
reda på de kvaliteter som tillsammans med olika aktiviteter karaktäriserar ScanAutos 
servicemottagning. Vi kommer löpande att förklara vad som orsakat de kostnadskomponenter 
som vår kalkyl kommer att innehålla. Vi har efter noggrann eftertanke kommit fram till att 
den kvalitativa metoden skall brukas.   

3.5 Metod för datainsamling  

En undersöknings insamling av data delas in i primär- och sekundärdata, där 
sekundärdata är information som någon annan samlat in och redovisar i olika rapporter, 
årsredovisningar, böcker m.m. Den information som undersökningen i sig samlar in för ett 
utsatt mål kallas för primärdata.9 Oftast används en kombination av ovan nämnda typer 
datainsamling.   

Vi har främst använt oss av sekundärdata i startskedet av detta projekt. Vi studerade 
litteratur som behandlade den typ av produktkalkyler som vi valt att arbeta med, samt 
rapporter  och broschyrer från ScanAuto. Detta medförde att vi fick en gedigen kunskap om 
produktkalkyler. Genom samtal med våra kontaktpersoner på ScanAuto har vi fått våra 
primärdata.      

                                                

 

9 
Turén, T., 1997, Vetenskapsteori för nybörjare, Liber AB  
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3.6 Projektets trovärdighet  

För att ta reda på om den valda metoden ger ett säkert och trovärdigt resultat är det 
viktigt att man studerar den valda metodens reliabilitet och validitet. Detta för att visa att 
undersökningen är trovärdig.  

3.7 Reliabilitet  

Reliabilitet visar i hur stor utsträckning resultatet av ett uppsatt mål påverkas av 
tillfälligheter.10 Ett resultat har hög reliabilitet om det i jämförelse med en annan variabel ger 
samma utfall. Olika faktorer kan påverka reliabilitetens nivå såsom tolkningsinflytande och 
variation i olika intervjuer. I vårt teorikapitel beskriver vi flertalet kalkyler som kan användas 
för att uppnå kontroll över företagets kostnader. Vi kommer att ta fram självkostnadskalkyler 
för ScanAuto. Vi hävdar att reliabiliteten i vår analys är god då vi anser att om någon annan 
utarbetat en självkostnadskalkyl för ScanAuto, på samma grunder som vi gjort, fått fram en 
liknande kalkyl.                              

                                                

 

10 
Turén, T., 1997, Vetenskapsteori för nybörjare, Liber AB  
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4. Teori  

I detta kapitel skall vi först och främst se på kalkylens historia. Vi kommer här att ta 
upp ekonomiska grundbegrepp, produktkalkylering, självkostnadskalkylering, samt de 
traditionella kalkylmetoderna. Det finns som sagt många olika kalkylmetoder och vi vill 
utreda de som brukas mest. Detta för att se vilken kalkyl som är aktuell för ScanAuto. Detta 
kapitel blir därför underlaget för vår analys av den nya ordningen i nästa kapitel.  

4.1 Historia   

För att beskriva kalkyleringens historia måste vi ta oss tillbaka till antiken. 
Kalkylering var flitigt använt av dåtidens köpmän. Framtagning av  kalkyler samt dess 
svårighetsgrad var då väldigt enkel. Det finns antydningar att det så tidligt som på 1500–talet 
utfördes industriella kostnadsberäkningar. När industrialiseringen startade på 1800–talet 
utvecklades olika system. Utvecklingen lade grund för att skapa större och mer komplexa 
verksamheter, som i sin tur skapade behov av kalkyler. Detta gjorde verksamheterna mer 
kostnadsorienterade och skapade möjligheter att få bättre överblick över kostnaderna.   

Under 1900–talet blev det mer vanligt med produktkalkylering. Då främst i form av 
självkostnadskalkyler och bidragskalkyler. Man började dela upp kostnaderna och fick 
därmed en bättre överblick över dessa. På senare tid har det debatterats om vilken kalkyl som 
är den optimala. Därför är det en fördel att använda sig av flera kalkyler för att få en bättre 
översikt.   

4.2 Produktkalkylering    

Vid produktkalkylering skiljer man främst på tre kalkylformer.11 Periodkalkyler, 
självkostnadskalkyler och bidragsmetoden. Kalkylmodellerna bestämmer vart vi skall placera 
kostnaderna.  

                                                

 

11 Andersson, G., 2001, Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur, Lund 
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Kostnad

Volym

Fördelning

Besl.situation

Variabel

Direkte

Särkostnad

Fast

Indirekte

Samkostnad

Periodkalkyl

Självkost

Bidragsmetoden 

Sammanfattning av de vanligaste kostnadsbegreppen  

Källa: Andersson G, Kalkyler som beslutsunderlag  

En enkel form av kalkylering är periodkalkylering. Denna kalkylering kan nyttjas när 
produktionen är den samma från period till period. Divisionskalkylen och normalkalkylen är 
exempel på periodkalkyleringar. Divisionskalkylen kan användas framför allt vid 
efterkalkylering för kostnadskontroll. I en normalkalkyl tas det hänsyn till de rörliga och fasta 
kostnaderna. De fasta kostnaderna delas med en normal produktionsnivå, medan de rörliga 
kostnaderna delas med den verkliga produktionsmängden.12    

Självkostnadskalkylen är en kalkyl som nyttjas i många sammanhang. Kalkylen delar 
in kostnaderna i indirekta och direkta kostnader. Direkta kostnader är kostnader som direkt är 
kopplade till produkten medan indirekta kostnader är kostnader som har del i hela 
verksamheten och därför inte direkt kan knytas till produkten.  Fördelningen av indirekta 
kostnader har sin grund i skattning och är därför inte lika tillförlitliga.  

Den sista av de tre kalkylmetoderna är bidragmetoden. Här delas kostnaderna in allt 
efter beslutssituation. När kostnaderna delas in på detta sätt, talar man om särkostnader och 
samkostnader. De kostnader som kommer och går med produkter kallas särkostnader. 
Samkostnader är kostnader som finns oavsett vad som produceras. De har ingen direkt 
koppling till de handlingar som utförs av verksamheten.    

