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Abstract 

This degree project is based on identifying and allocation of costs in a packaging 
section at Electrolux Distriparts in Torsvik.  
 
The purpose of this thesis is to identify the costs that emerge when packaging 
different articles and show how the costs are allocated. The report also contains 
improvement suggestions about how the company can use the current computer 
system more efficient.   
 
The methods that have been used in order to approach the problem and the collection 
of information have mainly been literature study, interviews and observation. 
 
The work started with answering the questions; which expenditure cost and direct cost 
exist in the section, how can they be allocated, if improvement can be done and how 
the flow of information is supposed to happen.  
  
In order to answer the questions we used our former experience and the knowledge 
we achieved by reading literature, interview relevant persons in the company and 
observations carried out in the section.    
 
Through our studies, we came up with an Excel file, which is the groundwork for a 
template that can be used by the company in different occasions depending on the 
situation and need.  It is important to remember to modify the template if the 
presumptions change. In the template, we have identified the different kind of costs 
that emerge when packaging different articles and we have also allocated the costs.   
In addition formulas and estimations that are necessary for the cost calculation are 
presented.  
 
The work consisted in making the groundwork for a template. That means there is a 
lot of work for the company left to do until the template is ready to be used in 
working routine.  
 
The template includes estimations that are not tested with real figures and therefore 
can contain hidden defects. The company could not supply us with the figures on the 
relevant costs, because of secrecy reason. Therefore it is very difficult to eliminate the 
risk for hidden defects in the template. In order to distinguish obvious defects, made 
up figures were used. These can differ essential from the real figures, but the purpose 
is to minimise the defects and help the company to see how the template works.    
 
An improvement suggestion is that the company should use the proposed flow of 
information in order to save time and therefore be able to spend more time with the 
main operations. The flow of information saves time by: 

• Using more the current computer system 
• Being simple 
• Identifying unnecessary activities, so that it can be removed or modified  
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Sammanfattning 

Detta examensarbete inriktar sig på identifiering och fördelning av kostnader på 
förpackningsavdelningen på Electrolux Distriparts i Torsvik.  

Syftet med uppsatsen är att identifiera de kostnader som uppkommer vid förpackning 
av artiklar i förpackningsavdelningen och visa hur de är fördelade på olika artiklar. 
Uppsatsen innehåller även förbättringsförslag på hur företaget kan använda 
datasystemet mer effektivt. 

Metoder som har använts för datainsamling och för att angripa problemet är 
huvudsakligen: litteraturundersökning, intervju och observation.  

Utförande av arbetet började med att besvara frågor om vilka omkostnader och direkta 
kostnader som finns på avdelningen, hur dessa ska fördelas, om förbättringar kan 
genomföras, samt hur informationsflödet ska ske. 

För att besvara dessa frågor utgick vi från tidigare erfarenhet och den kunskap som 
uppnåtts efter att ha läst litteratur, intervjuat relevanta personer på företaget, samt 
observationer som genomförts på avdelningen.  

Med hjälp av undersökningar har ett underlag framställts i Excel. Underlaget är ett 
första steg mot en mall som kan användas av företaget vid olika tillfällen beroende på 
situation och behov. Det är viktigt att komma ihåg att göra förändringar i mallen vid 
ändrade förutsättningar. De olika kostnaderna som uppstår vid förpackning av olika 
artiklar har identifierats och fördelats i mallen. Därutöver presenteras formler samt de 
beräkningar som är nödvändiga för kostnadsberäkning. 

Arbetet bestod i att komma fram till ett underlag till en mall, vilket betyder att det är 
mycket arbete kvar för företaget att utföra till dess att mallen kan användas som en 
arbetsrutin.  

Mallen innehåller beräkningar som inte är testade med verkliga siffror och kan därför 
innehålla dolda fel. På grund av sekretesskäl har företaget inte tillhandahållit siffror på 
relevanta kostnader, vilket gör det svårt att eliminera risken för att dolda fel 
förekommer i mallen. För att kunna urskilja tydliga fel har fiktiva tal använts. Dessa 
kan skilja sig väsentligt från de verkliga, men de har avsikten att minimera fel och 
hjälpa företaget att se hur mallen kan fungera.  

Ett förbättringsförslag är att företaget ska använda sig av det föreslagna 
informationsflödet, för att kunna spara tid och därigenom kunna använda mer tid åt 
kärnverksamheten. Informationsflödet sparar tid genom att: 

• Använda sig mer av det befintliga datasystemet 
• Vara enkelt 
• Identifiera onödiga aktiviteter så att dessa kan tas bort eller omarbetas 

Nyckelord 

Kostnadskalkyl, Kostnadsfördelning, Kostnadsmall, ABC-kalkylering, Påläggskalkyl, 
Tidsdriven ABC-kalkylering  
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1 Inledning 

Som avslutande del av en treårig högskoleingenjörsutbildning inom ämnesområdet 
industriell organisation och ekonomi, har den här uppsatsen genomförts. Detta 
examensarbete inriktar sig på kostnadsfördelningen på Electrolux Distriparts 
förpackningsavdelning i Torsvik. Uppsatsen bygger på insamlad fakta genom 
empirisk data från företaget och litteraturstudier. 

På ett reservdelslager kan det finnas obegränsat med olika artiklar i omlopp, detta 
försvårar fördelning av de kostnader som uppstår på lagret. För att veta hur mycket 
det egentligen kostar att utföra en arbetsuppgift på företaget, måste kostnader 
identifieras och fördelas på ett rättvist sätt på produkterna.  

Genom att göra ett underlag till en kostnadsmall ska företaget enkelt kunna se hur 
mycket det egentligen kostar att förpacka olika artiklar. 

1.1 Företagsbeskrivning 

Electrolux är en global aktör inom hushållsprodukter som innefattar kylskåp, 
diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar som säljs under varumärken som 
exempelvis Electrolux, AEG-Electrolux, Zanussi och Frigidaire.  

Electrolux Distriparts AB är en del av affärssektorn Electrolux Major Appliances 
Europa. De ansvarar för distribution av reservdelar och tillbehör för vitvaror och 
hushållsdammsugare inom Electrolux-koncernen. Ansvaret innebär allt från 
dokumentation av nya produkter till materialplanering, lagring samt säkerställande att 
kunden har sin beställning inom utlovad tid.  

Electrolux Distriparts är tredjepartslogistiker åt Husqvarna Skog & Trädgård och 
deras uppgift att distribuera reservdelar och tillbehör till kunden främst i Europa och 
USA.   

Företaget anser att deras främsta resurser är medarbetarna och deras bidrag till 
utveckling genom engagemang, kvalitetskänsla, samarbetsförmåga, samt genom fullt 
ansvarstagande för sina arbetsuppgifter. Företagets mål är att visa uppskattning och 
förtroende samt stimulera arbetsglädjen. Electrolux försöker även att ha flexibel 
personal i så stor utsträckning som möjligt, vilket innebär att personalen kan flera 
arbetsuppgifter och har således möjlighet att byta avdelning vid variationer i 
kapaciteten. 

Electrolux Distriparts i Torsvik har 212 anställda. På lagret finns det 490 000 aktiva 
artiklar och det levereras i snitt 3 000 kartonger till privatpersoner och 260 pallar per 
dag till olika företag och lager. Lagret har en total yta på 35 000 kvadratmeter.  

Förpackningsavdelningen 

På Electrolux Distriparts i Torsvik finns det en förpackningsavdelning där det 
förpackas artiklar och kit för både Husqvarna och Electrolux. Totalt förpackas ca 
28 000 olika artiklar på förpackningsavdelningen.  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna uppsats är att identifiera hur mycket det egentligen kostar att 
förpacka artiklar på förpackningsavdelningen, likaså att presentera förbättringsförslag. 
Syftet är även att visa vilka kostnader som ingår när produkter förpackas, och utifrån 
detta visa hur kostnaderna kan fördelas på olika artiklar på förpackningsavdelningen.  

Målet är att ge ett underlag till en kostnadsmall för förpackningsavdelningen. 
Kostnadsmallen ska vara ett enkelt verktyg att använda, där det ska vara möjligt att 
följa upp kostnader och mäta pålägg. 

1.3 Problembeskrivning   

Förpackningsavdelningen packar ett stort antal artiklar som varierar ojämnt över 
tiden. Electrolux Distirparts upplever att det finns förbättringspotential över 
fördelning av kostnader på förpackningsavdelningen. Företaget vill ha reda på om det 
finns något bättre alternativ till kostnadsfördelning som ökar kontrollen över de 
kostnader som uppstår på avdelningen. I nuläget fördelas kostnaderna 
schablonmässigt. Företaget vill alltså öka kontrollen och medvetenheten över hur 
kostnader uppstår samt hur kostnader ska fördelas för att få reda på vad den exakta 
kostnaden är för att förpacka artiklar.  

För att visa hur mycket det kostar att förpacka produkterna måste följande frågor 
besvaras: 

• Vilka direkta kostnader finns? 

• Vilka omkostnader finns? 

• Hur ska kostnader fördelas? 

• Kan förbättringar genomföras? 

• Hur ska informationsflödet ske? 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer endast att behandla förpackningsavdelningen på Electrolux 
Distriparts i Torsvik. På förpackningsavdelningen förpackas artiklar från både 
Husqvarna och Electrolux, uppsatsen kommer endast att fokusera på artiklar från 
Electrolux.  

På grund av begränsningar i utlämnande av information med avseende på sekretess 
från företaget, kommer uppsatsen inte att behandla några verkliga siffror. Uppsatsen 
kommer endast att behandla kostnader och utesluter eventuella intäkter. Uppsatsen 
kommer alltså endast att beskriva kostnadsposter och tider. 

Eftersom koncernen äger produkterna kommer kostnader för dessa att uteslutas, 
uppsatsen kommer således endast att fokusera på kostnader för själva 
förpackningsavdelningen samt kostnader för förpackningsmaterial. 
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Uppsatsen kommer inte att presentera en komplett mall, utan endast ett förslag till hur 
kostnadsmallen kan fungera och användas. Detta gör att företaget får utrymme till att 
anpassa verktyget så att de passar dem, samt att de kan tillämpa verktygen utifrån 
deras behov. 

