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Abstract 

At a manufacturing company, due to the competition the price is reduced 
towards the manufacturing cost. Therefore it is important to maintain control of 
ones costs and keep calculations up-to-date. 

This thesis deals with cost accounting at a aluminium-processing company. The 
report focuses on calculating machine cost per hour since the manufacturing 
costs are the major part of the total product cost. 

Managers on the company believe that the costs they use in calculations today 
neither is up-to-date nor advantageous in a market aspect and due to that their 
calculations need to be revised. The machines cost per hour is a major part in 
the manufacturing calculation. The company wants to provide a competitive 
price that also covers their costs. Therefore the company needs to control and 
specify their costs.  

The costs for the CNC-machines calculated in this thesis was considerably 
higher than the costs previously calculated for the company. It surprised the 
company managers that since the last calculation the used hours had increased 
by 15%. Comparisions between the calculations showed that there was 
differences in how costs and incomes were allocated and which divisions that 
carried their own costs.  

To be able to compete about major orders the company needs to be able to 
provide CNC-manufacturing at a price of 400 SEK for machines feeded by 
operators and 200 SEK for the machine feeded by a robot. A target cost 
calculation was made to determine what changes is required to reach those 
manufacturing costs.  

The conclusion of this thesis is that it is possible for the company to offer  a 
CNC-manufacturing-price below 400 SEK/hour and a Robot-cell-
manufacturing- price below 200 SEK/hour. However it requires more control 
over the company’s costs and over how  big part of the order that has the lower 
machine cost per hour. 
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Sammanfattning 

I ett tillverkande företag pressas priset, till följd av konkurrensen, ner mot 
tillverkningskostnaderna. Därför är det viktigt att ha kontroll över sina 
kostnader och att hålla sina kalkyler aktuella. 

Det här arbetet behandlar kalkylering för ett företag som bearbetar aluminium. 
Stort fokus har lagts på beräkning av maskintimpriser då tillverknings-
kostnaden utgör en stor del av den totala produktkostnaden. 

Ansvariga på företaget anser att de maskintimpriser de räknar på idag varken är 
aktuella eller fördelaktiga ur ett marknadsperspektiv och att befintliga 
tillverkningskalkyler i allmänhet behöver uppdateras. Maskintimpriset är en 
övervägande del i tillverkningskalkylen och för att kunna sätta ett konkurrens-
kraftigt pris som samtidigt täcker företagets kostnader behöver maskinernas 
kostnader kartläggas.  

De timpriserna som beräknas i detta arbete var för CNC-maskinerna märkbart 
högre än tidigare satt timpris, för robotcellen något lägre än tidigare. Att 
timpriset för CNC blev så högt förvånade ansvariga på företaget då belagd tid 
på maskinerna har ökat med 15% sedan tidigare beräkningar. En jämförelse 
med tidigare beräkning av timpriserna visar på skillnader bl.a. i hur kostnader 
och intäkter fördelas och vilka avdelningar som ekonomiskt bär sig själva. 

För att kunna vara med och tävla om order av betydande storlek behöver 
företaget kunna erbjuda CNC-bearbetning till ett pris av 400 kr/timme för 
manuellt matade CNC-maskiner och 200 kr/timme för Robotcellen. En 
målkostnadskalkylering genomfördes därför för att se vilka åtgärder som krävs 
av företaget för att kunna erbjuda bearbetning till detta pris. 

Slutsatsen av det här arbetet är att företaget har möjlighet att erbjuda 
bearbetning i CNC-maskiner under 400 kr/timme och i robotcellen under  
200 kr/timme på en del av sina order. Det krävs dock mer kontroll över 
företagets kostnader samt hur stor del av orderantalet som har det lägre 
maskintimpriset. 
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1 Inledning 
Priset på produkterna eller tjänsterna är en viktig konkurrensfaktor för alla 
företag, andra konkurrensfaktorer är t ex kvalitet och leveranssäkerhet. Alla 
faktorer är viktiga att jobba med för att ett företag ska bli lönsamt. I ett 
tillverkande företag pressas priset, till följd av konkurrensen, ner mot 
tillverkningskostnaderna. Därför är det viktigt att ha kontroll över sina 
kostnader och att hålla sina kalkyler aktuella. Den finanskris som nu pågår runt 
om i världen öppnar en möjlighet för företag att ta marknadsandelar då många 
av de potentiella kunderna går igenom sina kostnader och letar nya 
leverantörer. 

Det här arbetet har genomförts som avslutande del i höskoleingenjörs-
utbildningen i Maskinteknik med inriktning Industriell ekonomi och 
Produktion vid Jönköpings Tekniska Högskola. Arbetet behandlar kalkylering 
för ett företag som bearbetar aluminium. Stort fokus har lagts på beräkning av 
maskintimpriser då tillverkningskostnaden utgör en stor del av den totala 
produktkostnaden.  

1.1 Bakgrund 
I detta stycke beskrivs det företag som arbetet gjordes på samt en bakgrunden 
till uppgiften. 

1.1.1 Företagsbeskrivning 

Företaget är ett familjeföretag som tillverkar produkter av aluminiumprofiler. 
De är en totalleverantör av aluminiumprofiler och ansvarar för hela 
tillverkningsprocessen. Företagets mål är att vara det ledande företaget i 
Sverige vad avser förädling av aluminiumprofiler. 

Företaget startade 1976, de har idag 30 anställda och omsätter omkring 55 
miljoner kr per år. Fabriken arbetar med relativt små produktionsvolymer och 
konkurrerar med korta ledtider, hög flexibilitet och god kvalité.  

Alla produkter som företaget tillverkar är kundanpassade. Produkterna tas fram 
tillsammans med kunden utifrån kundens önskemål och vad som är 
produktionstekniskt möjligt. Profiler köps in till fabriken där de kapas och 
bearbetas i press eller CNC. De arbetar även med ytbehandling och montering 
av sina produkter. Sedan ett antal år har företaget samarbetspartners i Kina och 
kan därigenom erbjuda tillverkning av större volymer. 

Företaget tillverkar en mängd olika produkter. Till exempel: 

Rullstolsdetaljer  

Handtag till bastudörrar  
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Detaljer till röj- och motorsågar.  

1.1.2 Problembakgrund 

De timpriser företaget nu använder i sina tillverkningskalkyler är beräknade 
2004 och mycket har ändrats sedan dess. I dagens maskintimpriser ingår 
direkta kostnader såsom lön till de som arbetar vid maskinerna, avskrivningar, 
elförbrukning mm. Dessutom ingår även lön till tjänstemän, lokalkostnader och 
andra produktionsrelaterade overheadkostnader fördelade över de olika 
produktionsavdelningarna efter beläggningstimmar eller andra 
fördelningsnycklar. 

Kalkylerna som idag används för beräkning av kostnader för en order består av 
fem delar: ingående material, övrigt material och TO-tillägg*, tillverknings-
kostnad, kostnad för utlego samt en sista del med MO-tillägg** och 
vinstpålägg. 

I den första delen beräknas kostnaden för ingående aluminium utifrån längd 
och vikt på profilen. Det material som räknas, är den mängd som blir färdiga 
produkter samt 5 mm för varje kapning. De spillbitar som blir i ändarna på 
profilerna samt övrigt spill och kassationer räknas inte med i kalkylen under 
material utan behöver täckas upp av maskintimpriset. Vidare finns i kalkylen 
kostnaden för övrigt material som ingår i produkten samt ett TO-tillägg på en 
fast summa. Detta TO-tillägg ska täcka kostnaden som uppstår för lager- och 
inköpsenheten för att lägga en order. 

I delen med tillverkningskostnader finns listat vilka maskiner som behövs för 
tillverkning av produkten samt hur lång tid det går åt för tillverkning och 
omställning i varje maskin. Utifrån fastställda maskintimpriser beräknas 
tillverkningskostnaden. För vissa produkter sker inte all bearbetning hos 
företaget därför tillkommer ibland en kostnad för utlego. 

I den sista delen läggs det på ett materialomkostnadstillägg (MO-tillägg) på 
10% av totalkostnaden från de två första delarna av kalkylen, alltså även för 
TO-tillägget. Denna post ska täcka hantering samt lagring av inkommande 
material.  

Alla kostnader ovan läggs ihop och vinstpåslag kan läggas till i kalkylen. Detta 
vinstpåslag räknas, p.g.a. ett fel i kalkylen, endast på operationskostnaden och 
vinsten för varje kalkyl blir därmed inte så stor som önskat. 
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*T.O. i TO-tillägg står vanligen för tillverkningsomkostnad, men i detta fallet står 
T.O. mer troligt för tillverkningsorder 
**MO i MO-tillägg står för Materialomkostnad 

1.2 Syfte och mål 
Ansvariga på företaget anser att de maskintimpriser de räknar på idag varken är 
aktuella eller fördelaktiga ur ett marknadsperspektiv och att befintliga 
tillverkningskalkyler i allmänhet behöver uppdateras. Maskintimpriset är en 
övervägande del i tillverkningskalkylen och för att kunna sätta ett 
konkurrenskraftigt pris som samtidigt täcker företagets kostnader behöver 
maskinernas kostnader kartläggas.  