                                                

 

12 Andersson, G., 2001, Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur, Lund 
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4.2.1 Produktkalkyleringens beräkningsmöjligheter  

Denna typ av kalkylering avser oftast beräkningar och sammanställningar av kostnader 
och intäkter. Man bör beakta att produktkalkyler är ett sätt att åskådliggöra kostnaderna ur ett 
perspektiv så nära verkligheten som möjligt. Inga kalkylmetoder kan sägas vara exakta, utan 
metoder tillräckligt noggranna för att komma så nära verkligheten som möjligt. 

4.2.2 Produktkalkylens syfte      

 Produktkalkylen kan ha flera syften, men de väsentligaste kan härledas till tre 
huvudområden;13  

 

Kostnadskontroll 

 

Produktval 

 

Prissättning  

Kostnadskontroll innebär aktiviteter och metoder som skall hålla kostnaderna nere för 
företaget. Rent konkret innebär det att man utför rutinmässiga sammanställningar och 
rapporterar företagets kostnader, var de uppstått och varför.  

Produktval är ett vidare begrepp. På kort sikt avses vilka produkter som skall tillverkas 
eller läggas ner. På lång sikt  gäller det lönsamhetsbedömning och produktval samt mer 
strategisk planering, d v s vad företaget skall ha för produktinriktning i framtiden. 
Produktkalkylen skall vara ett underlag för lönsamhetsbedömning. Lönsamhetsbedömningen 
behöver dock inte endast avse produkter, utan som definitionen på produktkalkyleringen 
antyder kan den även utgöra ett underlag för kunder och strategiska beslut gällande dessa.   

4.2.3 För- och efterkalkyler  

Företag som använder sig av kalkyler i olika sammanhang gör bedömningar av 
kostnader och intäkter.14 I förkalkyler baserar man dessa bedömningar på s.k. skattade värden 
för att konkretisera troliga kostnader. För att återkoppla de verkliga kostnaderna tar man fram 
en efterkalkyl. Här baserar man inte kostnaderna på skattade värden utan här används de 
verkliga kostnader och intäkter som kan hänföras till kalkylobjektet.           

                                                

 

13 Andersson, G., 2001, Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur, Lund 
14 Ax, C., Johansson, C., Kullvén, H., 2002, Den nya ekonomistyrningen, Liber AB 
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Styrprocessen och ekonomisk 

styrning   

Förkalkyler                              Redovisning               Efterkalkyler  

Planering                     Genomförande                                 Uppföljning       

               

          Återkoppling   

Källa: G. Tellfors   

 

Förkalkyler:   Utarbeta budgetar, mål och strategier 

 

Redovisning:  Av kontroll, ekonomisk information 

 

Efterkalkyler: T ex avvikelseanalys 

 

Återkoppling: Revidera sina planer  

När ett företag har som mål att tillverka en produkt genomförs en förkalkyl där 
skattade kostnader och intäkter tas med som underlag. Om en liknande produkt tillverkats 
används den efterkalkyl som upprättats vid det tillfället som ett kostnadsunderlag. När 
tillverkningen av produkten slutförts, görs en efterkalkyl som stäms av med förkalkylen. Detta 
för att framställa en avvikelserapport. För att få fram ett underlag till olika beslutssituationer 
(prissättning och produktlönsamhet) är en efterkalkyl att förespråka.    

4.2.4 Efterkalkylens underlag   

Underlag för en efterkalkyl kan vara antalet maskintimmar och materialåtgång. När 
produkten är färdig överförs dessa uppgifter till en databas för registrering. Oftast sker 
registreringen manuellt men datoriserad registrering har kommit att bli allt vanligare. Det är 
endast de direkta kostnaderna som registreras. De indirekta kostnaderna räknas fram med 
hjälp av s.k. fördelningsnycklar. Ett ytterligare syfte som efterkalkylen har är att mäta 
effektiviteten i produktionen. Man jämför här den efterkalkylerade kostnaden med den 
tidigare skattade kostnaden. 15 

                                                

 

15 Ax, C., Johansson, C., Kullvén, H., 2002, Den nya ekonomistyrningen, Liber AB 
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4.3 Självkostnadskalkylering   

Det finns två grundläggande filosofier för produktkalkylering, Självkostnads- och 
bidragskalkylering. Kalkyler med självkostnad dominerar i svenskt näringsliv. En studie från 
1990–talet av ”svensk kalkylpraxis i tillverkningsindustrin”, visar att  90 % av företagen 
använder kalkyler med självkostnad.    

Självkostnadskalkylering utmärks av att företagets samtliga kostnader tas med i 
kalkylen. En fullständig kostnadsfördelning blir gjord och man får därför god översikt. För en 
vara utgör självkostnaden summan av samtliga kostnader för en vara till dess den är levererad 
och klar. Det samma gäller för order och tjänster. Självkostnaden utgör alla kostnader tills 
produkten är slutförd. Det finnas två huvudmetoder för självkostnadskalkylering: 16   

 

Periodkalkylering (processkalkylering) 

 

Orderkalkylering (kund- och påläggskalkylering)  

Inom ramen för  dessa två huvudmetoder, förekommer sedan många delmetoder.  

4.3.1 För- och nackdelar med självkostnadskalkylering  

Fördelar: 

 

Den ger företaget en allsidig bild av samtliga kostnader.  

 

Den ger en grund för prissättning av produkterna, då kostnaderna är fördelade på 
produkterna. 

 

Eftersom kostnaderna är fullständigt fördelade ger de ett bra underlag för 
långsiktlig planering av till exempel produktval och lönsamhetsvärdering.    

Nackdelar: 

 

Ett stort problem är fördelningen av de indirekta kostnaderna. De är svåra att 
bestämma och blir därför många gånger missvisande. Detta resulterar i att 
kalkylens resultat blir missvisande.            

 

När de indirekta kostnadernas pålägg inte anpassas efter volymändringar så leder 
detta till att de fasta kostnaderna används som variabla.  

 

Det är en arbetskrävande metod.  

