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Abstract 
It becomes tougher for companies that decides to retain their production in high-cost countries 
to compete with companies that produces in low-cost countries. To compete with the processes 
in these countries, that mostly consists of manual labour, are often seen as impossible. To stay 
competitive, the companies must reduce their costs, this to still be able to supply competitive 
products regarding the correct price with the same high quality.  
 
This study has been made in the department of Condition Based Maintenance on Företaget 
AB. The departments at Företaget AB are always under constant pressure to work with 
reducing the company’s costs. Because of this they are constantly working on new projects that 
might reduce their costs in a short or long term. To make decisions about which projects should 
be implemented it is necessary to know what the project generates regarding possible savings. 
 
After some investigation, it turned out to be a problem to follow the company’s standardized 
way of calculating potential savings. Besides these shortcomings some other flaws with the 
method that was meant to be the standard were discovered. All this might be a problem because 
it could result in that an incorrect saving potential are calculated and that could lead to a decision 
to not implement the project in question. 
 
Using interviews and by collecting data the current situation of the company has been described. 
The current situation has then been analysed to identify the company’s shortcomings regarding 
their methods of calculating their saving potentials. After this some action proposals are given. 
 
The result shows that the company have been using at method with flaws considering that 
today’s processing is automated. Beyond this some factors in the “standardized method” have 
been used in an incorrect way that might lead to sub optimizations. The authors also present a 
more developed methodology regarding changes of cycle time. At last a recommendation of 
making a new standard together with the potential users of the method have been presented. 
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Sammanfattning 
Det blir allt tuffare för företag som beslutar sig för att behålla sin produktion i 
högkostnadsländer att konkurrera med företag som producerar i lågkostnadsländer. Att 
konkurrera med processer i dessa länder som till hög grad består av mänsklig arbetskraft ses 
som omöjlig. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga krävs det att företag hela tiden arbetar 
för att sänka sina kostnader, detta för att kunna tillhandahålla konkurrenskraftiga produkter 
gällande rätt pris med fortsatt hög kvalitet. 
 
Detta examensarbete utgör sin grund inom avdelningen för Condition Based Maintenance på 
Företaget AB. Här jobbar de anställda ständigt under press med att minska företagets 
kostnader. På grund av detta arbetas det hela tiden med nya projekt som både på kort och lång 
sikt ska sänka företagets kostnader. För att ta beslut om vilka projekt som bör implementeras 
krävs det att man vet vad projektet genererar gällande möjliga besparingar. 
 
Efter viss undersökning visade det sig vara problem med att följa företagets framtagna standard 
för hur potentiella besparingar ska räknas fram. Utöver det har vissa brister med den tänkta 
standarden uppdagats. Detta kan bli problematiskt då det kan resultera i att man av misstag kan 
beräkna en felaktig besparingspotential vilket kan leda till att företaget går miste om stora 
besparingsmöjligheter på grund av att förbättringsprojekt väljs att inte implementeras.  
 
Med hjälp av intervjuer och datainsamling har företagets nuläge beskrivits. Nuläget har sedan 
analyserats för att identifiera företagets brister i deras metodik kring sina beräkningar av 
besparingspotential. Därefter har förslag på åtgärder tagits fram.  
 
Resultatet visar på att företaget använt sig av en beräkning som enligt författarna brister i dagens 
automatiserade bearbetning. Utöver det har vissa faktorer i den tänkta standarden använts på ett 
bristfälligt sätt vilket kan leda till suboptimeringar. Författarna presenterar även en mer 
utvecklad beräkningsmetod gällande förändringar av cykeltid. Till sist har en rekommendation 
om att tydligare göra en standard framtagen tillsammans med de potentiella användarna 
presenteras. 
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Förord 
 
Detta examensarbete är den sista delen i vår utbildning inom maskinteknik med 
inriktning industriell ekonomi och produktionsledning. Arbetet omfattar 15 
högskolepoäng vilket motsvarar heltidsarbete på 10 veckor. 
 
Vår förhoppning är att lyfta detta problem till ytan för att få igång diskussioner på 
företaget. Detta arbete kan ses som startskottet för vidare arbete med att se över 
och förbättra nuvarande metoder för beräkning av besparingspotential vid projekt. 
 
Detta är en censurerad version, företagets namn samt vissa bilagor kommer att vara 
censurerade.  
 
 
Jönköping, 2017 
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Symbollista 
 
Följande beskriver de parametrar som används i ekvationer i arbete. 
 
Parameter	 Beskrivning	 Enhet	
af	 Annuitetsfaktor	 -	

hUH	 Antal	drifttimmar	per	underhållstimme	 -	

hy	 Antal	timmar	per	skift	och	år	 h/år	

K0	 Grundinvestering	 kr	

kcp	 Maskintimkostnad	under	produktion	 kr/h	

kcs	 Maskintimkostnad	vid	stillestånd	och	omställning	 kr/h	

kkap	 Kapitalkostnad	 kr/år	

kph	 Rörlig	maskintimkostnad	 kr/h	
kren	 Renoveringskostnad	i	förhållande	till	grundinvestering	 -	
kUH	 Underhållskostnad	per	år	 Kr/år	
kUHh	 Underhållskostnad	i	kronor	per	timme	 kr/h	
ky	 Lokalkostnad	per	kvadratmeter	 kr/m2	
n	 Förväntad	brukstid	i	år	 år	
Nren	 Antal	renoveringar	under	planerad	bruksperiod	 st	
nsyren	 Antal	skiftår	mellan	varje	helrenovering	 st	
Tplan	 Produktionsplanerad	tid	 h/år	
Y	 Yta	knuten	till	maskinutrustningen	 m2	
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

 

1.1 Inledning 
Idag flyttas allt fler produktioner från högkostnadsländer till lågkostnadsländer, då 
man i dessa länder kan producera till en lägre kostnad tack vare en låg 
personalkostnad. Väljer företag att stanna kvar i ett högkostnadsland krävs det att 
dom hela tiden jobbar med att ha så låga produktionskostnader som möjligt. Detta 
för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga produkter gällande pris och kvalitet. Att 
konkurrera med lågkostnadsländer genom processer som kräver arbetskraft ses som 
omöjlig. Istället väljer många företag att hitta en bra balans genom 
högautomatiserade system och manuell arbetskraft. Då investeringskostnaden av 
automatiserade system inte är dyrare i högkostnadsländer jämfört med 
lågkostnadsländer. Svårigheten i detta är att uppnå en balans mellan 
investeringskostnad, effektivitet, tillgänglighet och flexibilitet [1]. Detta i sin tur 
kräver att man hela tiden jobbar med ständiga förbättringar.  
 

1.2 Bakgrund 
Detta examensarbete utgör sin grund från avdelningen för Condition Based 
Maintenance, hädanefter benämnt CBM, på Företaget AB. Avdelningen strävar hela 
tiden efter att minska företags underhållskostnader och kostnader över lag. Detta 
gör man genom arbeten av diverse förbättringsprojekt. 
 
Avdelningen för CBM har arbetat med ett förbättringsprojekt för att minska 
kostnader inriktat på processer i en av bearbetningsavdelingarna på Företaget AB. 
Projektet bygger på en teknik för att beräkna den mest optimala skärdata så att 
maskinerna når en optimal verktygshastighet utan att överskrida de maximala 
skärkrafterna. Detta resulterar i att både vibrationer och vridningar minskar hos 
maskinen, komponenten och dess fixturer samt en minskad påfrestning på 
verktyget men framförallt hos maskinen. Genom att uppnå en optimal 
verktygshastighet kan även den totala effektiviteten öka [2].  
 
För att införa ett projekt krävs det att man kan visa på att projektet i fråga genererar 
en besparing tillräckligt stor för att företaget ska lägga ned tid och resurser på att 
implementera detta. Det är även av betydelse att man kan beräkna 
besparingspotentialen på ett så korrekt sätt som möjligt för få fram en besparing, så 
nära verkligheten som möjligt, och på så sätt undvika felaktiga beslut. 
 

1.3 Problembeskrivning 
Avdelningen för CBM misstänker att de nuvarande kalkylerna och metoderna för 
beräkning av det ekonomiska utfallet vid förändringar i den automatiserade 
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bearbetningsprocessen inte ger ett helt korrekt resultat. Misstankarna bygger på att 
CBM får flera olika beräkningar av besparingspotentialer skickade till sig från olika 
produktionstekniker. Dessa bygger på olika metoder och kalkyler som dessvärre 
saknar även vissa grundläggande kostnadsfaktorer. Dessutom verkar det som att 
standardiserade metoder för beräkning av besparingspotential saknas alternativt inte 
följs. En kombination av dessa faktorer har resulterat i misstankar om att diverse 
beräkningar av projekt brister, vilket tros leda till att beslut om projekt ska 
implementeras eller ej beslutas på felaktiga grunder.  Detta kan leda till att man går 
miste om stora besparingsmöjligheter på grund av att förbättringsprojekt väljs att 
inte implementeras eftersom besparingarna kan komma att ses som för små. 
 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att identifiera och om möjligt presentera åtgärdsförslag till 
eventuella brister i de nuvarande metoderna som används vid beräkning av 
förbättringsprojekt. Utöver detta hoppas författarna att examensarbetet leder till att 
problemet lyfts och diskuteras hos de anställda på företaget. 
 
 Därmed är studiens frågeställningar: 

1. Vad finns det för brister med nuvarande metoder och arbetssätt gällande 
besparingsberäkningar? 

2. Hur kan metoderna förbättras? 
 

1.5 Avgränsningar 
 

• Examensarbetet fokuserar på avdelningen där projektet testats som ett slutet 
system. Avgränsningar kommer att göras mot det som inte ingår i detta 
system vilket innebär processer före och efter i produktionsledet. 