Detta arbete syftar till att ta fram direkta kostnader och på ett rättvisande sätt 
fördela indirekta kostnader till maskingrupper för att få fram den verkliga 
timkostnaden utifrån vilken man sedan kan göra en korrekt prissättning.  

Målet med arbetet är att ta fram en ny mall för företagets tillverkningskalkyler 
som är rättvisande och användbar även då förändringar i beläggningsgrad, 
tillgänglig kapacitet och kundorder etc. sker.  

1.3 Avgränsningar 
Huvudsyftet med arbetet var att få fram kostnaden per bearbetningstimme och 
utifrån det ta fram en ny kalkyl. De kostnader som inte går att härledas direkt 
till maskiner kommer att fördelas över samtliga maskiner i företaget men 
endast timpris för CNC-avdelningen och Robotcellen beräknas fullt ut och 
redovisas i rapporten.  

Inköpspriset för materialet och legotillverkning kommer inte att beröras då de 
inte styrs från företaget, de återfinns dock i tillverkningskalkylen.   

1.4 Disposition 
Denna rapport inleds med den teoretiska bakgrund som arbetet bygger på.  
I detta avsnitt beskrivs olika kalkylmodeller, ingående poster i kalkyler samt 
idéer kring timprisberäkning och prissättning. 

Efter teoridelen beskrivs analysen, hur timpriset har beräknats samt hur 
kalkylen utformats. De excelfiler som använts till beräkningarna av timpriserna 
samt kalkylmallen återfinns som bilagor till rapporten och bör studeras 
parallellt med att texten om genomförandet läses.  

Resultatet beskrivs i detalj åtföljt av en jämförelse med tidigare beräkning samt 
en analys av hur företaget skulle kunna nå den prisnivå de vill kunna erbjuda.  

I slutet av rapporten återfinns en diskussion som berör såväl resultatet av 
arbetet som den metod som använts. Till sist dras slutsatser av arbetet och 
förslag på förbättringar ges. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Kalkylering kan göras på flera olika sätt och situationen bestämmer hur 
kalkylen ska utformas och vilka kostnader som ska tas med. Inför detta arbete 
gjordes en litteratursökning för att få information om olika kalkylmodeller. 

2.1 Kalkylering: Varför och hur? 
Generellt kan sägas att kalkyler görs för att bistå beslutsfattare i en valsituation 
t.ex. vilken produkt som ska tillverkas, vilket pris som ska sättas eller om en 
investering är lönsam. Efter att beslutet är taget och projektet genomfört kan en 
ny kalkyl upprättas, en efterkalkyl. Syftet med en efterkalkyl är att se hur väl 
kalkylen stämde med verkligheten och därigenom ligga till grund för att 
förbättra kommande kalkyler. En tredje typ av kalkyler görs för att fastställa 
lagervärden i årsredovisning och deklaration, det finns då regler för hur 
kalkylen ska upprättas. (Olsson U., 2005) 

Varje beslutssituation ställer sina krav på kalkylen, och kalkylen måste därför 
innehålla de intäkter och kostnader som är relevanta vid beslutet. För produkter 
fattar man ofta likartade beslut t.ex. priset vid en ordertillverkning. Kalkylen 
kan då göras enligt i förväg gjorda mallar. (Johansson S., Samuelsson L.A., 
1997) 

Kalkylobjektet är inte alltid en produkt utan kalkylen kan även upprättas för 
tjänster, åtgärder, en kund eller en organisatorisk enhet i företaget. Kalkylens 
uppbyggnad och innehåll varierar beroende på kalkylens objekt. En kalkyl är 
en modell av verkligheten och någon form av strukturering och förenkling är 
nödvändig för att kalkylen ska kunna göras till rimlig kostnad trots att det 
innebär ett visst våld på verkligheten. Viktigt med en kalkyl är att den personal 
på företaget som använder kalkylen uppfattar den som rimlig och rättvis. 
Gruppering av kostnader och val av fördelningsnyckel måste göras så att 
beräkningarna förstås och accepteras av personalen. Enkelhet är också en viktig 
faktor för en kalkyl. (Olsson U., 2005) 

Det finns olika sätt att gå tillväga när man upprättar en kalkyl. Vilket sätt man 
använder beror på vilket syfte kalkylen ska fylla. Nedan presenteras tre olika 
tillvägagångssätt för kalkylering. 

2.1.1 Självkostnadskalkylering 

Det som utmärker en självkostnadskalkyl är att företagets samtliga kostnader är 
medräknade och fördelade över kalkylobjektet. Företagets kostnader delas upp 
i direkta kostnader, vilka är de kostnader som kan mätas för varje kalkylobjekt 
och indirekta kostnader vilka är gemensamma för kalkylobjekten och måste 
fördelas över dessa.  
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Det svåra med självkostnadskalkyler är att fördela de indirekta kostnaderna 
över kalkylobjekten. Det går inte alltid att mäta hur stora kostnaderna är för 
varje kalkylobjekt och då måste man använda någon form av schablonmässig 
fördelning, ett pålägg. Fördelningen sker utifrån en lämplig fördelningsgrund 
och det ska finnas ett orsak-verkan-samband mellan kostnaden och vad som 
utgör basen för fördelning. För att göra kalkylarbetet enklare är det lämpligt att 
gruppera kostnader utifrån deras orsak-verkan-samband. (Olsson U., 2005) 

I boken kalkylering för produkter och investeringar (Olsson U., 2005) beskrivs 
tre modeller för produktkalkylering:  

 Funktionsbaserade produktkalkyler: 
De direkta kostnaderna delas in i fyra kategorier: direkt material, direkta 
löner, speciella direkta tillverkningskostnader och speciella direkta 
försäljningskostnader. De indirekta kostnaderna grupperas efter fyra 
huvudfunktioner: Materialomkostnader, tillverkningsomkostnader, 
administrationsomkostnader och försäljningsomkostnader. 
Materialomkostnaderna fördelas antingen över kvantitet av direkt 
material eller värdet av direkt material. Tillverkningsomkostnaderna 
fördelas över direkt arbetstid eller maskintid. Försäljnings- och 
administrationsomkostnader fördelas över kalkylobjekten antingen i 
relativa tal, utifrån tillverkningskostnader, eller i absoluta tal, jämnt över 
alla kalkylobjekt. 

 Avdelningsbaserade produktkalkyler 
De indirekta kostnaderna grupperas efter företagets avdelningar, 
divisionskontor eller liknade. Ofta finns redan kostnaderna uppdelade då 
avdelningarna har ansvar och redovisar sina kostnader. Det kan däremot 
vara svårt att hitta orsak-verkan-samband mellan avdelningarna och 
kalkylobjekten, detta gäller särskilt serviceavdelningar. Kostnader som 
uppstår i serviceavdelningar kan då delas upp på övriga avdelningar för 
att sedan fördelas ut på kalkylobjekten. 

 Aktivitetsbaserade produktkalkyler 
Här delas de indirekta kostnaderna upp på de aktiviteter som utförs i 
företaget. Kalkyler av detta slag kallas ABC-kalkyler efter engelskans 
Activity Based Costing. Kalkylobjektet får sedan bära kostnader utifrån 
nyttjandet av dessa aktiviteter. (Olsson U., 2005). 
 
Exempel på aktiviteter kan vara inköp, mottagning av material, 
konstruktion, tillverkningsplanering. Hur mycket varje kalkylobjekt 
utnyttjar dessa aktiviteter utgör kostnaden i stället för en schablonmässig 
fördelning. Denna metod ger alltså en mer korrekt fördelning av de 
indirekta kostnaderna (Hansson S., Nilsson S-Å., 1994) 
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2.1.2 Bidragskalkylering 

Vid bidragskalkylering inkluderas endast de kostnader som påverkas av ett 
beslut. Kostnader delas upp i särkostnader, vilka tillkommer eller bortfaller 
med beslutet, och samkostnader, vilka inte påverkas av beslutet. Vid 
kalkyleringen används också sär- och samintäkter. En bidragskalkyl ger inte 
någon bild av företagets lönsamhet utan enbart hur vinsten påverkas av ett 
beslut.  

Vid kalkyleringen drar man bort särkostnader från särintäkter och får då ett s.k. 
täckningsbidrag. Täckningsbidragen från samtliga av företagets produkter ska 
täcka samkostnaderna. En annan viktig post i bidragskalkylen är eventuella 
alternativkostnader. En alternativkostnad är ett mått på den intäkten man skulle 
kunna få vid en alternativ användning av resurserna och tas upp som en kostnad 
i bidragskalkylen. Vid upprättandet av en bidragskalkyl är det viktigt att man 
har en tydlig bild av beslutssituationen för att veta vilka kostnader som 
påverkas och inte. (Olsson U., 2005) 

2.1.3 Period- och Orderkalkylering 

För ett företag med få produktvarianter kan kostnaderna för produkten beräknas 
över en period och kan sedan divideras med antalet produkter den perioden, så 
kallad periodkalkylering. För industriföretag som tillverkar produkter av flera 
slag och varianter kan kostnaderna i stället delas upp på antalet beställningar: 
orderkalkylering. Orderkalkylering kan användas oberoende av om man 
använder självkostnads- eller bidragsmetoden vid kalkylering. (Hansson S., 
Nilsson S-Å., 1994).  

