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Abstract 
 
The purpose of the thesis was to investigate how an enterprise pre-calculate correspond with 
the measured post-calculate. This is important for the company as the product should not be 
sold for a too low or at a too high price. The result of the study was focused on finding if there 
are any driving factors and if there is any correlation between these factors which could have 
an affect on the process time. By finding these factors could lead to a better forecasted 
calculation.  
 
The results of the study shows that the company has a good idea how long time it takes to 
produce each product. However, the time study shows that the process time depends on witch 
operator that manages the process. This can have an affect on the company’s product cost in a 
negative way and there will be variation in time for each process. Although there are 
processes which are overestimated or underestimated, this means that the predicted and 
measured results are consistent with some products. It is possible to reduce the variation in 
process time through standardization of process time as well as work methods for each 
process. 
 
In the result chapter it is show two charts of the correlation between the width and rolling, 
which made the linear regression line. This regression line can be used to improve the 
company’s calculation.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: process, product costing, financial management, time study, process mapping 
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Sammanfattning 
 
Rapportens syfte var att undersöka hur ett företags förkalkyler överensstämmer med den 
uppmätta efterkalkylen. Det är av vikt för företag då produkterna inte ska säljas till för låga 
eller för höga priser. Det ledde till att studien riktades in på att hitta om det fanns några 
drivande faktorer, samt om det fanns något samband mellan faktorerna som skulle kunna 
påverka processtiden vid varje operation. Genom att använda de tidsdrivande faktorerna kan 
det leda till ökad säkerhet vid upprättning av förkalkyler.  
 
Resultatet av studien visar att företaget som studien berör har en bra uppfattning av hur lång 
tid varje produkt tar att producera. Dock visade tidsstudien att företagets processer skiljer sig 
tidsmässigt beroende på vilken operatör som använder maskinen. Det påverkar företagets 
självkostnad på ett negativt sätt, då det blir variation i tidsåtgången för processer. Det finns 
dock processer som både är överskattade och underskattade vilket leder till att resultatet 
överensstämmer för några produkter vid jämförelse av för- och efterkalkylen. För att minska 
variationer tidsmässigt i processerna, kan standardisering av processhastigheter och 
arbetsmoment var ett sätt att minska skillnader i för- och efterkalkyler. 
 
I resultatet visas även två diagram över hur sambandet mellan tid och valsning respektive 
bredd vilket gav en linjär regressionslinje. Regressionslinjen kan sedan användas för att 
förbättra företagets förkalkyler.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Process, produktkalkyl, finanshantering, tidsstudie, processkartläggning 
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Förord 
Rapport är den examinerade delen inom Industriell ekonomi med inriktning logistikingenjör 
på högskolan i Borås, arbetet omfattar 15 högskolepoäng. Studien genomfördes på Signode 
Industrial Group beläget i Burseryd i Småland.  
  
Vi skulle vilja rikta ett stort tack till samtliga på både Signode Industrial Group och 
Högskolan i Borås som har varit inblandade i studien.  
 
Vi skulle rikta ett personligt tack till David Håkansson VD, som har varit vår handledare på 
företaget.  
 
Vi skulle även vilja rikta ett personligt tack till Håkan Svensson som har varit vår handledare 
på Högskolan i Borås för den hjälp och handledning under rapportens gång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

_________________________   _________________________ 
Filip Sundqvist                                Simon Petersson  
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1 Introduktion 
Det inledande kapitlet beskriver rapportens bakgrund till examensarbetet, och en beskrivning 
av fallstudieföretaget. Rapportens syfte och avgränsningar kommer även att presenteras i 
kapitel vilket leder till frågeställningen. 

1.1 Bakgrund 
 
För att företag ska överleva på en konkurrensutsatt marknad är viktigt att säkerställa 
lönsamheten hos tillverkande produkter. Ett instrument som finns att tillgå för det är 
produktkalkyler, vilket används för att beräkna företagens självkostnader och ge underlag till 
prissättning (Greve 2014).  
  
Enligt Brierley, Cowton & Drury (2001) har forskningen inom produktkalkyler ökat sedan 
början av 1990-talet. Det beror på 1) innan 1990-talet inte fanns speciellt mycket information 
om användning av produktkalkyler, 2) ett ökat intresse av att undersöka hur kostnadskalkyler 
ändras beroende på ändringar i affärsmiljöer och 3) att det har funnits kritik mot hur 
produktkalkyler används. Enligt Brierley, Cowton & Drury (2001) har kritiken att det har 
funnits lite kontakt mellan forskare och användare av produktkalkyler, samt att varje 
undersökning endast har utförts på det enskilda företag. Produktkalkyler är modeller som 
företag använder för att visa på samband mellan produkters egenskaper och kostnader för 
produkter (Greve 2014).  

 
Det ska ge företag beslutsunderlag för att avgöra försäljningskostnader för produkten, även ge 
underlag till avgöra vilka produkter som genererar lönsamhet. Det finns flera olika 
produktkalkyler för att beräkna produktens självkostnad (Alnestig & Segerstedt 1996). Under 
70- och 80-talet utvecklades flera nya produktkalkyler, vilket enligt Boons (1998) berodde på 
att de existerande inte ansågs ta med viktiga parametrar. Exempel på produktkalkyler som 
utvecklades under 1970-talet och 1980-talet var ABC-kalkyl och målkostnadskalkylering 
(Boons 1998).  
 
Omkostnader är något alla företag har, vilket är kostnader som inte kan hänvisas direkt till 
produktkostnaden (Greve 2014). Vid användandet av produktkalkyler fördelas omkostnaderna 
på företags kostnadsbärare, vilket vanligtvis sker genom att använda påläggssatser som 
företag kan beräkna fram genom existerande metoder. Problemet med påläggskalkyler är att 
det finns svårigheter med fördela omkostnaderna korrekt, då fördelningen blir efter företags 
godtyckande (Alnestig & Segerstedt 1996). 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med rapporten är att följa upp hur de förkalkyler ett företag använder överensstämmer 
med det verkliga utfallet. Med hjälp av datainsamlingen som grund göra en analys för att hitta 
vilka faktorer som påverkar processtider. Genom de tidspåverkande faktorerna föreslå en 
teoretisk modell som kan användas för en mer exakt förkalkyl.  
 

● Hur kan ett litet eller medelstort företag gå tillväga för att skapa en passande 
tidsmodell? 

● Hur kan en passande tidsmodell se ut? 
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1.3  Avgränsningar 
 
Studien kommer att avgränsas till några produkter som ingår i produktgruppen industriband. 
Studien kommer även begränsas till endast teoretiskt undersöka en lämplig tidsmodell och 
inte göra någon full implementering av någon modell. I resultatet kommer inte samtliga 
processer att ingå i tidsstudien, det beror på att vissa processer inte går att mäta för att 
processtiden pågår under en längre tid. Studien kommer inte ta hänsyn till maskinhastigheten 
då det är operatörerna som själva bestämmer hastigheten för processerna. 
 

1.4 Företagsbakgrund 
 
Burseryds bruk är ett företag som grundades 1910 av familjen Josefsson och är beläget i orten 
Burseryd, vilket ligger i sydvästra delen av Småland. Företagets ursprungliga tillverkning 
bestod till exempel av spik och taggtråd.  Under 2015 så bildades Signode industrial group 
AB vilket är en sammanslagning mellan Signode AB och Burseryd bruk AB, vilket är den 
svenska delen av Signode industrial group INC. Signode Industrial Group AB har idag cirka 
140 anställda och innan Signode industrial group AB bildades har Burseryd bruk tillhört flera 
andra bolag till exempel ITW och ESAB (Burseryds bruk 2015). 
 
Företagets tillverkning består idag av två olika produkttyper vilka är emballageband och 
Industrial Applications. Rapporten kommer att vara avgränsad till företagets tillverkning av 
Industrial Applications och produktgruppen industriband. För nuvarande står tillverkningen 
av Industrial Applications produkter för cirka 30 % av försäljningen. Industrial Applications 
kan delas upp i tre olika produktgrupper kabelband, grovt varmförzinkade band och 
industriband, resterande 70 % av tillverkningen utgörs av emballageband. Då företaget ser en 
möjlighet att öka försäljningen av Industrial Applications,  behövs det en bättre översikt av de 
verkliga produktionskostnaderna. Företaget vet inte i nuläget om hur de förkalkyler som 
använts, överensstämmer med de verkliga processtiderna. Det är något som kan påverka 
negativt då självkostnader överstiger de kalkylerade, vilket kan påverkar vinsten och 
möjligheten att vara konkurrenskraftiga1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Lars-Ove Karlsson Master Planning intervju den 23 februari 2017 
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2 Metod 
I kapitel kommer det presenteras vilka metoder som har använts för att besvara 
frågeställningarna. Här kommer även studiens datainsamlingsmetod att presenteras samt hur 
analyseringen av data har genomförts. Det kommer även att beskriva hur litteratur 
insamlingen har utförts samt vilka nyckelord som har använts. 
 
Studien bygger på en deduktiv infallsvinkel för att kunna jämföra det teoretiska ramverket 
med fallstudien. Studien kommer att inledas med en litteraturstudie för att sedan gå vidare till 
en fallstudie. Karaktären på studien är en kvantitativ undersökning, där en stor volym och 
numerisk data insamlats (Bryman 2008). 

