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Sammanfattning 

När ett haveri inträffar uppstår direkt en mängd olika kostnader i form av 
underhållsinsatser, reparationsmaterial och administrationsinsatser. Utöver dessa 
kostnader förloras även de intäkter som maskinen genererar samt täckningen för de 
fasta och rörliga kostnaderna. Alla dessa kostnader skall täckas av de värdeskapande 
enheterna på företaget och påverkar det finansiella resultatet negativt. För att 
förbättra ett företags lönsamhet ökas antingen intäkterna eller så reduceras 
kostnaderna. Trots detta är det för många företag okänt hur stor kostnaden faktiskt 
är då en maskin står stilla. 

Arbetets uppdragsgivare är Konecranes Machine Tool Service (MTS), ett företag 
som erbjuder underhållstjänster och underhållslösningar till företag inom 
verkstadsindustrin. De vill utveckla sina metoder för att beräkna och motivera en 
maskins stilleståndskostnad vid haveri då de säljer sina tjänster. Författarna har med 
detta problem som bakgrund tagit fram en modell för att på ett enkelt sätt kunna 
beräkna denna kostnad.  

Arbetet har tagits fram via litteraturstudier inom området underhållsekonomi, och 
även produktkalkylering. Författarna har även haft kontakt med yrkesverksamma 
inom området och en undersökning har genomförts där ett antal fackmän har 
utvärderat modellen. Författarna har även utfört en utvärdering av modellen hos 
Atlas Copco i Fagersta. 

Resultatet av detta arbete är en teoretisk modell för att beräkna vad kostnaden för ett 
stillestånd hos en maskingrupp eller en maskin uppgår till. Modellen är utvecklad för 
att användas av MTS, men författarna ser även att modellen kan vara tillämpbar 
inom verkstadsindustrin. 

Nyckelord:  

Underhållsekonomi, open-book accounting, BAS-kontoplan, kostnadsmodell, företagsekonomi, 

kostnadsfördelning, stilleståndskostnad, modell 

  



 

 

Abstract 

When a breakdown occurs a variety of costs immediately starts to affect the 
company. Such as maintenance, repair materials and management effort. In addition 
to these costs also a loss of income occurs when a machine no longer is operating. 
This income should cover all the company costs. All these costs should be covered 
by the value adding units and the costs also affect the financial result of the company. 
To improve the financial results you either lower the costs or increase the revenue. 
Despite this, there are several companies that do not realize how large the cost of 
downtime actually is.  

Employer of this project is Konecranes Machine Tool Service (MTS). MTS is a 
global company who offer maintenance services and maintenance solutions to other 
companies within the engineering industry. Their purpose with this project is to get 
new inputs to develop a method to calculate the downtime cost of a machine or 
machine group. The authors have, with this background, developed a method to 
calculate the downtime cost in a simple way. 

This method has been developed by literature studies within the area of maintenance 
economy, and also product calculation. The authors also have been in contact with 
professionals in the field. Above this an evaluation of the model has been done at 
Atlas Copco in Fagersta. 

The result of this thesis is a theoretical method to calculate the cost of a machine or 
machine group within downtime caused by a breakdown. This method is developed 
to be used by MTS, but the authors also see that it could be implemented by 
companies within the engineering industry. 

Key words:  

Maintenance economy, open-book accounting, BAS-accounting plan, cost model, business 

administration, cost allocation, downtime cost, model 



 

 

Förord 

 
Arbetet initierades av Konecranes Machine Tool Service som önskade att utveckla 
sin metod för att beräkna stilleståndskostnaden hos en maskin. Författarna bakom 
rapporten är Adam Eriksson och Christian Bidebo, studenter vid Mälardalens 
Högskola inom programmet Innovation, produktion och logistik. Författarna kom i 
kontakt med ämnet genom Antti Salonen, forskare och lektor på MDH. Arbetet har 
varit mycket intressant bland annat då området är relativt outforskat. 
 
Författarna vill rikta ett stort tack till sin handledare Antti Salonen. Författarna vill 
även tacka sin handledare hos Konecranes Martti Jalava för värdefull feedback samt 
alla de respondenter som ställt upp i våra utfrågningar och undersökningar. Och 
författarna vill givetvis tacka alla andra som på något sätt bidragit i arbetet, ingen 
nämnd, ingen glömd.  
  
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
           Adam Eriksson          Christian Bidebo 
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1 Inledning  

I detta kapitel beskrivs kort bakgrunden till arbetet, vilka frågeställningar som finns, 
syfte och mål med arbetet samt vilka avgränsningar som använts. 