Vid orderkalkylering kan man fastställa vissa kostnader som specifika för varje 
uppdrag, dessa utgör de direkta kostnaderna, andra kostnader fördelas m.h.a. 
pålägg. De direkta kostnaderna är kostnader för resurser som kan härledas 
direkt till order, direkt lön och direkt material. Kostnader för maskiner och 
lokal mm är svårt att uppskatta för varje beställning. Däremot kan man få fram 
vad dessa kostnader uppgår till under en viss period och fördela dem till resp. 
order efter hur många timmar tillverkningen för beställningen tar. (Hansson S., 
Nilsson S-Å., 1994) 

2.1.4 Målkostnadskalkylering 

Traditionellt beräknas en produkts kostnader så realistiskt som möjligt. De 
beräknade kostnaderna blir ett underlag för prissättning och jämförs med ett 
marknadspris. Företaget ser då om produkten blir lönsam eller ej. Man kan 
också, vända på tillvägagångssättet och utgå från marknadspriset. Ifrån det 
uppskattade försäljningspriset får man ett tak för tillverkningskostnaden, en 
målkostnad (target costing), och företaget får ta beslut om det är möjligt att 
tillverka till denna kostnad. (Johansson S., Samuelsson L. A., 1997). 
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Syftet med en målkostnad är att driva företaget utifrån det kundvärde man 
skapar. Det kräver kunskap om vad kunden värderar både i produkten man 
säljer men även servicen runtomkring. När man vet vilket värde som skapas för 
kunden kan de tillåtna kostnaderna för tillverkning beräknas. (Maskell B., 
Baggaley B., 2004) 

En målkostnadskalkylering kan sägas förutsätta en aktivitetsbaserad 
självkostnadskalkyl (Olsson U., 2005). Information och kostnader är då 
detaljerad för de olika aktiviteterna. Vilka effekter på kostnaderna olika 
förändringar har kan då bedömas i förväg. 

2.1.5  Kalkylmässiga kostnader 

Kostnader som tas upp i den externa redovisningen ligger till grund för 
beräkning av ett företags skatt. De kostnader som tas upp i den externa 
redovisningen definieras som periodiserade utgifter och deras omfattning 
regleras av lagar. Kostnader av detta slag kallas bokföringsmässiga kostnader.  

I ett företags kalkylering använder man ibland ett annat urval och annan 
periodisering av kostnader. De kalkylmässiga kostnaderna definieras som 
värdet på en resursförbrukning och bestäms av företaget för att få ett så 
rättvisande ekonomiskt mått som möjligt. Vid fastställandet av kalkylmässiga 
kostnader värderar man så långt som möjligt all resursförbrukning till nupris. 
Man får då ett mått på vad det skulle kosta att återanskaffa resursen. 
(Andersson G., 2001) 

I många fall sammanfaller de bokföringsmässiga och de kalkylmässiga 
kostnaderna. De kostnader som inte är gemensamma kallas bokföringsmässiga 
eller kalkylmässiga merkostnader. Beroende på om kostnaden ska användas för 
intern eller extern redovisning används de gemensamma kostnaderna samt 
respektive merkostnader. Vanliga kalkylmässiga merkostnader är 
kalkylmässiga avskrivningar samt kalkylmässig ränta. 

2.1.5.1 Kalkylmässig avskrivning 

En anläggningstillgång som anskaffas av ett företag blir en stor utbetalning vid 
ett eller ett fåtal tillfällen, men används över flera år. För att få en rättvisare bild 
av kostnaden gör ett företag varje år avskrivningar. De bokföringsmässiga 
avskrivningarna beräknas efter regler i skattelagstiftningen och utgår från 
anskaffningsvärdet. 
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I kalkylsammanhang görs avskrivningen istället utifrån anläggningens 
återanskaffningsvärde, d.v.s. den utgift det skulle innebära för företaget att 
ersätta inventarien. Återanskaffningsvärdet ökar för varje år, och därmed även 
de kalkylmässiga avskrivningarna. På så sätt kan man säga att företaget ”sparar 
ihop” till en ny anläggning när den befintliga behöver ersättas. Då åter-
anskaffningsvärdet på inventarien ständigt ökar kommer de sammanlagda 
avskrivningarna inte helt motsvara utgiften för att ersätta inventarien. Därför 
kan det vara lämpligt att lägga till en kalkylmässig ränta på det värde som 
skiljer anskaffningsvärdet från återanskaffningsvärdet. (Lindén K., 1980) 

Användandet av anskaffningsvärdet som grund för kalkylmässiga 
avskrivningar riskerar leda till att äldre anläggningar inte ersätts eftersom 
avskrivningarna då skulle öka. (Andersson G., 2001) 

2.1.5.2 Kalkylmässig ränta 

Den räntekostnad som tas upp i den externa redovisningen motsvarar den ränta 
som företaget betalar på sina lån. Vid kalkylering tas också hänsyn till den 
avkastning ägarna kräver av företaget. Det kapital som är bundet kan inte 
omsättas och ge avkastning och orsakar därmed en räntekostnad för företaget. 
Denna kalkylränta kan inkluderas i produktkalkylen men många företag väljer 
att istället täcka den räntan genom ett vinstpålägg på produkten. (Andersson G., 
2001) 

Den kalkylmässiga räntan ska beräknas på de tillgångar som hör till den 
verksamhet man kalkylerar för, anläggningstillgångar, produkter i arbete, 
råvaruförråd etc. S. Hansson och S-Å. Nilsson (1994) visar på två metoder för 
val av räntesats: Antingen utgår man från kostnaden för anskaffning av kapital 
och räknar ett genomsnitt av kostnaden för eget kapital och lånat. Alternativt så 
utgår man från den avkastning kapitalet ger. Man kan då se till den avkastning 
företaget tidigare haft eller den man skulle få vid en alternativ användning av 
kapitalet. 

2.1.6 Materialomkostnad 

Materialomkostnader är de kostnader företaget har för hantering av materialet 
från inköp till förrådsföring. I materialomkostnaderna ingår 
inköpsavdelningens och materialförrådets kostnader för lön, lokal, inventarier 
mm samt ränta på förrådsmaterial, förluster på restpartier och försäkringar. 
Dessa kostnader kan i regel betraktas som fasta, alltså oberoende av 
produktmängden. Detta gäller dock inte förrådsräntan som beror av mängden 
material och ska därför betraktas som rörlig. (Johansson S., Samuelsson L. A., 
1997). 
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2.2 Maskintimpriser 
När en maskinkostnad för en given period är fastställd kan man beräkna 
timkostnaden efter maskinens användning. Det finns dock flera alternativ för 
vilket antal timmar man ska använda. Den historiska användningen är kanske 
den enda som är känd av företaget, men känner man till framtida förändringar 
är den budgeterade volymen att föredra. En risk med att räkna timkostnaden 
endast på utnyttjad tid är att timkostnaden stiger med minskad användning. 
Detta kan leda till att maskinen p g a de höga kostnaderna används allt mindre 
och kostnaderna per timme stiger ytterligare. (Andersson G., 2001) 

Ett alternativ är att använda praktisk tillgänglig kapacitet, där hänsyn är tagen 
till störningar och avbrott. Styckkostnaden blir då konstant men med risk för att 
de fasta kostnaderna inte täcks. Man kan då behandla de indirekta kapacitets-
kostnaderna utanför kalkylobjektet för att få fram kostnaden för outnyttjad tid. 
Detta leder förhoppningsvis till att företaget försöker använda resursen så långt 
som möjligt. Det är dock viktigt att dessa kostnader ändå på något sätt fördelas 
över kalkylobjekten om kalkylen ligger till grund för prissättning, så att ett för 
lågt pris undviks. (Andersson G., 2001) 

2.3 Prissättning 
I Industriell kalkylering och redovisning (Johansson S., Samuelsson L.A., 
1997) lyfts tre faktorer fram som vikiga att beakta vid prissättning. Dessa är: 

 Företagets kostnader 

 Konkurrenssituationen 

 Efterfrågan på företagets produkter 

Priset kan ha inverkan på efterfrågan, ett lågt pris ger högre efterfrågan och 
vice versa. Vid hög efterfrågan kan utvidgning av kapaciteten vara aktuell 
medan vid låg efterfrågan blir kapaciteten inte fullt utnyttjad. På så sätt har 
efterfrågan inverkan på företagets kostnader vilka ofta ligger till grund för 
prissättningen.  

Företagets kostnader utgör golvet för prisnivån, lägsta tänkbara pris, medan 
marknaden bestämmer taket, högsta möjliga pris för att få produkten såld. 
Ägarna har också ett krav på avkastning, vilket ska tas hänsyn till vid pris-
sättning. Utöver kostnaden får man då lägga till ett vinstpålägg som motsvarar 
den önskade avkastningen. Vilka kostnader som ska räknas med vid pris-
sättningen beror på vilken situation företaget befinner sig i. (Olsson U., 2005) 
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En faktor som påverkar prissättningen, förutom kostnader, kunder och 
konkurrenter, är de kostnader prissättningen i sig medför. Det är kostnader 
förknippade med utarbetning av kalkyler som ligger till grund för pris-
sättningen. Om företaget har många produkter skulle en alltför detaljerad 
utredning av kostnader och marknader för varje produkt bli mycket kostsam. 
Då väljer företaget med fördel en schablonmässig modell för prissättning. 
(Olsson U., 2005)  

Prissättningen sker ofta redan i samband med konstruktionen vilket ställer höga 
krav på kalkylsystemet. Det måste i förväg kunna bestämma kostnader för 
produkter som ännu ej är tillverkade samt kunna visa hur kostnader varierar vid 
olika val av material, tillverkningsmetod och krav på kvalitet. Ett datorstött 
kalkylsystem är då lämpligt att använda. (Johansson S., Samuelsson L.A., 
1997) 
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3 Genomförande  
Nedan beskrivs metoden som använts för att samla information samt 
beräkningsgången som ledde fram till resultatet. 