1.5 Disposition 
Kapitel 2 är en djupare beskrivning av hur förpackningsavdelningen fungerar, samt 
beskrivning av viktiga termer som berör avdelningen. 

Kapitel 3 presenterar den teori som uppsatsen baseras på. Här beskrivs de 
huvudsakliga kalkyleringsmetoderna, samt ekonomiska begrepp. 

Kapitel 4 beskriver de metoder som använts för att samla information till uppsatsen 
och hur arbetet utförts för att kunna besvara frågorna i problembeskrivningen. 

Kapitel 5 beskriver resultatet av arbetet som utförts under examensarbetets gång. 

Kapitel 6 är en analys och diskussion kring resultatet utifrån den teori som 
presenterats tidigare. Här presenteras användningsområden och förbättringsförslag 
som kan uppnås med mallen. 

Kapitel 7 presenterar våra slutsatser utifrån uppsatsen.  
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2 Problembakgrund 

Nedan följer en närmare beskrivning av problemets bakgrund. Beskrivningen är till 
för att få en bättre förståelse för hur själva förpackningsavdelningen fungerar, samt för 
att få en förklaring till viktiga begrepp på avdelningen. 

2.1 Förpackningsavdelningen 

Förpackningsavdelningen har 42 personer anställda som jobbar med att förpacka 
artiklar. På avdelningen finns det en arbetsledare, en emballageansvarig och två 
gruppledare. Gruppledarnas främsta arbetsuppgift är att leda och fördela arbete. Det 
vill säga att de förbereder arbetet genom att skriva ut etiketter och ställa fram arbete i 
en rad ordnat efter datum. Paketeringen sker antingen vid bänk eller vid en av de fyra 
maskiner som finns på avdelningen. Efter paketering rapporteras artiklarna in 
antingen till plockplats eller till buffert.  

Paketeringen vid bänk är mest flexibel, här paketeras såväl kartonger som påsar och 
övriga förpackningar. Det kan vara allt från spishällar till små kit med skruvar.  

Maskinerna är APS, Stora och Lilla Joker, samt Ugn. Här paketeras de artiklar som 
har lämpligt format samt överskrider 50 stycken artiklar per order, de som 
underskrider detta antal förpackas för hand vid bänk. Maskinerna förpackar endast 
artiklar i plastpåsar eller krympplast.  

I APS-maskinen packas endast små detaljer i påsar, antal detaljer per påse varierar här 
mellan 1 och 5 stycken. Det går inte att variera storleken på påsarna i den här 
maskinen.  

Lilla Joker och Stora Joker är i stort sett lika. Precis som APS-maskinen packas påsar 
med varierande antal detaljer, dock högst 5 stycken per påse. Det som skiljer Joker 
från APS är påsarna och storleken på detaljerna. Joker har ett antal olika varianter på 
påsar – 6 varianter för Stora Joker och 5 varianter för Lilla Joker. Stora Joker kan 
packa likadana detaljer som Lilla Joker, med den skillnaden att Stora Joker klarar av 
en större längd på påsarna eftersom maskinen är höj och sänkbar. Detta gör att Stora 
Joker exempelvis kan paketera handtag till kylskåp, vilket inte Lilla Joker klarar av.  

Ugnen skiljer sig från de övriga maskinerna. Det krävs två personer för detta arbete 
och detaljerna packas med hjälp av krympplast. Den mest förekommande detaljen 
som packas här är kylskåpsfack.  

2.2 Förpackningsprocessen 

Artiklar som ska packas, körs in av godsmottagningen till förpackningsavdelningen. 
Här är det gruppledarnas uppgift att förbereda pallarna. Detta görs genom att 
gruppledarna placerar de artiklar som ska packas vid bänk, respektive maskin vid 
olika platser efter datum och prioritet. De artiklar som är restnoterade eller bråttom att 
packa ställs på en separat plats. Flödet beskrivs i Figur 1.  
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Bänk 

Förpackningspersonalen hämtar pallen från raden och läser igenom 
godsmottagningsrapporten (GMR) samt hämtar förpackningsmaterialet och eventuella 
hjälpmedel. Sedan packas artikeln enligt anvisningar som finns i rapporten.  

Efter paketeringen rapporteras artiklarna in i datasystemet, antingen till plockplats 
eller till buffertplats. Detta beror på artikelns plockplatssaldo ute på lagret. Därpå 
ställs de färdigpackade artiklarna fram för inkörning till lagret vid en 
uppsamlingsplats. Gruppledarna ställer sedan artiklarna på en bana in till lagret. 
Banan avser två rullband där man ställer godset som ska gå in i lagret. Truckförarna 
hämtar godset och ställer det på en förutbestämd lagerplats. 

Maskin 

Förpackningspersonalen läser genom GMR och packar sedan artikeln enligt de 
anvisningar som finns i rapporten. Eventuellt får extra material hämtas eller påsar 
bytas beroende på vilken maskin det förpackas i. När artiklarna paketerats klart 
hanteras de på samma sätt som för bänk.  

 

Figur 1. Flödesschema över förpackningsavdelningen 

2.3 GMR - Godsmottagningsrapport 

Till varje ny order som ska förpackas, följer det med en GMR där det framgår vilket 
material som krävs för att förpacka artiklarna. GMR, skrivs ut på godsmottagningen 
som en bekräftelse på att artiklarna tagits emot. Varje GMR innehåller information 
som är lagrad i företagets databas. Informationen som finns på GMR är bland annat: 
artikelnummer, artikelbenämning, antal som ska packas, förpackningsanvisning, tid 
för paketering, samt var den ska packas – bänk eller maskin. Om det finns en 
beställning på artikeln anges det även på GMR, omprioritering sker då och den ställs i 
raden för bråttom. 
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2.4 JR - Jobbredovisning 

Vid början av varje arbetspass stämplar de anställda sina stämplingskort i en dator för 
jobbredovisning (JR) vid den avdelning de ska arbeta vid. Genom att använda sig av 
sitt stämplingskort redovisar de anställda även om de ska jobba på en annan avdelning 
eller om de ska byta jobb inom avdelningen. 

Anledningen till att detta görs är att: 

• Arbetskostnaden blir rättvist fördelad på avdelningarna   

• Företaget kan se hur mycket jobb som gjordes med ett visst antal personal 

Varje artikel som förpackas har en uppmätt arbetstid. I arbetstiden ingår allt arbete 
som förpackningspersonalen utför, som att hämta pall från avställningsyta, läsa GMR, 
förpacka, inrapportera i databasen, samt att ställa den färdigpackade pallen på lämplig 
avställningsyta. 
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3 Teoretisk bakgrund 

För att företag ska kunna ha kontroll över hur kostnader uppstår, samt för att se hur 
kostnader fördelas, behöver de använda sig av en kalkylmodell. Det finns i huvudsak 
tre olika kalkyleringsmetoder: Bidragskalkyl, Aktivitetsbaserad (ABC) kalkyl och 
Påläggskalkyl. 

Bidragskalkyl är en kortsiktig och ofullständig metod för kostnadsfördelning som 
endast behandlar kostnader som direkt kan hänföras till kalkylobjektet. Därför 
kommer uppsatsen att utesluta denna metod, då den inte uppfyller uppsatsens syfte.  

Det här kapitlet kommer att beskriva viktiga termer, samt de två 
kalkyleringsmetoderna Påläggsmetoden och ABC-metoden.  

3.1 Direkta kostnader och omkostnader 

Direkta kostnader är kostnader som direkt går att koppla till så kallade kostnadsbärare, 
vilket oftast är produkter. De direkta kostnaderna är enkla att fastställa.  

De indirekta kostnaderna, eller omkostnader, är sådana kostnader som via fördelning 
belastar produkter. Fördelningen av kostnaderna görs genom att använda lämplig 
kalkyleringsmetod. Det kan exempelvis röra sig om lokalhyra, ledningens löner och 
maskiner, det är alltså kostnader som belastar flera kostnadsbärare (Ax, Johansson & 
Kullvén, 2005). 

För att förbättra precisionen i kalkyler är det lämpligt att behandla kostnader som 
direkta kostnader så långt som möjligt. Då minskas problematiken med fördelning av 
de indirekta kostnaderna (Ax et al, 2005, s. 190). Vid ofta återkommande kalkyler kan 
det vara lämpligt att förenkla fastställandet av de direkta kostnaderna, genom att 
använda standardkostnader. Det tar ofta mycket tid och arbete att samla in all 
nödvändig data som krävs för att få fram de exakta direkta kostnaderna, som 
exempelvis tidmätningar. Arbetsbördan blir för stor jämfört med vad man vinner på 
det (Ax et al, 2005). 

3.2 Standardkostnad 

Standardkostnad är en kostnad som beräknats i förväg för att underlätta 
kostnadskontroll. Det är en standardkvantitet multiplicerat med ett standardpris, som 
ger ett förväntat genomsnittligt pris. Standardkostnad är en kostnad som beräknas och 
fastställs att gälla under en viss tid, oftast ett år. Det används för att undvika att 
kortsiktiga pris- och kostnadsvariationer ska påverka produktkalkyler och därmed 
också artikelvärden (Hansson & Nilsson, 1999). 

  

Formel 1 
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Användandet av standarkostnader är vanligt förekommande i företag. De används 
bland annat som underlag för internprissättning och för att underlätta kalkylering. 
Detta gör att det inte behöver göras beräkningar för kostnaderna vid varje 
kalkylerings- eller prissättningstillfälle, istället har företaget en ungefärlig kostnad 
som stämmer någorlunda överrens med verkligheten. Detta gör att företaget sparar 
mycket tid och arbetsresurser. Ofta fastställs standardkostnader på årsbasis (Ax et al, 
2005). 

3.3 Påläggsmetoden 

Påläggsmetoden är en självkostnadskalkyl som täcker samtliga kostnader. Metoden 
ger underlag för prissättning på lång sikt, vilket ger ett robust underlag. I företag där 
tillverkningen av produkter skiljer sig åt är Påläggsmetoden en lämplig kalkylmetod. 
Omkostnader fördelas på produkterna i form av pålägg. Denna fördelning ger en 
förhållandevis noggrann och rättvis påverkan på respektive produkt (Frenckner & 
Samuelson, 1984).  

