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Värdeberäkningar resultat 
För att kunna ta del av resultatet från din värdeberäkning finns i nuläget, innan 
kompletta rapporter i Power BI, en vy ”Värdeberäkningar resultat” tillgänglig för dig 
som prisadministratör. Observera att Värdeberäkningar resultat är en temporär 
lösning varför det inte är möjligt att lämna synpunkter eller önskemål. 
Värdeberäkningar resultat nås via: 
 
Prishantering 
Värdeberäkningar resultat 
 

 
 
Värdeberäkningar resultat består av två delar, Värdeberäkning huvud respektive 
Värdeberäkning rad. 
 
En värdeberäkning som av någon anledning inte kan genomföras lagras i 
värdeberäkningar resultat, men det är endast en godkänd värdeberäkning som 
genererar en integration av Värde råvara. 
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Värdeberäkning huvud 

 
Fält Fältbeskrivning 

Värdeberäkningsnummer Unik identitet för varje värdeberäkning 
 

Skapat datum och klockslag När värdeberäkningen genomfördes 
 

Operation Standardfält, kan bortses ifrån 
 

Köparekontrakts-ID Identitet på det köparekontrakt som 
värdeberäkningen avser 
 

Förstaledskontrakts-ID Identitet på det förstaledskontrakt som 
värdeberäkningen avser 
 

Leveranstillfällenummer Identitet på tillfället då en eller flera 
leveranser överlämnas till dess mottagare 
 

Leverans Identitet på den enskilda leveransen som 
värdeberäknats 
 

Rad Affärsled 
 

Valuta Den valuta som priserna i 
värdeberäkningen avser. 
 

Kund-ID Köpare 
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Leverantörskonto Säljare 
 

Integrationsstatus Skickad om en korrekt integration av Värde 
Råvara UT gått ut 
 

Sortiment Handelssortimentet som leveransen avser 
 

Datum och tid för ändring När senaste ändringen av värdeberäkning 
genomfördes 
 

Prisstatus Leveransens prisstatus 
 

Prislista Identitet på den prislista som använts vid 
värdeberäkning 
 

Version Version på den prislista som använts vid 
värdeberäkning 
 

Prisvillkor Om värdeberäkningen hämtar grundpris 
från prislista eller från priskomponent på 
kontrakt 
 

Inköpsorder Identitet på inköpsorder 
 

Ändringsorsak Orsak till kredit, ex. omprisräkning eller 
byta av kontraktskedja 
 

Prislistehänvisning Identitet på den prislistehänvisning som 
använts vid värdeberäkningen 
 

Värdetyp Debet/Kredit 
 

Redovisning version 1 för debet och 2 för kredit 
 

Avtalsobjekt Identitet på det avtalsobjekt som 
värdeberäkningen avser 
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Värdeberäkning rad 

 
Fält Fältbeskrivning 

Objekt-ID Objektets identitet 
När värdeberäkning av en priskomponent 
sker per produkt eller handelssortiment är 
Objekt-ID = 0 
 

Kvantitet Total kvantitet för aktuell 
objekt/produkt/handelssortiment 
 

Produktkod Produktkod då värdeberäkning gjorts på 
produktnivå 
 

Värde Totalt värde per som fallit ut från 
priskomponent för summeringsnivån 
(produkt, handelssortiment eller objekt) 
 

Pris Medelpris 
Beräknat Värde genom Prisgrundande 
kvantitet. Är inte exakt samma som värdet i 
priskomponenten, men relativt nära pga. 
avrundning. 
 

Måttslag Priskomponentens måttslag  
 

Övermål Den kvantitet som ej är prisgrundande vid 
värdeberäkning av stockmätningar med 
modulkvantitet.  
Prisgrundande kvantitet + Övermål = Nettokvantitet 
 

Prisgrundande längd i cm Den längd som använts i värdeberäkningen 
vid modulkvantitet. Dvs när mellanliggande 
längder ej betalas. 
 

Prisgrundande kvantitet Den kvantitet som ligger till grund för 
värdeberäkningen av aktuell 
priskomponent. 
 

Produktmodell Identitet på priskomponenten som använts i 
värdeberäkningen 
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Version Priskomponentens version som använts i 
värdeberäkningen 
 

Prisstatus Status på värdeberäkningen av aktuell 
priskomponent. 
 

Komponenttyp Priskomponenten tillhör en komponentstyp, 
fältet är blankt just nu. 
 