3.1 Metod 
Informationen som använts vid beräkningen av maskintimpriset är mestadels 
hämtat från företagets databas. Det är budgeterade kostnader för nuvarande 
budgetår som använts. En del av informationen har framkommit genom 
intervjuer med anställda på företaget. Ett problem som fanns redan från 
inledningen var att ingen nu arbetande på företaget hade tagit fram de maskin-
timpriser som användes och det var osäkert om dokument från beräkningarna 
fanns kvar i företagets databas. Ett par veckor in i arbetet kontaktades den som 
gjort tidigare beräkningar av maskintimpriser och det excelark där 
beräkningarna var gjorda kunde nu studeras.  

Under arbetets gång fick företaget också kontakt med stora potentiella kunder 
för vilka de kunde vara en intressant leverantör. Avgörande var timpriset och 
ett önskemål från företaget var att kunna erbjuda bearbetning i manuellt matade 
CNC-maskiner för under 400 SEK och bearbetning i Robotcellen för under 200 
SEK. Därför gjordes även en beräkning med nämnda siffror som målkostnad 
för att se om detta var möjligt och vilka förändringar som företaget i så fall 
behöver genomföra.  

De tillverkningskalkyler som används av företaget i dagsläget beskrivs i 
inledningen av detta arbete. Informationen om vad som behöver förändras 
kommer från intervjuer av de som idag använder kalkylerna. De kostnader som 
pålägg är beräknade på är tagna ur budgeten för detta räkenskapsår. 
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3.2 Analys 
Här beskrivs hur maskintimpriserna samt de olika delarna i tillverknings-
kalkylen beräknats. Samtliga beräkningar utfördes i Excel. Uppställningen för 
beräkningen av timpriset finns som bilaga 2 och tillverkningskalkylen som 
bilaga 3. 

3.2.1 Maskintimpriser  

För beräkningen av timpriset användes de olika produktionsavdelningarna som 
kalkylobjekt för beräkningen av timpriset enligt periodkalkylering. Alla 
kostnader som avdelningen har under ett år, är jämnt fördelade över 
bearbetningstimmarna för resp. avdelning. Beräkningar av maskintimpriserna 
liknar till stor del de beräkningar som företaget tidigare gjort i fråga om vilka 
avdelningar kostnaderna fördelas på och hur de fördelas. Beräkningarna har 
gjorts så att det är lättare att se vilka kostnader som är direkta för varje 
produktionsavdelning och vilka som är indirekta och behöver fördelas. 
Ytterligare förenkling i slutliga beräkningen har gjorts genom att gruppera 
kostnader som fördelas på samma sätt. 

Utgångspunkten är företagets budget för året maj 2008 t.o.m. april 2009 
varifrån kostnadsposterna är hämtade. I årsredovisningen från föregående 
redovisningsår  var en del av kostnaderna uppdelade på avdelningar och utifrån 
det bestämdes vilka kostnader som var direkta och vilka kostnader som 
behövde fördelas. En uppställning av detta finns i bilaga 1. ”Uppdelning direkta 
och indirekta kostnader”. I den bifogade tabellen syns också vilka kostnader 
som inte togs med i beräkningen av maskintimpriset. Materialkostnader samt 
kostnader för utlego har sin egen del i kalkylen och togs därför inte med i 
beräkningen av maskintimpriset. I den externa redovisningen finns också 
posten ”Direkt arbetstid maskintid”. Storleken på denna kostnad beror på vilket 
maskintimpris som är satt och är av naturliga skäl inte med i beräkningarna.  

Kostnader för de övriga produktionsavdelningarna: kap, press, montering och 
tvätt/trumling är endast med vid fördelning av indirekta kostnader, detta för att 
CNC-avdelningen och robotcellen endast ska behöva bära sin del.Övriga 
avdelningar, som direkt eller indirekt stödjer produktionen är kallade service-
avdelningar. Dessa avdelningar stödjer på olika sätt produktionen och deras 
kostnader fördelas. 

Serviceavdelningarna är uppdelade i:  

 Lager  

 Försäljning/marknad  

 Produktionsomkostnader  
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 Administration och övrigt.  

I den sista avdelningen ingår ledning, ekonomi, reception och städ. 
Kostnaderna för lager och produktionsadministration är fördelade över 
maskinerna efter antal kapacitetstimmar. Kostnader för administration och 
försäljning återfinns som ett pålägg i kalkylen då dessa inte kan anses 
produktionsrelaterade.  

Kostnaderna för produktionsavdelningarna är dividerade med genomsnittlig 
beläggningstid för resp. avdelning. För CNC-avdelningen är kapaciteten 300 
timmar per vecka och 47 veckor per år. Genomsnittlig förbrukning per vecka  
ligger på 246 timmar. Då beläggningsgraden är relativt konstant är det den 
genomsnittliga förbrukningen som timpriset är beräknat på. Detta för att 
timpriset ska täcka även den tid maskinerna inte används. på sidan 15 beskrivs  
en anledning till att räkna med fulla kapaciteten 300 timmar för att företaget 
inte ska hamna i en spiral av lägre användningsgrad. För att företaget ska se 
skillnaden i timpriset vid fullt utnyttjande av maskinerna är även ett timpris 
baserat på 300 timmar per vecka beräknat. 

3.2.1.1 Direkta kostnader 

Avskrivningarna är beräknade utifrån uppskattad kostnad för återanskaffning. 
Flera av maskinerna var redan avskrivna och andra hade en årlig avskrivning 
utifrån priset då de anskaffades. Att beräkna avskrivningarna utifrån de 
budgeterade (bokföringsmässiga) avskrivningarna skulle ge ett lägre timpris 
(vilket var önskvärt) men det skulle inte täcka upp för att kunna ersätta en 
gammal maskin. Då återanskaffningspriset ständigt ökar är också en ränta på 
10% på detta bundna kapitalet medräknad (se sid. 14). Denna ränta har även 
lagts till återanskaffningskostnaden vid företagets tidigare beräkningar. 

Leasingkostnaderna är tagna direkt ur budgeten för räkenskapsåret maj 2008-
april 2009. Både leasingkostnad och återanskaffningskostnad för de leasade 
maskinerna är beräknade. I den slutliga beräkningen är leasingkostnaden 
medräknad och inte återanskaffning för motsvarande maskin eftersom 
ansvariga på företaget ansåg det ge en bättre bild av deras verkliga kostnader. 
Skulle en utökning av maskinparken vara aktuell skulle detta ske genom 
leasing.  

Direkta kostnader för förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial samt 
reparation och underhåll är också de tagna ur budgeten för detta räkenskapsår. 
Kostnaderna är dock inte fördelade mellan de olika avdelningarna i budgeten. 
Den totala budgeterade kostnaden för förbrukningsmaterial är därför uppdelad 
enligt föregående års förhållanden, likaså med förbrukningsinventarierna samt  
reparation och underhåll. 
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De direkta lönerna är i budgeten uppdelade efter avdelning. På CNC-
avdelningen finns totalt 10 heltidstjänster, på robotcellen ingen, då den styr sig 
själv. Att sätta bemanningen till noll på robotcellen skulle dock inte göra 
kostnaderna rättvisa då det behövs ibland personal för underhåll och kontroll av 
maskinen. Produktionspersonalen uppskattar att det läggs ca: 1,5 timmars 
arbete per dag på robotcellen fördelat på tre personer vilka arbetar på CNC-
avdelningen detta blir 6,25 % var för dessa personer. Bemanningen är därför 
satt till 9,8 heltidstjänster på CNC-maskinerna och 0,2 heltidstjänster på 
robotcellen. 

För serviceavdelningarna består de direkta kostnader i löner för resp. 
avdelning. För avdelning lager finns en post med direkt förbrukningsmaterial 
och avdelning försäljning/marknad bär direkt kostnaderna för reklam och PR 
samt övriga försäljningskostnader. Kostnad för kontorsmaterial, tele och post är 
fördelade över försäljning och marknad, produktionsadministration samt 
administration/övriga efter antal arbetande på respektive avdelning. Kostnader 
för leasingbilar återfinns på den avdelning där bilen används, d v s två bilar på 
försäljning och en bil på ledningen (administration/övriga). 

3.2.1.2 Indirekta kostnader 

De indirekta kostnaderna är fördelade över olika fördelningsnycklar. El- och 
övriga fastighetskostnader är fördelade efter effektiv lokalyta liksom 
avskrivningarna för mark och byggnad. Den effektiva lokalytan är direkt tagen 
från tidigare beräkningar. 