4.3.2 Periodkalkylering  

Periodkalkylering beräknar självkostnaden för en viss tidsperiod. Vanliga perioder kan 
vara ett år eller en månad allt efter vilket företag det är. Periodkalkyler är speciellt vanliga vid 
massproduktion. Det vill säga när ett företag framställer varor och tjänster i stora kvantiteter. 
Därför är inte periodkalkyleringen lämplig då stora skillnader uppstår när det gäller 
resursförbrukning, (då bör orderkalkylering användas). Det finns tre metoder av 
periodkalkylering: 

                                                

 

16 
Andersson, G., 2001, Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur, Lund  
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Divisionsmetoden 

 
Normalmetoden 

 
Ekvivalentmetoden  

4.4 Bidragskalkyler  

En välbekant modell för ett företag vid beräkning av lönsamhet på en produkt eller en 
hel produktion, är bidragskalkylen. Här använder man sig av sär- och samkostnader, där 
särkostnaden belastar kalkylobjektet. Särkostnad är den kostnad som tillkommer när man 
tillverkar en produkt men som inte uppstår om produkten inte tillverkas. De kostnader som 
uppstår oavsett om produkten tillverkas eller inte går under benämningen samkostnad. 
Bidragskalkylen används ofta, när företaget skall ta ett beslut om produkten skall behållas 
eller ej. Genom att man räknar fram täckningsbidraget för produkten så kan man få en 
uppfattning om produkten är lönsam eller ej. Bidraget skall täcka företagets samkostnader 
samt ge en eventuell vinst.17               

Täckningsbidraget får man fram genom att ta skillnaden mellan produktens 
särintäkter och de särkostnader som uppstår. När ledig kapacitet finns i produktionen är en 
produkt kortsiktigt lönsam att producera om dess täckningsbidrag är positivt. Företaget kan 
använda täckningsbidraget till att jämföra produkter. Detta underlättar för företaget att kunna 
ta rätt beslut om vilken produkt som skall tas ur produktionen och vilken som skall stanna. En 
produkt med högt täckningsbidrag ger hög avkastning.   

Bidragskalkylering innebär en ofullständig kostnadsfördelning, eftersom bara 
särkostnaderna fördelas på respektive produkter. Samkostnaderna läggs vid denna modell 
samman till en summa. Utgångspunkten är att det totala täckningsbidraget ska bli så stort att 
alla samkostnader blir täckta. Utifrån detta vill man maximera överskottet. Särkostnaderna 
fördelas på varje produkt, produktserie eller produktgrupp. Kännetecknet för denna kostnad är 
avhängigt av produktionsvalet.     

                                                

 

17 
Andersson, G., 2001, Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur, Lund  
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Särintäkter

Särkostnader

Täckningsbidrag- (Minus)

- (Minus) Resultat

Samkostnader

Källa: Andersson, G., Kalkyler som beslutsunderlag

Bidragstänkandet   

4.4.1 För - och nackdelar med bidragskalkyler  

Fördelar: 

 

Kalkylen är enkel att förstå 

 

Den anger det absolut lägsta pris som verksamheten kan ta ut på kort sikt. 
Detta pris täcker precis särkostnaderna, men bidrar inte till att täcka 
samkostnaderna. 

 

Den fördelar inte samkostnaderna och minskar därmed risken för felaktiga 
pålägg.  

 

Den ger ett bra underlag för kortsiktig planering eftersom den är en enkel 
sammanställning av de olika produkternas lönsamhet.   

Nackdelar: 

 

Den ger inget fullständigt underlag för långsiktigt beslutsfattande. Detta 
eftersom samkostnaderna inte fördelas på produkterna. 

 

Den ger inget svar på vilken nivå priset bör ligga på, på lång sikt.  

 

Fokus på särkostnaderna kan göra att samkostnaderna kommer i skymundan. 

 

Det kan vara svårt att se betydelsen av volymändringar.       
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4.5 ABC-metod  

För att hantera företagens förändringar i yttre och inre miljö växte ABC (Activity 
Based Costing) fram under 1980-talet. I och med att konkurrensen hårdnade så lade man mer 
fokus på att skapa konkurrensfördelar för att t ex minska ledtider. Arbetsmiljön som tidigare 
varit mycket intensiv inom industriföretagen ersattes av en mer kapitalintensiv 
kostnadsmassa. Tillverkningsindustrin automatiserades och det resulterade i att de indirekta 
kostnaderna ökade, vilket i sin tur resulterade i att de blev en större del av kostnadsmassan. 
Omkostnadernas ökning berodde i huvudsak på följande: 18   

 

De nya teknologiska förändringarna i arbetsmiljön. 

 

Marknadsutvecklingen.  

De ovan nämnda faktorerna tvingade företagen att anpassa sig. Automatisering, 
mekanisering samt datorisering var det som orsakade att de direkta kostnaderna minskade 
inom den teknologiska utvecklingen, dock ökade de indirekta kostnaderna. I och med att 
marknaden utvecklades uppstod global konkurrens samt produktdifferentiering och 
produktlivscykeln blev kortare, ledtider lika så. Dessa faktorer fick företagen att investera i 
utveckling, marknadsföring, effektivisering av ledtider och administration.   

Den danske professorn Vagn Madsen förespråkade redan under 1960- och 1970-talet 
en s.k. variabilitetsredovisning och indikerade samma problematik som ABC-metoden, där 
begreppet kostnadsdrivare hanteras. Begreppet ABC som metod för fördelning av 
omkostnader skapades och utvecklades i USA, där Harvardprofessorn, Robert Kaplan, 
agerade frontfigur, i mitten av 1980-talet. Enligt Coper & Kaplan, kan ABC-metodens 
generella användningsområde sammanfattas i två formler, Willie Sutton - formeln och 
diversifieringsformeln.     

4.5.1 Willie Sutton - formeln  

Denna formel identifierar verksamheter med en hög andel omkostnader och speciellt 
de kostnader som ökat sin relativa andel över tiden. ABC-metoden fyller ingen funktion i 
verksamheter där man finner att nästan alla kostnader är direkta. Inom dessa verksamheter är 
de mer traditionella kalkylmetoderna att föredra.   