•  I framtagningen av räkneexempel kommer antagande göras att 
bearbetningsavdelningen har en ständig efterfrågan och kan producera trots 
minskad cykeltid. Detta för att Företaget AB under våren bygger upp lager 
för att klara av sommaren då fabriken till stor del är nedstängd. 

•  

1.6 Disposition 
Efter arbetets introduktion skrivs ett kapitel om de teorier som arbetet bygger på. 
Sedan kommer arbetets metoder att tas upp, hur författarna har samlat sin data och 
hur arbetet har utförts. De tre efterföljande kapitlen består av en 
nulägesbeskrivning, en analys av nuläget och rekommenderade åtgärdsförslag. 
Dessa tre kapitel är arbetets största del. Arbetets sista del beaktar de slutsatser som 
författarna kommit fram till. Här kan även läsas om vidare forskning och arbete.  
 

• Kapitel 2 behandlar för arbetet relevanta teorier. 
• Kapitel 3 beskriver metoder som använts för att uppnå arbetets syfte. 
• Kapitel 4 beskriver nuläget på företaget. 
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• Kapitel 5 analyserar brister med nuvarande metoder och tillvägagångssätt för 
besparingsberäkningar vilket även är arbetets första problemfråga. 

• Kapitel 6 presenterar de framtagna åtgärdsförslagen som författarna tagit 
fram för de identifierade bristerna. Detta är arbetets andra problemfråga. 

• Kapitel 7 ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer, 
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 
arbete/forskning samt diskussion. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel beskriver de teorier som ligger till grund för det utförda arbetet. 

 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
De teorier som presenteras nedan har varit relevanta för att kunna identifiera de 
brister som förekommer i de nuvarande metoderna men också för att kunna 
presentera åtgärdsförslag till dessa. Därför har en mindre fördjupning utförts i de 
olika teorierna för att ge författarna den kunskap som krävs för att kunna uppnå 
utföra arbetets syfte. Nedan ses hur teorierna är kopplade till respektive 
frågeställning. 
 

 
Figur 1 Koppling frågeställningar och teorier 

 

2.2 Automation 
Automation är den teknik där en process eller en procedur utförs utan hjälp av en 
människa [3]. Genom att automatisera en del i en viss process innebär det att den 
automatiserade delen mer eller mindre går av sig självt. Detta genom användningen 
av exempelvis industrirobotar. Syftet med att automatisera en process kan vara att 
öka produktiviteten, förbättra ergonomin, minska ledtiden, avlasta människan från 
tunga lyft och farliga situationer eller att höja kvaliteten i en tillverkningsprocess [4].  
 

2.3 Kostnader 
 

2.3.1 Fasta och rörliga kostnader 
Rörliga kostnader förändras kontinuerligt i takt med en ökad eller minskad 
produktionsvolym. I många fall är man intresserad av produktens styckkostnad som 
den rörliga delen utgör, vilken många gånger är konstant. Exempel på en rörlig 
kostnad kan vara kostnaden för de material som används i produktionen av en 
produkt [5].  
 

Automation

Vad	finns	det	för	brister	
med	nuvarande	
tillvägagångssätt?

Hur	kan	
tillvägagångssätten	

förbättras?
Ständiga	

förbättringar

Flaskhalsteorin

Kalkylmodell

Standardisering

Kostnader OEE
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Fasta kostnader kommer antingen att vara opåverkade oavsett vilken volym som ett 
företag producerar, eller förändras i vissa intervall i samband med förändringar i 
verksamhetsvolymen. Likt rörliga kostnader är man allt som oftast intresserad av 
produktens styckkostnad när det gäller de fasta kostnaderna [5]. Exempel på en fast 
kostnad kan vara en produktions lokalhyra. 
 

2.3.2 Lönekostnad 
Vid beräkning av lönekostnad är det enkelt att bara beakta den personal som har en 
direkt koppling till produktionen i fråga. Ståhl menar på att utöver denna kostnad 
bör man även räkna med kostnaden för diverse personalutrymmen. Även kostnader 
för eventuell arbetsledning och specialister som direkt kan kopplas till 
produktionsavdelningen bör också ingå. Lönekostnaderna består även av 
försäkringar och sociala avgifter [6].  
 

2.3.3 Maskinkostnad 
Genom att studera litteratur och forskning blir det tydligt att det finns olika 
tankesätt när man ska beräkna en maskins timkostnad. Andersson bygger sin 
maskinkostnad på kalkylmässig kapitalkostnad och driftkostnad. Den kalkylmässiga 
kapitalkostnaden består av kalkylmässig avskrivning och kalkylmässig räntekostnad. 
Kalkylmässig avskrivning motsvarar den minskning av maskinens värde som skapas 
av att maskinen åldras och slits. Den kalkylmässiga räntekostnaden bygger på 
ägarnas och långivarnas krav på förräntning för att det givna kapitalet ska få 
förbrukas. För att sedan få ut maskintimkostnaden krävs det att man tar beslut om 
vilket antal timmar som ska användas [7]. 
  
Hågeryd m.fl. bygger maskintimkostnaden på två faktorer, maskinpålägget plus 
operatörslönen. Maskinpålägget består av avskrivningar på maskinen och lokalhyra, 
men man väljer att inte ha med verktygskostnaden. Senare nämns att 
maskintimkostnaden, (kr/detalj) minskar vid ett ökat antal bearbetade detaljer. 
Däremot ökar verktygskostnaden (kr/detalj) vid ett ökat antal bearbetade detaljer 
[8]. 
 
Eftersom att stora bearbetningsavdelningar ofta består av många olika maskiner 
med olika avskrivningstider blir det svårt att räkna med detta som kapitalkostnad i 
en kalkyl, istället kan annuitetsfaktorn användas. När man däremot tittar på en 
flaskhalsprocess som påverkar en hel lina är det lättare att använda sig av 
kapitalkostnaderna, då man kan använda sig av hela avdelningens totala kostnad och 
likaså kapitalkostnad. Med hjälp av annuitetsfaktorn fördelas den totala 
kapitalkostnaden bestående av avskrivningar och ränta med lika stora belopp under 
investeringens livslängd. För beräkning av annuitet används investeringens 
ekonomiska livslängd som antalet år [5]. Ståhl har arbetat fram en ekvation för 
beräkning av en maskins timkostnad. Denna ekvation är flexibel genom att faktorer 
kan läggas till och tas bort beroende på vad den ska användas till. Följande 
kostnadsposter är exempel på vad ekvationen kan innehålla för att sedan slås ut på 
antalet planerade produktionstimmar:  

• Lokalkostnad och värme mm 
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• Underhålls- och reparationskostnader inklusive reservlagerhållning 
• Rörlig driftkostnad, t.ex. elkostnad och verktygskostnad 
• Renoveringskostnad från en viss användningsperiod 

Följande ekvation framtagen av Ståhl visar en beräkning av maskintimkostnad 
under produktion [6]: 

 
𝑀𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑘01

=
𝑎3 ∗ 	𝐾6 1 + 𝑘9:; ∗ 𝑁9:; + 𝑌 ∗ 𝑘> + 𝑇1@A; ∗ BCDE

FGH + 𝑘1F
𝑇1@A;

 

 
För att förstå formeln finns en symbollista med beskrivning av varje parameter på 
sida iv. 
 
Om den ovannämnda beräkningen upplevs vara komplex och svårt att använda 
skriver Lindén om en annan metod. Följande sätt att räkna ger ett mer generellt 
resultat men fungerar om man tittar på en flaskhals då metoden beaktar hela 
avdelningens kostnader.  Denna metod bygger på att man dividerar avdelningens 
kapacitetkostnader med den planerade produktionstiden. Med kapacitetkostnader 
menas de kostnader som uppstår hos företaget för att kunna hålla igång sin process. 
Detta är kostnader som exempelvis löner, maskinkostnader o [9]ch räntekostnader 
[10]. 
 
Vidare skriver Ståhl om maskinkostnad vid stillestånd, denna bör enligt honom 
beräknas något annorlunda. Vid stillestånd arbetar maskiner inte, detta innebär att 
maskinerna drar mindre ström och använder sig av mindre skärvätska. Med andra 
ord kan man räkna bort stora delar av de rörliga kostnaderna. Däremot finns de 
fasta kostnaderna krav. Detta leder fram till följande ekvation som Ståhl tagit fram 
gällande beräkning av maskintimkostnad vid stillestånd [6]:  
 

𝑀𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟	𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑, 𝑘0K

=
𝑎3 ∗ 	𝐾6 1 + 𝑘9:; ∗ 𝑁9:; + 𝑌 ∗ 𝑘> + 𝑇1@A;

𝑇1@A;
 

 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟	𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟	𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑	𝑏𝑟𝑢𝑘𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑, 𝑁9:; = 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐	
𝑛 ∗

𝑇1@A;
ℎ>

𝑛K>9:;
 

 
För att förstå formeln finns en symbollista med beskrivning av varje parameter på 
sida iv. 
 
Utöver detta kan stilleståndskostnaden komma att öka ännu mer beroende på vad 
stilleståndet får för påverkan på övrig produktion hos företagen. Stilleståndet kan 
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exempelvis leda till att produkten blir försenad till slutkund vilket i sin tur leder till 
ökade kostnader.  
 

2.4 Flaskhalsteorin 
Denna teori bygger på att identifiera den mest begränsande operationen i ett system. 
I ett produktionssystem kallas denna begränsade operationen för flaskhals. Alla 
system som består av en serie operationer har en flaskhals, dessa identifieras för att 
man sedan ska kunna förbättra dem på ett systematiskt sätt. Teorin introducerades 
av Eliyahu Goldratt i hans roman “Målet” från 1984. Sedan dess har teorin 
utvecklats och används idag främst som ett hjälpmedel för att hitta rätt operation 
som ska förbättras. När förbättringar utförts på en flaskhals kan denne komma att 
förflytta sig till en annan aktivitet i systemet, det gäller då att identifiera denna och 
repetera proceduren [11]. Ett vanligt misstag vid identifiering av en process flaskhals 
är att man koncentrerar sig på den operation som har den långsammaste cykeltiden. 
Något som man inte får glömma är att även titta på operationernas driftstörningars 
påverkan på processen. Detta innebär att en process med optimal cykeltid kan stå 
för många driftstopp och därav vara processens flaskhals [6]. 
 