Datakostnaderna är uppdelade efter hur mycket varje avdelning använder 
datorprogrammen. Likadant med truckkostnaderna som är uppdelade efter hur 
stor del av truckkapaciteten i tid som används för resp. avdelning.  

Personalkostnaderna är fördelade så långt det är möjligt efter vilken personal 
eller avdelning de tillhör, men övriga personalkostnader såsom friskvårds-
ersättningar, utbildning mm är fördelade efter bemanningsgrad. 

Företaget köper in 7 % mer material än vad som beräknas gå åt. Dessa 7% 
består av de ändbitar som blir över från varje profil vid kapning och räknas inte 
med i ingående material i kalkylen. Kostnaden ligger under produktions-
administration. De 5 mm som går bort vid kapning är däremot medräknade i 
ingående material. 
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3.2.2 Tillverkningskalkyl 

Tillverkningskalkylerna används för att sätta ett rimligt pris för varje order för 
att i slutändan få företaget att bli lönsamt. Därför var det självklart att göra en 
kalkyl enligt självkostnadsprincipen med fördelning av samtliga kostnader. 
Nedan beskrivs hur de ingående delarna i kalkylen har beräknats. Kalkylen som 
helhet presenteras i resultatavsnittet. 

3.2.2.1 Materialomkostnad 

Materialomkostnadspålägget kommer från kostnader för lager och inköp och är 
i fortsättningen benämnt MO-pålägg. På företaget finns ingen inköpsavdelning, 
utan en person arbetar dels med inköp dels med planering och uppskattar att 
30% av arbetstiden läggs på inköp. I beräkningen av maskintimpriset finns 
inköpskostnaderna under produktionsadministration. I beräkningen av MO-
pålägget ingår 30% av personalkostnaden för denna personalpost samt 
motsvarande andel av övriga kostnader under produktionsadministration för att 
få en rimlig bild av kostnaderna för inköp.  

De totala kostnaderna för lager och inköp är sedan dividerade med varu-
kostnaden, närmare bestämt med varukostnaden dividerat med 1,07, eftersom 
företaget köper in 7% mer material än vad som väntas gå åt. Detta finns inte 
med i kalkylen då kunderna endast betalar för det som går åt, och alltså är det 
bara den delen som det läggs på en procentsats för omkostnad. 

En del av spillbitarna säljs som skrot, vilket ger en intäkt som minskar 
kostnaden för materialhanteringen. Ytterliggare en del av lagerkostnaderna 
täcks av en ränta på 3,75% för material tillverkat mot prognos. Hur stor denna 
intäkt var kunde ingen på företaget uppskatta, därför är summan densamma 
som i tidigare beräkningar då ingen större förändring skett. 

3.2.2.2 Tillverkningskostnad 

Här kommer de beräknade timpriserna in. Information om hur de beräknats 
återfinns i avsnitt 3.2.1. 

3.2.2.3 TO-tillägg 

I dagens kalkyler återfinns ett TO-tillägg på 340 kr. Det är beräknat till 375 kr, 
men eftersom det ligger där det ligger så läggs materialomkostnadspålägget 
även på TO-tillägget, därför skrivs 340 kr in i kalkylen för att i slutändan bli 
375 kr (eg. 374). Detta TO-tillägg ska täcka kostnaderna för hanteringen av en 
order och är i den nya kalkylmallen i stället benämnd orderkostnad.  
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Särkostnaden för en order uppstår i planering och beredning. Kostnaden är 
alltså personalkostnad för dessa aktiviteter samt motsvarande kostnad för lokal, 
dator, kontorsmaterial mm. Tre personer arbetar bl.a. med dessa uppgifter 50, 
50 resp. 40%. På samma sätt som vid beräkningen av materialomkostnaden är 
en del av personalkostnaden samt motsvarande del av övriga kostnader för 
produktionsadministration medräknade. Dessa kostnader har sedan dividerats 
på antal order per år. Företagets marknadskoordinator uppger att de har ungefär 
150 order per månad, vilket blir 1800 order per år. 

En sak som har ändrats sedan tidigare kalkyler var att företaget då uppskattade 
antalet order till ungefär 3500 order per år, och nu till 1800 order per år. Tiden 
som går åt till orderhantering är uppskattat från dagsläget, alltså med 150 order 
per månad och kan anses proportionell med antalet order. Kostnaden per order 
bör alltså inte förändras vid ett ökat eller minskat antal order.  

I kalkylmallen har posten för orderkostnad (tidigare TO-tillägg) flyttad till den 
nedre delen för att den inte, som tidigare, ska räknas med vid material-
omkostnadspålägget. 

3.2.2.4  Affo-pålägg 

De kostnader som är pålagda försäljning, marknad och administration ingår inte 
i maskintimpriset. Dessa kostnader återfinns i kalkylen som affo-pålägg, 
förkortning av affärsomkostnadspålägg. Att de inte ingår beror på att de inte 
direkt kan kopplas till produktionen. Om en order skulle bestå i mycket utlego 
och stora materialkostnader men inte så stora tillverkningskostnader inom 
företaget krävs det ändå lika mycket av försäljning och administration. Hur 
mycket varje order bär av affärsomkostnaderna beror istället på totala 
kostnaden för ordern och inte bara storleken på tillverkningskostnaderna. 

Samtliga kostnader för försäljning, marknad, administration och ledning är 
sammanslagna och dividerade med företagets övriga kostnader. En procentsats 
har då fåtts fram som ska läggas på varje kalkyl. 

3.2.2.5 Vinstpålägg 

Ett önskemål för den nya kalkylen var att försäljarna skulle vara tvungna att på 
varje order lägga på en procentsats för att täcka företagets vinstkrav. Detta 
vinstkrav har beräknats utifrån de kalkylmässiga kostnader som ju rör både 
avkastningskravet från ägarna på deras investerade kapital samt räntan på de 
banklån som finns i företaget. Den kalkylmässiga räntan multiplicerat med det 
sysselsatta kapitalet gav den totala kalkylmässiga räntekostnaden. Denna 
räntekostnad måste täckas för att både långivare och ägare ska bli nöjda. För att 
få fram storleken på vinstpålägget dividerades räntekostnaden med företagets 
kalkylmässiga kostnader. De finansiella kostnaderna i bokföringen är inte 
medräknade.  



Genomförande 

23 

Även i tidigare tillverkningskalkylen var ett vinstpålägg möjligt, detta 
vinstpålägg beräknades dock enbart på operationskostnaden. Det är ändrat till 
den nya kalkylen där vinstpålägget beräknas på samtliga kostnader i kalkylen. 
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4 Resultat 
Här presenteras de beräknade maskintimpriserna, en jämförelse med tidigare 
beräknade maskintimpriser samt hur målkostnaden skulle kunna nås. Resultatet 
beskriver också hur tillverkningskalkylen är utformad.  

4.1 Maskintimpriser 
De beräknade timpriserna för CNC-maskinerna samt robotcellen var slutligen 
592 kr/timme resp. 157 kr/timme. Ingående kostnader och förhållandet mellan 
dem framgår av tabell 1 och diagram 1 och 2 nedan. 

 

Kostnader per produktionstimme 

 CNC-avdelning Robotcell 

Avskrivningar + kalkylränta          145,30 kr          37,00 kr  

Leasingkostnad            23,25 kr          64,29 kr  

Direkta Personalkostnader           341,94 kr          13,71 kr  

Direkta  Förbrukningsinventarier               0,94 kr            1,41 kr  

Direkt Förbrukningsmaterial             16,97 kr            1,92 kr  

Rep. och underhåll av maskiner              0,84 kr            0,68 kr  

Övriga fördelade kostnader            36,94 kr          17,13 kr  

Kostnader för serviceavd.            25,77 kr          21,13 kr  

Totalt          591,96 kr        157,28 kr  

Tabell 1: beräknade kostnader per timme 
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Diagram 1: förhållande mellan kostnaderna för CNC 
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Diagram 2: förhållande mellan kostnaderna för robotcellen 
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4.1.1 Jämförelse med tidigare beräkning av maskintimpriser 

Att timpriset för CNC blev så högt förvånade ansvariga på företaget då belagd 
tid på maskinerna har ökat med 15% sedan tidigare beräkningar, och tim-
kostnaden uppgick då till 550 kr/timme. Timkostnaden borde ha sjunkit i stället 
för tvärtom. Ökningen av timpriset kan bero på två saker: olika sätt att räkna 
eller förändrade kostnader. Nedan följer en jämförelse mellan detta arbetes 
uträkningar och de som tidigare gjorts på företaget. 

Samma kostnader från bokföringen är med vid båda beräkningarna och 
fördelade på samma sätt. Små skillnader kan dock finnas, men låt oss 
koncentrera oss på de stora: 

 Spill/kassationer: 7% mer material köps in än vad som beräknas gå åt. 
Totalt handlar det om 1,4 Mkr. Fördelat det efter beläggningstimmar blir 
det för CNC-avdelningen blir en kostnad på 666tkr. I tidigare uträkning 
ingår inte denna kostnad. 

 MO-tillägg: I denna beräkning är intäkterna för MO-tillägg fördelade 
med 21% på lagret och 79% på produktionsadministration eftersom det 
är så kostnaderna uppkommit. I tidigare beräkning ligger denna intäkt 
enbart över produktionsadministration. 