4.5.2 Diversifieringsformeln  

Denna formel lämpar sig bäst i verksamheter med många kunder, där ett stort utbud av 
olika produkter och processer förekommer.   

                                                

 

18 
Ask, U. & Ax, C., 1995, Cost Management, Studentlitteratur, Lund  
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Diversifierande produkter kan innebära att både gamla och nya produkter, hög- och 
lågvolymprodukter samt standard- och specialbeställningar finns i samma sortiment.    

 
Diversifierande kunder är de kunder som beställer i både låg och hög volym. Dessa 
kunder kräver mycket för- och efterarbete.  

 
Diversifierande processer är processer med både manuell och automatiserad 
bearbetning.   

4.5.3 ABC-kalkyl i praktiken  

Denna kalkylmetod koncentrerar sig på en grundigare indelning av omkostnaderna. 
Kalkylens syfte är att få företagets produkter och kunder att bära rätt kostnader. ABC-
kalkylen ger möjlighet till en kostnadskalkyl som fördelar de indirekta kostnaderna till 
kalkylobjekten på ett mer rättvisande sätt än de mer traditionella kalkylerna gör. I de 
traditionella kalkylerna använder man sig istället av schablonmässiga  procentpålägg på 
direkta kostnader. 19  

ABC-metoden baserar sig på en kartläggning av företagets aktiviteter. Man kan även 
definiera dessa som resursomvandlingsprocesser. Vilka aktiviteter används för att tillverka 
eller sälja en produkt och vilka kostnader uppkommer i dessa aktiviteter? Genom att 
undersöka hur produkterna tagit del av aktivitetens tjänster, så får man fram kostnaden för 
aktiviteten. Man bör lägga stor vikt vid att kartlägga hur omkostnaderna skall fördelas för att 
kunna ta del av produkternas anspråk på aktiviteterna. Sammanfattningsvis innebär detta att 
en produkt som använder stor andel av en aktivitet kommer att påföras en stor andel av 
aktivitetskostnaden.   

En av fördelarna med att använda ABC-kalkylering, istället för traditionell 
kalkylering, är att omkostnaderna är oberoende av produktionsvolymen. I verkligheten är det 
inte särskilt troligt att alla omkostnader skulle förändras proportionellt mot produktvolymen. 
Ökad verksamhetsvolym innebär inte alltid ökad marknadsföringskostnad.   

De traditionella produktkalkylerna har svårare att ta hänsyn till verksamhetsvolymen 
än en ABC-kalkyl. Där framstår lågvolymprodukter som dyrare eftersom de får bära de 
kostnader som de ger upphov till. Högvolymprodukters kostnader slås ut på fler antal och 
framstår därför som billigare. En strikt tillämpning av ABC-metoden ställer stora krav på 
företaget. Eftersom en stor del av användarna av ABC-metoden inte är ekonomer är det 
viktigt att ABC-kalkylerna är utformade på ett enkelt och begripligt sätt. 
Kostnadsfördelningen måste kunna följas och stämmas av mot kalkyler och redovisning. 20  

                                                

 

19 Ask, U. & Ax, C., 1995, Cost Management, Studentlitteratur, Lund  

20 ibid.  
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4.5.4 ABC-metodens nackdelar  

På grund av att många böcker skrivits av de personer som förespråkar ABC-metoden, 
samt att de arbetar som konsulter inom ämnet, har det uppstått debatter kring för- och 
nackdelar med ABC-metoden. Vissa menar att dessa förespråkare vill främja sina ekonomiska 
intressen och därför är angelägna om att metoden får en genomslagskraft inom industrin. 
Detta kan resultera i att metoden överskattas av användare och intressenter.  

Teorietiskt är det fullt möjligt att dela in hela verksamheter i aktiviteter. Frågan är bara 
om det går att skapa ett sammanhängande aktivitetsbaserat kalkylsystem? Detta tvivlar dock 
experterna på då de anser att aktiviteterna måste utföras regelbundet och på ett likartat sätt för 
att ge ett sanningsenligt resultat. Stor kritik har även riktats mot ABC-metodens 
kostnadsfixering. Vid kostnadsfixering är det stor risk att marknaden kommer i skymundan.  

Om företaget inte tillverkar rätt produkter, så spelar det ingen roll om produkterna görs 
på rätt sätt. Metoden kan även leda till att företaget ”produktionsplanerar” vilket innebär att 
företaget försöker övertala sina kunder att välja de mest lönsamma produkterna. På lång sikt 
måste kundernas önskemål tillgodoses i första hand.   

4.6 Juridiska aspekter  

4.6.1 Vad är Juridik?  

Juridiken gör inte som andra teoretiska samhällsvetenskaper anspråk på att förklara 
den verklighet som vi lever i. Juridiken utgår från ett givet regelsystem. Juridiken är en 
praktisk vetenskap som tillhandahåller anvisningar om hur individer förväntas agera i de olika 
samhälleliga situationer som täcks av lagen. Enkelt uttryckt kan man säga att rättsreglerna 
inom juridiken ersätter teorierna inom samhällsvetenskapen.   

Juridiken är kunskap i rätten och kunskap om rätten. Detta innebär att juridiken ser till 
rättsreglernas innehåll och hur dessa skall tolkas och tillämpas, ett slags inifrånperspektiv, 
medan rättssociologin som är en samhällsvetenskap, betraktar rättssystemet utifrån. Juridiken 
tillhandahåller metoder istället för teorier för att uttolka ett visst givet regelsystems innehåll. 
En rättsregel bestämmer hur ett visst problem skall lösas eller hur man förväntas handla i en 
viss situation.  

4.6.2 Avtalets funktion  

I det ekonomiska livet är avtalet en central del. Avtalet kan ses som det centrala 
instrumentet för uppkomsten av civilrättslinga mellanhavanden. Avtalet förmedlar omsättning 
av bl.a. varor och tjänster, medför anställning av arbetskraft eller uppdragsförhållanden, samt 
ligger till grund för samverkan mellan företag. Pacta sunt servanda, (avtal skall hållas). Denna 
tanke utgår rättsordningen från. Enligt AvtL (avtalslagen) skall alla avtal utan undantag hållas 
till punkt och pricka. Lagen tar här hänsyn till under vilka förutsättningar och på vilket sätt ett 
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giltigt avtal kommer till. Om ett avtal kan anses som giltigt eller ej tas hänsyn till under vilka 
förutsättningar och på vilket sätt avtalet ingicks. 21  

 
Är vem som helst kapabel att ingå avtal? 