1.1 Bakgrund 

Detta arbete initierades på Konecranes Machine Tool Service (MTS) begäran då de 
finner att det finns företag som uppvisar en stor skepticism för de 
underhållskostnader som MTS offererar sina potentiellt blivande kunder. Detta 
skapar problem för MTS när det vill sälja sina underhållstjänster till företag.  

1.2 Problemområde/problemformulering 

MTS har problem med att berättiga sina underhållskostnader ut mot nya kunder. 
Genom detta problem önskar uppdragsgivaren en kostnadsmodell för att på ett 
enkelt och trovärdigt sätt kunna berättiga sina underhållskostnader. Detta är en viktig 
del att lösa då denna kostnadsmodell bildar ett underlag för försäljningen av MTS 
underhållstjänster.      

1.3 Frågeställningar 

Då modellen ska besvara vad kostnaden av en stilleståndstimme är hos en maskin 
som havererar för ett företag i tillverkningsindustrin medför detta då frågeställningar 
som: 

• Hur ska kostnaderna allokeras på en maskin? 

• Vilka timmar ska kostnaderna fördelas på? 

Dessa två frågeställningar ligger således till grund för detta arbete. 

1.4 Syfte och mål 

Syftet är att ta fram en kostnadsmodell för driftsstopp, som är förorsakat av 
maskinhaveri, inom tillverkningsindustrin. Modellen ska på ett enkelt och trovärdigt 
sätt kunna appliceras på företag inom tillverkningsindustrin. 

Målet är att MTS skall få ett underlag för kostnadsberäkningar av 
stilleståndskostnader som förorsakats av maskinhaveri. Modellen skall tydliggöra de 
kostnader den värdeskapande utrustningen förlorar täckning för, förutsatt att det inte 
finns möjlighet att arbeta ikapp den förlorade tiden. Genom detta ska MTS på ett 
lättare sätt kunna motivera kostnaden för sina potentiella kunder genom att likställa 
den förlorade täckningen av företagskostnaderna med stilleståndskostnaderna.  

1.5 Begreppsdefinitioner 

Följande definitioner av nyckelbegrepp som används i rapporten anges nedan. 

Redundans – Förekomst av mer än en möjlighet att vid ett angivet tillfälle kunna utföra krävd 

funktion. 
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Maskin – Tillverkande enhet, kan vara en bearbetningsmaskin eller en monteringsstation. Denna 

definition används av författarna för att kunna använda beräkningsmodellen i en tillverkning som 

består av både bearbetning och montering.   

Maskingrupp – En grupp av tillverkande enheter. 

Produktionsupplägg – Fördelning mellan tillverkning och montering i en fabrik. 

Kritikalitet – Sannolikhet till fel * Felets påverkan * Hur lätt felet är att hitta. 

1.6 Avgränsningar 

Arbetet är tänkt att resultera i en teoretisk modell för att beräkna 
stilleståndskostnaden vid haveri hos en maskin inom verkstadsindustrin. Författarna 
arbetar efter utgångspunkten att intäkter genereras via avskrivningar. Det vill säga att 
värdet som genereras inom ett företag skapas av tillverkande entiteter. 

Arbetet riktar sig mot Konecranes MTS där modellen skall kunna tillämpas mot 
företag inom verkstadsindustrin med en förhoppning om att kunna appliceras på 
företag oavsett produktionsupplägg.  

Arbetet är avgränsat till att enbart ta hänsyn till de kostnader som den värdeskapande 
utrustningen förlorar täckning för och inte de intäktsförluster som ett maskinhaveri 
medför. Uppdragsgivaren önskar att modellen skall utgå ifrån ett top-down-
perspektiv, det vill säga de kostnader som återfinns i företagets resultaträkning. 
Således används föregående räkenskapsperiods kostnader. Dock vill uppdragsgivaren 
att författarna bortser från materialkostnader samt finansiella kostnader.  

Ytterligare avgränsas arbetet med uppdragsgivarens direktiv där enkelhet och 
trovärdighet efterfrågas. Med enkelhet och trovärdighet menas att modellen skall vara 
intuitivt lätt att förstå för en person med kompetens inom dess område. Modellen 
har inte för avsikt att ge ett exakt svar utan den skall ge en generell uppskattning av 
stilleståndskostnaden. 

Uppdragsgivaren efterfrågar främst en fungerande tankegång. Där sådant som 
fördelningsnycklar och liknande är av sekundär betydelse. Dessa kommer att 
utvecklas vidare och anpassas efter varje företags olika förutsättningar. 
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2 Metod 

I detta avsnitt beskrivs de metoder och arbetssätt som använts vid framtagningen av 
modellen. Kapitlet börjar med en kort beskrivning av olika metoder för 
datainsamling och avslutas med att beskriva tillvägagångssättet vid företagsbesök. 