2.1 Sökmetoder 
 
Sökmetoder som används i studien är framförallt sökmotorerna Summon och DIVA. DIVA 
användes för att hitta tidigare arbeten inom liknande områden, för att kunna utnyttja sökord 
och referenser som kunde underlätta litteratursökningen. Summon användes för att kunna 
skapa sökprofiler för att sedan kunna hitta litteratur som kunde användas i studien. 
Sökprofilerna innehöll specifika sökord samt restriktioner. “Sökord” som har använts i 
studien är “process”, “product costing”, “calculation difficulties”, “financial management”, 
“purpose of calculation”, “time study” samt “process mapping”. Rapporten har använt tryckta 
källor som ansågs relevanta för att ge en djupare förståelse av produktkalkyler.  

2.2 Nulägesanalys 
 
För att kunna förbättra ett system måste analyser av hur situationen fungerar under nuvarande 
förhållanden. Det kan göras genom feedback av de som använder processen eller genomföra 
mätningar på processen, för att få underlag till beslut (Letmathe & Zielinski 2016). Effekten 
av att genomföra analyser är något som diskuteras inom litteraturen. Problem som existerar 
inom litteraturen är att de varit dåliga på att följa upp, vilken påverkan användarens feedback 
får på det slutgiltiga beslutet (Letmathe & Zielinski 2016). För att det slutgiltiga beslutet ska 
bli bra är det viktigt ha feedback från olika typer av källor, både från de som arbetar med 
processen, tekniska möjligheter och ekonomiska möjligheter (Letmathe & Zielinski 2016). 
När en analys genomförs är det bra att börja med att kartlägga de processer som är relevanta, 
för att begränsa datainsamlingen (Petersson, Olsson, Lundström, Johansson, Broman, Blücher 
& Alsterman 2015).  
 
Med hjälp av de teorier som finns valdes ihop med företaget några produkter vilket kunde 
vara intressanta att undersöka. Efter besluten om produkterna genomfördes en kartläggning av 
vilka processer som ingår i produktflödet som var viktiga att undersöka i rapporten. För att 
kunna mätta processerna används ett tidtagarur till att mäta olika processtider, för att därefter 
jämföra de uppmätta tiderna med företagets kalkylerade.    
 

2.3 Klockstudie 
 
För analysera möjliga förbättringsförslag är utgångspunkten de optimala tider en process har, 
jämfört med de verkliga tider det tar för en process (Freivalds & Niebel 2009). Det är något 
som kan genomföras genom att jämföra producerad mängd med optimal mängd, eller genom 
att jämför den optimala cykeltiden med verklig cykeltid. För att kunna genomföra det måste 
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processerna ha historisk data vilket kan användas, eller genom stickprover där cykeltiden 
mäts. Tidsstudier utförs med hjälp av ett tidtagarur eller med filminspelning, det finns två 
metoder för hur tidtagaren kan mäta tiden (Freivalds & Niebel 2009).  
 
Den första metoden är nollställningsmetoden, där klockan nollställs vid varje startpunkt 
medan den andra är att tiden mäts kontinuerligt, där observatören gör en notering vid varje 
slutpunkt (Olhager 2013). Problemet med nollställningsmetoden är om det krävs snabb 
reaktionstid vilket kan påverka noggrannheten av mätning. Tiderna antecknas på speciella 
blanketter för att förenkla analysen av datainsamlingen (Olhager 2013).  Tidsstudier kräver 
fem steg vid starten av insamlingen, vilka är: 1) vad ska undersökas, 2) gör en uppskattning 
av medelvärde och standardavvikelse, 3) bestäm vilken noggrannhet studien kräver, 4) gör en 
beräkning av antalet observationer som krävs för studien och 5) slutligen måste beräkningen 
av observationer upprepas under arbete för att se om det sker någon förändring (Olhager 
2013). Studien kommer att använda ett tidtagarur och den kontinuerliga mätningen för att få 
så verkliga tider tider som möjligt. För att därefter jämföra den producerade mängden i kg 
med den beräkning som företaget använder.  

2.4 Datainsamlingsmetoder 
 
Datainsamlingen genomfördes med observationer av processflödet för att kunna kartlägga de 
processer som studien är inriktad mot (Letmathe & Zielinski 2016). Det gjordes för att skapa 
en bild över hur processerna ser ut. Då kartläggningen är klar gick observationerna vidare till 
en tidsstudie för de processer som ansågs viktiga för studien.  
 
Datainsamlingen genomfördes med stickprov där tiden det tog att producera en batch av några 
produkter. När samtliga tider var insamlade började en jämförelse med de uppmätta tiderna 
med, de uppskattade tider som används i nuläget. För att analysera resultatet av stickproven 
användes två sambandsgrafer.  
 

2.5 Observationer 
 
En observation innebär den tidsperiod som tillbringades tillsammans med den undersökta 
populationen. Metoden betyder att forskaren får delta som observatör med en grupp individer 
eller observera den dagliga verksamheten. Det skiljer från de kvalitativa intervjuerna, då 
forskaren får se med egna ögon vad som sker i verksamheten. Observationer kan delas in i två 
olika former, öppen och dold (Dahmström 2011).   
  
Den öppna formen av observationer kräver att observatören måste bli accepterad av 
omgivning, som formas av den verksamhet de observerar (Dahmström 2011). Om det ska bli 
en lyckad observation kräver det att forskaren skapar en god kontakt med någon i 
organisationen, som har ett förtroende inom verksamheten. Det är dock inte enbart förtroende 
som krävs utan även tillstånd från de berörda parterna. Vilket är en relation som inte kan 
överges vid det tillfället som tillåtelsen erfordras, utan relationen måste bearbetats och 
omhändertas av forskaren (Holme & Solvang 1991). Relationen mellan de berörda 
parterna kan skapa komplikationer för forskaren, då det finns grupperingar inom den 
populationen studien berör. Grupper har olika åsikter vilket kan ställa observatören i ett 
ställningstagande. Det kan påverka observatörens förmåga att vara neutral vilket påverkar den 
tillit som populationen har till forskaren. Då det kan skapas en uppfattning att observatörer har 
sympatier för någon gruppering inom populationen (Holme & Solvang 1997). 
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Det finns även ett beslut forskaren behöver ta, vilket är hur aktiv respektive passiv som 
observatören ska vara, det vill säga hur delaktig forskaren ska vara i observationen (Holme & 
Solvang 1997). Valet är något som påverkar omgivningen vilket undersökningen berör, då det 
fenomen påverkar hur omgivningen beter sig när det finns någon som observerar dem (Holme 
& Solvang 1997). Genom att delta passivt kan det påverka hur den observerade aktören 
agerar, det kan visa sig att gruppen blir mer aktiv när deras arbete observeras medan andra 
kan uppfattade det som distraherade (Dahmström 2011). Beroende hur forskaren agerar kan 
det motsvara inställningen gruppen har till den undersökning som pågår (Holme & Solvang 
1997). Det finns ett annat alternativ vilket är om observatören själv är aktiv och tar initiativet 
och styr aktiviteter som ska studeras. Det är dock inte något bra sätt om forskaren vill ha en 
naturlig bild av populationen, utan mer om observatören vill se hur reaktionerna ser ut i skilda 
situationer (Holme & Solvang 1997). 
 
Utifrån presentation av observationer är studien baserad på den öppna formen av 
observationer tillsammans med det passiva angreppssättet, för att se aktörerna i deras 
naturliga miljö. Det är för att studien ska påverkas så lite som möjligt av observatörens 
närvaro, genom att inte styra aktörerna vilket kan vara svårt då närvaro av observatören kan 
påverka indirekt (Dahmström 2011). 
 

2.6 Linjär regression 
 
Regressionsanalys är en metod vilket beskriver sambandet mellan flera variabler det vill säga, 
förändras utfallet av en variabel om en annan variabel förändras. Syftet med att utnyttja den 
form av analys är som tidigare nämnt för att se samband mellan variabler, samt att kunna 
skapa förståelse för hur betydelsefulla olika variabler är (Lantz 2013). Regressionsmodellen 
är ett bra alternativ för att analysera data från stickprov, dock är det en möjlighet att forskaren 
vet det funktionella förhållandet mellan de undersökta variablerna. Dock är det mindre vanligt 
att det finns ett okänt förhållande mellan variablerna, vilket är mer troligt enligt Montgomery 
(2013). Modellen som kommer att användas i studien är en multipel linjär regressionsmodell 
där det finns två variabler som kommer att analyseras (Montgomery 2013). Enligt Lantz 
(2013) kan det vara problematiskt när datainsamlingen sker under långtid och mätningar sker 
vid olika tidpunkter. Regressionsmodellen är en linjär modell där är riktningskoefficienten 
som bestämmer lutningen på linjen, medan variabeln � är avvikelsen som sker från linjen 
medan β0 är den punkt där linjen skär Y-axeln, vilket ger formel 1 (Lantz 2013).   
 
	 𝑌 = 𝛽! + 𝛽!𝑋! +⋯+𝛽!𝑋! + 𝜀	 …(1)	

 
Modellen som studien använder är den modell Montgomery (2013) presenterar. Studien är 
baserad på stickprov därför kommer den inte spegla hela populationen. Därför kan modellen 
förändras vid en mer utförlig tidsstudie, vilket ger formel 2 (Lantz 2013). 
 