 Lager: I detta arbete ses lagret som en serviceavdelning vars kostnader 
täcks av MO-tillägget. I tidigare beräkning är lagret uppdelat på två 
avdelningar: lagringskostnad samt lagerhantering. Lagringskostnaden 
täcktes av de 3,75% företaget tar ut för prognos.  För lagerhantering, 
vilket innebar uppgifterna avsyning samt slutpack gällde ett timpris på 
500 kr beräknat på 1000 timmar/år. Efter att ha pratat med lageransvarig 
så visar det sig att avsyning och slutpack mestadels sker i monterings-
avdelningen och lagerkostnaderna fördelas därför, som en service-
avdelning, över tillverkningsavdelningarna. 84% av material-
omkostnaden, intäkt för prognoslager och skrot är tilldelade lagret. 
Intäkterna för lagret överstiger kostnaderna och den kostnad för lager 
som fördelas över de övriga tillverkningsavdelningarna i denna 
beräkning står därför som negativ. I tidigare beräkningar är 
lagerkostnaderna inte fördelade utan bär sig själva. 
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 TO-tillägg: Först en parentes: Detta tillägg finns för att täcka 
hanteringen av en order, i denna beräkning är det därför kallat 
orderkostnad. Tillverkningsomkostnaden består av alla kostnader i 
produktionen förutom direkt lön och har i denna och även tidigare 
beräkningar fördelats mer rättvist än med ett schablonpålägg. Detta TO-
tillägg är på samma summa 375 kr i båda beräkningarna men tidigare 
har företaget räknat med 3500 order per år och nu, efter en uppgift från 
marknadsavdelningen, räknar de med 1800 order per år. I båda 
beräkningarna ligger detta som en intäkt för 
produktionsadministrationen.  

 Produktionsadministration: I både denna och tidigare beräkningar är 
kostnaderna för produktionsadministration fördelade över de olika 
tillverkningsavdelningarna efter beläggningstimmar. Den stora 
skillnaden i resultatet beror på att i detta arbete är kostnaden större än 
intäkten och CNC-avdelningen får bära 30 kr / timme. I tidigare 
beräkning är intäkterna större än kostnaderna och CNC-avdelningen får 
där en intäkt med 30 kr per timme. 

Punkterna ovan kan nog förklara varför det nu, trots ökade produktionstimmar, 
blir ett högre timpris. I tabell 2 nedan visas en jämförelse mellan de största 
kostnaderna samt beläggningstiden. Som synes skiljer sig varken personal- 
eller inventariekostnaden märkbart.  

Tabell 2: Jämförelse med tidigare beräknat timpris 

 Tidigare beräkning Ny beräkning 

Fördelningsnycklar Totalt CNC Totalt CNC 

Betald tid/år inkl. ställ 23537,5 9734,7 (41%) 26978 11562 (43%) 

Kalkylränta 10%  10%  

Effektiv lokalyta, fördelning truck, fördelning data samma vid båda beräkningarna 

Kostnader CNC Totalt Per timme Totalt Per timme 

Personalkostnad  3502967 360 3 953 523 340 

Inventariekostnad  1380000 142 1 948 800 168 
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4.1.2 Målkostnad 

För att kunna vara med och tävla om order av betydande storlek behöver 
företaget kunna erbjuda CNC-bearbetning till ett pris av 400 kr/timme för 
manuellt matade CNC-maskiner och 200 kr/timme för Robotcellen. Beräknade 
kostnader är 592 kr/timme för CNC och 157 kr/timme för robotcellen. För 
robotcellen behövs inga förändringar för att nå målkostnaden, men den kan få 
bära kostnader för CNC. För att kunna erbjuda nya kunder bearbetning till 
dessa priser krävs: 

 Full beläggning = 300 timmar (CNC) en ökning med 18% ger en 
minskning av kostnaden med 105 kr/timme.  
(Rep/underhåll, elkostnader och truckkostnader är ökade med 18%) 

 150 timmar/vecka för robotcellen = en ökning med 8% ger en minskning 
med 11 kr/ timme. 

 Att minska Spill/kassationer till 6% av materialet i ställer för 7% ger en 
minskning med 7 kr/timme 

 Att låta samtliga fördelade kostnader, förutom serviceavdelningarna, för 
CNC bäras av robotcellen minskar timkostnaden för CNC med 30 
kr/timme, medan timkostnaden för robotcellen ökar med mer än 80 
kr/timme 

 Om man, med de här förändringarna räknar med kostnaden för befintlig 
utrustning, alltså endast leasingkostnad och inga kalkylmässiga 
avskrivningar hamnar timpriset för CNC-maskinerna på 329 kr/timme 
och för robotcellen 106 kr/timme 

 För att täcka samtliga kostnader för CNC, inkl kalkylmässiga 
avskrivningar och fördelade kostnader, men med övriga förändringar 
beskrivna ovan krävs att 53% av timmarna, alltså 159 timmar/vecka har 
ett timpris på 550 SEK. Nuvarande beläggning är 246 timmar/vecka. 

En annan väg att gå är att inte förändra kostnaderna utan i stället låta intäkten 
för bearbetning i robotcellen stå för en del av kostnaderna i CNC. Först 
behöver ett par antaganden göras: 

 Beläggningen för CNC-maskinerna är 300 timmar/ vecka 

 25% av timmarna i CNC (225 timmar) är till priset 550 kr/timme 

 Robotcellens beläggning är 138 timmar/vecka 

Med dessa antaganden kan räknas ut att 41% av timmarna i robotcellen (57 
timmar/vecka) behöver vara till priset 350 kr/timme. 
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Alltså: Om företaget kan få 550 kr/timme för 75 timmar/vecka i CNC och 350 
kr/timme för 57 timmar/vecka i robotcellen kan de erbjuda 225 timmar/vecka i 
CNC till 400 kr/timme och 81 timmar (eller mer) i robotcellen till 200 kr/ 
timme. 

Eftersom kostnaden per timme är högre för CNC än för robotcellen vore det bra 
om så mycket som möjligt av arbetet kunde förläggas till robotcellen. Den 
totala timkostnaden för CNC är 592 kr/timme. Anta att samma kostnader som 
företaget nu har, vad gäller leasing, personal m.m. skulle gälla för en ny 
robotcell och att befintlig robotcell är belagd som nu med 138 timmar/vecka. 
En ny robotcell skulle behöva en beläggning på 34 timmar/vecka för att 
kostnaden per timme skulle understiga timkostnaden för CNC-maskinerna med 
nuvarande beläggning.  

4.2 Tillverkningskalkyl 
Kalkylens utseende är väldigt likt de kalkyler som används på företaget idag, 
av flera anledningar. I den teoretiska bakgrunden nämns att enkelhet är en 
viktig faktor för kalkylen, den måste kunna förstås och användas av personalen. 
Att göra för stora ändringar som inte är nödvändiga skulle kräva tid och energi 
av de som använder kalkylen för att lära sig det nya. Tillverkningskalkylen är 
därför utformad så att samma information som tidigare läggs in, men att priset 
räknas ut på ett mer rättvisande sätt enligt de önskemål som fanns.  Den 
kalkylmall som är utformad återfinns i bilaga 3. 

För att MO-pålägget ska täcka de verkliga kostnader som finns för hantering av 
material – från inköp till leverans bör tillägget vara på 10,2% av material-
kostnaden, alltså ungefär detsamma som nuvarande 10%. Intäkten för 
materialomkostnaden vid ett pålägg med 10% är 41 000 kr lägre än kostnaden. 
I detta täcks även de ändbitar som blir över vid kapningen.   

Den orderkostnad som beräknades var 476 kr, alltså 101 kr mer än vad 
företaget räknar med idag. Då företaget nu räknar med en orderkostnad på 375 
kr fattas totalt 48 000 kr för att helt täcka kostnaderna. Beräkningen av 
orderkostnaden är inte helt säker, eftersom de som hanterar, bereder och 
planerar in order hade svårt att uppskatta hur mycket tid de lägger på dessa 
uppgifter. Kostnaden är enbart beräknad efter tjänstemännens tid och 
motsvarande andel av övriga kostnader. Orderkostnaden i kalkylen är därför 
densamma som tidigare: 375 kr. 

Det pålägg som nu görs i tillverkningskalkylerna för administrations- och 
försäljningsomkostnader är på 14%. Storleken på vinstpålägget är valbart, men 
enligt beräkningarna bör det vara på 5%. 
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5 Slutsats och Diskussion 
För beräkningen av timpriset användes de olika produktionsavdelningarna som 
kalkylobjekt enligt periodkalkylering. Kostnaden per timme blir då densamma 
oavsett om det är mer kvalificerad personal för vissa order eller om 
beläggningen varierar mellan säsongerna. Ett alternativ hade varit att se på en 
producerad timme och vilka kostnader den medför. Hur mycket personal och 
elektricitet går åt, vilken tid går åt till planering av en timme etc. Detta hade 
dock varierat mycket mellan olika bearbetningstimmar. Flera av kostnaderna 
finns, på kort sikt, oavsett om maskinerna används eller inte och det kan vara 
lätt att missa dessa om man bara ser till de kostnader som uppstår under 
bearbetningen.  