Fördelningen går till på så sätt att de indirekta kostnaderna grupperas i likartade 
grupper och fördelas på olika kostnadsställen. Utgångspunkten i kostnadsfördelningen 
är var de olika kostnaderna uppstår i företaget och i vilket sammanhang de uppstår. 
De indirekta kostnaderna delas in i grupperna: materialomkostnader (MO), 
tillverkningsomkostnader (TO), speciella direkta tillverkningskostnader (SdK), 
försäljningsomkostnader (FO) och administrationsomkostnader (AO) (Frenckner & 
Samuelson, 1984, Ax et al, 2005). 

De direkta kostnaderna fördelas till i huvudsak två grupper: direkt lön (dL) och direkt 
material (dM). Direkt lön beräknas genom tidsstudier av olika arbetsmoment och 
direkt material beräknas utifrån hur mycket material som levereras ut från 
materialförrådet (Ax et al, 2005). 

Enligt Ax et al (2005) är fördelning av omkostnader komplicerat i 
kalkyleringssammanhang. Det finns ingen metod som är absolut. Valet av 
omkostnadsgrupperingar och fördelningsnycklar görs utifrån förutsättningen att 
slutresultatet ska ge en så korrekt bild som möjligt. Man utgår från de parametrar som 
är intressanta i det aktuella kalkylsammanhanget.  

Fördelningssätt 

Omkostnader fördelas på olika sätt, Ax et al (2005) beskriver de tre dominerande 
fördelningssätten: 

Orsak/Verkan 

Kostnaderna fördelas efter hur kalkylobjekten orsakar kostnaderna. En uppskattning 
görs av hur olika kostnader samverkar med varandra. Fördelningsnyckel för de rörliga 
omkostnaderna är något som varierar proportionellt med verksamhetsvolymen. Direkt 
lön och direkt material är exempel på sådana fördelningsnycklar. Kostnaderna går att 
direkt hänföra till verksamhetsvolymen, förändras verksamhetsvolymen så förändras 
både direkt lön och direkt material i samma takt. Denna fördelningsmetod är en 
kortsiktig fördelningsmetod av kostnader (Ax et al, 2005). 
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Nytta 

Kostnader fördelas efter hur kalkylobjekten använder de fasta omkostnaderna. En 
uppskattning görs av hur olika kostnader nyttjar resurser. Kostnaderna fördelas i 
förhållande till utnyttjande av krävda resurser. Fördelningsnyckel för de fasta 
omkostnaderna är hur kalkylobjekten drar nytta av dessa. Fördelningsnyckeln för 
maskinkostnader är då antalet utnyttjade maskintimmar. Denna fördelningsmetod är 
en långsiktig fördelning av kostnader (Ax et al, 2005). 

Bärkraft 

Omkostnader som är svåra att fördela på ett skäligt sätt, som varken kan uppskattas av 
orsak/verkan-samband eller nyttjandet. Då fördelningen är svår, kan hänsyn tas till 
bärkraften. Bärkraften är ett sätt att fördela kostnader efter hur stor del de har 
förmågan att bära. Fördelningsnyckel kan vara hur lönsamt kalkylobjektet är, hur stort 
varuvärdet är eller hur stora de totala tillverkningskostnaderna är. Fördelningssättet 
utgår från att större kalkylobjekt klarar av att bära mer av de totala omkostnaderna än 
de mindre kalkylobjekten (Ax et al, 2005). 

Fördelningsnyckel 

Påläggen beräknas enligt följande formel: 

 
Formel 2 

De tre vanligaste fördelningsnycklarna är tid, kvantitet och värde. Exempel på 
fördelningsnycklar kan vara: antalet arbetstimmar, materialkostnad och antal 
kilogram. I vissa fall förekommer kombinationer av de olika fördelningsnycklarna 
(Ax et al, 2005).  

För att få en omkostnad som stämmer överrens med fördelningsnyckeln är det viktigt 
att beakta olika aspekter. Ett exempel som tas upp av Ax et al (2005) är volym. Det 
finns framförallt fyra olika aspekter: budgeterad volym, normal volym, praktisk 
volym och faktisk volym.  

Budgeterad volym 

Den mest förekommande metoden är budgeterad volym. Det innebär alltså den volym 
som företaget tror att de kommer att ha under exempelvis ett år. Då blir formeln: 

 
Formel 3 
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Normal volym 

Vid användandet av normal volym, eller normalårsmetoden (Frenckner & Samuleson, 
1984), beräknas ett genomsnittligt normalvärde fram från flera tidigare 
verksamhetsperioder. Omkostnaderna för ett normalår fördelas på den genomsnittliga 
volymen under ett normalår. Fördelen med denna metod är att det förekommer liten 
eller ingen variation i storleken på omkostnadspåläggen vid svängningar i 
produktionsvolymen. Det är en långsiktig metod som är robust mot variationer i 
efterfrågan. Nackdelen med metoden är att vid perioder med stora förändringar kan 
det vara svårt att definiera vad som är normal beläggning (Ax et al, 2005, Frenckner 
& Samuelson, 1984). Formeln blir i detta fall: 

 
Formel 4 

Praktisk volym 

Praktisk volym är den volym som är rent tekniskt möjlig på en anläggning med 
avdrag för normala händelser, som exempelvis driftstopp, raster och sjukdom. På 
samma sätt som för normalårsmetoden, tar den här metoden ingen hänsyn till 
variationer i efterfrågan. Således får man enkelt ett pålägg att räkna med, som vid 
perioder med låg beläggning inte täcker kostnaderna, men som vid normal och hög 
beläggning täcker kostnaderna. En nackdel med praktisk volym, är att företag sällan 
uppnår den här volymen, vilket leder till att företag räknar med för små kostnader (Ax 
et al, 2005). Formeln vid beräkning med praktisk volym blir då:  

 
Formel 5 

Faktisk volym 

För att få fram det verkliga utfallet är användandet av faktisk volym lämplig, 
begränsningen är att den endast går att använda i efterkalkyler. Faktisk volym är 
verkligt utfall (Ax et al, 2005). Formeln blir då:  

 
Formel 6 
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Fördelning med kostnadsställen 

För att få kontroll över hur kostnaderna uppkommer på olika delar i en organisation 
kan man arbeta med kostnadsställen. Ett kostnadsställe är exempelvis en avdelning 
eller en grupp. För att få en mer rättvis bild i kostnadskalkylen kan användandet av 
kostnadsställen användas när alla produkter inte använder samtliga kostnadsställen. 
Det är möjligt att använda kostnadsställen i flera olika nivåer, med exempelvis 
servicekostnadsställen och direkta kostnadsställen (Ax et al, 2005). 

Enligt Ax et al (2005) genomförs fördelningen av kostnader med hjälp av 
kostnadsställen enligt följande steg: 

• Definiera de direkta kostnaderna och lägg till dessa till kalkylobjektet 
• Definiera omkostnaderna och fördela dessa på lämpliga kostnadsställen. I 

vissa fall förekommer kostnader på flera kostnadsställen, då finns behov av att 
fördela dessa mellan kostnadsställena innan nästkommande steg  

• Ordna omkostnaderna i grupper enligt tidigare nämnda kriterier - 
orsak/verkan, nytta eller bärkraft 

• Bestäm lämpliga fördelningsnycklar 
• Räkna ut påläggen med hjälp av de valda fördelningsnycklarna 
• Fördela de beräknade omkostnaderna till kalkylobjektet  
• Utifrån föregående steg beräknas slutligen självkostnaden 

Exempel på hur en påläggskalkyl kan se ut med fiktiva siffror visas i Figur 2 nedan. 

dM (kr) 25 000 kr 

MO (%) 20 % x 25 000 kr 

dL (kr) 40 000 kr 

TO (%) 80 % x 40 000 kr 

SdK (kr) 3 000 kr 

Tillverkningskostnad (kr) = 105 000 kr 

AO (%) 2 % x 105 000 kr 

FO (%) 1 % x 105 000 kr 

Självkostnad (kr) = 108 150 kr 

 

 

3.4 ABC-metoden 

ABC står för Activity Based Costing och är en metod för att behandla omkostnader. 
Målet med en ABC-analys är att se till att företagets olika produkter belastas med de 
kostnader de orsakat.  

Figur 2. Exempel på påläggskalkyl 
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En ABC-analys genomförs i olika steg. Första steget är att klartlägga vilka aktiviteter 
som behövs för att framställa företagets produkter. Efterföljande steg är att försöka se 
vad dessa aktiviteter kräver för resurser och vad de kostar. Med hjälp av denna metod 
kan problemet med att fördela de indirekta kostnaderna lösas. Samtliga kostnader ska 
kunna inordnas till en aktivitet. 

I en ABC-analys betraktas alla kostnader som rörliga, vilket är en viktig 
utgångspunkt, eftersom detta medför möjligheten att genomföra förändringar ganska 
snabbt. Om vissa produkter inte är lönsamma måste åtgärder vidtas, dessutom ska alla 
aktiviteter som inte kan hänföra till någon produkt ifrågasättas (Andersson, Ekström 
& Gabrielsson, 2002). 

För att kunna använda ABC-kalkylering handlar det om att kunna dela upp hela 
verksamheten i aktiviteter. Därtill är det nödvändigt att aktiviteterna utförs 
återkommande på liknande sätt för det ska vara genomförbart att fördela kostnaderna 
till kalkylobjekten. Av den orsaken är aktiviteter i projektform inte särskild lämpliga 
för i en rutinkalkyl som ABC (Innes & Mitchell, 1996). 

En fördel med att använda ABC-metoden är att företag ökar kostnadsmedvetenheten 
genom att enklare kunna se vilka aktiviteter som belastar produkterna med 
kostnaderna. Därutöver kan metoden användas för långsiktiga kostnadsanalyser (Innes 
& Mitchell, 1996).  

Nackdelar är att hela verksamheten ska kunna delas in i aktiviteter samt att det är 
komplext och kostsamt att genomföra en ABC-kalkylering. Ytterligare en nackdel 
med ABC-metoden är att den endast ger en ögonblicksbild av historiska händelser. 
Det vill säga att kalkylen inte kan visa hur följden av olika handlingsalternativ 
kommer att påverka företagets lönsamhet (Gerdin, 1995). 