	 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +⋯+ 𝛽!𝑋! 	 …(2)	

2.7 Reliabilitet 
 
Reliabilitet beskrivs till vilken utsträckning undersökningen kan upprepas med samma resultat 
(Aven & Heide 2009). Reliabilitet framkommer i två former där den ena är extern och den 
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andra är intern. Extern reliabilitet innehåller de yttre förhållande som finns i den omgivning 
studien utförs. Då det är problematiskt att återskapa de förhållanden forskare tidigare har haft, 
kan det antyda att resultatet av studien inte blir detsamma som vid det första tillfället den 
genomfördes (Bryman 2008). 
 
Det kan betyda att om studien ska återupprepas måste forskaren försöka återskapa den 
omgivning som tidigare existerat (Bryman 2008). Det är något som kommer att påverka 
resultatet som presenteras i studie, vilket beror på att system kan komma att uppdateras samt 
att inventarier kan bytas ut. Intern reliabilitet berör de meningsskiljaktigheter som existerar 
inom forskargruppen. Den interna reliabiliteten är aktuellt i studien då det är två personer som 
utfört undersökningen (Bryman 2008).  
 
Det kan vara svårt att återskapa samma förhållande som när studien genomfördes, då det är 
flera faktorer som påverkar resultatet, till exempel maskinhastighet och olika operatörer. Den 
interna reliabiliteten är något som studie inte har drabbats av då det är ett bra samarbete 
mellan individerna. 

2.8 Validitet 
 
Validitet beskriver den utsträckning som studiens resultat stämmer överens med verkliga 
utfallet (Aven & Heide 2009). Validitet kan likt reliabilitet delas in i två former vilket är 
intern och extern. Den interna validiteten berör hur väl de utförda observationerna stämmer 
överens med det teoretiska ramverket. Vid utförandet av kvalitativa studier kan det uttryckas 
som en styrka då, det kräver en högre grad av delaktighet och studien utförs oftast under en 
längre tidsperiod. Genom teori och observationer kan det öka validiteten (Bryman 2008).  
 
Den externa validiteten påverkas dock ofta negativt av kvalitativa studier då det innefattar ett 
smalare urval och är oftast fallstudier (Ejvegård 2003). Vilket är ett problem i rapporten som 
består av en fallstudie, vilket betyder att det inte går att generalisera den information vilket 
presenteras här. Rapportens validitet kommer därför att minskas då det inte går att applicera 
resultatet från studien i ett större sammanhang (Bryman 2008). Utan att bedöma giltigheten 
och tillförlitligheten av undersökningen är det omöjligt att särskilja olika influenser som kan 
påverka studien (Forza 2002). 
 
Då studien har använt den öppna formen av observationer med ett passivt angreppssätt för att 
få så naturlig data som möjligt. Det är för att säkerställa att datainsamlingen speglar 
verkligheten. Då stickprovsunderlaget är väldigt litet så kommer det påverka rapportens 
validitet och ger ett osäkert resultat.  
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3 Teori och vetenskaplig referensram 
I kapitel presenteras de teorier och modeller som finns inom produktkalkyler och för- 
respektive nackdelar. Först presenteras vad ett produktionssystem är och hur en 
processkartläggning utförs för att sedan ge en beskrivning av produktkalkyler. Kapitlet 
kommer till sist ge en beskrivning av några olika produktkalkyler och vilket val som är bäst 
anpassat för ett företag. 

3.1 Produktionssystem 
 
Ett produktionssystem är sambandet mellan hur aktiviteter och processer som ingår i systemet 
hänger ihop med varandra, och samverkar för att effektivt utnyttja systemet (Bellgran & 
Säfsten 2005). Några av de olika komponenterna som ett system kan bestå av är maskiner och 
människor, vilket arbetar tillsammans för att uppnå ett förutbestämt mål. En förenklad 
beskrivning av ett produktionssystem är att input omvandlas till output (Bellgran & Säfsten 
2005).  
 
Vilket produktionssystem som används utgår ifrån den produktionsstrategi ledningen har 
beslutat om, för att uppnå de mål som existerar inom företag. Då kunder idag har större krav 
på kostnad och kvalitet för att hantera kraven, krävs det att produktionssystem klarar av att 
hantera de på ett korrekt och effektivt sätt (Bellgran & Säfsten 2005). Typ av 
produktionssystem och vad som karaktäriserar beror till stor del på vilken produktstruktur, 
materialflöde och produktionslayout företag har (Choudhari, Adil & Ananthakumar 2010). 
 
Något som påverkar produktionssystemet är var kundorderpunkten är placerad, vilket beror på 
den strategi som företag använder. Det finns fyra olika placeringar av kundorderpunkter 
företag kan använda, de är “make-to-stock” (MTS), “assamble-to-order” (ATO), “make-to-
order” (MTO) och “engineer-to-order” (ETO) (Jacobs, Berry, Whybark & Vollman 2011).  
Skillnader mellan olika punkter är var produkten befinner sig i systemet när kunden beställer, 
ETO är när produkten designas och tillverkas efter kundens specifikationer. I MTO finns 
produkt specifikationerna redan färdiga och produkten börjar tillverkas vid beställning. I ATO 
sätts en produkt ihop från komponenter vilket finns färdigproducerade. Den sista strategin är 
MTS vilket som innebär, att företag tillverkar produkter kontinuerligt till lager (Jacobs et al. 
2011).   
 
I ett tillverkande företag finns flera olika flöden som måste tas i beaktande när ett 
produktionssystem används, de viktigaste flödena för beslut av system är material, 
information och människor (Bellgran & Säfsten 2005). Det viktigaste flödet i 
produktionssystem är materialflödet inom företag där flödet kan gälla både råmaterial, i olika 
förädlingsgrad och färdig produkt. Flödena är sällan kontinuerliga genom systemet, då det 
oftast finns flera olika typer av lagringspunkter inom företag (Bellgran & Säfsten 2005). 
 
Visualisera systemet är ett effektivt sätt att visa hur systemet fungerar och vilka processer som 
kan förbättras (Bellgran & Säfsten 2005). För att visa hur systemet fungerar kan olika typer av 
kartläggningar användas exempelvis processkartläggning. En huvudfråga i 
produktionssystemet är om tillverkningsorder baseras på ett tryckande eller dragande system. 
Där dragande system startas när en kundorder kommer och ett tryckande system, är att 
produkter tillverkas efter prognoser samt efter företags planering (Jacobs et al. 2011). 
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3.2 Processkartläggning 
 
Ökade krav från kunder och global konkurrens har gjort att företag är tvungna att arbeta med 
produktkvalitet, och ständigt förbättra sina processer för att möta de krav som kunder ställer 
på produktionen (Chen, Li & Shady 2010). Det kräver att företag har korrekt data över vilka 
processer som produkter genomgår, och vilka ledtider som varje process har (Petersson et al. 
2015). Enligt Soliman (1998) är det mest effektiva sättet att få informationen genom att 
kartlägga de processer som ingår i företagens tillverkning. Med informationen kan det avgöras 
vilka processer som är viktiga för kunden, och vilka processer som är slöseri vilket ska 
elimineras (Petersson et al. 2015).  
 
För att avgöra vilka processer som är kritiska för företag, är det viktigt att processerna visuellt 
visas (Soliman 1998). Därför är det viktigt att kartläggningen avgränsas för att minska 
informationsmängden, och endast kartlägga processer med relevant information. Petersson et 
al. (2015) menar att det är viktigt i en kartläggning att begränsa datainsamlingen, exempel på 
faktorer som kan mätas är cykeltider, processtider, partistorlekar och tillgänglighet. 
Datainsamlingen kan användas till att avgöra vilka förbättringsmöjligheter som existerar och 
om processerna fungera optimalt (Petersson et al. 2015).  
 
För att förbättra processer finns metoden PDSA-cykeln vilket går ut på att planera hur 
processen kan förbättras, genomför de förbättringar som planerats, studerar resultatet av 
förbättringarna och lära av resultatet för att hitta nya förbättringsförslag (Bergman & Klefsjö 
2012). Figur 1 visar metoden för hur användning av PDSA-cykeln går till.  
 

 
Figur 1: PDSA cykel omarbetad från (Bergman & Klefsjö 2012, ss. 46.) 
 

3.3  Processtider 
 
För att produktkalkyler ska ge korrekt underlag är det viktigt att företag har information om 
hur resurserna används för olika kalkylobjektet (Olhager 2013). Enligt Jacobs, Vickery & 
Droge (2007) är det viktigt att ha korrekta uppgifter om cykeltider för att vara 
konkurrensstarka och kostnadseffektiva. Tiderna för en process kan delas upp i två olika tider, 
cykeltider och ställtider. Cykeltiden är tiden det tar för en produkt att genomgå en process, 
medan ställtid är tiden det tar att byta från en produktvariant till en annan (Petersson et al. 
2015). Förändringar av cykeltiden kan vara svårt att genomföra, då den oftast är beroende av 
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maskinhastighet och tidsdrivande faktorer. Omställningstider däremot är något som Henry 
Ford redan under 1920-talet ansåg ej vara värdeskapande för kunder, och måste reducera 
(Petersson et al. 2015).  
 
För att reducera den totala omställningstiden kan lean metoden SMED användas, vilket går ut 
på att hitta de inre- och yttre ställtiderna. Genom att kartlägga nuläget, kan de inre och yttre 
ställtiderna bestämmas (Petersson et al. 2015). Informationen används för att separera dem i 
två grupper (Mcintosh, Culley, Mileham & Owen 2000). De inre ställtiderna är de moment 
som innebär att processen måste stoppas, de yttre är momenten är till exempel framkörning av 
nytt material eller hämtning av verktyg (Petersson et al. 2015). 