Samtliga kostnader som företaget har måste i slutändan täckas av inkomsterna. 
För att tjänsten man säljer, i detta fallet bearbetning, ska vara lönsam måste alla 
kostnader relaterade till produktionen tas med i beräkningen av priset. För att 
kunna erbjuda kunderna samma timpris för samma bearbetning är det också 
rimligt att slå ut kostnaderna över en längre period för att få ett jämnt pris. Det 
är viktigt att hålla koll på att det timpris företaget erbjuder täcker kostnaderna 
de har.  

Beräkningarna av maskintimpriser skiljer sig inte väsentligt från det som 
tidigare tagits fram hos företaget. De är däremot tydligare gällande vilka 
kostnader som är direkt kopplade till CNC-maskinerna resp. robotcellen utifrån 
bokföringen och vilka som är fördelade efter användning / bemanning eller 
andra fördelningsnycklar. Genom den uppställningen ser man att den största 
delen är direkta kostnader, i huvudsak lön.   

Timpriset ska givetvis beräknas så noggrant som möjligt, men allt går inte att 
mäta utan måste därför uppskattas. Truckanvändningen för resp. produktions-
avdelning är uppskattad tillsammans med produktionspersonalen, likaså 
arbetstiden som läggs ner på robotcellen, planering av order mm. Effektiv 
lokalyta samt datakostnader är direkt tagna från tidigare timprisberäkningar då 
de kan antas oförändrade. I beräkningen av timpriset är fokus lagd på de 
väsentliga kostnaderna, de som gör stora skillnader i timpriset. Personal-
kostnaden är den största kostnaden, och lönen för varje anställd är medräknad 
på den avdelning där den anställde arbetar.   

De indirekta kostnaderna kan givetvis fördelas annorlunda, antingen mer 
noggrant, eller låta vissa maskiner bära större delar för att få ner timpriset. De 
indirekta kostnaderna var dock inte den största delen, utan den bestod i de 
direkta kostnaderna lön och avskrivningar. Att lägga kostnader för personal 
som uteslutet arbetar på CNC på andra avdelningar för att få ner timpriset kan 
vara tänkbart. Det ger dock en falsk bild av att bearbetning med CNC-maskiner 
är lönsam till det pris som fås fram.  



Slutsats och Diskussion 

31 

I beräkningarna finns också ett pris baserat på de kostnader som företaget har 
för bearbetning i befintliga CNC-maskiner, d.v.s. de kalkylmässiga 
avskrivningarna är inte medräknade. En sådan beräkning ger ett lägre timpris, 
vilket är en fördel på marknaden. Det skulle däremot inte ge något utrymme för 
nyinvesteringar oavsett om det beror på att en äldre maskin behöver ersättas 
eller om man vill utöka kapaciteten. Det går ju givetvis att göra nyinvesteringar 
ändå eftersom företaget räknar med en viss vinst för varje order. En ny maskin 
skulle däremot innebära en kostnad för avskrivning och timpriset för den 
maskinen skulle bli högre. 

Ränta på lagret är inte medräknat i dessa beräkningarna, men utrymme för det 
finns i mallen. Lagerränta är en fiktiv kostnad, alltså ingen kostnad som 
faktureras företaget. Det kan dock finnas orsak att i en kalkyl räkna med 
lagerränta som en kostnad för att täcka upp för den kapitalbindning det innebär. 
Denna fiktiva kostnad täcks i detta arbete istället av vinstpålägget. 

Kostnaderna för produktionsadministration är fördelade över de olika 
produktionsavdelningarna. Dessa kostnader skulle kunna ligga som ett pålägg, 
likt affo-pålägget i kalkylen. Timpriset för maskinerna skulle då bli lägre, men 
totala priset för kunden skulle inte påverkas. Eftersom produktions-
administrationen är relaterad till produktionen och arbetsmängden för dessa 
uppgifter ökar med att produktionstimmarna ökar så är de fördelade över 
maskintimmarna. 

Att ta med tiden för omställning i kalkylen har både sina för- och nackdelar. 
Givetvis vill företaget ha betalt för den tid som går åt till beställningen, och att 
bara beräkna operationstid skulle innebära att den tid som läggs på omställning 
måste täckas upp av timpriset för operationstiden. Dels skulle timpriset öka, 
eftersom det beräknas på färre timmar, det skulle också bli lönsammare för 
kunden att lägga order som var mindre volymmässigt eftersom fler 
omställningar inte skulle kosta mer. Å andra sidan så finns det i dagsläget ingen 
anledning kostnadsmässigt att försöka korta ner tiden för omställningar 
eftersom det ändå räknas med i kalkylen och kunden får betala för det. En väg 
att gå för att fortfarande ta med kostnaden för omställning i kalkylen men 
samtidigt kunna tjäna på att ha snabbare omställningar vore att ha en fast 
kostnad för omställningen. Oavsett om omställningen tar 10 eller 20 min får 
företaget in samma kostnad men genom att ställa om snabbare sparar man in tid 
som kan användas för bearbetning av andra order. 

Kostnaden för spill/kassationer uppstår egentligen i kapen, men att lägga fulla 
kostnaden där skulle innebära ett högt timpris för kapen. Kostnaden ligger 
istället över produktionsadministration och täcks delvis av material-
omkostnadspålägget och intäkt för skrotförsäljning, övrigt är fördelat över 
produktionsavdelningarna. 
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Det är dock viktigt att inte fästa för stor vikt vid just maskintimpriset. Alla 
kostnader måste täckas i kalkylerna för att företaget på sikt ska bli lönsamt. Ett 
lägre timpris går att få genom ett högre pålägg någon annanstans, detta 
resulterar dock i samma slutpris för produkterna. Vill man på sikt få ner priset 
för att vinna marknadsfördelar måste man titta på vilka kostnader som kan 
minskas, inte vilka kostnader som kan flyttas till något annat kostnadsställe. Ett 
alternativ till att skära ner på kostnader kan vara att försöka öka 
produktiviteten, att bearbeta fler produkter per timme. Ett annat alternativ för 
att vinna marknadsandelar kan vara att satsa på andra konkurrensfaktorer 
såsom leveranssäkerhet eller kvalitet.  

Vissa order kräver mer omkostnader än andra både gällande material, 
kvalitetskontroll, administration mm. Då företaget i genomsnitt har 150 order 
per månad skulle det kräva enormt mycket tid att för varje order utreda hur 
mycket tid som gått åt från de olika avdelningarna. Det görs därför ett 
schablonmässigt pålägg av affärsomkostnader, materialomkostnader och 
orderhantering. Tillverkningskostnaden är en så stor del av den totala 
kostnaden och därför beräknas den mer detaljerat för varje order. En möjlighet 
hade ju varit att räkna direkt lön och sedan lägga på ett procentuellt pålägg för 
omkostnaderna. Det skiljer dock så mycket i kostnad för de olika maskinerna 
att en specificering av vilka operationer som ingår behöver göras.  

I resultatet framgår det på flera ställen att beläggningen måste öka till 300 
timmar/vecka, alltså fullt praktiskt användande för att företaget ska kunna 
erbjuda bearbetning till marknadsmässiga priser. För att komma upp i den 
beläggningsgraden krävs dels mer försäljning, företaget behöver fler uppdrag 
för att fullt belägga sina CNC-maskiner. Den kanske svårare delen är att kunna 
öka beläggningen med motsvarande del i övriga produktionsavdelningar. I 
nuläget har CNC-avdelningen en kapacitet på 300 timmar/vecka och en 
beläggning på 246 timmar/vecka samtidigt som kapningsavdelningen har en 
kapacitet på 70 timmar/vecka och en genomsnittlig beläggning på 80(!) 
timmar/vecka. För att kunna öka arbetsmängden för CNC-avdelningarna måste 
alltså även kapningsavdelningen dimensioneras efter det. Detsamma gäller för 
monteringsavdelningen. De har redan nu fullt praktiskt utnyttjande av 
kapaciteten och skulle behöva mer resurser för att klara av en ökad 
arbetsmängd.  
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I beräkningarna ingår inte någon övertidsersättning, vilket företaget har räknat 
med i budgeten. Övertidsersättning utgår om beläggningen överstiger 
kapaciteten. Kostnaden per timme blir då högre än normalt. Å andra sidan 
betalas kostnader för avskrivningar, produktionsadministration och övrigt av 
det antal timmar som motsvarar full kapacitet. Enda särkostnaden för att 
utnyttja maskinerna utöver kapaciteten är alltså kostnad för personal samt 
förbrukningsinventarier och elförbrukning. Det är dock viktigt att hålla koll på 
att dessa kostnader inte överstiger priset samt att övertid endast används om 
maskinerna behöver beläggas utöver kapaciteten. (D.v.s. inget helgarbete om 
inte hela veckan är utnyttjad. Ytterligare en aspekt i det hela är att 
produktiviteten ofta är lägre vid helgjobb)    

Timpriserna för övriga produktionsavdelningar, kapning, pressning etc. ingick 
inte i mitt arbete. Dessa bör dock ses över eftersom kostnaden för CNC var 
högre än förväntat och kostnaden för robotcellen lägre. Om övriga timpriser är 
högre än kostnaden/timme så kan även de avdelningarna subventionera CNC 
för att sänka priset där. Om kostnaderna på övriga avdelningar däremot är 
högre så krävs noggrannare genomgång av företagets samtliga intäkter, 
kostnader och produktivitet. 