Vid minskad cykeltid hos en process kan följande scenarier kan uppstå: 

1. Den minskade cykeltiden påverkar den totala cykeltiden. 
2. En del av den minskade cykeltiden påverkar den totala cykeltiden, den andra 

delen av den minskade cykeltiden påverkar bara processen i sig. 
 
Dessa scenarier ger olika ekonomiska utfall och behöver därför beaktas på olika 
sätt. 
 
Scenario 1 
Vid förändringar i cykeltid som påverkar en hel process påverkas även kostnaden 
för hela processen. Som Hågeryd med flera nämner kan man genom ett ökat antal 
produkter slå ut maskinkostnaden på ett högre antal bearbetade produkter vilket i 
sin tur gör att kostnaden per detalj minskar [8]. Detta är vad som sker när man 
minskar cykeltiden hos en flaskhalsoperation och där av kan bearbeta fler produkter 
under samma tidsenhet. 
 
Scenario 2 
Detta scenario bygger på at den potentiella minskningen av cykeltid hos maskinen 
är tillräckligt stor för att flytta flaskhalsen till en annan maskin. Det innebär att den 
minskade cykeltiden kommer påverka den totala cykeltiden till dess att en ny maskin 
står för den högsta cykeltiden, vilket resulterar i att flaskhalsen har förflyttats. Detta 
enligt “flaskhalsteorin” som redovisas under rubrik 2.4. Resterande delen av den 
minskade cykeltiden kommer endast påverka maskinen i sig. För den tid som bara 
påverkar maskinen i sig blir det svårt att räkna fram en besparing på likartade sätt. 
Istället bidrar tiden som bara påverkar maskinen ifråga med besparingar som är 
svåra att räkna fram på ett ekonomiskt sätt, detta kallas även för en mjuk besparing. 
Med andra ord en potentiell framtida besparing. 
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Exempel på mjuka besparingar vid minskad cykeltid hos en maskin: 
• Möjligt att kunna sänka total cykeltid mer.  
• Större spelrum för att anpassa och jämna ut lina 

 
  

2.5 Total utrustningseffektivitet – OEE 
OEE, Overall Equipment Effectiveness är ett internationellt mätetal som visar på 
utrustningseffektiviteten hos ett företag. Utrustningseffektiviteten fås genom att 
multiplicera tillgängligheten, anläggningsutnyttjandet och kvaliteten. För att uppnå 
en så hög utrustningseffektivitet som möjligt arbetar man med att minimera olika 
förluster såsom spill och ställtider. Mer om förluster under rubrik 2.5.1 samt 2.5.2. 
OEE-värdet visar på hur väl ett företags investering utnyttjas. En utvärdering 
genom OEE lämpar sig bäst i en helautomatisk eller halvautomatisk process.  
 
För att kunna utföra en beräkning av företagets OEE-värde krävs en kunskap om 
ett antal viktiga parametrar. Planerad stopptid, oplanerad stopptid, köpt cykeltid, 
producerad mängd eller antal samt andel felaktiga detaljer. För en bättre 
överblick, beskrivning och beräkning av OEE se figur 2 [11]. 
 

 
Figur 2 Total Utrustningseffektivitet – OEE [11] 

 

2.5.1 Hårda förluster 
Det hårda förlusterna är relaterade till utrustning och är därför de centrala när man 
tittar på OEE. Följande punkter visar de förluster som uppstår i en automatiserad 
process [11]. 

• Utrustningsfel, avbrott och haverier 
• Omställningar och verktygsbyte 
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• Uppstarts- och nedstängningsproblematik 
• Tomgång och småstopp 
• Hastighets- eller taktförlust 
• Kassation och justeringar 
• Planerade förluster  

2.5.2 Mjuka förluster 

Mjuka förluster uppstår allt som oftast vid manuellt arbete, såsom montering. Med 
förlust syftar man på allt som ökar kostnaderna. Kunderna är endast villiga att 
betala för förädlande arbete och inte för förluster [11]. 

• Ledarskapsförluster 
• Metodförluster 
• Balanseringsförluster 
• Förluster i logistik och brist på automatisering 
• Extra kontroll och justering 

 

2.6 Kalkylmodell 
En kalkylmodell är ett styrinstrument som ofta är en del av ett företags 
formaliserade styrning. Kalkylmodeller som företagen utformat används oftast i 
samband med vanligt förekommande beslutssituationer. Generellt ska en kalkyl 
återspegla verkligheten och dess kostnader, men kalkyler är trots allt modeller, detta 
innebär att de ger en förenklad bild av verkligheten. För att en kalkylmodell ska 
fungera bra krävs det att den är accepterad bland de anställda inom organisationen. 
Det krävs ofta att den ska vara relativt lätt att använda för att den ska accepteras, 
den ska också uppfattas som rättvis och beakta väsentliga aspekter i företaget [7].  

 
Figur 3 Verklighet och modell [7] 

 

2.7 Standardisering  
Att ta fram en standardisering innebär att man gemensamt skapar en lösning på ett 
återkommande problem. Genom en standardisering skapas enhetliga och 
transparenta rutiner. Detta ligger sedan till grund för att företaget ska kunna undvika 
missförstånd och tillsammans mer effektivt kunna ta olika beslut. Att hela tiden 
arbeta med nya och förbättrade standarder är viktigt då världen ständigt förändras 
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vilket gör att standarder och arbetssätt behöver uppdateras. Detta för att undvika 
att felaktiga beslut tas vilket kan leda till suboptimeringar i företagets processer [12]. 
 

2.8 Ständiga förbättringar  
Grundtanken med ständiga förbättringar är att det mesta går att förbättra 
kontinuerligt i små steg. Med hjälp av detta tankesätt kan företag och organisationer 
öka sin konkurrensförmåga. Ständiga förbättringar är ett begrepp hämtat från 
Toyotas ”kaizen” som är ett av deras fem kärnvärden. Kaizen är i sin tur ett ord 
hämtad från japanskan ”kai” som betyder förändring och från ”zen” som betyder 
bra [13]. 
 
Målet med kaizen är att minska olika typer av slöserier i organisationen, med andra 
ord eliminera moment som innebär kostnader utan att de bidrar med värde. 
Arbetssättet kräver att hela organisationen gemensamt arbetar aktivt med 
problemlösning och ständigt söker sätt att förbättra driften. Det krävs också ofta en 
mental förändring i organisationen för att kunna uppnå ett bra resultat. 
Organisationen behöver börja beakta problem som möjligheter till en förbättring. 
Viktigt när man arbetar med ständiga förbättringar är att orsaken till problemet 
definieras och att det upprättas en tydlig struktur under arbetet. Därefter bör man 
samla in data som man ska kunna basera förbättringen på och tydligt kunna 
visualisera resultatet. Sedan är det vanligt att olika typer av problemlösningsmetoder 
och verktyg används för att orsaken till problemet ska åtgärdas. Slutligen bör 
åtgärderna följas upp och utvärderas [11]. 
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3 Metod  
Detta kapitel beskriver de metodval som gjordes så att arbetets frågeställningar kunde besvaras. 
Kapitlet presenterar även hur data har samlats och analyserats. 
 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Olika metoder användes under arbetets gång för att kunna besvara de 
frågeställningar som formulerats. En fallstudie utfördes med utgångspunkt från 
frågeställningarna för att samla den data som behövdes. Denna fallstudie jämfördes 
sedan med den litteraturstudie som utfördes. Se kopplingen mellan 
frågeställningarna och metoderna i figur 4. 

 
Figur 4 Koppling frågeställningar och metod 

 

3.2 Fallstudie 
Detta arbete bygger på en fallstudie. Genom en fallstudie studeras en mindre del 
taget ur ett större sammanhang för att därefter förenkla och sedan låta fallet 
representera verkligheten. Fördelen med att göra en fallstudie är att man som 
forskare inte behöver gå in på djupet i det stora sammanhanget. Författaren kan på 
ett smidigare sätt ge läsaren en uppfattning om hur något ser ut eller fungerar. En 
annan fördel med att göra en fallstudie är att forskaren kan skjuta upp preciseringen 
av sin problemformulering till ett senare skede i arbetet. I början handlar en 
fallstudie mer om att förstå något, därför faller problemformuleringarna ofta ut 

Fallstudie

Intervjuer

Datainsamling

Dokument

Nuläge

Analys
Frågeställning	1

Åtgärdsförslag
Frågeställning	2

Litteraturstudie
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naturligt under studiens gång. Eftersom man som forskare låter en liten del av ett 
större sammanhang representera verkligheten måste denne vara försiktig med de 
slutsatser som dras. Den framtagna slutsatsen kan i vissa fall först få värde när 
studier genom andra metoder görs och som pekar åt samma håll [14]. 
 

3.3  Datainsamling 
Det finns olika tekniker när det kommer till att samla information, vilken teknik 
som väljs beror på vad som tros passa bäst för att besvara arbetets frågeställningar 
samt den tid som finns tillgänglig för arbetet [15]. 
 

3.3.1 Interjuver 
Intervjuer är vanligt förekommande i olika forskningssammanhang. Det är en 
tidskrävande process då det krävs både noggranna förberedelser samt bearbetning 
av själva processen [14]. Det är också viktigt att noggrant välja de ut personer man 
tror kan svara på frågorna för att undvika onödigt arbete. Intervjuer kan ske i olika 
former men de är alla tekniker för att samla information som bygger på frågor. 
 