Genomförande ABC-kalkylering 

Genomförande av ABC-kalkylering illustreras i Figur 3 och beskrivs nedan. 

 

 
 

Figur 3. ABC-kalkylering enligt Ax et al (2001) 



Teoretisk bakgrund 

17 

Planering och genomförande av ett ABC projekt innehåller följande steg:  
• Informera och engagera företagsledning 
• Utarbeta projektplan 
• Klarlägga utgångsläget 
• Samla information och göra analys 
• Skapa ABC-modell 
• Testa modell 
• Göra slutlig modell 
• Dokumentera (utbilda) 
• Införa 
• Skapa uppföljningsrutin  
(Billgren, 1995) 

Bestäm direkta kostnader 

De kostnader som endast påverkar ett kalkylobjekt, påförs direkt till kalkylobjektet. 
För att få en stor precision i kalkyleringen, är det fördelaktigt att använda de direkta 
kostnaderna i så stor utsträcknings som möjligt (Ax et al, 2005). 

Välj aktiviteter och fördela omkostnader till aktiviteter 

Företagets verksamhet delas upp i aktiviteter. En aktivitet är en arbetsuppgift eller ett 
arbetsmoment i företaget. Aktiviteter är inte angivna, företag får på egen hand 
identifiera aktiviteter.  

Varje identifierad aktivitet kan inte vara med kalkylen, detta skulle leda till att 
kalkylen blir alldeles för komplicerad och kostsam. Därför är det viktigt att komma 
fram till något slag av kriterier som bestämmer vilka aktiviteter som ska ingå i 
kalkylen (Ax et al, 2005). 

I ABC-metoden ersätts omkostnadsposten av aktiviteter. Skillnaden ligger endast i 
benämningen. Fördelning av omkostnader görs med hänsyn till hur mycket 
kalkylobjekten använder sig av aktiviteter. Fördelningen av kostnader görs i två steg: 

• Kostnader fördelas till aktiviteter, därigenom fås en totalkostnad för företagets 
aktiviteter 

• Aktivitetskostnaderna fördelas till kalkylobjekten 

Välj kostnadsdrivare 

Kalkylobjektets användning av aktiviteter bestäms med hjälp av så kallade 
kostnadsdrivare. Genom att välja aktiviteter och fördela omkostnader till aktiviteterna, 
beräknas aktiviteternas kostnader. När detta steg är genomfört bestäms 
kostnadsdrivare (Ax et al, 2005). 

Kostnadsdrivarens uppgift är att beräkna kalkylobjektens användning av aktiviteter. 
Ibland kan kostnadsdrivare användas som fördelningsnycklar till exempel när det 
gäller beräkningen av kostnader såsom varor och tjänster (Ax et al, 2005). 

Kostnadsdrivare kan fokusera på: 

• Transaktioner – mäter antalet inköp, order, faktura osv. 
• Tid – mäter den tid det tar att utföra aktiviteter till exempel 

maskinbearbetningstimmar och faktureringstimmar. 
• Intensitet – aktuellt när kalkylobjekten kräver speciella aktivitetsinsatser.  
(Ax et al, 2005) 
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Fastställ kostnadsdrivarvolymer och beräkna aktivitetspålägg 

I ABC-metoden beräknas aktivitetspåläggen genom att ta hänsyn till de 
omständigheter som råder vid praktisk volym. Den praktiska volymen är lika med den 
teoretiska volymen minimerat med vanliga omständigheter som till exempel 
förseningar, avbrott, underhåll av utrustning och sjukdom. Den praktiska volymen 
kallas i det här sammanhanget för kostnadsdrivarvolym och har som uppgift att tolka 
aktivitetskapacitet (Ax et al, 2005).  

Beräkna kostnader för kalkylobjekt 

Hittills har direkta kostnader bestämts, aktiviteter valts och omkostnader fördelats till 
aktiviteter. Kostnadsdrivare har valts och kostnadsdrivarnas volymer fastställts och 
aktivitetspålägg beräknats. Därefter kan kostnaderna för artikeln beräknas – det vill 
säga kalkylobjektet (Ax et al, 2005).  

3.4.1 Tidsdriven ABC-kalkylering 

ABC-kalkylering är en dyr och tidskrävande metod att använda. Det tar lång tid att 
identifiera aktiviteter, ta reda på vilka kostnader som påverkar var och att beräkna 
nycklar. Tidsdriven ABC-kalkylering är en något modifierad ABC-kalkyl. Den är inte 
lika tidskrävande att genomföra, den kostar mindre att underhålla och att uppdatera. 
Kostnaden för aktiviteter fördelas efter den tid som kalkylobjekten förbrukar 
aktiviteter. Istället för att fråga varje enskild anställd hur de fördelar sin arbetstid, så 
uppskattas tidfördelningen av ledningen. Endast två parametrar behövs: kostnad per 
tidsenhet och den tid som varje kostnadsdrivare kräver. Ännu en fördel med att basera 
kalkylen på tid är att komplicerade arbetsuppgifter går att uppskatta utan någon större 
ansträngning (Kaplan, 2004). 

Tillvägagångssätt: 

• Identifiera aktiviteter 
• Gruppera eventuellt aktiviteter efter huruvida de är arbetsmässigt relaterade 
• Fördela omkostnader antingen till individuella aktiviteter eller till grupper om 

aktiviteter 
• Fastställ kostnadsdrivarvolymer, antingen genom uppskattning eller genom 

studier 

Beräkna aktivitetssatser enligt följande formel: 

 
Formel 7 

Teoretiska aktivitetskapaciteten är den teoretiskt möjliga arbetstiden – säg 8 timmar 
om dagen. Men i själva verket arbetar man inte under hela den tiden, utan en del av 
tiden åtgår till exempelvis raster, tid som inte ligger i företagets verksamhetsplan, 
reparation, kommunikation mellan medarbetare, samt för- och efterarbete. Det blir 
alltid ett visst ”svinn” i tid. Praktisk aktivitetskapacitet uppgår ofta till 80 – 85 % av 
den teoretiska (Ax et al, 2005, s. 241). 
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Beräkna den praktiska aktivitetskapaciteten enligt följande formel: 

 
Formel 8  

I detta fall blir den teoretiska arbetstiden 8 timmar och tidsfaktorn blir 0,85. 
Beräkningen blir alltså 8 timmar x 0,85 vilket blir ca 6 timmar och 50 minuter.  

För maskiner bör aktivitetskapaciteten uppskattas att endast uppgå till 80 % av den 
teoretiska tiden, eftersom det förekommer driftsavbrott för underhåll, reparationer och 
variationer i schemaläggningen som tar tid (Kaplan, 2004).  

När aktivitetskostnaden per styck beräknas, används alltså den totala kostnaden för 
aktiviteten och dividerar denna med den praktiska aktivitetskapaciteten för att få fram 
kostnad per styck. Detta leder till att samtliga kostnader blir ”betalda” och ingen 
undertäckning sker (Ax et al, 2005). 

Huvudsaken är att få fram en ungefärlig siffra med en felmarginal på 5 – 10 %. Är 
siffran helt fel, visar sig det efter en tids användande. Enligt Kaplan (2004) kan 
Tidsdriven ABC-kalkylering identifiera resurser vars kapacitet mäts i andra enheter. 
Exempelvis kan kapaciteten av ett fordon mätas i hur mycket yta som krävs.  

Varje aktivitets tid måste uppskattas på enhetsnivå. Det behöver alltså definieras vad 
varje aktivitet kostar och hur mycket tid det tar att utföra en enhet av den aktuella 
aktiviteten. När detta genomförts räknas kostnadsdrivarens standardkostnad ut. När 
standardkostnaderna beräknats, kan kostnaderna fördelas på varje enskild kund eller 
produkt (Kaplan, 2004).  

Tidsdriven ABC-kalkylering gör det möjligt för chefer att rapportera kostnader 
kontinuerligt, som visar både kostnaden för företagets aktiviteter samt hur tiden 
fördelats (Kaplan, 2004).  

Om vissa kostnader tillkommer, exempelvis om personalen får bonus eller om en ny 
maskin köps in, så är det inte komplicerat att uppdatera modellen. Nya beräkningar 
görs endast på aktivitetskostnaden. Om tiden förändras, görs endast beräkningar på 
hur mycket tid som åtgår under de nya förhållandena och aktivitetskostnaden får 
modifieras så att omkostnaderna täcks. Modellen uppdateras vid nya händelser, 
snarare än årligen. Detta gör att företaget får en modell som stämmer väl överrens 
med verkligheten (Kaplan, 2004).  
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4 Metod och Genomförande 

Uppsatsen bygger på en fallstudie på Electrolux Distriparts i Torsvik. Nedan följer 
beskrivning av tillvägagångssättet för att besvara frågeställningen för uppsatsen.  

4.1 Metod 

I huvudsak har tre metoder använts för att angripa problemet och för datainsamling: 
litteraturundersökningar, intervjuer och observationer. Genom att använda dessa tre 
metoder förekommer ett antal olika beviskällor och därigenom får uppsatsen en 
djupare kunskap om problemet (Williamson, 2002). 

4.1.1 Litteraturundersökning 

För att kunna angripa problemet med en kostnadsmodell inleddes arbetet med 
litteraturundersökning. För att bli insatta i ämnet utgick vi från kurslitteratur som 
använts i relevanta kurser under utbildningens gång. Utifrån kurslitteraturens källor 
påträffades intressanta författare och ämnesområden som undersöktes närmare genom 
litteraturundersökning på högskolans bibliotek. Ett flertal artiklar och böcker av 
varierande betydelsegrad undersöktes. På ett tidigt stadium konstaterades att 
bidragskalkyl inte var av intresse, istället fokuserades litteraturundersökningen på 
påläggskalkyl och aktivitetsbaserad kalkylering som beskrivits närmare i teoridelen.  

Vi höll länge på att fundera över att i modellens uppbyggnad ta med ABC-
klassificering, som är en slags klassificering av artiklar. Men vi kom fram till att det 
var svårt att applicera på förpackningsavdelningen. Detta eftersom ABC-
klassificeringen, i Electrolux fall, bygger på uttagsfrekvens av artiklar ur lagret och 
således berör artikelflödet på förpackningsavdelningen i väldigt liten utsträckning. 
Därför beslutades att bortse från denna klassificering och utgå från andra 
klassificeringar av artiklarna. 