3.4  Produktkalkyler  
 
Produktkalkyler används inom företag för att beräkna själva produktkostnader som företag har 
och hur kostnader fördelas (Greve 2014). För att använda en produktkalkyl måste kostnader 
fördelas, utan att fördelningen upplevs som orättvis för vissa kunder (Greve 2014). 
Produktkalkyler är ett måste i tillverkande företag för att säkerställa att företag generera vinst 
och att intäkterna överstiger kostnader för produkter (Andersson, Ekström & Gabrielsson 
2011). För att kunna ta fram modeller och verktyg för produktkalkyler är det nödvändigt att 
forskning om intäkter och utgifter bedrivs för utveckling av nya modeller (Alnestig & 
Segerstedt 1996). Inom litteraturen finns oftast fler olika benämningar och beskrivningar av 
produktkalkyler (Greve 2014).   
 
För att kunna använda produktkalkyler som underlag krävs en mängd data vilket kan kopplas 
direkt eller indirekt till kostnader för en produkt (Olhager 2013).  
 
Information som krävs är enligt Olhager (2013) : 

● Produktegenskaper 
● Marknadsegenskaper 
● Produktsystemegenskaper 

 
Enligt Ask & Ax (1997) är produktkalkyler en beräkningsmodell för intäkter och kostnader 
för ett objekt inom företag, där objektet kan vara en produkt eller produktgrupp. Kalkyler kan 
användas för att beräkna förväntade eller faktiska kostnader för ett objekt i olika situationer. 
En situation som produktkalkyler kan användas till är som underlag för prissättning av 
produkter (Ask & Ax 1997), både vid egen tillverkning eller outsourcing. Greve (2014) 
skriver att produktkalkyler kan genomföras både innan och efter en situation, vilket kallas 
förkalkyler och efterkalkyler. 
 
Användandet av produktkalkyler sker oftast för att företag vill beräkna åtgången av resurser 
och fasta kostnader inom företag. För att kunna göra kalkyler och använda dem som underlag 
till olika situationer som kan uppkomma, är ett krav att det finnas information och uppgifter 
om verksamheten för att säkerställa att beslut blir korrekta (Jiao & Tseng 1999). För att 
beskriva vad kalkylering används till, är det att försöka förutspå framtiden och hur det 
kommer att påverka företagen. Vilket påverkar säkerheten i informationen som används för 
beslut (Andersson, Ekström & Gabrielsson 2011). För att ändå genomföra beslut med den 
osäkerhet som existerar krävs det komplexa beräkningar, vilket medför att det optimala 
alternativet kan vara svårt att beräkna (Schjaer-Jacobsen 2002).   
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3.5  Användning av produktkalkyler vid beslut 
 
Korrekt kostnadsfördelning är extremt viktigt för företagsledning vid beslut som påverka 
säljpriset på produkter och hur företag väljer att fokusera sin produktion. Om företag har 
felfördelat de indirekta kostnaderna, kommer det att påverka försäljningspriset på de 
produkter som företag anser genererar lönsamhet (Lere 2001). Det kan innebära att ledningen 
beslutar om för höga säljpriser, vilket kan påverka företag negativt och tappar 
marknadsandelar mot konkurrenter. Enligt Kotler, Armstrong & Parment (2011) är det viktigt 
att företag inte enbart ser till de egna kostnaderna, utan att de även tar hänsyn till priser 
konkurrenter erbjuder för att inte tappa marknadsandelar. 
 
För att företag ska kunna hantera olika situationer eller beslut måste det finnas system för att 
hantera olika situationer. Situationer eller beslut kan vara väldigt olika, därför finns flera olika 
produktkalkyler för att hantera de situationer. Ett av de viktigare områden som 
produktkalkyler används till, är att ge underlag till prissättning av produkter (Brierley, 
Cowton & Drury 2001). Ax, Johansson & Kullvén (2015) tar upp olika beslutssituationer som 
produktkalkyler kan användas till, och om de är rutinmässiga eller icke-rutinmässiga. 
Situationer som ledningen kan vara tvungna att besluta om är till exempel vid ledig kapacitet, 
vid full kapacitet eller att sluta tillverka produkter som inte genererar lönsamhet (Ax, 
Johansson & Kullvén 2015). 
 
För att beslutet ska bli korrekta måste de indirekta kostnaderna fördelats med den metod som 
är mest lämpad till verksamheten. Inom tillverkningsindustrin ska priset på produkterna vara 
tillräckligt höga för att täcka tillverkningskostnaderna och vinstkrav (Andersson, Ekström & 
Gabrielsson 2011). Problemet med den traditionella påläggskalkylen är att det är svårt att 
fördela de indirekta kostnaderna på ett korrekt sätt, här anser (Alnestig & Segerstedt 1996) att 
använda ABC-kalkylering är ett bättre sätt att fördela de indirekta kostnaderna.  
 
För att ledningens beslut ska bli det lämpligaste alternativet är det nödvändigt att de väljer 
produktkalkylen som är bäst anpassade till verksamheten. Det kräver att alla kalkyler är 
korrekta och ger relevant information (Ax, Johansson & Kullvén 2015).  Det beror på att olika 
kostnadssystem använder olika beräkningsmetoder, då ingen generell metod existerar vid 
kalkylering. Typer av kostnadssystem och kalkyleringsmodeller företag har, kan variera stort 
beroende på verksamheten och vilka ledningen anser mest lämplig (Greve 2014). 

3.6  Kalkylsystem 
 
Vid användning av kalkyler beräknas de förväntade kostnader eller de faktiska kostnader som 
existerar för företag, som kallas förkalkyler och efterkalkyler (Greve 2014). Vid upprättande 
av förkalkyler prognostiseras hur mycket resurser som kommer gå åt, och till vilken kostnad 
för företag. Det finns enligt Olhager (2013) tre tillfällen då förkalkyler kan upprättas 1) vid en 
offert, 2) när en produktion av kalkylobjekt startas och 3) under produktionens gång. Dock 
medför förkalkyler en osäkerhet, då de bygger på prognoser och inga oväntade situationer 
uppkommer.  Då prognoser nästan aldrig stämmer till 100 % måste det finnas system för att 
kontrollera slutresultatet jämfört med förkalkylerna (Ask & Ax 1997). 
 
Användningen av efterkalkyler är för att beräkna skillnader i resursåtgång och skillnader i 
kostnader jämfört med förkalkylerna (Olhager 2013). Enligt Andersson (1997) eftersträvas 
användning av efterkalkylen, till att förbättra prognoserna till förkalkyler och för att minska 
osäkerheten. Korrekta kalkyler och möjligheter att mäta lönsamheten är något (Andersson, 
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Ekström & Gabrielsson 2011) menar nödvändigt, för att företag ska överleva i en 
konkurrensutsatt marknad. 
 

3.6.1   Order och process nivå 
  
Beräkningar med kalkyler kan genomföras på två olika nivåer, de olika nivåerna är order- och 
processnivå. Vid användning av ordernivå kan det både vara enskilda ordrar eller enskilda 
produkter (Greve 2014). Vid processnivå fördelas istället kostnader på avdelningar eller 
processer inom företag. Valet av nivå som företag använder beror på hur företag väljer att 
fördela kostnaderna, antagligen genom fullständig kostnadsfördelning eller ofullständig 
kostnadsfördelning (Fisher & Krumwiede 2015). Vid ofullständig kostnadsfördelning och 
processnivå kommer företag att använda bidragskalkyler. Om företag istället har ordernivå 
finns valmöjligheter mellan tre typer av kalkyler, bidragskalkyl, ABC-kalkyl eller 
påläggskalkyl (Greve 2014). 
 
Vid val av fullständig kostnadsfördelning finns möjligheten att välja mellan process- och 
ordernivå (Ax, Johansson & Kullvén 2015). Skillnader som existerar mellan process- och 
ordernivå är vilka produktkalkyler som kan användas, vid val av ordernivå kommer företag att 
använda påläggskalkyler (Greve 2014). Om företag har processnivå kan de välja mellan två 
kalkyler, vilket är ekvivalentkalkyl och divisionskalkyl (Greve 2014). Figur 2 visar hur 
fördelning de olika kalkylerna utifrån den nivån som företag har. 

Figur 2: Val av kalkylnivå och metod omarbetad från (Greve 2014, ss. 303.). 
 

3.6.2 Bidragskalkyler 
 
I figur 2 visas att bidragskalkyler är något som kan användas både vid val av ofullständig 
kostnadsfördelning, och fullständig kostnadsfördelning på både process- och ordernivå. Ask 
& Ax (1997) skriver att det finns ett flertal varianter av bidragskalkyler, vilket gör att 
bidragskalkyl är mer av ett samlingsnamn, av olika kalkyler med samma egenskaper. Enligt 
Greve (2014) är en nackdel med att använda påläggskalkyler eller ABC-kalkyler, att 
användning av dem tar med beslut som påverkar företag på 1-2 år sikt i beräkningarna. Det 
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Särintäkter - Särkostnader = 
Täckningsbidrag 

Särintäkter - Särkostnader = 
Täckningsbidrag 
 

Totalt Täckningsbidrag - Samkostnader = Resultat 

Avdelning X Avdelning Y 

kan göra att beslut som inte genererar någon lönsamhet enligt företagets kalkyler inte 
genomförs, även om de i verkligheten hade förbättrat resultatet (Ax, Johansson & Kullvén 
2015).  Ett exempel är vid beslut om att tillverka en komponent själva, när det i verkligheten 
hade varit bättre att köpa produkten från extern leverantör (Greve 2014). 
 