I detta arbetet har intervjuer och spontana samtal skett kontinuerligt. Intervjuerna 
har skett genom personliga möten, telefonsamtal samt e-mail. De olika 
intervjuobjekten rekommenderades av handledare då författarna var i behov av 
specifik kunskap eller data. De flesta intervjuerna har varit kvalitativa. Med det 
menas att intervjun oftast har låg grad av standardisering, det vill säga att 
intervjuaren kan omformulera frågorna samt bestämma deras ordningsföljd under 
intervjuns gång. Intervjuobjektet ges då också möjligheten att formulera sin 
uppfattning om problemet. Majoriteten av intervjuerna som utförts har varit 
semistrukturerade. Med detta innebär att frågor noggrant har förberetts samtidigt 
som intervjuobjektet har fått möjligheten att utveckla sina svar [15]. 
Intervjuobjekten har varit strategiskt utvalda från olika avdelningar och baserade på 
deras kompetensområde, detta för att få varierade svar från olika infallsvinklar. 
Samtliga intervjuer har startats med en kort bakgrund till detta arbete för att på så 
sätt ge den intervjuade förståelse för eventuella frågor som kunde komma att ställas 
och för att undvika missförstånd. De spontana samtalen bestod inte alltid av frågor 
utan de innehöll många gånger någon form av information-, erfarenhets- eller 
kunskapsutbyte. 
 

3.3.2 Dokument 
En dokumentstudie är en studie där författaren får ta del av olika dokument. Viktigt 
vid den här typen av studier är källkritik och sannolikhet av fakta, dessutom bör 
dessa dokument studeras med olika synvinklar för att få en objektiv bild [15]. 
Dokumentstudier har varit viktigt under detta arbetet, utgångspunkten har varit en 
kalkyl där brister skulle analyseras. Fler dokument har fått tas emot i samband med 
intervjuer och samtal, dessa dokument som mottagits har noggrant analyserats samt 
ifrågasatts. Ur dokumenten har olika data hämtats, exempelvis omkostnader från 
tidigare år samt resultat från projekt. Denna data har sedan använts till 
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räkneexempel och analyser. Förfrågning av detta material framfördes till personer 
från olika avdelningarna som ansvarade för den specifika informationen. 
 

3.4 Litteraturstudie 
En litteraturstudie består allt som oftast av en litteratursökning, med detta menas 
att man söker efter information i litteratur som kan komma att vara av centralt 
intresse i arbetet [14]. Detta är en relativt tidskrävande process då det till stor del 
består av att avgränsa och sortera den ofta stora mängden av information. I detta 
arbetet utfördes litteratursökningar kontinuerligt för att samla teorier och tidigare 
kunskap inom området, detta genom sökning av olika nyckelord. Teorierna och 
informationen som samlades analyserades för att på så sätt identifiera ifall det var 
av intresse för arbetet. 
 

3.5 Analysmetoder för resultat 
Inledningsvis analyserades problembeskrivningen från företaget för att på så sätt 
hitta de bakomliggande problemen. Detta gjordes för att sedan kunna upprätta 
frågeställningar som arbetet skulle bygga på. Det visade sig inte vara helt 
okomplicerat att definiera de grundproblem som fanns i arbetet, därför har 
frågeställningarna korrigerats under arbetets gång. När frågeställningarna definierats 
övergick fokus till analys av nuläget, det vill säga till den data som samlats. Denna 
analys bestod till största del av de dokument som mottagits men också till en viss 
del av de intervjuer som utförts. Sedan kom analysen att bestå av en jämförelse med 
den litteraturstudie som gjordes och dess teorier. Analyserna i sig skulle sedan 
komma att ligga till grund för resultatet och åtgärdsförslaget.
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4 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet ger en beskrivning av det rådande nuläget på företaget som behöver sammanställas för 
att besvara arbetets frågeställningar.  
 

4.1 Bearbetningsavdelningen 
Företaget AB har två bearbetningsfabriker, E-fabriken och D-fabriken. I dessa 
fabriker bearbetas cylinderhuvud, cylinderblock, vev- och kamaxlar, kugghjul och 
svänghjul. Bearbetningen är i största grad automatiserad, maskinerna står alltså för 
bearbetningen av produkterna [16]. 
 
I det här arbetet har en specifik avdelning använts som exempel, avdelning 3403. 
På avdelningen sker arbetet med att bearbeta cylinderblock. Detta arbete sker med 
hjälp av 25 stycken bearbetningsmaskiner och 15 stycken operatörer. Denna 
avdelningen valdes ut då avdelningen för CBM utfört förbättringsprojekt på 
avdelningens flaskhalsoperation. Flaskhalsoperation i detta fallet menas den 
operation med längst cykeltid. 
 

4.2 Kalkyler och metoder 
Följande kalkyler och metoder som presenteras under rubrik 4.2 används av 
Företaget AB för beräkning av kostnadsbesparingar vid förbättringsprojekt. 
 

4.2.1 Kalkyl 1 
Detta är en kalkyl som används för beräkning av det ekonomiska utfallet vid 
förändringar av cykeltiden i en process, se bilaga 1. Genom differensen i cykeltid 
och antal cykler per år ges den årliga besparade eller förlorade tiden som projektet 
genererat. Därefter beräknas en kostnad baserad på antalet bemannade per skift och 
deras lön. Slutligen multipliceras den beräknade tiden med den beräknade 
kostnaden vilket ger den totala besparingspotentialen eller den eventuella förlusten. 
Kostnad för införandet samt införandetid kan också fyllas i för att få reda på när 
den eventuella investeringen blir lönsam.  
 
Det finns möjlighet att bocka i en ruta ifall processen i fråga är en flaskhals, detta 
resulterar i en högre timkostnad gentemot timkostnaden för en icke flaskhals. Vid 
förbättring av en flaskhals består kostnaden av all personal som arbetar på 
avdelningen och om det inte är en flaskhals består kostnaden av endast en personal. 
 
Antal maskiner som arbetar parallellt i processen påverkar också utfallet, detta 
bygger på att timkostnaden slås ut på två maskiner istället för en vilket då ger en 
halverad total besparingspotential.  
 

4.2.2 Kalkyl 2 
Även denna kalkyl används vid ständiga förbättringar och projekt, se bilaga 2. Detta 
är den kalkyl som är tänkt att vara företagets standardiserade för beräkning av 
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potentiella besparingsmöjligheter. Användaren fyller i avdelning, en kort 
beskrivning av projektet samt om projektet kommer generera en hård besparing1, 
mjuk besparing 2 eller ett kostnadsundvikande3. Sedan väljs de olika kalkyldelarna 
som är aktuella och redovisas därefter av användaren. Intervjuer och samtal visat på 
att kalkylen upplevs som svårhanterlig och krävande att använda då ett visst 
förarbete krävs. 
 
Den potentiella totala besparingen fås fram med hjälp av de aktuella kalkyldelarnas 
kostnadsförändring, införandekostnad, investeringsbelopp och avkastningskrav på 
investeringsbeloppet och följande kalkyldelar finns att använda:  
 

• Tidsbesparing: 
Den här kalkyldelen består av tid och frekvens per vecka före och efter 
införandet, arbetsveckor per år, bemanning som påverkas, standardlön samt 
annan kostnad som påverkas. Multipliceras differensen i tid och frekvens 
med arbetsveckor, bemanning som påverkas, standardlön och eventuellt 
annan kostnad som påverkas då fås besparingspotentialen för ett år. 

• Cykeltid:  
Baseras på skillnaden i cykeltid före och efter införandet, antal cykler i 
budgetvolym per år, bemanning som påverkas, standardlön och annan 
kostnad som påverkas. Detta multipliceras för att få den årliga 
besparingspotentialen. 

• Verktyg: 
Detta baseras på förändringen i verktygskostnaden, skärpkostnaden, 
inställningskostnad och verktygsrenovering före respektive efter införandet, 
på så sätt fås besparingspotentialen för ett år.  

• Tillgänglighet:  
Denna kalkyldel visar om tillgängligheten förändrats vid införandet av en 
förändring. Sedan multipliceras förändringen med årlig produktionstid, 
bemanning som påverkas samt standard lön för att få besparingspotentialen 
för ett år. 

• Direkt material:  
Här baseras besparingspotentialen på skillnaden i materialkostnad per enhet 
före och efter införandet samt antalet enheter. 

• Indirekt material:  

                                                
1 Hård besparing är en besparing som direkt kan räknas hem ekonomiskt [10]. 

2 Mjuk besparing är en besparing som inte kan räknas hem i nuläget, detta är en potentiell 
framtida besparing [10]. 

3 Kostnadsundvikande är en handling för att undvika framtida kostnader. 
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Denna besparing baseras på materialkostnad per vecka före och efter och 
antal arbetsveckor per år.  

• Kvalitetsbrister:  
Besparingen bygger på kvalitetsbristkostnaden per enhet före och efter 
införandet samt antalet enheter med kvalitetsbrister. 

• Energi:  
Besparingen byggs på skillnaden i energikostnaden per enhet före och efter 
införandet samt antalet enheter. 

• Annan besparing:  
Baseras på skillnaden i kostnad per månad före och efter införandet och 
antal månader per år. 

För att ge läsaren ytterligare förståelse över kalkyl 2 kan utdrag ur kalkylen ses under 
bilaga 2. 