4.1.2 Observationer 

Båda författarna har tidigare erfarenhet från företaget, en av författarna har tidigare 
erfarenhet från den berörda avdelningen. Den här erfarenheten underlättade 
observation och framförallt kontakt med de anställda på avdelningen. 

Genom observationer kunde användandet av arbetsyta uppskattas för maskiner och 
arbetssätt. Observationerna medförde även att vissa kostnader kunde identifieras, som 
förmodligen inte hade upptäckts på annat sätt. Exempel på sådana kostnader är 
hjälpmedel på olika stationer och vissa materialomkostnader. 

4.1.3 Intervjuer 

Inför varje intervju har ett antal frågor och funderingar förberetts, men i huvudsak har 
intervjuerna utförts under öppna förhållanden. Stort utrymme för egna tankar och 
funderingar har givits till de intervjuade personerna. Personalen har berättat om sina 
intryck som har lett till en djupare förståelse för hur avdelningen fungerar.  



Metod och Genomförande  

21 

Intervjuer har genomförts med ekonomiansvarig, arbetsledare, gruppledare, lagerchef 
och förpackningspersonal. Detta har gett en bred bild av uppfattningar och hur 
organisationen fungerar.  

Genom ekonomiansvarig har information kommit om bokföringsmässiga 
kostnadsposter och hur nuläget ser ut för kostnadsfördelningar. 

Från arbetsledaren har önskemål om utformning av mallen kommit, samt riktlinjer om 
hur mallen ska användas för att den ska kunna generera ett mervärde. Arbetsledare har 
även gett en inblick i hur flödet av artiklar ser ut på avdelningen. 

Emballageansvarig och en av gruppledarna har lämnat information om 
förpackningstider och förpackningar. Deras kännedom och långa erfarenhet på 
avdelningen har erbjudit information om avdelningen som inte går att fånga upp i 
något datasystem. De har gett en inblick i hur flödet av material ser ut på avdelningen 
och hur beställningsrutiner ser ut, samt information om förpackningar och 
tidsmätningar. 

Lagerchefen besvarade frågor om nulägesbeskrivningen, hur kostnader är 
framräknade och bekräftade fakta från ovan nämnda källor.  

Förpackningspersonalen har gett information om tillvägagångssätt på respektive 
förpackningsmoment, samt upplevelser kring arbetssituationen.   

4.1.4 Tidsbedömning 

En väldigt central faktor i underlaget är tidsåtgång för olika aktiviteter. Företaget har 
bra dokumentation på hur lång tid olika artiklar tar att förpacka.  

Gruppledarnas arbetstidfördelning var däremot inte dokumenterad, eftersom deras 
arbetsuppgifter är svåra att definiera och således inte går att mäta exakt. För att få 
fram exakta tider på gruppledarnas olika arbetsuppgifter krävs mycket tid och 
ansträngning. Då valdes att definiera tre övergripande arbetsuppgifter: ”för- och 
efterarbete”, ”hjälp till personal”, samt ”underhåll av maskiner”.  Istället för att mäta 
tid, valdes att istället göra ett överslag på hur många procent av arbetstiden som 
gruppledarna använder till olika arbetsuppgifter. Detta överslag diskuterades med 
gruppledare om deras bedömningar av tidsåtgång. Se Bilaga 1, flik ”Gruppledare”. 

4.2 Genomförande 

För att besvara frågorna i problembeskrivningen, användes kunskap från tidigare 
erfarenhet, samt den kunskap som uppnåtts efter att ha läst litteratur, intervjuat 
relevanta personer på företaget och observationer som genomförts på avdelningen.  

Metod som främst använts har i huvudsak varit Tidsdriven ABC-kalkylering och i 
viss utsträckning Påläggskalkylering. Samtliga beräkningar utgår från användandet av 
normalårsmetoden. 

De olika kostnadsposterna som använts i mallen, har dels framkommit vid 
observationer på företaget och dels genom litteraturstudier.  
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För att enkelt kunna presentera hur kostnader relateras till varandra gjordes en modell 
i Excel, se Bilaga 1. Modellen är främst framtagen som ett verktyg för att visa hur 
kostnader relateras till varandra, samt för att visa hur de kan fördelas. Förklaring till 
modellen och dess formler presenteras närmare i resultat och analys.  

När uppskattning skulle genomföras av utnyttjad arbetsyta, gjordes en enkel skiss av 
avdelningen som utgjorde ett underlag för en procentuell uppskattning av vad varje 
plats tog upp av den totala ytan. Emballageansvarig och en av gruppledarna fick sedan 
kommentera huruvida de tyckte att siffrorna stämde överrens med verkligheten. 

Gruppledarna har under intervju själva fått uppskatta sin procentuella fördelning av 
arbetstiden. De olika uppgifterna som de i huvudsak utför är: underhåll av maskiner, 
stöd och hjälp till personal, samt för- och efterarbete. Det är i huvudsak endast en av 
gruppledarna som sköter underhållet av maskinerna.  

Mycket tid har lagts på att fundera över var olika kostnader ska läggas samt hur data 
kan presenteras på ett överskådligt sätt.  

Efter diskussion med arbetsledaren, kom det fram att behov fanns att fundera över hur 
mallen faktiskt ska användas. Ett flödesschema ritades upp över hur information ska 
presenteras, var beräkningar ska ske och vad för slags information det behövs i 
månadsrapporten till arbetsledaren, för att kunna göra kontrollberäkningar. För en 
överblick och närmare beskrivning av informationsflödet, se Figur 4 i avsnitt 6.2. Det 
visade sig då att det behövdes två steg i beräkningarna, för att kunna få fram så exakta 
siffror som möjligt, samt att arbetsbelastningen inte ska bli onödigt stor på 
arbetsledaren. Mer detaljer följer i Analysen.  

4.3 Validitet och Reliabilitet 

Validitet innebär hur väl resultatet överensstämmer med verkligheten samt huruvida 
resultatet är generaliserbart. Reliabilitet innebär huruvida studien är tillförlitlig, om 
undersökningen kan upprepas med samma resultat (Williamson, 2002).  

Eftersom val har gjorts att gruppera vissa kostnader påverkas validitet och reliabilitet 
något. En bedömning är att validiteten kan ifrågasättas, det är alltid möjligt att 
genomföra något noggrannare undersökningar. Med tanke på att ett av grundkraven 
på mallen är att den ska vara enkel att använda, så uppfyller den ändå de satta kraven.  

Utifrån de satta kraven är det möjligt att utföra samma undersökning och uppnå 
liknande resultat. Därför bedöms reliabiliteten som hög. 
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5 Resultat 

Ett underlag till en mall har utförts i Excel. Mallen fungerar på två olika nivåer, en 
systemmall och en mall för arbetsledaren. Systemmallen fungerar så att vid varje 
inrapportering av färdigpackad order sker en beräkning i datasystemet. Arbetsledaren 
får övergripande information om de totala kostnaderna under en månad som han för 
över till sin mall. I resultatet nedan presenteras formler samt de beräkningar som är 
nödvändiga för kostnadsmallen, vilken kan ses i Bilaga 1.  

5.1 Lön – kostnad för personal 

För att beräkna kostnaden för personal behövs underlag från bokföringen. 
Lönekostnaden är uppdelad i tre grupper: Personal, Gruppledare och Tjänstemanna. I 
lön ingår samtliga kostnader som direkt går att hänföra till respektive personalgrupp. I 
samtliga grupper ingår posterna: 

• Lön 
• Övertid 
• Sjuklön 
• Sociala kostnader 
• Personalvård 
• Arbetskläder 

Lön – innebär den lönekostnad företaget har för samtliga anställda på 
förpackningsavdelningen, beroende på befattning. Lönekostnaden innebär den totala 
genomsnittliga lönekostnad per år. 

Övertid – innebär den genomsnittliga övertidskostnaden som företaget har för 
avdelningen under ett normalt år. 

Sjuklön – innebär den genomsnittliga kostnaden avdelningen har för 
korttidssjukskrivna per år. 

Sociala kostnader – innebär kostnader för sociala avgifter, i det här fallet 
arbetsgivaravgifter. 

Dessa kostnader summeras under posten Summa lönekostnad per år. 

Personalvård – innebär den genomsnittliga kostnaden företaget har för friskvård för 
de anställda per år.  

Arbetskläder – innebär den genomsnittliga kostnaden för arbetskläder per år. 

Dessa två poster adderas till Summa lönekostnad per år, summan av dessa poster blir 
Summa kostnader för anställda. 

Under posten Arbetstimmar per år, presenteras de totala arbetstimmarna under ett 
normalår för de anställda på avdelningen. För att täcka tiden för exempelvis raster och 
kommunikation mellan de anställda måste den Praktiska arbetstiden beräknas. Den 
beräknas enligt Formel 8. Arbetstimmar per år multipliceras med Arbetstidsfaktor för 
personal, som återfinns i fliken ”Kostnadsmall”.  
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För att beräkna posten Lönekostnad per timme, divideras Summa kostnad för 
anställda med Praktiskt antal arbetstimmar per år. Resultatet blir storleken på 
kostnaden för lön per timme. Timlönen är inte intressant för tjänstemännen eller 
gruppledare, de kostnaderna kommer att fördelas till relevanta poster på annat sätt. 
Tjänstemannakostnad fördelas till fliken ”OH ” (Over Head) och gruppledarkostnad 
till ”Maskinkostnad” samt ”Orderkostnad”, för beskrivning se avsnitt 5.3, 5.4 och 5.6. 