För beslut på kortare sikt menar både (Ask & Ax 1997; Ax, Johansson & Kullvén 2015) att 
den bästa metoden för ge underlag är bidragskalkyler. För att ge en beskrivning av 
bidragskalkyler är det resultatet mellan särintäkter och särkostnader (Lantz 2012). Skillnaden 
mellan resultatet brukar beskrivas som täckningsbidrag, för att beräkna det totala resultatet 
måste produkternas samkostnader subtraheras från det totala täckningsbidraget (Ax, 
Johansson & Kullvén 2015). Figur 3 visar hur beräkning av täckningsbidrag ser ut enligt 
Andersson, Ekström & Gabrielsson (2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Beräkning av täckningsbidrag, omarbetad från (Andersson, Ekström & Gabrielsson 
2011, ss. 51.) 
 
För att avgöra om alternativet genererar lönsamhet, kan täckningsbidraget vara ett effektivt 
sätt. Vid positivt resultat genererar alternativet lönsamhet och ska då genomföras, är resultatet 
negativt finns ingen lönsamhet och alternativet ska inte genomföras. Ett exempel som kan 
tyckas märkligt är om en produkt eller tjänst erbjuds till ett lägre pris än vanligt, det kan vara 
ett beslut som ledningen genomfört efter en bidragskalkyl. Där kalkylen har visat att sälja 
produkten till lägre pris, är mer lönsam än att inte tillverka produkten (Andersson, Ekström & 
Gabrielsson 2011). Ett sätt att använda bidragskalkyler är via att använda stegkalkyler, då 
många företag har särkostnader på olika nivåer är det nödvändigt att täckningsbidraget 
genomförs i flera steg (Andersson 1997). Vid användning av stegkalkyler förutsätts att 
särkostnaderna och stegkalkylen ger korrekt information om täckningsbidraget inom varje 
nivå på företagen (Johansson & Samuelson 1997).  
 

3.6.3 Divisionskalkyl 
 
När företag har en homogen tillverkning finns det inga problem att fördela kostnader då alla 
kostnader endast kan hänföras till en produkt. Det är den enklaste typen av kalkyl enligt 
Karlsson (1999) och kan användas av företag som endast säljer en produkt, då beräknas 
självkostnaden enligt formel 3: 
  



14 

	 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑑 𝑜𝑐ℎ 𝑠å𝑙𝑑 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚

= 𝑆𝑗ä𝑙𝑣𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘	
…(3)	

 
För att kunna använda formeln 3 måste den tillverkade volymen stämma överens med såld 
volym. Om den tillverkade volymen och sålda volymen inte överensstämmer, måste följande 
formel 4 användas:  
 
	 (

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑑 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚
) + (

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑓𝑓ä𝑟𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝑆å𝑙𝑑 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚
) = 𝑆𝑗ä𝑙𝑣𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘	 …(4)	

 
Även om divisionskalkyl är den enklaste kalkylen som företag kan använda så finns det två 
varianter av divisionskalkyl. Den första varianten delar upp kostnaderna på kostnadsställen 
och en variant där kostnader inte delas upp på kostnadsställen (Ax, Johansson & Kullvén 
2015). De formler som har beskrivits tidigare i avsnittet är den variant som vilket inte delar 
upp kostnaderna på kostnadsställen (Greve 2014). Nackdelen som finns med varianten är att 
den inte ger någon information om kostnader för olika processer, vilket gör att kostnader för 
enskilda processer inte kan följas upp då endast totalkostnaden beräknas(Andersson, Ekström 
& Gabrielsson 2011). Den andra typen av divisionskalkyl är att föredra då den är utformad för 
att kunna kontrollera kostnaderna som existerar, samt följa upp dem övertid på specifika 
avdelningar (Ax, Johansson & Kullvén 2015).  
 
Nackdelar som finns med använda divisionskalkylen, är att de inte tar med 
kapacitetsutnyttjandet i beräkningarna. Då utnyttjandet av kapacitet ofta skiljer sig mellan 
perioder beroende på exempel säsongsvariationer eller konjunktur, vilket är parametrar som är 
viktiga att ha till underlag vid beslut (Ax, Johansson & Kullvén 2015). Stabila självkostnader 
är något som eftersträvas över tid, det då problematiskt om variationerna inte är med i 
beräkningarna. Framför allt bland företag som använder självkostnader för att bestämma 
försäljningspriset, kan det vara problematiskt med variationerna för att säkerställa att företaget 
genererar lönsamhet. En annan nackdel för tillverkande företag är att de inte har en homogen 
tillverkning, vilket gör att det är betydligt vanligare inom tjänsteföretag med divisionskalkyler 
(Andersson, Ekström & Gabrielsson 2011).  
 

3.6.4 Ekvivalentkalkyl 
 
Vid användning av divisionskalkyl är utgångspunkten att alla kalkylobjekt är exakt lika 
resurskrävande. Det är något som i många fall inte stämmer, utan hänsyn till olika resurskrav 
som objekt har måste ingå i beräkningarna (Karlsson 1999). När det är fallet kan 
ekvivalentmetoden användas, vilket tar hänsyn till skillnader i resurskrav till exempel 
materialåtgång (Ax, Johansson & Kullvén 2015).   För att använda ekvivalentkalkylen måste 
tre steg enligt Greve (2014) genomföras, de är 1) beräkna den andel av totalkostnaden som 
kan hänföras till produkterna, 2) fördela totalkostnaden på produkterna, 3) beräkna hur 
mycket styckkostnaden är för varje produkt.   
 
För att kunna beräkna skillnader i resurskrav måste något som kallas ekvivalenttal användas. 
När ekviventalen ska fastställas måste det finnas mätningar som bekräftar de verkliga tiderna 
eller erfarenheter från tidigare produktion (Andersson 2013). Exempel på faktorer som måste 
fastställas är de verkliga tider och materialåtgången för olika produkter (Ax, Johansson & 
Kullvén 2015).  Innan användning av ekvivalentkalkylen måste även ekvivalentvolymen 
beräknas. Det genomförs genom att multiplicera ekviventtalet för produkt x med 



15 

tillverkningsvolymen för produkt x (Andersson, Ekström & Gabrielsson 2011).  
 

3.6.5 Påläggskalkyl 
 
Användningen av påläggskalkyler är något som först togs fram i en rapport för ungefär 80 år 
sedan och innehöll en utförlig beskrivning av hur företag kan använda sig av påläggsmetoden 
(Greve 2014). Fast det är många år sen rapporten publicerades, så stämmer mycket av 
innehållet, med hur företag väljer att utforma påläggskalkylen (Andersson 1997). Vid 
användning av påläggskalkyler delas de olika kostnaderna in i fem kategorier. Kategorierna 
används sedan för att besluta om vilken självkostnad som produkterna har. De fem 
kategorierna är direkta kostnader, materialomkostnader (MO), tillverkningskostnader (TO), 
administrationsomkostnader (AO) och försäljningsomkostnader (FO) (Greve 2014). Figur 4 
visar hur kostnader fördelas med påläggsmetoden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Fördelning av kostnader i påläggskalkylen, omarbetad från (Greve 2014, ss. 333) 
 
För att sedan kunna fördela kostnaderna på produkter delas de upp i olika kostnadsdrivare. 
Vid användning av påläggskalkyler brukar drivarna kallas påläggsbaser, de påläggsbaser kan 
till exempel vara produktmängd, tid och antalet tillverkade produkter som de är baserade på. 
För att sedan fördela kostnaderna på de olika produkterna, används påläggssatsen som 
beräknas genom formel 5 (Greve 2014):  
 
	 𝑂𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑃å𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑏𝑎𝑠
= 𝑃å𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑠𝑎𝑡𝑠 

…(5)	

 
Efter det fördelas de indirekta kostnader som företag har proportionellt på de olika 
produkterna, för att kunna bestämma produktens självkostnad (Hundal 1997). För att slutligen 
bestämma vilken procentuella pålägget som produkterna ska ha, måste pålägget vara 
tillräckligt stort för täcka självkostnader och möjliga vinstkrav som företag har (Andersson, 
Ekström & Gabrielsson 2011). Exempel på pålägg som (Andersson, Ekström & Gabrielsson 
2011) ger är att i detaljhandeln är pålägget för damklänningar ungefär 100 %. För att 
bestämma hur många procent i pålägg produkten måste ha, kan formel 6 nedtill användas 
(Andersson, Ekström & Gabrielsson 2011): 
  
	 (𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 + 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡)

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 ∗ 100 
…(6)	

 
Påläggskalkyl är en av de vanligaste metoderna företag använder (Alnestig & Segerstedt 

 

                                                                      Kostnadsslag 

Direkta 
kostnader 

Material-
omkostnader 
(MO) 

Tillverknings-
omkostnader 
(TO) 
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-omkostnader 
(AO) 

Försäljnings-
omkostnader (FO) 
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1996) för beräkna självkostnader, det finns dock ett antal problem med att använda 
påläggskalkyler. Ett problem som ofta lyfts fram, är att de gemensamma kostnaderna har 
fördelats på ett orättvist sätt. Till exempel får produkter med högre direkta kostnader ett högre 
pålägg, även om produkterna inte medför högre indirekta kostnader (Andersson, Ekström & 
Gabrielsson 2011). Andra problem som finns är att påläggsbaserna är volymberoende och 
förändras därför om produktionsvolymen ökar eller minskar (Greve 2014). Ett sista problem 
är att med påläggskalkyler inte kan följa upp lönsamheten för produkterna (Andersson, 
Ekström & Gabrielsson 2011). 