 

4.2.3 Egen metod 
Personliga möten och mailkonversationer har visat att egna metoder används för 
att beräkna besparingar vid olika typer av förbättringar och projekt. Dessa metoder 
baseras huvudsakligen på differens i cykeltid som sedan multipliceras med den årliga 
volymen, detta ger en årlig tidsbesparing. Tidsbesparingar multipliceras sedan med 
avdelningens totala personalkostnader, se ekvation 3 och 4. Beräkningarna som 
gjorts med hjälp av de egna metoderna är i stort sett baserade på kalkyl 1. Samma 
förbättringsprojekt har visat sig generera olika stora besparingar beroende på vem 
man frågar och vilken metod denne använde sig av för att beräkna besparingen. 
 

𝑇𝑖𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = Å𝑟𝑙𝑖𝑔	𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 ∗ 𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 − 𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑;>  
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝐾𝑜𝑠𝑡1:9KW;A@ 
 

4.3 OEE 
I kalkyl 2 finns faktorerna cykeltid, tillgänglighet och kvalitetsbrister, detta är 
parametrar som utgör sin grund från OEE. Tillgänglighet, cykeltid som är en faktor 
kopplad till anläggningsutnytjandet samt kvalitetsbrister som är kopplat till 
kvalitetsutbyte, är de tre grundparametrarna som OEE består utav. De tre 
parametrarna finns alla att tillgå i de olika kalkyldelarna i kalkyl 2. I nuläget har dessa 
tre ingen koppling med varandra, det vill säga att de inte påverkas av varandras 
förändring. Var och en av faktorerna kan fyllas i för att sedan få reda på en 
ekonomisk förändring.  
 

4.4 Lönekostnad 
Den nuvarande lönekostnaden som används i kalkylerna bygger enbart på 
kostnaderna för de operatörer som är knutna till de aktuella processerna. Det vill 
säga antalet operatörer som arbetar med processen samt deras löner och sociala 
avgifter. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens första frågeställning genom att behandla studiens nuläge 
tillsammans med det teoretiska ramverket. Detta resulterar sedan i en beskrivning av de brister 
som förekommer bland de nuvarande metoderna och tillvägagångssätten gällande 
besparingsberäkningar. 
 

5.1 Analys och reflektion av nuvarande metoder 
5.1.1 Kalkyl 1 

Bristande lönekostnad 

Som beskrivs under rubrik 4.4 består lönekostnaden i de båda kalkylerna av antalet 
operatörer och dess timkostnad. Under kapitel 2 har det beskrivits hur 
lönekostnaden bör vara uppbyggd. Ståhl skriver att lönekostnaden bör bygga på de 
operatörer som arbetar i produktionen, de personalutrymmen som nyttjas samt de 
tjänsteman som har en direkt koppling till produktionen [6]. Detta leder till en viss 
ökning av kostnaden per timma vilket i sin tur leder till en högre besparing vid 
förbättringsprojekt som bygger på att man slår ut en kostnad på ett högre antal 
produkter. 
 

Inte anpassad för automatisering 

Eftersom kalkylen bygger på en lönekostnad fungerar den bra i en produktion som 
till stor del består av mänsklig arbetskraft, exempelvis i en manuell monteringslina. 
Dessvärre ger kalkylen ett missvisande utfall när man istället tittar på en 
automatiserad process såsom bearbetningsavdelningen på Företaget AB som i 
högsta grad är automatiserad. Detta beror på att personalen i en automatiserad 
process har ersatts av automatiserade maskiner, vilket innebär att lönekostnaden är 
en liten del av den totala kostnaden som direkt kopplas till bearbetning av 
komponenter. Möre skriver i sin bok om automatisk bearbetning under rubriken 
”andra kostnader än lönekostnader” att fler kostnader påverkas av en 
automatisering, bland annat golvytan för maskinen och kapitalkostnaden [17]. 
Kostnaderna har istället övergått från att till en stor del bestå av lönekostnader till 
att nu även bestå av kostnader för att driva samt tillhandahålla maskinerna. Detta 
kommer leda till att fler kostnader kommer att beaktas för att sedan fördelas på det 
högre antalet processade komponenter vilket resulterar i en större besparing än vad 
som tidigare beräknats. Under bilaga 3 visas bilder som författarna fått från 
ekonomiavdelningen. Dessa visar på vilka kostnader som idag finns på 
bearbetningsavdelningen xxxx på Företaget AB och hur de är fördelade. [18]. 
 

Flaskhalsoperation eller ej 

Om den minskade cykeltiden uppstår hos en maskin som är en flaskhals kan två 
olika scenarion fås. Antingen kan den minskade cykeltiden hos maskinen resultera i 
att hela processen minskar med samma tid. Det andra utfallet resulterar i att 
flaskhalsen flyttas till en annan maskin vilket innebär att den ena delen av den 
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besparade cykeltiden påverkar hela processen och den andra delen bara påverkar 
maskinen i sig.  
 
I nuläget baseras flaskhalsberäkningen på standardlön, bemanning per skift och 
berörd personal. Då processen i fråga inte är en flaskhals baseras uträkning enbart 
på en persons lönekostnad. Men då processen är en flaskhals baseras uträkning på 
hela avdelningens personalkostnad. 
 
I nuläget beaktar kalkylen bara en process som antingen är en flaskhals eller en 
process som inte är en flaskhals. Om processen i fråga är en flaskhals kan två 
scenarion uppstå: 

1. Processen är en flaskhals - Den minskade cykeltiden påverkar den totala 
cykeltiden. 

2. Processen är en flaskhals - En del av den minskade cykeltiden påverkar den 
totala cykeltiden och en del påverkar bara maskinen i sig. 
 

Vid scenario två krävs två olika beräkningar för att få ett så korrekt resultat som 
möjligt. 
 
Tabell 1 visar resultatet av den nuvarande flaskhalsfunktionen. 
 

 
Tabell 1 Flaskhalsfunktionen 

 

Vad gör man med tiden? 

Resultatet som besparingskalkylen genererar bygger på att man med den sparade 
tiden fortsätter att producera. För att detta ska vara lönsamt krävs att en efterfrågan 
hela tiden finns. I fallet på Företaget AB finns det en efterfrågan. Detta eftersom 
man under våren ökar sin produktion för att bygga upp lager. Detta görs för att 
klara av tillverkningen under sommaren då stora delar av fabriken är nedstängd [18]. 
 

Användarvänlighet 

Kalkyl 1 är enligt författarna bra strukturerad och enkel att använda vilket gör att 
användaren i fråga snabbt kan få fram ett ekonomiskt utfall som en 
cykeltidsförändringar genererar. 
 

5.1.2 Kalkyl 2 
Kalkyl 2 berör fler faktorer än bara cykeltid vilket också betyder att kalkylen ger en 
mer korrekt bild av den totala besparingen för olika typer av förbättringar och 
projekt.  
 

Standard	lön Bemanning/skift Berörd	personal Kostnad/timma
Ej	flaskhals 340	kr										 6	st 1	st 340	kr															
Flaskhals 340	kr										 6	st 6	st 2	040	kr												
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Cykeltidsfaktorn 

Kalkylens cykeltidsbesparing bygger på kalkyl 1 som tidigare argumenteras för att 
ha använt sig av en otillräcklig kostnadsbas, detta betyder att också denna kalkyl är 
bristfällig. Dessutom saknas funktionen för “flaskhalsoperation” samt “antal 
maskiner som jobbar parallellt” i denna kalkyl.  Detta har en påverkan på den totala 
besparingen. Som skrivits om under rubrik ”flaskhalsoperation eller ej” bör man 
ibland beakta hela processen och ibland endast maskinen i sig, detta är lika aktuellt 
när det gäller kalkyl 2. I nuläget är det inte enkelt att genom användning av denna 
beräkna fram det ekonomiska utfallet då operationen är en flaskhals eller inte. Detta 
kräver egna tankar och beräkningar av användaren själv. Detta kräver en viss 
förkunskap av användaren vilket får till följd att gemene man får svårt att använda 
sig av kalkylen. 
 

Avsaknad av faktor 

Ax och Ask nämner att införandet av automatiserad bearbetning i 
tillverkningsprocesser ställer stora krav på underhållsinsatser. Dessa insatser blir allt 
viktigare vid automatisering då stillestånd är kostsamma. Det löpande underhållet 
har blivit allt viktigare i takt med automationen och därmed har det också blivit mer 
kostsamt [5]. Därför är underhåll en faktor som bör beaktas i kalkyl 2 då det är en 
stor kostnadspost i automatiserade processer. År 2015 och 2016 uppgick 
underhållskostnaden på en utav maskinerna på avdelning 3403 till 616 000kr [19]. 
 
En annan faktor som valts att inte tas med är kapitalkostnad, kostnaden för att ha 
maskinerna stående i fabriken. Kapitalkostnaden bygger på ränta och avskrivning 
[20]. På avdelning 3403 där projektet som avdelningen för CBM jobbat med uppgår 
kapitalkostnaden till 14 MSEK [18]. Anledningen till att denna faktor inte använts 
tros vara för att uträkningarna blir för komplexa. 
 

5.1.3 Egna metoder 
Mailkonversationer visar på att det förekommer egna metoder när det gäller 
beräkningar av besparingar vid diverse förbättringar och projekt. Dessa metoder är 
förenklade och bygger på samma teori som cykeltidsberäkningen vilket beskrivs 
under rubrik 4.2.1. 
 
Metoderna i fråga ger ett oseriöst intryck, framförallt då det handlar om att införa 
eventuella förbättringar. Som beskrivs i nuläget utförs dessa beräkningar med hjälp 
av olika metoder och får därav olika stora besparingar. Detta gör så att det blir svårt 
att jämföra och prioritera projekt och införanden. 
 