5.2 Hyra 

För att genomföra beräkning av hyreskostnaden behövs även i detta fall underlag från 
bokföringen. Först får företaget uppskatta hyreskostnaden för 
förpackningsavdelningen. I hyreskostnaden ingår följande poster som samtliga 
uppskattats av företaget på årsbasis: 

• Hyra 
• Vatten 
• El 
• Säkerhet (vaktbolag) 
• Värme 
• Försäkring 

Samtliga kostnader summeras och fördelas med hjälp av en uppskattad procentsats på 
berörda platser. Procentsatsen bygger på uppskattad andel använt utrymme på 
förpackningsavdelningen. Berörda platser är packningsställe (maskin eller bänk), 
gruppledarnas utrymme och kontor. Gemensamma utrymmen och gemensamma 
avställningsytor inkluderas under fliken ”Gruppledare”. Lagerplats för kartonger som 
finns inne på avdelningen inkluderas under fliken ”Bänk”.  

Resultatet av uppskattad andel använt utrymme är: 

o Bänk  35 % 
o Gruppledare  30 % 
o APS    5 % 
o Stora och Lilla Joker 10 % 
o Ugn    8 % 
o Kontor 12 % 

5.3 OH-kostnader 

I det här fallet räknas endast förpackningsavdelningens interna OH-kostnader. I dessa 
ingår följande poster: 

• Internkonto 
• Hyra – kontor 
• Avskrivning eller leasing datorer 
• Tjänstemannalön 
• Administration  
• Övriga kostnader 

Internkonto – innebär ett konto med en fast summa per år som avdelningen använder 
för att köpa in nödvändiga saker till avdelningen. 
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Hyra – innebär hyreskostnad för kontor samt gemensamma utrymmen. 

Avskrivning eller leasing – innebär främst avskrivningar och/eller leasingavgift för 
tjänstemännens och gruppledarnas datorer på kontoren. 

Tjänstemannalön – innebär löner för arbetsledare och emballageansvarig. 

Administration – innebär kostnad för den administration som förpackningspersonalen 
genomför, inrapportering till månadsrapport. Använd beräknat antal timmar per år för 
administration multiplicerat med personalkostnad. Lägg till de beräknade antal 
timmarna för administration till Arbetstimmar per år för personal under fliken ”Lön”. 

Övriga kostnader – innebär små kostnader som kan klumpas samman, såsom 
exempelvis resor inom tjänsten för tjänstemännen, underhåll av datorer etc. 

Samtliga poster summeras. OH-kostnaderna kan fördelas på olika sätt, på antingen 
yta, tid eller order. 

o Yta – kostnaderna läggs på hyreskostnaden. 
o Tid – kostnaden läggs på lönekostnaden och fördelas enligt antal 

arbetstimmar. I det här fallet läggs kostnaden på förpackningspersonalens 
lönekostnad och fördelas enligt det antal arbetstimmar de har per år. 

o Order – kostnaden läggs på orderkostnaden och fördelas enligt antal order. 

5.4 Maskin 

Det finns fyra olika maskinerna på förpackningsavdelningen, APS, Lilla Joker, Stora 
Joker, samt Ugn. Kostnaderna för maskinerna beräknas på samma sätt, med 
skillnaden lönekostnad på Ugn.  

För att beräkna kostnaden för respektive maskin används följande data: 

• Avskrivning eller Leasing 
• Servicekostnad per år 
• Underhåll 
• Yta 
• Energiförbrukning 
• Hjälpmedel 
• Lön 

Avskrivning eller leasing – innebär eventuella avskrivningar eller leasing på 
respektive maskin. 

Servicekostnad per år – innebär kostnad för service som utförs av personal utanför 
förpackningsavdelningen, det kan vara reparatör eller maskinleverantören. Detta 
utförs endast vid behov, det sker alltså inte vid jämna mellanrum. För att beräkna 
denna kostnad, tas kostnaden för servicetillfället och divideras med uppskattad tid 
mellan servicetillfällen.  
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Underhåll – innebär kostnaden för underhåll på maskinerna som utförs av 
gruppledaren. Gruppledarna har under intervju uppskattat hur stor del av deras totala 
arbetstid som läggs ner på underhåll av maskiner. Det läggs i stort sett lika mycket tid 
på varje maskin. Kostnaden räknas då fram genom att ta kostnaden för underhåll per 
år dividerat på antal maskiner. 

Hyra – innebär kostnaden för utnyttjad yta per maskin. Här ingår dels ytan som själva 
maskinen tar upp, och dels de avställningsytor som direkt kan härledas till respektive 
maskin. Se kostnadsmallen för respektive uppskattat procenttal.  

Energiförbrukning – innebär uppskattad kostnad för el på respektive maskin. 

Hjälpmedel – innebär eventuella avskrivningar eller leasingavgift på hjälpmedel samt 
årligt inköp av hjälpmedel. 

Dessa poster summeras och divideras med årsförbrukning vid respektive maskin. 
Årsförbrukning innebär de timmar maskinen arbetar under ett normalår, vid Joker 
summeras årsförbrukningen för båda maskinerna. Beroende på var underlaget av 
årsförbrukningen kommer ifrån, används praktisk årsförbrukning. Den praktiska 
årsförbrukningen innebär de timmar som maskinen faktiskt är igång och arbetar, se 
Formel 8.  

Lön – innebär lönekostnaden per arbetstimme. Vid Ugn dubbleras denna kostnad, 
eftersom att det krävs två personer för att utföra arbetet. Vid Joker dubbleras inte 
denna kostnad, då det är två maskiner och således en person per maskin. 
Årsförbrukningen på Joker innebär då årsförbrukningen totalt för båda maskinerna 
och jämnas ut i slutänden i beräkningarna då antalet artiklar svarar för nyttjandet av 
de två maskinerna. 

Maskinens kostnad per timme adderas med personalens lön per timme för att få fram 
den totala kostnaden per maskintimme. 

5.5 Bänk 

Vid bänk packas kartonger, påsar, kit och övriga förpackningar. 

I kostnadsberäkningar för bänk ingår följande poster: 

• Avskrivning eller leasing 
• Energiförbrukning - truckar etc   
• Hjälpmedel 
• Hyra 
• Övrigt material 

Avskrivning eller leasing – innebär eventuella avskrivningar eller avgift för leasing på 
handtruckar, truckar etc. 

Energiförbrukning – innebär kostnad för uppskattad energiförbrukning av truckar och 
andra hjälpmedel. 

Hjälpmedel – innebär kostnader för handtruckar, såg, bandmaskin etc. Kostnader kan 
exempelvis vara underhåll och uppskattad årlig införskaffning av nya hjälpmedel. 
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Hyra – innebär uppskattad hyreskostnad för bänkplatser samt lagringsplats för 
kartonger och påsar, som specifikt kan kopplas till bänk.  

Övrigt material – innebär uppskattad årlig kostnad för exempelvis häftklamrar och 
tejp. 

Samtliga poster summeras under posten Summa bänkkostnad och divideras med antal 
arbetstimmar per år – som i det här fallet innebär de arbetstimmar bänk har per år. 
Personalens lön adderas med summan för att få fram resultatet Bänkkostnad per 
timme. 

5.6 Orderkostnad 

Vid varje ny order tillkommer det en kostnad, oavsett storlek. Denna kostnad baseras 
på det förarbete och efterarbete gruppledarna har på respektive order. I beräkningen 
för orderkostnaden ingår följande poster: 

• Lön 
• Hyra 
• Underhåll datorer 
• Utskrifter GMR & Etiketter 

Lön – innebär lönekostnaden för gruppledarna. Eftersom endast en av gruppledarna 
sköter underhållet av maskiner, beräknas därför ett medeltal av den fördelade tiden för 
arbetsuppgifterna som multipliceras med den totala lönekostnaden för gruppledarna. 
För mer detaljerad redovisning av gruppledarnas uppdelning av arbetstid, samt 
beräkningar se fliken ”Gruppledare” i kostnadsmallen. 

Hyra – innebär hyreskostnaden för uppskattad arbetsyta. Ytor som används som 
avställningsytor för pallar som ska förberedas, har förberetts och färdig pall som ska 
ut på lagret. Även viss lageryta ingår här, exempelvis för påsar vid plats. 

Underhåll datorer – innebär uppskattade årskostnader för underhåll på datorer som 
finns på avdelningen. Detta berör varje order lika mycket. 

Utskrifter GMR & Etiketter – innebär uppskattad årsförbrukning av papper, etiketter, 
tillbehör till skrivare – exempelvis färgpatroner etc. 

Dessa poster summeras under posten Summa kostnader.  

Antal order per år är antal order, eller GMR, som företaget normalt har under ett år. 
Kostnad per ny order fås fram genom att Summa kostnader divideras med Antal order 
per år. 

5.7 Förpackningsmaterial 

Kostnaden för förpackningsmaterial kan antingen beräknas exakt eller så kan en 
standardkostnad beräknas utifrån grupperingar. Detta beror på hur kostnadsmallen ska 
användas. Beräknas mallen manuellt bör grupperingar och standardkostnader 
användas för att underlätta arbetsbördan för användaren. Beräknas den automatiskt 
bör den verkliga kostnaden användas. 
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Verklig kostnad 

För att få fram en rättvisande bild av materialvärdet bör materialets verkliga kostnad 
användas. Till varje ny order som ska förpackas, följer det med en GMR där det 
framgår vilket material som krävs för att förpacka artiklarna. Materialets värde finns 
lagrat i företagets databas och är således enkelt att få tag på. Då riskeras inte att 
artiklar blir felaktigt belastade av andra artiklars material. 

Standardkostnad utifrån grupperingar 

På företagets ”prislista” förekommer grupperingar per tid, artikel och 
förpackningsplats. Författarna har gjort ytterligare gruppering för att minska 
arbetsbördan vid eventuell manuell beräkning, se fliken ”Förpackningsmaterial”. För 
att få fram standardkostnaden för förpackningsmaterialet i varje grupp, kan detta tas 
fram genom att använda databasen.  

I förpackningsbeskrivningen i datasystemet finns information om förpackningstider, 
förpackningsplats samt material för varje enskild artikel. För att hämta lämplig 
information får frågor ställas till databasen. För maskin gäller att det är fler än 50 
detaljer. Frågan bör innehålla: Benämning på artiklarna i den aktuella gruppen, vilket 
det huvudsakliga materialet är som ingår – exempelvis kartong eller krympplast, 
vilket tidsspann det rör sig om, samt för vilken period data ska tas fram. Exempel på 
fråga för Ugn, tidsgrupp <28: Krympplast, 22 – 28 sekunder, 2007-01-01 – 2007-12-
31. Utifrån dessa data beräknas genomsnittligt värde på förpackningsmaterialet 
genom att dividera det totala värdet på de förpackade artiklarna med de antal artiklar 
som blivit förpackade.  