 
Är redan ett anbud om att sluta avtal bindande? 

 
Skall avtalet vara formulerat i viss form? 

 
I vilken mån inverkar tvång, svek och misstag?  

Hur skall avtalet tolkas? Rättsordningen måste i vissa fall ta hänsyn till avtalets innehåll, Den 
nutida lagstiftaren är villig att godta och ge lagen sanktion. Lagstiftaren har vidare ansett det 
nödvändigt att gripa in med skyddsregler för svagt ställda grupper som t ex konsumenter och 
andra. Därför finns det idag ett mycket starkare inslag av tvingande regler. När det gäller 
förhållandet mellan de avtalande parterna är lagreglerna fortfarande oftast dispositiva, d v s 
inte bindande. Däremot gäller tvingande regler gentemot tredje man.22  

Det är vanligt att vissa avtal och andra rättshandlingar måste ske på bestämt sätt, 
genom vissa bestämda ord. I modern rätt är huvudprincipen att avtalet är giltigt oavsett 
formen (muntlig, skriftlig). Denna typ av avtal kallas för konsensualavtal.23   

För vissa avtal krävs dock viss form s.k. Formavtal. De praktiska fördelarna med ett 
formavtal är att de anses väga tyngre än det allmänna intresset av formfrihet. Inom 
förmögenhetsrätten är fastighetsöverlåtelse och jordbruksarrende exempel när ett formavtal 
krävs. Någon enstaka gång kräver lagen, istället för form, att det sker tradition av en sak d v s 
genom överlämnande. Detta avtal betecknas som ett realavtal.   

Avtalen har idag blivit mer standardiserade. Standardavtalen skapar ofta en viss 
obalans. Om två kontrahenter (avtalsparter) skall ingå ett avtal måste kanske den ingående 
motparten acceptera villkoren, om han överhuvudtaget vill ingå avtalet. Den kontrahent som 
lägger fram avtalet har därigenom ett övertag. Följderna av otydlighet i ett standardavtal går i 
första hand ut över den som tillhandahöll detta. Denna princip kallas oklarhetsregeln.24 

Lagstiftaren har i 1 kap. AvtL ställt upp allmänna grundregler om hur avtal skall slutas. 25 

4.6.3 Köprätt  

Lagen tar hänsyn till om kontrahenternas prestationer är avhängiga av varandra. Detta 
innebär att säljaren ej behöver lämna ifrån sig varan på kredit, 10 § 1st. KöpL,26 och vidare 
behöver inte köparen lämna förskottsbetalning, 49 § 1 st. KöpL.27 Köplagen menar att 
prestationerna skall utväxlas samtidigt, men dock endast om kontrahenterna inte kommit 
överens om något annat. Om säljaren antar att köparen inte kommer att uppfylla sina 
förpliktelser har säljaren s.k. Stoppningsrätt,28 vilket innebär att säljaren får hålla inne varan 
tills dess betalning sker.   

                                                

 

21 Rixlex.se 
22 Ahlmqvist & Wiksell, 2001, Civilrätt 
23 Ibid 
24 Ibid 
25 Svea Rikes Lag 
26 Svea Rikes Lag 
27 Ibid 
28 Ahlmqvist & Wiksell, 2001, Civilrätt 
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5. Analys  

I det här kapitlet vill vi presentera de förändringar som ScanAuto har genomfört samt 
problematisera dessa åtgärder. Dessutom vill vi titta på de juridiska aspekter som påverkar 
organisationen. Utifrån detta ska vi analysera resultatet av förändringen och se om den är 
positiv. Vi har därför gjort kalkyler som belyser ScanAutos möjligheter till ett bättre resultat.  
Vi tar även upp möjligheter och hot som kan vara avgörande.    

5.1 Bakgrund till ScanAutos förändring   

När ett företag gör förändringar beror det oftast på att det är något som inte fungerar. I 
vår intervju med ScanAutos VD, Stefan Johansson, var därför detta en självklar fråga. Vi 
undrade vad som låg till grund för denna förändring. Stefan Johansson bekräftade att deras 
förändring var baserad på rena tal från branschen som visade att ScanAuto låg långt bakom 
branschen i övrigt när det gäller självkostnad.   

Bilbranschen är uppdelad i olika kategorier utifrån verksamhetens storlek. ScanAuto 
ingår där i grupp två. Nedanför har vi ställt upp tal från denna branschlista som visar 
avstånden mellan ScanAutos tal och den resterande branschen.    

Serviceverkstaden:
Nyckeltal för branschen: ScanAuto Grupp 2 - Genomsnitt Genomsnitt landsbasis
Total verkstad försäljning (SEK) 4470303 8978948 8916690
Totalt personal 10,9 14,8 15
Avdelningsresultat per anställd (SEK) 57726 157286 147427
Antal mekaniker 7,7 10,3 10,3
Bruttovinst per mekaniker (SEK) 316678 465758 450597
Reparationer i timmen till kostnad (SEK) 720 681 684
Självkostnad per betalt timme (SEK) 186 198 200

   

Som vi ser ligger inte ScanAuto i närheten av sina konkurrenter i grupp 2. Utifrån 
branschtalen ser vi att ScanAuto tjänar 12 SEK mindre per mekaniker varje timme. Detta 
resulterar i att summan över total verkstadsförsäljning per  år blir otroligt mycket mindre. Här 
ser vi att ScanAutos verkstadsförsäljning är ca 4 500 000 SEK under det som är genomsnitt 
för gruppen. Det är en stor summa och bekräftar att ScanAuto måste göra vissa förändringar. 
Med andra ord kommer deras 15-minuters service i rätt tid.   