I kapitel två beskrivs vad som bör tänkas på när det kommer till kalkylmodeller, 
Andersson menar på att kalkylmodellerna måsta accepteras av de anställda för att 
de ska användas. De bör vara lätthanterlig samtidigt som den ska beakta väsentliga 
aspekter [7]. Frågan är då ifall den nuvarande metoden anses vara för svårhanterlig 
eller ifall den inte beaktar de aspekter den bör. 
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Det som kan antas är att standardiseringen för dessa metoder har brustit då andra 
metoder använts för att beräkna besparingar istället för att följa den givna 
standarden. Som beskrivs under 2.7 kan brist på standardisering leda till 
missförstånd. Detta är något som med stor risk kan hända då olika stora 
besparingspotentialer fås. Missförståndet i sin tur kan leda till att projekten inte 
genererar de besparingar som är beräknade. 
 

5.2 Bristande standardisering 
Det har visat sig att det brister i kommunikationen när det kommer till beräkning 
av besparingar då det används olika metoder för att redovisa dessa. Detta trots att 
kalkyl 2 är det standardiserade sättet att beräkna besparingar på inom förbättringar 
och projekt. Även andra typer av beräkningar utförs på olika sätt. Ett exempel på 
detta är stilleståndskostnad hos en maskin. Även denna beräknas på olika sätt vilket 
resulterar i att olika stora kostnader beräknas. När en beräkningsmetod inte är 
standardiserad finns alltid risken att få olika utfall. Bristerna i kommunikationen har 
lett till, som beskrevs under rubrik 5.1.3, att olika metoder används för att beräkna 
besparingar.  
 

5.3 OEE  
I kalkyl 2 finns delar av OEE med utan att de på något sätt är kopplade till varandra. 
Kalkyl 2 beaktar tillgänglighet, cykeltid som har med anläggningsutnyttjande att göra 
samt kvalitetsutbyte genom kvalitetsbristkostnader [11].  Att använda sig av dessa 
faktorer utan att titta dess på relation till varandra är något som kan leda till 
suboptimeringar. Exempelvis kan cykeltiden förbättras samtidigt som 
tillgängligheten och kvaliteten försämras. Detta skulle då kunna leda till en 
suboptimering och ett minskat OEE-värde. Skulle projektet leda till ett försämrat 
eller förbättrat OEE är det viktigt att veta vad detta innebär kostnadsmässigt för 
företaget. Ett högre OEE-värde leder till att det finns fler tillgängliga timmar att 
producera på. Detta innebär att man kan fördela företagets fasta kostnad på ett 
högre antal timmar. På samma sätt kan förlusten vid ett minskat OEE-värde 
beräknas vilket leder till att samma kostnad kvarstår medan ett färre antal produkter 
kan tillverkas. Eftersom att kalkylen är uppbyggd så att de tre faktorerna kan 
användas individuellt finns det en stor risk att man inte upptäcker en eventuell 
suboptimering.  
 
Användningen av OEE lämpar sig bäst när man tittar på en process som antingen 
är helt automatiserad eller halvt automatiserad. Om en process bygger på mänsklig 
arbetskraft bör man istället använda sig av MTU, mantidsutnyttjande, och dess 
faktorer. I detta examensarbete som utgör sin grund på automatiserade 
bearbetningsavdelningar kommer inte MTU att benämnas mer i arbetet.  
 

5.4 Reflektion av analys 
I analysen har brister med nuvarande beräkningsmetoder lyfts fram. De brister som 
väger tyngst enligt författarna är att en otillräcklig kostnadsbas använts i 
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cykeltidsberäkningen. Detta eftersom att en förändrad kostnadsbas i 
cykeltidsberäkningen kommer förändra besparingen mest. Kostnadsbasen som har 
använts anses av författarna inte vara utformad för att kunna användas i en 
automatiserad bearbetningsavdelning, detta har lett till en missvisande bild av 
besparingspotentialen. Det har dessutom förekommit egna metoder för att beräkna 
besparingar, detta trots att en standardiserad metod finns. Antingen beror det på att 
den tänkta standarden kommunicerats ut på ett undermåligt vis eller att den 
nuvarande metoden anses vara krävande och- eller bristande och därför inte 
används. 
 
Genom att man på företaget använder sig av olika beräkningsmetoder där 
standarden inte följs innebär det att man i princip kan välja vilka projekt som ska 
räknas hem och inte. Vid fall där man är mån om att räkna hem ett projekt kan man 
i stort sett addera faktorer som gör att besparingen blir större. Vill man inte räkna 
hem ett projekt kan beräkningen göras så förenklad som möjligt och där av resultera 
i en liten besparing. Dessutom blir det fel att jämföra besparingspotentialer som är 
beräknade på olika sätt med varandra. Att göra detta leder med stor sannolikhet till 
missvisande resultat som skulle kunna leda till att företaget tar ett felaktigt beslut 
om vilket projekt som ska införas. Som skrivits under teorin om standardiseringar 
är det viktigt att företaget arbetar med standardiseringar för att undvika 
missförstånd som kan leda till suboptimeringar. Dessutom är det viktigt att hela 
tiden jobba med att utveckla sina standarder då världen ständigt förändras. 
 
Sammanfattningsvis efter analys av nuläget är följande punkter de brister som enligt 
författarna finns i de nuvarande metoderna: 
 

• Företagets olika metoder anses inte vara anpassade för automatiserade 
processer. 

• Otillräcklig kostnadsbas vid beräkning av ekonomiskt utfall vid förändringar 
i cykeltid. 

• Besparingar beräknas på flera olika sätt. 
• Företagets tänkta standard följs ej. 
• Vissa faktorer saknas i de olika metoderna. 
• Parametrar ur OEE används på ett bristande sätt som kan leda till 

suboptimeringar. 
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6 Åtgärdsförslag och diskussion 
Kapitlet ger svar på arbetets andra frågeställning vilket innehåller de åtgärdsförslag som 
författarna kommit fram till genom det gångna arbetet. Åtgärdsförslagen innefattar införande 
av en standard, åtgärdsförslag för att uppnå ett mer korrekt ekonomiskt utfall vid 
cykeltidsberäkning samt en rekommendation om hur man bör beakta vissa faktorer när det 
kommer till total utrustningseffektivitet, OEE. 
 

6.1 Skapa en standard 
För att ge en rättvis bild av besparingspotentialen i olika projekt krävs det att 
företaget på de olika avdelningarna beräknar denne på samma sätt. Detta för att 
kunna ställa olika projekt och dess ekonomiska utfall gentemot varandra för att 
jämföra och ta beslut om vilket projekt som är det bästa och ska implementeras. 
Därför krävs det att en standardiserad kalkylmodell med tydlig struktur utformas. 
Innan detta görs bör man vidare undersöka varför den nuvarande standarden inte 
har följts. Syftet med en standardisering är att skapa en förenkling för företagets 
verksamhet, i detta fall vid beräkning av potentiella besparingar. Genom att följa en 
väl utvecklad standard kan företaget undvika felaktiga beslut som kan leda till att 
företaget går miste om viktiga förbättringsprojekt [12]. 
 
Denna standard, som i detta fall blir en kalkylmodell, bör upprättas tillsammans med 
framtida användare, detta eftersom de har bra insikt i hur saker och ting fungerar i 
företaget. Som beskrivits under rubrik 2.6 bör den framtida standarden beakta de 
aspekter som användarna anser vara väsentliga för företaget, detta för att 
användarna ska acceptera standarden. De bör även se till att hela tiden hålla denne 
uppdaterad eftersom att världen ständigt förändras. 
 

6.2 Åtgärdsförslag och diskussion av nuvarande modeller 
Tanken med kalkyl 2 som beskrivits under nuläget är att den ska fungera som en 
standardiserad metod för att beräkna potentiella besparingar av förbättringar och 
projekt. Därför har åtgärdsförslagen valts att utgå från denna kalkyl för att sedan 
försöka förbättra denna. 
 

6.2.1 Förbättring av cykeltidsberäkning 
Nedan beskrivs åtgärdsförslag till hur cykeltidsberäkningen kan förbättras. Detta 
genom en förbättrad kostnadsbas som bygger på en mer omfattande lönekostnad 
samt en maskinkostnad. Senare skrivs om hur man bör beakta flaskhalsar och 
faktorer som saknas. 
 

Otillräcklig kostnadsbas 

Som tidigare nämnt under analysen i kapitel 5 är lönekostnaden varken den största 
kostnaden eller den enda kostnaden i en automatiserad bearbetningsprocess. Därför 
anses uträkningar baserat på endast denna kostnad vara otillräckliga. På den tidigare 
nämnda bearbetningsavdelningen 3403 arbetar 15 operatörer per skift med att 
övervaka 25st bearbetningsmaskiner. Den totala timkostnaden för avdelningen 
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uppgår till 12 400kr varav operatörerna står för 5100kr [21].  Det innebär att 
lönekostnaderna för operatörerna uppgår till 41% av avdelningens totala 
timkostnader. Lönekostnaden bör utöver kostnaderna för de operatörer som 
arbetar på avdelningen även inkludera kostnaderna för dess personalutrymmen som 
nyttjas samt kostnad för tjänsteman som direkt kan kopplas till produktionen [6].  
 

Förslag till ny kostnadsbas 

Föregående stycke visar att lönekostnaden inte bör vara den enda kostnaden som 
beaktas när man räknar på en potentiell besparing eftersom den står för lite drygt 
två femtedelar av den totala kostnaden. Kostnader som även bör beaktas är de 
kostnaderna som är kopplade till bearbetning av produkter. Dessa kostnader är dels 
lönekostnaderna och dels maskinkostnaderna. Som Hågeryd med flera nämner kan 
man genom ett ökat antal produkter per tidsenhet slå ut maskinkostnaden på ett 
högre antal bearbetade produkter vilket i sin tur gör att kostnaden per detalj minskar 
[8]. Författarna väljer att utgå ifrån teorin som Ståhl tagit fram om hur 
maskintimkostnader ska beräknas. Likaså väljer Jonsson att göra i sitt arbete om 
Besparingsmodell för produktivitetshöjande arbete inom skärande bearbetningsteknik [22]. 
 