3.6.6 ABC-kalkylen 
 
ABC-kalkylen är något utvecklades i USA under 1980-talet för att ersätta den traditionella 
påläggskalkylen som enligt skaparna av ABC-kalkylen, ansåg förlegad och inte motsvarade 
behovet av kalkyler som existerade (Tsai, Kuo, Lin, Kuo & Shen 2010). Om påläggskalkylen 
är förlegad eller inte är något som diskuterats mycket inom litteraturen, enligt Greve (2014) 
finns det även problem med att använda ABC-kalkyler. De flesta litteraturkällor är dock 
överens om att ABC-kalkylen, har löst de problem som finns med påläggskalkylen kopplat till 
volymer och att de indirekta kostnaderna har ökat (Andersson 1997).  
 
En viktig princip inom ABC-kalkyler (Lantz 2012) är kausalitetsprincipen vilket säger att en 
produkt endast ska belastas med de kostnader som den förorsakar. De fasta kostnaderna ska 
fördelas på produkten om storleken på de fasta kostnaderna påverkar över långsikt (Greve 
2014). Då det i påläggskalkylering kan vara svårt att fördela de indirekta kostnaderna korrekt, 
så att det inte blir orättvist för vissa kunder. Många anser att det då är bättre att använda ABC-
kalkyler, vilket utgår ifrån de aktiviteter som ingår i tillverkningen av produkten.  Det är mer 
rättvist för kunden vilket endast betalar för de aktiviteter som påverkas av produkten 
(Andersson, Ekström & Gabrielsson 2011). Figur 5 visar fördelning av kostnader på 
aktiviteter enligt ABC-kalkyler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Fördelningen av kostnader i ABC- kalkylen omarbetad från (Greve 2014, ss. 340) 
 
Ett problem som finns med uppförande av ABC-kalkyler är att om företag har många 
aktiviteter och definiera dem, vilket gör att det blir kostsamt att implementera ABC-kalkyler. 
För att minska antalet aktivitet som behöver definieras, kan aktiviteter med samma 
aktivitetsdrivare delas in i aktivitetespooler (Greve 2014). Aktivitetsdrivare kan till exempel 
vara antal maskintimmar som behövs eller mängden material, vilket är specifikt för en 
produkt (Andersson, Ekström & Gabrielsson 2011). Det finns krav på aktivitetsdrivare, att de 
ska kunna förklara förändringar i aktivitetsvolymer och är mätbara (Greve 2014).   
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För att sedan kunna bestämma vilket pålägg som ska göras på en produkt, måste 
aktivitetssatsen beräknas genom formel 7 (Greve 2014): 
 
	 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑝𝑜𝑜𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑑𝑟𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒
= 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑠𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟	

…(7)	

 
Skillnader vilket existerade mellan påläggskalkyler och ABC-kalkyler är att påläggskalkyler 
grundas i att företag använder fullständig kostnadsfördelning, och ABC-kalkyler använder 
ofullständig kostnadsfördelning som grund (Andersson 2013). Greve (2014) tar även upp att 
inom påläggskalkyler definiera kostnadsställen organisatoriskt och i ABC-kalkyler som 
aktiviteter. Ett sista exempel som är bättre med ABC-kalkyler är att kostnaderna fördelas på 
olika nivåer, och i påläggskalkyler endast fördela dem på en nivå (Greve 2014). 
 

3.7 Val av kalkylsystem 
 
När företagen ska utforma sina kalkylmodeller utgår de ifrån generella kalkylmodeller som 
existerar (Greve 2014). Hur den slutgiltiga utformningen ser ut skiljer sig väsentligt då många 
faktorer kan påverka utformningen av kalkylen. Andersson (1997) skriver att det bästa sättet 
att utveckla en kalkylmodell är genom att använda de befintliga, och justera dem efter 
verkligheten som existerar för företagen. För att kunna välja den lämpligaste modellen för 
företagen, måste det finnas korrekt information om resursförbrukning (Andersson 1997).   
 
Enligt Greve (2014) finns det två viktiga faktorer för en kalkylmodell, de är kalkylfilosofi och 
teknologi. Fisher & Krumwiede (2015) däremot anser att det finns fyra nyckelfrågor som 
företag måste utgå ifrån, för att avgöra vilken kalkylmodell är lämpligast.  
 
De fyra nyckelfrågorna är:   

● Vilka kostnader ska inkluderas i produktkostnaden? 
● På vilken detaljnivå ska de direkta produkt kostnaderna spåras? 
● Hur ska de indirekta kostnaderna organiseras? 
● Hur fördelas de indirekta kostnaderna på produkter? 

 
En kalkylmodell som inte är anpassade till ett företag kan påverka negativt, då det lätt blir att 
de indirekta kostnaderna blir felfördelade (Lere 2001). Om de indirekta kostnaderna blir 
felfördelade kan det innebära att ledningen fokuserar resurser, på fel produkter vilket påverkar 
konkurrenskraften (Lere 2001). En annan del av ett företag enligt Lere (2001) som kan 
påverkas är säljavdelningen, då produktkalkyler används till underlag vid prissättning av 
produkter. Vilket kan påverkar vilka marknader företag fokuserar på, samt att produkterna 
prissätts för högt eller lågt (Lere 2001). Yard (1987) menar att det inte går att finna en 
generell kalkylmodell vilket företag ständigt kan använda, då modellen är anpassad efter den 
situation och miljö som existerar vid utformning av modellen. Vilket gör att nyttan med 
modellen ständigt måste analyseras, då miljön företagen finns inom kan förändras. 
 

Enligt Karlsson (1999) finns det två typer av filosofier inom produktkalkyler vilka är den 
fullständiga kostnadsfördelningen och den ofullständiga kostnadsfördelningen. Inom den 
fullständiga kostnadsfördelningen ska alla indirekta kostnaderna fördelas på produkterna. 
Däremot i den ofullständiga ska endast de kostnader som kan direkt kopplas till produkten 
användas i produktkalkylen (Greve 2014).  
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En annan faktor (Greve 2014) anser påverka valet av kalkylmodell är vilken teknologi som 
företag använder. Teknologin kan delas upp i tre olika grupper och grundar sig på det 
tillverkningssystem som företag har. De tillverkningssystem som påverkas av valet av 
teknologin är styckproduktion, massproduktion och processproduktion (Greve 2014). 
Styckproduktion är tillverkning av en produkt åtgången, exempel på stycktillverkning är 
byggandet av en bro. Då endast en produkt tillverkas samtidigt är de indirekta kostnaderna 
väldigt små jämfört med de direkta kostnaderna (Greve 2014). 
 
Vid massproduktion tillverkas flera produkter samtidigt och där samma processer kan 
användas till olika produkter (Andersson, Ekström & Gabrielsson 2011). Det kan innebära 
svårigheter i att avgöra vilka kostnader en produkt orsakat, vilket försvårar fördelningen av 
indirekta kostnader. Därför blir kalkylmodeller för företag med massproduktion komplexa och 
med många fördelningar på varje process (Andersson, Ekström & Gabrielsson 2011). 
 
Processproduktion är när tillverkningen består av standardiserade produkter med kontinuerlig 
produktion, exempel på produkt som tillverkas med processproduktion är öl (Greve 2014).  
Typen av produktion kan delas upp i två olika grupper ensartad produktion där produkten är 
helt homogen. Den andra typen är delad produktion där produkten kan ha olika 
förpackningsstorlek. I både ensartad och delad produktion kan de indirekta kostnaderna 
fördelas relativt enkelt vilket påverkar valet av kalkylmodell (Greve 2014).   
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4 Resultat  
I kapitlet beskrivs hur det ser ut i nuläget och resultaten av studien, i slutet visas diagram 
över hur bredd och valsnings påverkan på tid, och vilka faktorer som kan användas för att 
förbättra förkalkylerna.  

4.1 Nulägesbeskrivning 
 
För att få en överblick över vilka processer och aktiviteter som ingår i Industrial Applications, 
utfördes en nulägesanalys där det sammanställdes vilka processer som var viktiga för studien. 
Det genomfördes genom att kartlägga de processer vilket ansågs viktiga för arbetet, och 
begränsa datainsamlingen vilket (Petersson et al. 2015) anser viktigt. Ett antal produkter som 
ansågs av företaget att vara intressanta att följa upp, då företaget var osäkra om de beräknade 
självkostnaderna stämde överens med verkliga kostnader.  De valdes ut för att ge information 
om vilka faktorer som påverkar tiden, och hur tiderna överensstämmer med de beräknade 
kalkylerna.  
 
Då företagets nuvarande kalkyler använder sig av uppskattade tider är något som påverkar 
säkerheten, då de inte bygger på en tidsuppföljning. Använda uppskattade tider kan vara 
problematiskt, då de bygger på grova gissningar utifrån tidigare erfarenheter.  För att avgöra 
hur kalkylerna stämde överens med verkligheten, gjordes en tidsuppföljning på de processer 
som ingår i produktflöderna. Det insamlade materialet används sedan för visa på skillnaden 
som existerar mellan förkalkylen och det uppmätta resultatet.  
 