5.2 ScanAutos organisationsförändring   

ScanAuto har med det nya servicekonceptet ändrat hela sin struktur över 
organisationen. En ny typ av service kräver annan struktur och därför har den blivit ändrad. 
Det nya med servicen är ju främst att man inte längre får vägledning över telefon  som man 
tidigare fått. Man bokar i stället en tid för genomgång av bilen. 
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5.2.1 ScanAutos gamla organisationsstruktur   

I det gamla systemet var telefonmottagaren mycket kunnig inom bilar och service.  
Man ringde då direkt till ordermottagaren och fick vägledning och hjälp via telefonen. Man 
hade ingen styrande organisation och den som var närmast av mekanikerna fick komma och 
ställa en hypotes över telefon. Detta system verkar ostrukturerat. Det kan uppstå ett flertal fel 
om man skall sätta pris på en ställd hypotes som man presenterar över telefon. Nedan kan vi 
se en uppställning över hur denna process såg ut:   

Gamla strukturen till Serviceverkstaden till ScanAuto:

Kundmottagare Kundmottagare
Uppgifter kundmottagare:

•Tidsboka

•Telefonsvar

•Faktura

•Planera värkstad

Mekaniker 1

Mekaniker 2

Mekaniker 3

Mekaniker 4

Mekaniker 5

Mekaniker 6    

Källa: T. Wålberg 

5.2.2 ScanAutos nya organisation   

ScanAuto har genomfört en stor förändring. Nedan kan vi se det nya systemet som 
ScanAuto har infört. En av de avgörande skillnaderna är att två anställda inom 
administrationen på ScanAuto har fått större arbetsuppgifter och tar nu emot kundsamtalen för 
verkstaden. Beroende på vilket uppdrag det är sänder kundmottagaren samtalet vidare till en 
servicerådgivare eller bokar tid för kunden. Det nya systemet består av två avdelningar som 
har separata uppgifter. Avdelningen är uppdelad på en leveransserviceavdelning och en 
transportserviceavdelning. Man har separata avdelningar för att få en tydligare struktur, men 
de som arbetar alternerar mellan avdelningarna. Man kan tydligare se att det är en bättre 
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struktur och var och en har fått klarare uppgifter. Det nya systemet blev infört vecka 44/2005 
och är därför tämligen nytt.    

Den nya organisationen över serviceverkstaden:

15 – Minuters service

Tidsbokare 1 Tidsbokare 2

Servicerådgivare 1 Servicerådgivare 2

Tidsbokare: De nye 
tidsbokerne är hämtat från 
administrationen och kan inget 
om bilar.

Servicerådgivare: Är dom som 
mottog samtalen i den gamle 
organisationen.

Servicemekaniker 1

Servicemekaniker 2

Servicemekaniker 3

Servicemekaniker 2

Servicemekaniker 1

Servicemekaniker 3

Den nya organisationen är 
delat upp med två 
servicerådgivare som fördelar 
arbete på tre 
servicemekaniker. 

Avdelningarna är delat upp i 
leveransservice och 
transportservice.

 

Källa: T. Wålberg  

5.3 Analys av Juridiska aspekter  

Med den nya 15 - minuters servicen kommer ScanAuto att få förändringar av de 
juridiska aspekterna, såsom oklara muntliga avtal.   

5.3.1 ScanAuto i förhållande till avtalslagen  

Enligt 3 § AvtL, ang. muntliga avtal, skall anbud, från ScanAutos sida, och accept, 
från köparens sida, göras direkt. När en servicemekaniker tar beslut över telefon och därmed 
kommer med ett anbud om pris för problemet, är detta bindande endast om köparen accepterar 
detta direkt. I det fall köparen kommer med en s.k. oren accept, d.v.s. en accept med vissa 
förändringar i anbudet, så har inget avtal slutits.   

Grunden för detta som vi nämnt ovan, är att vid muntligt avtal måste accept ske direkt 
enligt AvtL 6 § ”Svar som innehåller, att anbud antages, men som på grund av tillägg, 
inskränkning, eller förbehåll icke överensstämmer med anbudet, skall gälla som avslag i 
förening med nytt anbud”. Dock kan köparen känna sig underlägsen ScanAuto eftersom en 
näringsidkare oftast befinner sig i en dominerande ställning. Vid en närmare analys av detta 
problem kan köparen hamna i en knivig situation vid ScanAutos anbud. Med detta menar vi 
att köparen kan känna sig skyldig att genomföra alla de förändringar som ScanAuto föreslår, 
detta trots att köparen kanske inte har ekonomiska förutsättningar för att genomföra dessa. 
Köparen kan i denna situation dra på sig utgifter som han sedan inte har möjlighet att betala. 
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Om en sådan situation uppstår har ScanAuto en s.k. Stoppningsrätt gentemot köparen. Detta 
innebär en rätt för ScanAuto att hålla varan inne från konsumenten.   

5.3.2 ScanAuto i förhållande till Köplagen  

Den vanligaste typen av avtal är köpeavtalet. Köplagen reglerar t ex vad som skall 
gälla om priset inte har avtalats, var leverans skall ske och vem som bär ansvaret för varan i 
samband med att den byter ägare.   

Inom Köplagen finns en konsumentköplag (KKL).  ScanAuto lyder under denna lag. 
Lagen är intressant av det skälet att den reglerar samma förhållanden i stort som Köplagen. 
Men i och med att Köplagen är dispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort av ScanAuto, 
något som sker i stor utsträckning genom standardavtal, så har man genom 
konsumentköplagen satt en yttersta gräns för hur långt köparens rättigheter får avtalas bort 
gentemot ScanAuto.    

ScanAuto och köparens ömsesidiga rättigheter och skyldigheter tas upp i KöpL. Vid 
ett köp skall ScanAuto kunna redovisa för var och när man skall leverera varan, och vidare 
skall köparen betala priset. Parterna kan i ett tidigare skeende ha bestämt i köpeavtalet vad 
som skall gälla. Har ingen överenskommelse träffats mellan ScanAuto och köpare, skall 
köparen betala vad som är skäligt, då med hänsyn till ”varans art och beskaffenhet, gängse 
pris vid tiden för köpet samt omständigheterna i övrigt” 45 § KöpL.   