Skapat datum och klockslag När värdeberäkningen genomförts 
 

XML-dokument Här kan fler detaljer utläsas vilka 
parametrar som kommit in till 
värdeberäkningen 
 

XML-dokument Här kan fler detaljer utläsas om 
priskomponentens begränsningar 
 

Kvalitetsorder Identitet på kvalitetsordern 
 

Kvantitetstyp Priskomponentens kvantitetstyp 
 

Enhet prisgrundande längd Enhet på längd vid modulkvantitet 
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Vilka fält ska jag läsa? 

Värdeberäkning huvud 

• Filtrera fram rätt leverans ”SDCM0000…” 
 

• Var uppmärksam på kontraktstyp/parter/affärsled 
 

• Titta så att Prisstatus är Prisberäkning OK 
 

• Om värdeberäkning sker med prislista, säkerställ att rätt prislista och 
rätt version av prislista hittats 

 
Exempel på extra viktiga fält i värdeberäkning huvud: 
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Värdeberäkning rad 

 

 
 

• Stäm av att grundpris fallit ut för varje ingående objekt, produkt eller 
handelssortiment (beroende på summeringsnivå) 
 

• Titta i fältet kvantitet alt. prisgrundande kvantitet (aktuellt vid 
stockmätning) så den kvantitet som använts för värdeberäkning är 
korrekt. 
 

• Titta i fältet Produktmodell att korrekt priskomponent fallit ut 
 

• Titta i fältet Pris för att se att medelpriset ungefär stämmer med angivet 
värde i priskomponenten 
 

• Titta i fältet Värde så att värdeberäkningen är korrekt på den 
värdeberäknade kvantiteten 
 

• Efter att grundpriset är säkerställt kan du övergå till tillägg och avdrag 
 

• Kontrollera att korrekt antal tillägg/avdrag fallit ut 
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Exempel på värdeberäkning 

 
Exempel 1:  
Värdeberäkning av grundpris per produkt (0 i Objekt-ID), tillägg per handelssortiment 
(0 i Objekt-ID), dvs den totala kvantiteten för samtliga produkter 
 

 
 
Exempel 2: 
Värdeberäkning av 4 stockar (talltimmer klass 1-4), där respektive stock (objekt) har 
en Objekt-ID. Stock 4 hamnar utanför matrisen med underdimensionspris 0 kr, men 
är ju trots detta korrekt värdeberäknad. Tre tillägg och avdrag summerat per 
handelssortiment (0 i Objekt-ID), varav ett i måttslag m3to. 
 

 
 
Exempel 3: 
Värdeberäkning av 3 travar (prima, sekunda, utskott), där respektive trave (objekt) 
har en Objekt-ID. Inga tillägg/avdrag. Värdet faller ut per handelssortiment, per trave 
och baserar sig på klass (prima/sekunda/utskott). Värdeberäkningen är ej uppdelad 
per produkt, därav tomt i produktkod. 
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Felsökning värdeberäkning 

Pris från prislista 

 
Om det finns ett resultat i Värdeberäkning huvud, men det är helt blankt i 
Värdeberäkning rad, så innebär det att värdeberäkningen inte kunnat göra ett 
korrekt försök. Mest troligt finns problemet i upplägget av själva prislistan. 
 

 
 

• Har leveransen hittat prislistan? 
 

• Är någon av parterna behörig till att få värdeberäkna med prislistan? 
Just nu gäller att ägaren av prislistan eller utdelad behörighet behöver 
vara den exakta nivån som parten i kontraktet.  
 
Ex. Prislistan ägs av 12345-00000, fungerar ej för värdeberäkning för 
12345-54321, då behöver ett medgivande delas ut till 12345-54321.  
 

• Har prislistan status Aktiv? 
 

• Har prislistan tillräcklig giltighetstid? 
 
 
Om du inte identifierat problemet i punkterna ovan, fortsätt din felsökning 
enligt beskrivning på nästa sida… 
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Om det finns rader i ”Värdeberäkning rad”, men dessa är nollade har ett försök att 
värdeberäkna gjorts. Mest troligt finns problemet i upplägget av priskomponenten.  
 

 
 

• Stämmer priskomponentens måttslag med kontrakterat måttslag? Om 
förstaledskontrakt, accepteras andra måttslag? 
 

• Kan leveransen få träff mot angivna urvalsvillkor? 
 

• Kan leveransen få träff mot en rad i värdevillkoren? 
 

• Är prioriteringsordningen av grundpriskomponenterna i prislistan 
korrekt? 

 