Här efter kommer de olika produkterna som undersöktes namnges A, B, C, D och E för att 
inte avslöja tider och kostnader för specifika produkter, processerna kommer att anonymiseras 
för inte tidsättning och kostnader för olika processer ska avslöjas.  
 
Figur 6 visar hur de olika processerna ser ut samt hur vilka processmomentet som ingår i 
produktionen. Processmomenten med beteckning GL är en värmebehandlingsprocess samt där 
processmomenten med beteckningen VV är valsverk och S är skärverk och trianglarna är 
olika lagringspunkter mellan processerna. I figuren 6 är ordningen på produktflödet enligt 
följande A, B, C, D och E.  
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 Figur 6: Flödeskartläggning för produkt A-E 
 
I studien genomfördes tidsmätningar på de processer som ingick i flödeskartläggningen, och 
jämförde de uppmätta tiderna med de beräknade tiderna företaget använder till kalkyler. 
Resultaten från tidsstudien gjordes om för att kunna jämföra med företagets beräkningar, då 
beräkningarna är baserade på hur många ton per timme processerna kan producera. För att 
jämföra resultaten beräknades hur många kg per minut som de olika processerna producerade. 
I tabell 1 visas en jämförelse mellan de beräknade tider som företaget använder och det 
tidsstudien mätte fram. De rutor som är svartmarkerade betyder att produkterna inte genomgår 
de processerna, vilket hänvisas till produktflödet enligt figur 6.   
 
Tabell 1: Visar skillnaden mellan de beräknade tiderna och de uppmätta tider  
Produkt	 VVx(Kg/min)	 VVy(Kg/min)	 VVz(Kg/min)	 S1(Kg/min)	 S2(Kg/min)	

A	
Beräknad	 65	 20	 		 70	 		
Uppmätt	 84	 27,84	 		 115,21	 		

B	
Beräknad	 80	 28	 10	 		 30	
Uppmätt	 93,09	 37,6	 13,58	 		 48,76	

C	
Beräknad	 40	 20	 		 40	 		
Uppmätt	 42,31	 32,78	 		 28	 		

D	
Beräknad	 60	 20	 		 		 40	
Uppmätt	 42,1	 44,88	 		 		 30,41	

E	
Beräknad	 60	 30	 		 50	 		
Uppmätt	 36,23	 54,61	 		 48,06	 		

 
I tabell 1 kan det utläsas att det skiljer sig för visa processer i beräknad producerad mängd och 
i den uppmätta mängd som producerades. Där processtiderna för produkt A och B överskattas 
vilket påverkar priset då självkostnaden blir billigare än beräknat. För produkt C-E så 
underskattas tiderna för de flesta processer, utan för VVy där processtiderna överskattas för 
samtliga produkter. Självkostnader för produkt C-E påverkas dock inte märkbart då process 
VVy uppväger tidsmässigt för de andra processerna. 
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4.2 Tidstudie 
 
Tidsstudiens inledning innebar att se över den planering som fanns för de processer studien 
berörde. Tidsmätningar genomfördes med ett tidtagarur och kontinuerlig mätning vilket 
menas med att tidtagaruret aldrig stoppades under tidtagningen. Datainsamlingen har sedan 
sammanställts för vidare analys och utföra de statistiska metoderna för besvara 
frågeställningen. Totalt i studien genomfördes 88 stickprov som fördelas på 5 olika maskiner 
där varje stickprov motsvarar en cykel för processen. Mängden observationer är för att kunna 
skapa realistiska tider så att de speglar verkliga tider. Det är för att stärka validiteten av 
undersökningen vilket stärker säkerheten av resultatet. 
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5 Analys 
I kapitlet genomförs en analys av självkostnaderna för de undersökta produkter samt den 
framtagna tidsmodellen. 
 
Företag gör uppföljningar på förkalkyler och det verkliga utfallet, är något forskningen 
antyder är viktigt för vara konkurrenskraftiga och ekonomiskt starka (Andersson, Ekström & 
Gabrielsson 2011).  Enligt en studie som gjorde 1997 var det 20 % av företag som inte 
upprättade efterkalkyler för att följa upp resultatet (Ask & Ax 1997). Det kan anses som 
anmärkningsvärt då resultatet av efterkalkyler kan påverka företaget negativt ekonomiskt, och 
påverka företagets möjligheter att avgöra vilka processer som påverkar resultatet. 
 
För att undersöka hur korrekta företagets självkostnader är utifrån de produkter som 
undersöktes med stickprov, genomfördes en jämförelse mellan kalkylerade tider och uppmätta 
tiderna. Det kan användas som underlag för att säkerställa produkterna har tillräckligt med 
täckning för generera lönsamhet (Olhager 2013). Då stickproven i undersökningen endast 
omfattar en liten del av populationen kan det endast ge en generell indikation på hur 
företagets kalkyler stämmer med verkligheten (Lantz 2013). 
 
En jämförelse mellan förkalkylerna och resultaten från tidsstudien genomfördes, för att 
bedöma hur mycket det skiljer mellan självkostnaden utifrån företagets beräkningar och de 
kostnader som produkterna hade i studien. Företaget använder sig av påläggskalkyler för att 
bestämma självkostnaden för produkterna, för att kunna jämföra skillnaden mellan 
förkalkylerna och uppmätta används de kostnader som företaget har på processerna. Tabell 2 
visar skillnaden mellan självkostnader för produkt A-E i pris och procentuellt. I kalkylen 
ingår ett procentuellt bortfall vilket har följts upp, då företaget i nuläget uppskattar hur mycket 
procentuellt som försvinner under produktflödet.  
 
Tabell 2: Visar jämförelsen mellan för- och efterkalkylen. 

Produkt Beräknat 
procentuell 
bortfall 

Uppmätt 
procentuellt 
bortfall 

Förkalkyl 
självkostnad 
(kr) 

Efterkalkyl 
självkostnad 
(kr) 

Skillnad i 
(kr) 

Skillnad 
procentuellt 

A 10 % ------------ 8900 8600 300 3,4 % 
B 10 % 7 % 7800 7400 400 5,1 % 
C 10 % 8 % 9500 9450 (-50) 0,5 % 
D 10 % 9 % 8050 8060 (-10) 0 % 
E 10 % 8 % 10050 10030 (-20) 0,2 % 

 
I fallstudien som genomfördes framgår det att de uppskattade tiderna skiljer från utfallet i 
tidsstudien. Företag som har korrekta uppgifter om resurserna menar Olhager (2013) är viktigt 
för att ha korrekt underlag till beslut och prissättning. För att avgöra vilka faktorer som 
påverka processtider måste det finnas kunskaper om processen eller historiskt data enligt 
Jacobs, Vickery & Droge (2007). Skillnaden mellan förkalkylen och efterkalkylen blir inte så 
stor kostnadsmässigt, beror på att tiderna för processen VVy överskattas i samtliga av de 
produkter som undersökts.  
 
För att minska osäkerheten kan modeller där faktorer som påverkar tiden användas, till att 
förbättra tidssättningen hos processerna. Genom faktorerna och samband kan en optimal tid 
för processerna bestämmas, vilket ger bättre förutsättningar för beräkningarna till förkalkylen.  
I studien framkom det genom interjuver med operatörer av processer och datainsamlingen att 
de variabler som påverkar tiden är: Valsning(X1), Bredd(X2) och processhastighet. Då 
hastigheten är beroende på operatör har den antagits konstant i tidsmodellen. Vid 
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datainsamlingen visar det i figur 7 att det inte finns någon trend över hur tiden påverkas av 
hur mycket som valsas. 
 

 
Figur 7: Visar sambandet mellan valsning och tid. 
 
Det andra sambandet som hittades var sambandet mellan tid och vilken bredd produkten har, i 
figur 8 visar även här att det inte finns någon trend mellan bredd och tid. 
 

  
Figur 8: Visar sambandet mellan bredd och tid. 
 
Utifrån datainsamlingen kunde en multipel regressionsmodell arbetas fram och gav 
ekvationen 8:  
	 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2	 …(8)	

 
Från datainsamlingen som användes i studien kunde de olika koefficienterna beräknas vilket 
gav �0 till (4,10) medan koefficienterna för de olika variablerna har valsning (-3,39) och 
bredd 0,009. Värdena ger ekvation 9 är framtagna via programmet Excel: 
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	 𝑌 = 4,10 − 3,39𝑋! + 0,009𝑋2	 …(9)	
	

 
Modellen beskriver hur de olika variablerna påverkar tiden som processen tar. Modellens 
konfidensintervall är med 95 % säkerhet och är för 𝛽! 4,10±0,75 minuter och för 𝛽! (-
3,39)±2,27 minuter samt för 𝛽!  0,009±0,004, även intervallens värden är framtagna med 
hjälp av Excel.  För att förtydliga modellen, används ett fiktivt exempel där en produkt ska 
valsas(X1) med 0,45 mm och produktens bredd(X2) är 200 mm. När värdarna sätts in i 
modellen blir ekvationen 10:  
 
	 𝑌 = 4,10 − 3,39(0,45) + 0,009(200)	 …(10)	

	
Där modellen har nu fått in värden som kommer att ge den optimala tiden för exemplet. Den 
optimala tiden för operationen skulle bli 4,37 minuter. Det här exemplet tar som tidigare 
nämnt inte hänsyn till maskinhastigheten vilket betyder att exemplet antar att det är en 
konstant hastighet.  Maskinhastigheten är inte konstant i verkligheten vilket gör att det 
kommer påverka de resultat som ges utifrån formeln och de verkliga processtiderna, en annan 
faktor som inte tas i beaktande är hur processtider påverkas av olika operatörer.  
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6 Diskussion  
 
I kapitel beskrivs problem som uppkommit under studien och förslag till förbättringar utanför 
studiens syfte. I diskussionen beskrivs varför några moment avgränsades och inte ingår i 
studien och ett samband till hållbarhet.  
 