5.3.3 ScanAutos juridiska framtidsutsikter  

Specifikt för bilbranschen är att trots att ett avtal slutits mellan kontrahenterna ang. 
pris så får ScanAuto, utan att meddela köparen, ändra på avtalat pris utan att konfrontera 
köparen. Detta pris får dock ej överstiga avtalat pris plus 10 procent.   

Nu kommer detta inte längre vara något problem för ScanAuto efter införandet av 15-
minuters service. Avslutande av varje 15-minuters service är att kunden får en offert (anbud) 
från ScanAuto, över vad som behöver åtgärdas. Här finns pris på varje specifik del som 
behöver repareras. Köparen får här en god överblick över de problem som finns och kan i 
lugn och ro se över, och besluta vad han/hon vill skall åtgärdas. Detta kommer att innebära att 
köparen inte behöver dra på sig utgifter som man sedan inte kan betala. För ScanAutos del 
kommer paragraferna i AvtL och KöpL  inte aktualiseras lika ofta, eftersom de nu gör en 
grundig genomgång av fordonet och därmed slipper ställa felaktiga hypoteser via telefonen.            
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5.4 Kalkyleringar för ScanAuto  

5.4.1 Problemformuleringen i förhållande till 15–minuters service  

För att svara på vår problemställning behöver vi använda en kalkyl. ScanAuto har år 
2005 budgeterat med en förlust. Detta har samband med att serviceavdelningen inte fungerar 
som den ska. Åtgärder har vidtagits för att undvika detta problem genom att införa en 15-
minuters service. I en prognos för 2006 har ScanAuto budgeterat med en vinst pga. denna nya 
15-minuters service. Man räknar därigenom med att öka sin kundnöjdhet. ScanAuto har som 
mål att öka antalet nöjda kunder till 55 procent under år 2006.   

ScanAuto har haft problem med att självkostnaden per anställd på serviceverkstaden 
har varit för låg i förhållande till branschen i övrigt. Det resulterade i att de efterforskade vilka 
förändringar som var aktuella att genomföras.  Resultatet blev att införa en 15 - minuters 
service, detta med tanke på att optimera och effektivisera arbetet.    

ScanAutos gamla koncept, där servicemekanikern ofta fick prata med kunden via 
telefon, fick ett negativt utfall då mekanikernas tid inte utnyttjades  på bästa möjliga sätt. På 
årsbasis har ScanAuto räknat ut att varje kund fick arton minuter av serviceavdelningens 
resurser. ScanAuto har som mål att reducera dessa arton minuter till femton minuter. Man vill 
alltså optimera tiden med kunden för att öka självkostnaden per anställd. Som vi ser kommer 
en optimal metodisering av det nya systemet göra att man hinner med fem kunder extra per 
dag, i förhållande till vad man gjorde förut. Detta gäller vid en arbetsdag på 7,5 timmar 5 
dagar i veckan och 48 veckor per år.    

Tidsåtkomst för Serviceverkstaden
Gamla systemet 18 minuter 3.33 kunder p/t 25 kunder per dag 125 kunder per vecka 6000 kunder per år
15 - minuters service 15 minuter 4 kunder p/t 30 kunder per dag 150 kunder per vecka 7200 kunder per år

Procentuell insparad tid 16,67%

    

Vi kan utifrån ovanstående analys se att servicerådgivaren kan serva fem kunder mer 
per arbetsdag än i ScanAutos tidigare system. Med detta som utgångspunkt kommer 
ScanAuto att effektivisera sitt arbete under förutsättning att hela avdelningen ökar i takt med   
15 - minuters service. Eftersom man får gå igenom fler fordon, så kommer, med all säkerhet, 
antalet reparerade bilar öka.   

När ScanAuto arbetade efter sitt gamla system, var självkostnaden per arbetare på 
verkstaden 186 kronor. Ökningen till 25 kunder extra per vecka gör att intäkterna kommer att 
öka, vilket i sin tur leder till en ekonomisk vinst. Med det nya systemet kan vi se att 
tidsvinsten har ökat med 16,67 procent. Om man räknar den procentuella tidsåtgången rakt av, 
kan självkostnaden för ScanAuto bli 217 kronor per timme. Eftersom intäkterna kommer i 
takt med att bilarna repareras, kommer självkostnaden per anställd stiga successivt efter det 
att 15-minuters service har lanserats. Eftersom 15-minuters service befinner sig i ett startskede 
är det svårt att i dagens läge förutse vart självkostnaden kommer att landa. Den ger likaväl en 
bild av ScanAutos kapacitet med det nya systemet. ScanAutos mål är att uppnå en så bra 
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självkostnad, per anställd, som möjligt vilket kommer att de ett positivt resultat för hela 
företaget. Att tro att allt skall gå smärtfritt hela tiden är inte realistiskt. 

5.4.2 ScanAutos självkostnad idag      

ScanAuto idag Totalt Per anställd
Totalt personal: 10.9

Verkstadsförsäljning 4,470,000 410,092 
Avdelningsresultat 629,018 57,708 

Lönekostnader per timme 2,965 272 
Antal arbetstimmar 19,184 1,760 
Antal kunder 6,000 550 

Direkta kundkostnader 3,684,712 478,534 

Självkostnad 629,018 186 

    

Här hänvisar vi till hur ScanAutos självkostnad per anställd ser ut idag. Företaget har i 
år haft ett genomsnitt på 7,7 stycken anställda mekaniker. Jämför man det med grupp 2 i 
bilbranschen, så ligger ScanAuto under genomsnittet som är 10,3 anställda mekaniker. Detta 
bör likväl inte utgöra någon grund för att ScanAuto skall ha en sämre självkostnad per 
anställd i företaget. Detta visar endast att man arbetar mer ineffektivt på ScanAuto jämfört 
med andra städer nationellt. Detta resulterar att avdelningsresultatet per anställd blir betydligt 
lägre än hos konkurrenterna.  (Se inledning i analysen).     