Utifrån tidigare nämnd teori bygger maskinkostnaderna på följande faktorer: 

• Lokalkostnad och värme mm 
• Underhålls- och reparationskostnader inklusive reservlagerhållning 
• Rörlig driftkostnad, t.ex. elkostnad och verktygskostnad 
• Renoveringskostnad från en viss användningsperiod 
 

Det har visat sig att kapitalkostnaden står för 93% av avdelningens fasta kostnader, 
vilket uppgick till 14 MSEK år 2016. Därför bör även denna beaktas vilket den gör 
i Ståhls formel, detta i form av en annuitetsberäkning. Annuitetsfaktorn ger 
företagets årliga kapitalkostnad fördelat över investeringens ekonomiska livslängd. 
Tidigare har det nämnts att användandet av kapitalkostnaden kan vara komplex, då 
olika maskiner kan ha olika avskrivningstider. Därför används istället 
annuitetsmetoden [6]. Företaget AB har kalkyler för årliga underhållskostnader per 
maskin, därför har ekvationen redigerats en aning.  
 
Genom de ovan nämnda faktorerna kan följande formel tas fram vid beräkning av 
en maskins timkostnad [6]: 

 
𝑀𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑘XY

=
𝑎3 ∗ 	𝐾6 1 + 𝑘9:; ∗ 𝑁9:; + 𝑌 ∗ 𝑘> + 𝑘GH + 𝑇1@A; ∗ 𝑘1F

𝑇1@A;
 

 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟	𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟	𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑	𝑏𝑟𝑢𝑘𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑, 𝑁9:; = 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐	
𝑛 ∗

𝑇1@A;
ℎ>

𝑛K>9:;
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Den givna formeln ger en maskins totala kostnad per timma. För att på ett enkelt 
sett beräkna en hel avdelnings totala maskintimkostnad blir det besvärligt att 
använda denna formel på grund av att man behöver beräkna maskinernas 
timkostnad en och en. Istället bör formeln förändras något. Istället för att använda 
kostnadsparametrar för varje maskin kan istället parametrar som täcker hela 
avdelningen användas, exempelvis kapitalkostnad och underhållskostnad för en hel 
avdelning. Detta resulterar i formeln blir mer användarvänlig, dessutom är det oftast 
mer intressant att räkna på en hel avdelnings kostnad då detta är användbart vid 
beräkning av ekonomiskt utfall vid en process cykeltidsförändringar. 
 
Med detta i åtanke tas följande formel fram: 
 

𝑀𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑘XY

=
𝑘BA1 + 𝑘9:; ∗ 𝑁9:; + 𝑌 ∗ 𝑘> + 𝑘GH + 𝑇1@A; ∗ 𝑘1F

𝑇1@A;
		 

 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟	𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟	𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑	𝑏𝑟𝑢𝑘𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑, 𝑁9:; = 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐	
𝑛 ∗

𝑇1@A;
ℎ>

𝑛K>9:;
			 

 
Ekvationen för beräkning av hela avdelningens maskintimkostnad skiljer sig en 
aning från ekvationen för maskintimkostnad per maskin. Utöver att parametrarna 
beaktas för hela avdelningen har kostnad för bundet kapital ersatt annuitetsfaktorn.  
Viktigt att tillägga är att det finns många sätt att räkna ut maskintimkostnad på. Det 
viktigaste är att man på företag kommer överens om hur man ska räkna, så att alla 
räknar på samma sätt [6]. 
 
Kalkylen bygger på att man med den sparade tiden producerar fler produkter. Detta 
innebär att man slår ut de fasta kostnaderna på ett högre antal produkter. Detta i sin 
tur gör att man sänker den totala bearbetningskostnader per produkt. Besparingen 
blir då mellanskillnaden, bearbetningskostnad per produkt före gentemot 
bearbetningskostnad per produkt efter. 
 

Flaskhalsfaktorn 

I kalkyl 1 för kostnadsbesparing vid förändrad cykeltid finns en ruta att kryssa i om 
processen man tittar på är en flaskhals eller inte. Denna ruta har av valts att tas bort 
när man skapat kalkyl 2 som ses som den standardiserade metoden för 
besparingsberäkningar. Som tidigare nämnt under teorier om flaskhalsteorin kan två 
olika scenarier uppstå vid en förändrad cykeltid hos en flaskhalsprocess. Därför bör 
det finns en funktion som tydliggör för användaren hur stor del av den minskade 
cykeltiden som bidrar till en minskad total cykeltid för hela processen och den del 
som bara påverkar maskinen i sig. 

De hårda och mjuka besparingarna är viktiga att särskilja på när 
besparingspotentialen beräknas. Ifall detta inte görs är risken att beräkningen 
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resulterar i en missvisande besparing. Därför är det av stor viktigt att hålla koll på 
vilken del av den minskade cykeltiden som påverkar hela produktionslinan och 
vilken del av tiden som bara påverkar maskinen i sig. Med det sagt bör de mjuka 
besparingarna inte glömmas då de även är viktigt att beakta dem då de kan komma 
att bli viktiga i framtiden.  
 
Som tidigare nämnt kan en flaskhals även vara en operation med bra cykeltid men 
stå för många stillestånd och stort antal kassationer. I fallstudien på Företaget AB i 
definieras flaskhalsen som den operationen med den längsta cykeltiden.  
 

Faktorer som saknas 
Som tidigare nämnts utgår alla åtgärder i från kalkyl 2, detta innebär att vissa faktorer 
som saknats har ingått i cykeltidsberäkningen, dessa hittas under tidigare rubrik 
angående förslag till ny kostnadsbas. Det som kommer att beskrivas nedan 
fokuserar på faktorer som saknas utöver de som behandlats i cykeltidsberäkningen. 
 
Som beskrivits under 5.1.2 avsaknad av faktor har underhållsinsatser kommit att bli 
allt mer vanligt då fler och fler tillverkningsprocesser går mot en automatisering [5]. 
Detta leder också till att underhållskostnaderna står för en större del av ett företags 
tillverkningskostnader än tidigare. Det här arbetet har använt sig av ett exempel på 
ett projekt där underhåll är en av de viktiga besparingsparametrarna. Därmed anses 
att underhåll, som en kalkyldel, bör införas. 
 

6.2.2 Räkneexempel av cykeltidsberäkning 

Genom de ovan nämnda faktorerna har en förbättrad kalkyl för cykeltidsberäkning 
tagits fram. För att tydligt visa på skillnaden i det ekonomiska utfallet vid 
användning av de nuvarande metoderna kontra den förbättrade kalkylen visas 
därför ett diagram på dess ekonomiska utfall. Stapel 1 och stapel 2 i figur 7 på 
nästföljande sida bygger på data som avdelningen för CBM fått till sig vid frågan 
om kostnadsbesparingar vid test av ett visst projekt. Stapel 3 visar det ekonomiska 
utfallet vid användandet av den förbättrade cykeltidsberäkningen. Figur 6 visar den 
framtagna och förbättrade cykeltidsberäkningen. För en tydligare syn av Figur 6, se 
bilaga 4. 
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Figur 5 Förbättrad cykeltidsberäkning 

 
Figur 7 nedan visar på de stora skillnaderna av det ekonomiska utfallet från de olika 
metoderna och kalkylerna. Genom att använda, vad för fattarna anser, en mer 
omfattande kostnadsbas fås drygt dubbelt så stor kostnadsbesparing än tidigare.  
 
Eftersom att författarnas metod jämfört med nuvarande metoder ger en så pass stor 
skillnad i det ekonomiska utfallet bör företaget fundera på ifall detta är rätt eller fel 
och kanske bör implementeras. Detta kan vara skillnaden som gör att företaget inte 
går miste om viktiga projekt som i nuläget kanske inte kan räknas hem. 
 
Att tillägga är att alla kostnadsfaktorer som enligt författarna bör vara med i kalkylen 
inte har kunnat gå att få fram siffror till, detta hade gjort besparingen än större. 
  

Cykeltidsberäkning Avdelning 3403

Tillverkningstid 3500 [h/år]

Kostnadsposter Årlig	tidsbesparing

Lönekostnad Ursprunglig	cykeltid 237																								 [sec]
Ny	cykeltid 230																								 [sec]

Operatörer 340	 [kr/h] Cykeltidsdifferens 7																												 [sec]
Antal	operatörer	per	skift 15	 [st] Årsvolym	detaljer 44	341	 [st/år]
Tjänstemän 409	 [kr/h]
Antal	tjänstemen	per	skift 1	 [st] Årlig	tidsbesparing 86	 [h/år]
Personalutrymmen 0	 [kr/år]

Införandekostnad 25	000	 kr
Total	lönekostnad 5	509	 [kr/h]

Total	besparingspotential 1	153	621	 kr
Maskinkostnad

Kapitalkostnad 14	000	000	 [kr/år]
Renoveringskostnad 500	000	 [kr/år]
Livslängd	renoveringar 1	 [år]
Yta 5	000	 [kvm]
Kostnad	yta	per	år 400	 [kr/kvm]
Underhållskostnad 9	600	000	 [kr/år]
Rörlig	maskinkostnad 2	464	000	 [kr/år]
Reservlagerhållning 0	 [kr/år]

Total	maskinkosntad 8	161	 [kr/h]

Total	timkostnad	 13	670	 [kr/h]
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Figur 6 Jämförelse mellan metoder 

 

6.3 Utrustningseffektivitet – OEE 
 
För att säkerställa att en förändring i en process inte leder till en suboptimering bör 
man hela tiden vara medveten om hur tillgängligheten, anläggningsutnyttjandet och 
kvalitetsutbytet varierar när man arbetar med någon typ av förändring. När en 
potentiell besparing beräknas är det då viktigt att man använder sig av alla tre 
faktorer för att se vad förändringen i en process resulterar och vad det får för 
påverkan på företagets utrustningseffektivitet. Detta kräver att man som användare 
av besparingskalkylen har information som kan hänföras till dessa tre faktorer. Vid 
en förändring av OEE-värdet kan man på ett enkelt sätt ta reda på det ekonomiska 
utfallet av det minskade eller ökade OEE-värdet. Detta genom att ett ökat OEE-
värde resulterar i mer tid att producera på, vilket gör det möjligt att slå ut de fasta 
kostnaderna på ett högre antal producerande timmar vilket i sin tur leder till en 
minskad kostnad per detalj. Därför bör de tre faktorerna ur OEE alltid vara 
kopplade så att alla tre faktorer måste användas. Detta för att undvika en möjlig 
suboptimering så att införanden vilket genererar en suboptimering kan avstyras. 
 