5.8 Materialomkostnader 

I materialomkostnader ingår sådana kostnader som gäller materialets anskaffning och 
förvaring.  

• Lagerhållningskostnad 
• Inkurans och svinn 
• Hanteringskostnad 

Lagerhållningskostnad – innebär kostnaden för det kapital som investerats i 
materialet. inkurans, svinn samt kapitalkostnaden för material. Formeln är 
genomsnittlager under ett år dividerat med hanterad godsvolym 

Inkurans och svinn – innebär kostnad som uppstår när artiklar försvinner eller blir 
förstörda innan de hinner bli sålda. Felleveranser och stöld under transport ingår 
också. Formeln är inkurans per år dividerat med antal månader. 

Haneringskostnad – innebär kostnaden för att ta emot förpackningsmaterialet och att 
ställa det i kallförråden. Detta arbete görs av godsmottagningen och debiteras till 
förpackningsavdelningen. Formeln är arbetstimmar per år dividerat antal pall med 
material. 

Kostnaderna summeras och fördelas enligt Formel 2. De totala 
materialomkostnaderna divideras med det totala värdet för förpackningsmaterialet 
som avdelningen har under ett normalår. Resultatet blir ett procentuellt pålägg som 
belastar förpackningsmaterialets värde. 
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5.9 Ekvation i mallen 

För att summera vad som händer i kostnadsmallen beskrivs den slutliga ekvationen i 
mallen. Mallens ekvation blir alltså: 

( ) ( ) fmf TKtAKMOdMdM =×++×+  

dM Direkt material 
MO Materialomkostnader, i procent 
K Orderkostnad 
A Arbetskostnad per timme för maskin eller bänk 

ft  Total förpackningstid 

fmTK  Totalkostnad för förpackningsmomentet 
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6 Analys och diskussion 

Här följer vår analys och diskussion kring examensarbetet. De frågor som uppstått 
under arbetet tas upp och besvaras.  

I problembeskrivningen formulerades följande frågor: 

• Vilka direkta kostnader finns? 

• Vilka omkostnader finns? 

• Hur ska kostnader fördelas? 

• Kan förbättringar genomföras? 

• Hur ska informationsflödet ske? 

Frågorna kring direkta kostnader och omkostnader besvarades i resultatdelen. Även 
frågan kring fördelning av kostnader besvarades i resultatet, men kommer också att 
diskuteras nedan genom att motivera valet av metod, då detta är en komplicerad fråga 
att behandla.  

Frågorna kring informationsflödet och förbättringar kommer att besvaras nedan. 

6.1 Motivering av metod 

För att få fram en så rättvis fördelning av förpackningskostnaden som möjligt valde vi 
att utgå från Tidsdriven ABC-kalkylering. Den är något enklare att utföra och 
underhålla än traditionell ABC-kalkylering. Tidsdriven ABC-kalkylering är en metod 
som gör så att varje enskild artikel svarar för de kostnader som de orsakar. 

De två parametrar som är nödvändiga för att genomföra en Tidsdriven ABC-
kalkylering är kostnad per tidsenhet och uppskattad tid per kostnadsdrivare. 
Kostnaden per tidsenhet är definierad i resultatet. Huvudsakligen använde vi oss av 
två aktiviteter: förpackningsarbete, samt för- och efterarbete. Dessa aktiviteter 
översattes till ”arbetskostnad per förpackningsplats” (maskin eller bänk) samt 
”orderkostnad”.  

Företaget har en noggrann dokumentation av mätningar på förpackningstider. Den 
uppskattade tiden per kostnadsdrivare fanns således redan dokumenterad, vilket 
gjorde att Tidsdriven ABC lämpar sig bra för den kostnadsmall som tagits fram under 
arbetets gång. 

För orderkostnaden valde vi att basera beräkningarna i mallen på antal order istället 
för tid. Anledningen till detta var i första hand att antalet order styr kostnaden för för- 
och efterarbete, tiden påverkar i mindre utsträckning och har därför en mindre 
betydelse. Företaget har dessutom en god dokumentation i nuläget på antal order 
genom GMR, därför var valet av fördelningsgrund naturligt.  
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Arbetskostnad  

Det som vi upplever är den största risken i beräkningen av arbetskostnaden är 
uppskattning av den praktiska aktivitetskapaciteten. Storleken på arbetstidsfaktorn är 
föreslagen utifrån litteraturen. Företaget får efter en tids användande av mallen 
bedöma huruvida detta stämmer överrens med just deras situation på avdelningen. 
Eftersom tidsmätningarna täcker så många steg i förpackningsprocessen, kan det 
lämpa sig att företaget kan räkna med en något högre faktor. 

Orderkostnad 

Den föreslagna beräkningen är en förenkling av verkligheten, då det tar olika tid att 
skriva ut etiketter och förflytta pallar, beroende på antalet artiklar och pall per order. 
Vid vissa order sker flera hämtningar under själva förpackningsmomentet. En 
anledning till detta kan vara att personalen samarbetar, att två eller fler hjälps åt att 
förpacka produkterna vid varsin plats. En annan anledning kan vara att produkterna 
ligger på flera pallar, så att personalen måste hämta och lämna pallar flera gånger 
under samma order.  

Vi valde att bortse från den eventuella olikheten i tid, då önskemål har framkommit att 
mallen ska vara så enkel som möjligt att hantera och inte generera merarbete, men 
samtidigt få fram en aktuell siffra. Ett förslag till företaget är att föra statistik på om 
det är en eller flera pallar i genomsnitt, eftersom det kan skilja sig i antal före och 
efter paketeringen. Detta påverkar både gruppledarens jobb samt den som packar, 
eftersom de hämtar en pall åt gången och detta förlänger ställtiden. Detta skulle då 
leda till att det i slutrapporteringen rapporteras in om det är en eller flera pallar för 
varje order, samt att orderkostnaden skulle beräknas utifrån de två parametrarna: antal 
order och antal pall per order. Detta skulle ge en mer rättvis fördelning av 
orderkostnaden, men kan upplevas som att rapporteringen kräver mer resurser än vad 
vinsten blir för det.  

Materialomkostnaden 

Materialomkostnaden, upplevs mindre i jämförelse med kostnaderna ovan. Det är 
svårare att härleda den exakta materialomkostnaden per styck på samma sätt som för 
aktivitetskostnaderna. Därför valde vi att utgå från påläggsmetoden, då denna metod 
är enkel att beräkna. Vi upplever materialomkostnaden för förpackningsmaterial som 
relativt liten i den här kalkylen. Därför blir det en för stor kostnad, i det här 
sammanhanget, att ta fram alla exakta relevanta siffror som krävs för att få fram en 
beräkning enligt ABC-metoden. Vi väljer därför att göra ett procentuellt pålägg på 
förpackningsmaterialets värde, fullt medvetna om den förmodade sneda fördelningen.  

En omkostnad som uppmärksammats, men har valts att bortse från med avseende på 
uppsatsens avgränsningar, är kostnaden för bundet kapital i produkter i arbete (PIA). 
PIA avser det förpackningsmaterial eller artiklar som håller på att bli förpackade på 
förpackningsavdelningen. Kostnaden är svår att definiera, men den är fortfarande 
viktig. Dels måste man veta hur stort det bundna kapitalet i PIA är, dels måste man 
veta vilken räntesats (kalkylränta) företaget använder sig av. Det finns utrymme för 
företaget att på egen hand göra ett tillägg av PIA i mallen. Egentligen är PIA en 
tillverkningsomkostnad enligt Påläggsmetoden, men tillägg kan eventuellt göras i 
mallen under materialomkostnaden som gör att det blir ett procentuellt pålägg. 
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OH-kostnaden 

På grund av sekretess har företaget inte har tillhandahållit några siffror, detta försvårar 
val av fördelningsmetod. Främst gäller detta OH-kostnaderna. Därför rekommenderas 
tre fördelningsmetoder: yta, tid och order. Företaget får välja den metod som verkar 
mest tillämpbar för deras syften.  

Väljer företaget att fördela efter ytan, kommer denna kostnad att inkluderas i 
orderkostnaden, samt arbetskostnaden, utifrån varje aktivitets utnyttjande av yta. 
Denna fördelningsgrund kommer i största utsträckning belasta order med få artiklar 
som tar lång tid att förpacka. 

Väljer företaget att fördela på tid, läggs denna kostnad på arbetskostnaden. Den här 
fördelningsgrunden kommer att belasta artiklar som tar lång tid att förpacka.  

Väljer företaget att fördela kostnaden endast på orderkostnaden, påverkar detta varje 
order. En order med få artiklar får då utslaget per styck, bära en stor del av OH-
kostnaden.  

Företaget kan även välja att helt frångå ovanstående rekommendationer och fördela 
enligt påläggsmetoden. Pålägget kommer då att vara ett procentuellt pålägg, 
exempelvis på artikelvärdet (som för övrigt bortsetts från i uppsatsen). Beräkning blir 
då Total OH-kostnad dividerat med totalt värde för artiklar, för att få fram det 
procentuella pålägget. Genom att använda Påläggsmetoden får företaget en 
kostnadsfördelning som är enkel att räkna fram och använda, men som mycket troligt 
kan orsaka snedfördelning av kostnaderna. 

6.2 Förslag på informationsflöde 

För att få kontroll över kostnaderna som uppstår varje månad, rekommenderas 
följande informationsflöde för mallen enligt Figur 2: 

 

 

Figur 4. Informationsflöde 
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Inrapportering av GMR 

Vid inrapportering av GMR i slutrapporteringen till datorn, bör personalen kunna 
fylla i var någonstans artiklarna blivit förpackade med hjälp av ett nummer för varje 
enskild förpackningsplats. Detta gör det möjligt att kunna utföra en någorlunda 
noggrann beräkning av kostnaderna. 