Innan dessa beräkningar används som underlag för beslut krävs att de 
kontrolleras noggrant och att den som tar beslut förstår tankegångarna bakom 
kalkylerna. Det blir dessvärre detsamma som tidigare, att den som gjort 
beräkningarna inte finns på företaget och att de som använder kalkylerna gör 
sina egna spekulationer. Därför är förhoppningen att excelfilen är lika lätt att 
förstå och använda som det var meningen, så att den kan uppdateras 
regelbundet. Förhoppningen är att ’timpris.xls’ (i rapporten bifogad som bilaga 
2) blir ett flitigt använt dokument. Uppgifter om direkta kostnader för övriga 
tillverkningsavdelningar kan enkelt läggas till för att beräkna de timpriserna. 
När förändringar i verksamheten planeras eller sker bör ’timpris.xls’ uppdateras 
för att se konsekvenserna i timpriset för en genomförd eller planerad 
förändring. 

Slutsatsen av det här arbetet är att företaget har möjlighet att erbjuda 
bearbetning i CNC-maskiner under 400 kr/timme och i robotcellen under  
200 kr/timme på en del av sina order. Det krävs dock mer kontroll över 
företagets kostnader samt hur stor del av orderantalet som har det lägre 
maskintimpriset. 
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8 Bilagor 
Bilaga 1 Uppställning över företagets kostnader och hur de använts i 

maskintimpriset 
Bilaga 2 timpris.xls: Mall för beräkning av maskintimpriser för de olika 

produktionsavdelningarna, samma mall användes vid beräkning av 
målkostnaden.  

Bilaga 3  tillverkningskalkyl.xls: Den framtagna tillverkningskalkylen 
Bilaga 4 Manual för användning av tillverkningskalkylen 
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Kostnadstyp Direkta 
kostnader  

Indirekta 
kostnader samt 
fördelningsnyckel 

Kostnad ingår ej i 
maskintimpris 

Direkt arbetstid maskintid   
Är beräknad utifrån 

maskintimpris 

Varukostnad    
Materialinköp samt 

materialomkostnader 
Legoarbeten   Legoarbeten 
Lokalkostnader   Ej aktuellt 
Fastighetskostnader  Effektiv yta  
Leasing Multiflex Robot Grabben   
Leasing CNC TC32B Fräs CNC   
Leasing Robotcell Grabben   
Övr. hyra av tillgångar   Affo-pålägg 
Förbrukningsinventarier Resp. avd   
Förbrukningsmaterial Resp. avd   
Datakostnader  Fördelning data  
Rep/Underhåll av 
arb.maskiner 

Resp. avd   

Övrig rep/underhåll  Beläggningstimmar  
Truckkostnader  Fördelning truck  
Frakter och transporter   Affo-pålägg 
Resekostnader   Affo-pålägg 
Reklam och PR   Affo-pålägg 
Övriga försäljningskostnader   Affo-pålägg 
Kontorsmaterial och 
trycksaker 

  Affo-pålägg 

Tele och post   Affo-pålägg 
Företagsförs. riskkostnader   Affo-pålägg 
Förvaltningskostnader   Affo-pålägg 
Övriga externa tjänster   Affo-pålägg 
Övriga externa kostnader   Affo-pålägg 
Löner till kollektivanställda Lön resp. avd Beläggningstimmar  
Löner till tj.män/ftgledare 
produktionsrelaterat 

 Beläggningstimmar  

Löner till tj.män/ftgledare 
administration /försäljning 

  Affo-pålägg 

Kostn.ers. och förmåner Lön resp. avd   
Försäkringskostnader Lön resp. avd   
Sociala avgifter Lön resp. avd   
Övriga personalkostnader  Bemanning  

Avskrivning arbetsmaskiner Resp. avd  
I timpriset kalkylmässig 
avskrivning 

Övr. avskrivningar enl. plan  Effektiv lokalyta  

Finansiella kostnader   
I timpriset kalkylmässig 

ränta 
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Avdelningar produktion 
  CNC‐avdelning  Grabben  Kap  Press  Mont.  Tvätt/truml.

Beläggningstimmar / vecka  246 138 70  63  30 27

Kapacitet / vecka  300   70  70  30 30

Antal produktionsveckor / år  47 47 47  47  47 47

Bemanning  9,8 0,2 2  1,5  1 0,5

Effektiv yta  500 230 670  350  200 180

Fördelning datakostnader  12% 10% 4%  2%  2% 2%

Fördelning truckkostnader  12% 5% 38%  10%  10%   

              

Avskrivningar + kalkylränta         

Leasingkostnad          

Direkta Personalkostnader          

Direkta Förbrukningsinventarier          

Direkt Förbrukningsmaterial          

Rep. och underhåll av maskiner         

Direkta kostnader / timme          

             

Elkostnader     

Övriga fastighetskostnader     

Övriga förbrukningsinventarier             

Övrigt förbrukningsmaterial             

Datakostnader     

Övrig reparation / underhåll             

Truckkostnader     

Övriga personalkostnader     

Avskrivningar byggnad och mark     

Kontorsmaterial tele och post             

Spill / kassationer             

Övriga kostnader             

intäkt för materialomkostnad 10%             

intäkt för prognoslager 3,75%              

orderintäkt 375 SEK/order             

fördelade kostnader/timme     

             

Timkostnad med fördelade kostnader         

             

Kostnader för serviceavd.             

Lager     

Produktionsadministration     

servicavd. kostnader / timme     

             

Timkostnad med serviceavdelningar         

             

Beläggning 300 tim/vecka CNC           

             

Timkostnad befintlig utrusning         
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Serviceavdelningar 

  Lager  Förs. Markn.  Prodadm.  Adm., övriga 

          

          

          

Bemanning  1 2,5 3,3  3,5 

Effektiv yta  510 300 300  154 

Fördelning datakostnader  4% 20% 20%  24% 

Fördelning truckkostnader  25%       

          

Direkta Personalkostnader      

Leasingkostnad       

Direkta Förbrukningsinventarier          

Direkt Förbrukningsmaterial        

Reklam, PR övriga förs.kostnader       

Ränta på förrådsmaterial / PIA       

Summa direkta kostnader     

         

Elkostnader     

Övriga fastighetskostnader     

Övriga förbrukningsinventarier         

Övrigt förbrukningsmaterial         

Datakostnader     

Övrig reparation / underhåll         

Truckkostnader     

Övriga personalkostnader     

Avskrivningar byggnad och mark     

Kontorsmaterial tele och post       

Spill / kassationer         

Övriga kostnader         

intäkt för materialomkostnad 10%       

intäkt för prognoslager 3,75%        

orderintäkt 375 SEK/order         

 summa fördelade kostnader      
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Manual för användning av tillverkningskalkyl 

Material  

Här återfinns information om ingående aluminiumprofil. 
Följande fält fylls i manuellt: 

 Anod(kr/m2) 
 Perimeter (mm) 
 Inköpspris (kr/kg) 
 Profilvikt (kg/m) 
 Profillängd (mm) 
 Längd/ämne (mm) 

Följande fält räknas ut automatiskt 

 Anod (kr/st) 
 Inköpspris (kr/m)  
 Antal/Profillängd (st)  
 Material (kr/st) 

De två sista fälten räknas med i det slutliga styckpriset 

Om en maskininställningskostnad (M.I.K.) tillkommer på inköpspriset används 
raden nedanför material och fälten: Inköpskvantitet (kg) samt M.I.K. (kr) fylls i 
manuellt. M.I.K. (kr/st)räknas ut automatiskt och räknas med i det slutliga 
styckpriset. 

Material Övrigt 

Här återfinns information om övrigt material som ingår i slutprodukten. 
Följande information behöver fyllas i manuellt: 

 Material övrigt (typ av material) 
 Inköpskvantitet  
 M.I.K. (om förekommande) 
 Antal(per produkt) 
 Enhet 
 Pris/enhet 

Summan av det ingående materialet räknas ut automatiskt och räknas med i 
styckpriset. Eventuell M.I.K. räknas också ihop och divideras med 
tillverkningsantalet för att ingå i styckpriset. 
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Operation 

Under rubriken Operation skrivs den/de operationer som ska utföras. De 
valbara finns under fliken maskintimpriser där även resp. timpris visas. 
Timpriset här är möjligt att ändra, men under en viss gräns visas en 
varningstext för att undvika att ett felaktigt timpris skrivs in. Utöver operation 
behöver följande fält fyllas i manuellt: 

 Antal/timme 
 Ställtid 

Summan av kostnaden både för operation och ställtid räknas ihop automatiskt 
och återfinns under kostnad/st, där dividerat med tillverkningsantalet 

Lego  

Under rubriken Lego skrivs information om eventuellt legoarbete. Pris/st fylls 
också I manuellt. Summan räknas ut per styck och återfinns även under 
kostnad/st. 

Kostnad/st 

De fält som behöver fyllas i manuellt är tillverkningsantal samt vinstpåslag, 
övrig information hämtas ur andra fält i tillverkningskalkylen. Rekommenderat 
vinstpåslag är 5%. Detta är beräknat utifrån avkastningskrav från ägare samt 
långivare. 

 