I rapporten hittades inget samband mellan tiden för processen och hur mycket som valsades 
för de olika produkterna även om det existerar ett samband. Det kan bero på att materialet blir 
tunnare i valsningen vilket gör att längden på banden ökar. Genom att utgå från den tid det tar 
att valsa beror på tjocklek kan vara felaktigt då processtider ökar beroende på 
materiallängden. Utifrån den studie som gjordes har inte längden på materialet tagits i 
beaktande, vilket har gjort att studien har kommit fram till det redovisade resultatet.  
 
De olika processer som ingått i studien har varit av typerna valsning och skärning, där 
operatören själva bestämmer vilken hastighet processen har. Processhastigheten bestäms av 
operatören är problematiskt för företaget när de ska planera och kalkylera, då tiderna för en 
produkt blir beroende på operatören. Det medför att variationer i produktens självkostnad 
kommer vara beroende på vilken operatör som bemannar processen. För minska skillnaden i 
processtider kan företag införa en standard hastighet, för processerna utifrån de faktorer som 
är påverkande för processtiden. Det kan göras genom använda tidsmätningar och 
överenskommelser för hur arbetets ska utföras, samt vilken tid processer får ta (Petersson et 
al. 2015).  
 
Införa standardiserade tider och arbetsmetoder är enligt Petersson et al. (2015) något alla 
företag bör arbeta med. Vilket ger möjligt att upptäcka när något avviker i systemet, gör att 
systemet blir mer förutsägbart och skapar en lära om systemet. Standardisering behöver inte 
betyda att systemet blir mer effektivt, dock ger det en utgångspunkt för ytterligare 
förbättringar. Petersson et al. (2015) tar upp att system där det inte finns en standard, och det 
uppmätta resultaten visar på problem, kan det vara svårt hitta orsaken då det inte finns någon 
standard på vad som är rätt eller fel. Ett exempel som Petersson et al. (2015) ger är utan 
standard kan det vara svårt att bestämma vad som är rätt eller fel, om det tar en halvtimme att 
utföra en arbetsuppgift för en medarbetare, när det tar några timmar för en annan.  
 
Standardiseringen kan genomföras på tre olika nivåer 1) flödesnivå, 2) processnivå och 3) 
arbetsplatsnivå. För att förbättra processtiderna och förkalkylerna bör företag arbeta med att 
standardisera de olika nivåerna som Petersson et al. (2015) beskriver. Det genomförs genom 
flödesnivån arbeta med att besluta hur många buffertar behövs och var någonstans de ska vara 
placerade.  På processnivån komma överens om hur arbetet ska utföras och tiden för olika 
processer. Till sist gäller de på arbetsplatsnivån bestämma hur arbetsplatsen ska vara 
utformad, vilka verktyg och material ska placeras vid arbetsplatsen.   
 
Företagets processer i nuläget skiljer tidsmässigt beroende på vilken operatör som sköter 
processen, utan någon bestämd maskinhastighet eller arbetsmetod finns vilket kommer att 
påverka processtiderna. För- och efterkalkylerna inte skiljer märkbart hos några produkter i 
studien beror på att de processer som tiden underskattas, kostnadsmässigt uppvägs av att 
andra process överskattas tidsmässigt. Det kan visserligen antas som något positivt då för- och 
efterkalkylerna inte skiljer nämnvärt, vilket är felaktigt då enstaka processer inte ska väga upp 
för andra. I studien har det till största delen varit VVy tiderna har överskattas, vilket har gjort 
att förkalkylen och efterkalkylen har överensstämt till största del. Det som skiljer processen 
VVy från övriga processer i studien, är att den har några bestämda hastigheter som kan 
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användas och övriga processerna är det operatören själv som bestämmer hastigheten.   
 
Resultatet presenterar två stycken diagram som visar sambandet mellan tid och valsning 
respektive bredd. Den stickprovsmängd som finns i studien påverkar både resultatet samt 
utforminingen av regressionsmodellen, då beräkningen av regressionslinjen är därför inte 
representativ för hela stickprovsmängden. Värdena i modellen är inte representativa för att 
kunna använda modellen för att beräkna den optimala tiden för varje process. För att utveckla 
modellen skulle även hastigheten på maskinen tagits med som en variabel för att den kan ha 
en större betydelse än vad som har antytts i studien. Studien har baserats på ett antagande av 
att de variabler som finns i studien har en påverkan på tiden. Det är något som skulle tagits 
med i beräkningarna för utformningen av antalet stickprov vid studiens start. 
Stickprovsstorleken stod för en negativ påverkan i resultatet vilket även påverkar 
reliabiliteten. 
 
Det gör att vid en ny studie med liknande förutsättningar blir det troligtvis ett resultat som 
kommer skilja sig, från det resultat som presenteras i studien. Det kommer troligtvis att ske 
vid användningen av en bestämd stickprovsstorlek från början av studien. Dock är det något 
som inte gick att bestämma när studien startades, vilket påverkade utfallet då olika processer 
gav olika antalet cyklar.  Det går även att koppla det till Bryman (2008) beskriver att det är 
svårt att generalisera det resultat som presenteras i en fallstudie. Det går även att anpassa här 
då det resultat som presenteras i studien inte går att använda i en större räckvidd, då resultatet 
endast går att jämföra med det här företaget eller företag i samma bransch, det gäller även för 
regressionslinjen som endast kan kopplas till Signode Industrial Group.  
 
Den kopplingen som finns till hållbar utveckling är att i resultatet presenteras hur mycket 
skrot det blir vid tillverkningen av de produkter som undersöktes. Det uppmätta skrotutfallet 
föll bort på grund av missförstånd mellan företaget och studiegruppen. Den ekonomiska delen 
av hållbar utveckling kopplas till att följa upp förkalkylen, gjordes innan produktionen samt 
den efterkalkylen som gjordes efter tillverkningen. Den sista delen av hållbar utvecklingen 
som är det sociala ansvaret vilket är den svårast att mäta vilket är den del studien inte har 
berört. 
 
Studiens syfte var att jämföra förkalkyler och efterkalkyler för att se om hur väl förkalkylen 
stämmer överens med det verkliga utfallet, samt se om det finns några tids påverkande 
faktorer. Det som presenteras i resultatet är att det finns en liten skillnad mellan för- och 
efterkalkylen. Maskinhastigheten är det som har orsakat störst problem för undersökning, då 
tidigare nämnt att olika operatörer inte har samma hastighet under tillverkningen. Det ledde 
till att maskinhastigheten inte togs i beaktande för resultatet.  
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7 Slutsats  
 
I kapitlet kommer de slutsatser som studien har gjort att presenteras. 
 

● Hur kan ett litet eller medelstort företag gå tillväga för att skapa en passande 
tidsmodell? 

● Hur kan en passande tidsmodell se ut? 
 

Arbetet har som utgångspunkt hur det skiljer sig mellan ett företags förkalkyler och verklig 
kostnad. För att avgöra hur förkalkylerna och verkligt utfall överensstämde följdes fem 
produkter, där tidsuppföljning på de processer som ingår mättes och jämfördes med de 
beräknade som används av företaget. Det resultat som studien gav var att produkt A och B 
tillverkades för 300 och 400 kr billigare per ton än vad företaget beräknar, däremot för 
produkterna C, D och E var självkostnaderna ungefär samma som förkalkylerna. Däremot 
skiljde sig företagets beräknade processtider för samtliga processer, med de som uppmättes i 
rapporten.  
 
För att förbättra förkalkylernas beräkningar med verkliga kostnader kan tidsmodeller 
användas för att beräkna optimala processtider. Där tidsstudier genomförs för att hitta vilka 
faktorer som påverkar processtider, samt hur arbetsmoment vid processer kan förbättras. I den 
tidsstudie som gjordes i rapporten, hittades det att faktorer som påverkar företagets 
processtider var bredden på produkten, samt hur mycket som valsas. Det fanns även några 
faktorer som påverkar processtider vilket inte togs i beaktande i rapporten, de var 
processhastigheten samt hur olika operatörer påverkar processtider. För att kunna skapa en 
tidsmodell måste en mer utförlig tidsstudie genomföras, samt standardisera processhastigheter 
och arbetsmoment. Då de här faktorerna påverkas beroende på den operatör som står vid 
processen. 
  
Studien har tagit fram en begränsad modell utifrån de faktorer som togs i beaktande i 
tidmätningarna, där faktorerna användes för att ta fram en multipel linjär regressionsmodell. 
Modellen som presenteras i studien bygger på att det endast fanns två tidsdrivande faktorer. 
Utifrån det togs formel 11 fram: 
 
	 𝑌 = 4,10 − 3,39𝑋1 + 0,009𝑋2	 …(11)	
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