 
 
 

Overall	
Equipment	
Efficiency

Tillgänglighet

Anläggningsutnyttjande

Kvalitet
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6.4 Sammanfattning av författarnas åtgärdsförslag 
För att göra det tydligt för läsaren kan författarnas framtagna åtgärdsförslag ses 
nedan i en kort sammanfattning. 
 

• Skapa en standard som följs. 
• Förbättra cykeltidsberäkningen med hjälp av en ny kostnadsbas. 
• Var tydlig med att skilja på hårda och mjuka besparingar när tidsbesparingar 

görs. 
• Lägg till de faktorer som saknas. 
• Koppla de faktorer som är knutna till OEE med varandra för att undvika 

suboptimeringar. 
 

6.5 Diskussion kring validitet och reliabilitet i 
undersökningen 
När man pratar om reliabilitet avser man användbarheten och tillförlitligheten av 
ett mätinstrument och av måttenheten. Validitet i sin tur syftar på att man verkligen 
mäter det som man avsett att mäta, det vill säga det som är relevant [14]. 
 
I detta arbetet har olika källor inom samma område valt att användas för att öka 
reliabiliteten i de argument som förts. Teorierna som arbetet bygger på är välkända 
och det finns forskning om dem som utförts under längre perioder. Författarna har 
också undersökt och analyserat tidigare arbeten som gjorts inom områden som 
liknar detta arbetets problemsituation. 
 
Under detta arbete har författarna hela tiden utgått från de frågeställningar som 
formulerats för att på så sätt säkerställa validiteten för den data som samlats. 
Frågeställningarna har däremot förändrats en aning under arbetets gång men kärn-
problemet har hela tiden varit detsamma. Dessutom har data samt resonemang 
kring arbetet löpande stämts av med handledare på Företaget AB och Jönköping 
University för att bekräfta att det är av intresse.  
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7 Slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer, slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning samt diskussion. 
 

7.1 Slutsatser och rekommendationer 
För att undvika missvisande besparingspotentialer bör de kalkylmodeller som i 
dagsläget används ses över. Kalkylmodeller har under arbetets gång visat sig vara 
komplexa att utforma. Något som klargjorts är att kalkylmodeller bör anpassas till 
den verksamhet den ska verka inom. Därför anser författarna att dessa metoder och 
kalkyler har vissa brister som gör att företaget kan gå miste om viktiga projekt då de 
anses generera en för liten besparing gentemot verkligheten. 
 
Den främsta bristen med beräkningarna, enligt författarna, har visat sig vara att 
besparingarna bygger på en otillräcklig kostnadsbas, detta i sin tur leder till att 
besparingarna blir små och missvisande. För att man på ett rättvist sätt ska kunna 
införa olika förbättringar krävs det att alla i organisationen utför de 
besparingsberäkningarna som krävs på samma sätt. Genom att kringgå den tänkta 
standarden och istället utföra beräkningar på egen hand kan man som tidigare 
nämnt i princip räkna hem de projekt man vill genom att anpassa metoderna utefter 
eget tycke. Därför menar författarna på att ett standardiserat beräkningssätt måste 
införas. De nuvarande användarna av dessa modeller bör också uppmuntras till att 
använda en standardiserad modell ifall en sådan upprättas. Författarna 
rekommenderar sammanfattningsvis att en ny standardiserad kalkylmodell arbetas 
fram. Denne bör ta hänsyn till de åtgärdsförslagen som presenterats och på så sätt 
få en besparingspotential som på ett bättre sätt speglar verkligheten 
 
Arbetet med att upprätta en förbättrad besparingskalkyl kräver en hel del arbete. 
Examensarbetet kan ses som starten på ett sådant arbete. En del av arbetets syfte 
har varit att få igång diskussioner och väcka tankar hos de anställda för att 
uppmärksamma dessa om problemet. 
 

7.2 Vidare arbete eller forskning 
7.2.1 Tydligare göra en standard 
Ett problem som uppdagats är att kalkylen som är tänkt att vara företagets standard 
inte används i den utsträckning som kalkylen borde göras. För att säkerställa att 
företaget har en tydlig standard som alla följer krävs mer jobb. Man bör vidare 
undersöka varför den tänkta standarden inte har följts. Kan det vara så att kalkylen 
är för krävande att använda eller tycker man att den har för stora brister? Därefter 
bör en standard tydligt införas i samråd med de som i framtiden kommer använda 
kalkylen.  

7.2.2 Förbättra kommunikationen 
Under arbetets gång upptäcktes brister i kommunikationen, framförallt mellan olika 
avdelningar. Beräkningar utfördes på olika sätt trots att en standardiserad metod 
fanns tillgänglig, denna information verkade inte ha nått ut till personalen då några 
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anställda aldrig sett kalkylen ifråga. För att företaget ska utvecklas och bli mer 
effektivt behövs ett vidare arbete av förbättringar kring företagets kommunikation. 
 

7.2.3 Utforma en kalkylmall 
För att inte gå miste om viktiga projekt som skulle kunna generera stora besparingar 
men som väljer att inte implementeras krävs det att man använder sig av en väl 
utformad kalkylmodell. Detta är något som inte är så enkelt och något som kan ta 
tid. Detta arbete kan ses som startskottet för arbetet med att ta fram en ny 
kalkylmodell. Arbetets åtgärdsförslag och dess tankar och funderingar tillsammans 
med ny forskning kan i slutändan resultera i en bra kalkylmodell.  
 

7.3 Diskussion 
Under denna rubrik presenteras tankar och diskussioner som förekommit under arbetets gång. 
Dessa har författarna valt att inte fördjupa sig i då det skulle krävts ett mer omfattande arbete 
vilket inte har fått plats inom tidsramen för detta examensarbete. 
 

7.3.1 Minskad cykeltid 
På en del avdelningar på Företaget AB börjar man under våren att bygga upp lager 
för sommaren, detta för att delar av Företaget AB då står still. Det innebär att man 
i vissa fall behöver gå över från 2-skift till 3-skift. Att gå över till 3-skift är något 
som får kostsamma följder. Vid en förbättrad cykeltid då fler produkter kan 
bearbetas innebär det att man snabbare kan bygga upp sitt lager. Detta kan resultera 
i följande: 

• 3-skift behövs inte i lika stor utsträckning. 
• Snabbare bygga upp lager vilket resulterar i att man slipper ha kapitel i 

produkter bundet under lika lång tid. 
• När man nått sin efterfrågevolym kan man ha maskiner vilande, detta 

resulterar i större spelrum för underhåll. 
 

Ovannämnda punkter kräver en djupare forskning inom för att kunna få fram det 
ekonomiska värdet i dessa. 
 

7.3.2 Reservlagerhållning 
Som beskrevs under 2.2.3 bör även kostnaden för reservlagerhållning beaktas när 
en maskintimkostnad beräknas. Detta var tanken när författarna skulle presentera 
en förbättrad beräkningsmetod. Problematiken med detta var att antalet reservdelar 
och dess kostnader inte var kopplad till en specifik avdelning. Detta gör att det blir 
svårt att ta reda på kostnaden för varje avdelning som reservlagerhållningen bidrar 
till. Därför kunde inte denna kostnad tas med i beräkningen. Ifall man på företaget 
i framtiden väljer att fördela dessa kostnader på avdelningarna bör dessa beaktas i 
maskintimkostnaden då det är en stor kostnadspost. 
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7.3.3 Stilleståndskostnad 
Under arbetets gång har de visat sig att personalen på företaget är oeniga över hur 
vida kostnaden för stillestånd ska beräknas. Under teorin kring maskinkostnader 
beskrivs även en ekvation för hur stilleståndskostnaden kan beräknas. Detta är 
något som företaget kan reflektera kring. Utöver den givna ekvationen bör man 
även räkna med vad stilleståndet i fråga resulterar i för övriga avdelningar, 
exempelvis att leverans av lastbil till slutkund blir försenad.  
 

7.4 Slutord 
Under kapitel 1 beskrev författarna syftet med arbetet som tillsammans med 
handledaren på Företaget AB tagits fram, följt av två stycken frågeställningar. 
Sammanfattningsvis bestod dessa av att identifiera brister som förekommer i 
nuvarande beräkningsmetoder samt om möjligt presentera åtgärdsförslag åt dessa. 
Förhoppningen var dessutom att arbetet ska skapa en diskussion på företaget för 
att sedan arbeta vidare med problemen.  
 
Arbetets frågeställningar har uppfyllts till en grad som författarna anser det varit 
möjligt med deras tidigare förkunskaper, där både brister och åtgärdsförslag 
presenteras. Senare har arbetet presenterats för anställda inom 
bearbetningsavdelningen, underhållsavdelningen och ekonomiavdelningen på 
Företaget AB. Presentationen har lett till diskussioner på företag med en 
förhoppning från vår sida ska leda till att arbetet med förbättringar inom detta 
område ska fortsätta.  
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