Beräkning  

Vid slutrapporteringen görs en beräkning automatiskt i datorn av kostnaden för 
förpackningsprocessen för varje enskild artikel som blivit förpackad. Beräkningen 
görs genom att för varje färdigförpackad order summera kostnaden för direkt material, 
materialomkostnaden, orderkostnaden, samt arbetskostnaden. Summan divideras med 
antalet artiklar för orden för att få fram packningskostnaden per styck. Den här 
kostnaden adderas till artikelvärdet. 

Månadsrapport till arbetsledare 

Information som redovisas i månadsrapporten bör vara: 

• Total arbetskostnad per plats – innebär i månadsrapporten den av datorn 
beräknade totala arbetskostnaden per maskin eller bänk under månaden. Alltså 
antal beräknade timmar multiplicerat med arbetskostnad per timme.  

• Antal beräknade timmar – innebär den totala tiden som är beräknad enligt 
GMR, för varje artikel eller order som förpackats på avdelningen under 
månaden. Totala tiden redovisas per maskin/bänk 

• Antal GMR samt Total orderkostnad – som i månadsrapporten inkluderar 
antalet förpackade GMR under månaden, samt den totala orderkostnaden för 
samtliga GMR som blivit förpackade under månaden. 

• Totalkostnad för direkt material – som i månadsrapporteringen inkluderar 
kostnaden för direkt material samt materialomkostnaden, för samtliga 
förpackade artiklar under den aktuella månaden.  

• Månadsrapport från JR bör innehålla information som total arbetstid för 
artiklar från Electrolux vid varje förpackningsplats. Alltså bör den totala 
arbetstiden för respektive plats exkluderas från resterande, dvs Husqvarnas 
arbetstid. 

Jämförelse  

Arbetsledaren fyller i de gula fälten (se Bilaga 2) utifrån den information som erhålls 
från månadsrapporten: Total arbetskostnad per plats, antal beräknade timmar, antal 
GMR, samt total kostnad för Direkt Material.  

De gröna fälten fylls i utifrån den information som tillhandahållits av rapporteringen 
från JR: Total arbetstid från JR. Denna tid beräknas utifrån arbetstidsfaktorn för att få 
fram verklig arbetstid. Mallen beräknar även arbetskostnad per plats och summerar tid 
och kostnad under: Total verklig arbetstid samt total verklig arbetskostnad. 

En differens beräknas genom att mallen subtraherar total beräknad arbetskostnad med 
total verklig arbetskostnad.  
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En jämförelse görs mellan verklig och beräknad arbetstid, samt dess kostnader. 
Kontroll genomförs över att antal GMR samt att direkt material verkar stämma. Om 
kostnaderna stämmer väl överrens godkänns kostnaderna av arbetsledaren, i annat fall 
beräknas pålägg.  

Beräkna pålägg 

Beräkning av pålägg ska endast genomföras om det är en väsentlig skillnad mellan 
beräknad och verklig arbetskostnad. Om skillnad uppstår bör man överväga att 
förändra arbetstidsfaktorn i första hand. Arbetstidsfaktorn visar hur effektivt 
utnyttjandet är av personal samt maskiner. Vid förändring av arbetstidsfaktorn, i de 
rosa fälten, bör man spåra orsaken till det förändrade läget. 

Pålägg beräknas genom att dividera differensen med beräknad arbetstid för att få fram 
procentuellt pålägg på arbetskostnad per timme. På varje artikel tillkommer då ett 
procentuellt pålägg på arbetskostnaden.  

Godkänn kostnaderna  

Arbetsledaren får efter beräkningar godkänna kostnaderna.  

Fakturera 

Fakturering sker till ekonomiavdelningen, samt redovisning av eventuella 
förändringar av arbetstidsfaktorn samt eventuella pålägg i databasen.  

6.3 Förbättringsförslag 

Vårt största förbättringsförslag till företaget är kostnadsredovisningen. I nuläget sker 
det schablonmässigt. Avdelningens arbetsledare måste få en bättre kontroll över hur 
debiteringen för förpackningsavdelningen sker till företaget. Genom att själv kunna 
beräkna differensen mellan utfallen i arbetstid tror vi att arbetsledaren kommer att 
uppnå en bättre kontroll över kostnaderna samt utnyttjandet av arbetstid på 
avdelningen.  

Företaget behöver även ha möjlighet att gå in och förändra andra parametrar vid 
eventuella förändringar i förutsättningarna för mallen. Förändringarna bör kunna 
utföras dels för mallen som arbetsledaren använder, dels för mallen som finns i 
systemet. Med det förslag som presenterats på utformning av mallen, räknar vi med 
att det kommer att ta maximalt 10 minuter att fylla i relevant data i mallen. Analys 
och kontroll av beräkningarna bör ta 10 minuter att genomföra för arbetsledaren varje 
månad, beroende på hur djupgående analysen är. Givetvis kommer det att ta längre tid 
de första månaderna, innan berörda parter lärt sig att hantera mallen fullt ut. Däremot 
kommer uppföljning samt uppdatering av mallen att ta längre tid, men detta 
genomförs vid behov och ingår inte i månadsrutinen. 

För att avlasta arbetsledaren vid utveckling av mall initialt och förändringar senare, 
kan det vara bra att ta hjälp av någon som är någorlunda kunnig på att leta efter 
relevant data. Exempelvis kan detta röra sig om någon extern person, en person som 
inte jobbar på förpackningsavdelningen. Personen bör vara kunnig i att leta data, veta 
vilken data som behövs, samt veta hur man ska gå till väga för att hitta data, det kan 
exempelvis vara en person från ekonomi- eller dataavdelningen.  
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För att få en bättre kontroll över hur situationen förändras på avdelningen, bör 
företaget föra statistik över redovisad data. Statistiken kan föras in i diagram för att få 
en visuell kontroll, samt en enklare möjlighet till att se trender och variationer, samt 
påvisa effekter vid eventuell effektivisering. 

Företaget bör kunna minska eller helt ersätta den manuella datahanteringen genom att 
överföra data mellan befintliga datasystem. Då kan mallens data uppdateras 
automatiskt när den behövs i mallen. Företaget kan således få fram aktuella siffror när 
så önskas, till exempel inför ett möte så att rätt beslut kan fattas i tid. 

Genom att använda tillvägagångssättet för mallen, kan eventuella onödiga aktiviteter 
identifieras och minimeras. Fastän att eventuellt onödiga aktiviteter på avdelningen 
inte har belysts i uppsatsen, har företaget en möjlighet att göra detta med hjälp av 
mallen samt metoden som ligger som underlag för den. Det är viktigt för företagets 
verksamhet att identifiera onödiga aktiviteter, så att dessa kan elimineras alternativt 
minska dem. Det viktiga är i alla fall att belysa dem, för att kunna följa upp kostnader 
och förändringar över tiden. Eventuellt går det att göra värdeadderande aktiviteter av 
dem. Genom att minska onödiga, icke värdeadderande aktiviteter får företaget mer tid 
till kärnverksamheten och kan därigenom uppnå bättre resultat. Detta leder i slutändan 
till att personalen känner att deras arbetstid är viktig och utnyttjas på ett fördelaktigt 
sätt, vilket gör att personalen mår bättre. 

Differensen som beräknas i mallen kan ligga som grund till en eventuell bonus till 
personalen. Om differensen överskrider ett visst tal, kan den fördelas på de anställda 
på avdelningen. Observera att differensen blir negativ vissa månader, och positiv vissa 
månader. För att få en balans i systemet bör en övre gräns sättas på den positiva 
differensen. 

6.4 Användningsområden för mallen 

Mallen ska i huvudsak användas för bättre kontroll över kostnaderna för 
förpackningsavdelningen. Det kan även vara intressant för ekonomiavdelningen samt 
ledningen att använda mallen vid eventuell omstrukturering. 

Om stora differenser uppkommer, måste företaget följa upp orsaken till varför 
skillnaden blir så stor. Mallen är inte endast till för att mata in siffror. Mallen är till för 
att öka kontrollen över kostnaderna som uppstår på avdelningen, därför måste man 
vara medveten om varför siffrorna matas in och hur dessa påverkar.  

Mallen kan även användas som ett förbättringsverktyg eftersom att kostnader kan 
spåras i den, samt att det är möjligt att se vad som händer i olika situationer – 
förändring i antal personal, nya produkter etc. 

Mallen kan användas som ett verktyg för att visa personalen hur deras utnyttjande av 
arbetstiden samt val av arbetssätt påverkar kostnaden i mallen, se fliken ”Scenario” i 
Bilaga 1. Genom att påvisa hur små förändringar gör stor skillnad på resultatet ökar 
personalens medvetenhet. Detta uppmärksammas genom att förändra 
arbetstidsfaktorn. 
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7 Slutsats 

Vårt arbete är en bra grund till en mall som företaget ska kunna använda sig av. 
Nackdelen med att inte ha verkliga kostnader är att det kan finnas eventuella fel i 
mallen, som dyker upp först när företaget sätter in verkliga och relevanta kostnader. 
Åtgärder kan göras i efterhand av företaget genom att ändra vissa parametrar och 
därigenom anpassa den efter deras situation och behov.  

Det är viktigt att komma ihåg att göra ändringar i mallen vid förändrade 
förutsättningar och att hålla den uppdaterad så att den stämmer överrens med 
verkligheten. De som ska fatta beslut baserat på resultatet måste kunna lita på mallen 
för att ha möjlighet att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt.  

Genom att använda sig av det föreslagna informationsflödet, sparar företaget tid och 
kan därigenom använda mer tid åt kärnverksamheten. En risk med mallen är att den 
kan peka ut tjänstemännens samt gruppledarnas lön, då de är få personer. För att 
undvika detta bör olika personer ha olika begränsad access till mallen.  

Genom att genomföra förbättringsförslaget med större användning av det befintliga 
datasystemet, sparar företaget mycket tid och arbete. Detta gör att företaget har aktuell 
och relevant data lättillgänglig för berörda personer. Dessutom bör den data användas 
som finns tillgänglig i datasystemet, då stora investeringar i tid och pengar gjorts för 
att upprätthålla ett utförligt system. 

Genom att använda föreslagna metoder har företaget möjlighet att identifiera onödiga 
aktiviteter och därigenom spara ytterligare tid och pengar. 

Det finns mycket kvar att göra för att kunna använda mallen i den dagliga 
arbetsrutinen. 
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