Mot denna bakgrund var ScanAuto tvungna att genomföra förändringar. Att 
kompetensen skulle vara så mycket sämre hos ScanAuto än i övriga Sverige är osannolikt. 
Den lägre självkostnaden per anställd har sin grund i företagets arbetsmetod.    

Om vi tittar på ScanAutos totala verkstadsförsäljning, utgör den cirka hälften av 
genomsnittet i landet, 4 470 303 SEK mot 8 916 190 SEK. Detta visar att ScanAutos verkstad 
har mindre omsättning än genomsnittet totalt i Sverige. Om vi tittar på antalet mekaniker på 
ScanAuto, 7,7 och jämför detta med 10,3 som är genomsnittet i Sverige, kan vi anta att detta 
är en av orsakerna till den låga verkstadsförsäljningen.   

Det finns självfallet fler faktorer som ligger till grund för att självkostnaden är lägre 
än genomsnittet. En av dessa är att ScanAuto inte har beläggning för att ha så många 
mekaniker i sin stab. Ser man på talen för verkstadsförsäljning så finns det endast underlag för 
att ha 5 anställda. Dock skall man ej hänga upp sig på dessa tal, eftersom det finns andra 
faktorer under år 2005 som påverkat försäljningen. Emellertid har ScanAuto nu genomfört en 
stor förändring i och med införandet av 15-minuters servicen.         
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5.4.3 Kalkyl av optimerad verksamhet  

ScanAuto optimerad Totalt Per anställd
Totalt personal: 10.9

Verkstadsförsäljning 5,364,000 492,110 
Avdelningsresultat 754,822 69,250 

Lönekostnader per timme 2,965 272 
Antal arbetstimmar 19,184 1,760 
Antal kunder 7,200 661 

Direkta kundkostnader 3,684,712 478,534 

Självkostnad 754,822 223 

    

Som vi tidigare räknat ut har ScanAuto som mål att systematisera processen så att de 
sparar in tre minuter per kund. Vi har här gjort en uträkning på hur självkostnaden kan se ut 
om det nya systemet fungerar tidsmässigt. ScanAuto kommer då att ha 7200 kunder totalt, 
vilket ger en total självkostnad på 223 SEK per anställd i timmen. Detta kommer att resultera i 
att ScanAuto kommer att debitera 23 SEK mer per timme jämfört med genomsnittet i Sverige.   

ScanAuto har genomfört något som kommer att öka deras vinstmarginal och eventuellt 
få ett positivt resultat, något som ScanAuto saknat de senaste åren.   

5.4.4 Kalkyl av verksamhet efter branschtalen  

ScanAuto på branschnivå Totalt Per anställd
Totalt personal: 10.9

Verkstadsförsäljning 4,754,422 436,185 
Avdelningsresultat 669,042 61,380 

Lönekostnader per timme 2,965 272 
Antal arbetstimmar 19,184 1,760 
Antal kunder 6,382 585 

Direkta kundkostnader 3,684,712 478,534 

Självkostnad 669,042 198 

  

För ScanAuto är det viktigt att nå upp till branschnivå. Ser man på de konkurrenter 
som finns i ScanAutos grupp, har de en självkostnad per timme på 198 SEK per 
verkstadsanställd. ScanAuto ligger i dagens läge på 186 SEK. Eftersom ScanAuto har vidtagit 
åtgärder för att förbättra samt effektivisera sin kundmottagning, ville vi efterforska hur 
mycket antalet kunder måste öka för att nå upp till branschnivå. På årsbasis måste ScanAuto 
få 382 nya kunder för att nå upp till den nivå som branschen i övrigt har.      
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6. Konklusion och vägledning   

Utifrån vår problemställning kan vi se att ScanAutos förändring kommer att ge ett 
positivt utslag. ScanAuto har i år budgeterat med ett negativt resultat och har behov av att 
göra förändringar i verksamheten. ScanAuto gjorde en djupdykning i verksamheten och såg 
att självkostnaden på verkstadsavdelningen inte var tillfredsställande. Man insåg att de 
arbetsmetoder som man använt sig av tidigare var ineffektiva och låg under branschen i 
övrigt.   

Förutom att arbetssättet var ineffektivt, så var även kundnöjdheten låg. I en 
undersökning kom man fram till att endast 50 procent av kunderna var nöjda. ScanAuto har 
via sitt nya system satt som mål att öka sin kundnöjdhet till 55 procent år 2006. Med de 
åtgärder som ScanAuto vidtagit kommer detta inte att vara någon omöjlighet. Det nya 
systemet som erbjuder kunden att få en offert på de åtgärder som behöver göras, resulterar i 
att kunden i lugn och ro kan ta ställning till om ScanAuto skall genomföra alla åtgärder eller 
endast utföra vissa.    

Tidigare, då vissa avtal gjordes via telefon, gav detta upphov till avtalsbrott enligt 
svensk lag. Detta resulterade i att ScanAuto skulle ha kunnat hamna i rättsliga dilemman där 
kunden ansett sig ha haft ett överenskommet pris som vederbörande fått av servicerådgivaren. 
Att priserna kunde variera från vad som avtalats via telefon medförde att kundnöjdheten 
sjönk. Muntliga avtal måste ju som vi tidigare nämnt antagas direkt av kunden. Dock 
föreligger det rak bevisbörda, vilket innebär att kunden måste bevisa att det avtalade priset är 
det som avtalades via telefon. Detta är som ni förstår en svår uppgift. Här står ord mot ord.  

ScanAuto har nyttjat det nya systemet i 4 veckor. Hittills har utveckling varit positiv, 
samt lett till en ökning av verkstadens självkostnad per anställd. Detta tyder på att denna 
förändring gett positiv genomslagskraft för ScanAutos del. Med den goda utveckling som 
ScanAuto visar i dagsläget, kommer de antagligen att nå ett bättre resultat år 2006, än det som 
de budgeterat.  År  2006 har de satt upp en prognos som skall ge dem 2000 SEK i överskott, 
alltså i princip ett nollresultat. Vi menar vidare att ScanAuto med denna nya trend, kan vända 
motgång till framgång. Nyckeln till framgång ligger i det effektiviserade arbetet.         
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