2.1 Datainsamling 

Data kan klassificeras på flera olika sätt. Klassificeringen görs ofta i form av 
motsatsförhållanden: primärdata och sekundärdata, direkta och indirekta 
observationer, övergripande metod och direkta datakällor osv. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2011).  

Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011), kan skillnader mellan kvalitativa och 
kvantitativa studier visualiseras enligt Tabell 1 nedan. 

In-
riktning 

Data Syfte Exempel 
Insam-
ling 

Redo-
visning 

Analys 

Kvanti-
tativ 

Siffror 
Bestämda 
egenskaper 

Genus 
Inkomst 

Enkät 
Arkiv 
Intervju 

Tabell 
Grafer 
Diagram 

Genomsnittsmått 
Variation 
Samband 

Kvalitativ Termer 
Betydelser, 
mening 

Dilemman 
Beslut 
Värdering 

Intervju 
Obser-
vationer 

Citat 
Berättelse 
Fall-
beskrivning 

Dekonstruktion 
Diskursanalys 
Narrativ analys 
Grundad teori 

Tabell 1 - Skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ undersökning 

2.1.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudierna bestod av sökning av böcker, forskningsrapporter samt 
vetenskapliga artiklar inom det berörda ämnet. Syftet med litteraturstudien var att få 
en djupare förståelse av det aktuella området. Det syftade också till att studera 
huruvida det fanns modeller och hur de är uppbyggda. Endast ett fåtal modeller för 
att beräkna stilleståndskostnader identifierades, dock var de flesta allt för komplexa 
för att kunna användas på ett enkelt och trovärdigt sätt.  

Författarna har även studerat andra områden som exempelvis kvalitet. Genom att 
författarna drog paralleller mellan kvalitetsbristkostnader och driftsstoppskostnader 
gav detta författarna en förståelse av att innebörden av driftsstoppskostnader är 
mycket omfattande. 

Litteratursökningar har genomförts via Google Scholar, DiVA, Science direct, 
Springer Link, Emerald och Business Retriever. Författarna har även använt 
bibliotekets resurser.  

2.1.2 Delphi-metoden 

Delphi-metoden är en systematisk metod för att samla in data och experters åsikter 
inom ett område. Metoden har sitt ursprung från RAND Corporation där personer 
under 1950-talet gjorde ett antal studier. Syftet var att utveckla en metod för att få 
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fram den mest tillförlitliga samsynen hos en grupp experter. (Okoli & Pawlowski, 
2004) 

Med Delphi-metoden identifieras först vilka experter inom de berörda områdena 
som krävs för undersökningen och därefter erbjuds dessa att delta i undersökningen. 
I en första kontakt är det lämpligt att upplysa de deltagande om hur Delphi-metoden 
går till.  

De flesta studier består av 15 – 35 respondenter, medan vissa består av hundra och 
ibland till och med tusentals respondenter. Dock är deltagandet av de inbjudna 
experterna ofta mellan 35 och 75 procent. Detta är viktigt att ta hänsyn till då 
respondentgrupp tas fram. (Gordon, 2009) 

En Delphi-baserad undersökning har genomförts i samband med detta arbete.  
Undersökningen genomfördes genom att 17 stycken fackmän och experter inom 
olika områden med anknytning till ekonomi och underhåll fick ta del av modellen 
tillsammans med en förklarande text. Därefter fick de, med bakgrund av deras olika 
kunskaper, utvärdera den modell som presenterades för dem.  

2.1.3 Ostrukturerade intervjuer 

Ostrukturerade intervjuer där samtal förs utifrån ett specifikt ämne kan med en 
duktig intervjuare ge en mängd värdefull information. Ett vanligt samtal med ett 
specifikt ämne kan ge goda insikter om ett visst ämne, dock är det viktigt att komma 
ihåg att en intervju är något helt annat än ett vanligt samtal. Detta då behovet är en 
särskild typ av information. På grund av detta är det viktigt att ha någon form av 
struktur för att få så bra data som möjligt. (Bell, 2006) 

Under processen har intervjuer genomförts med personer som har erfarenhet inom 
områden såsom industriell ekonomi, underhållsekonomi och redovisning samt inom 
produktion och underhåll. Detta för att uppnå en högre förståelse inom nämnda 
områden samt för att få feedback under arbetets gång. 

2.1.4 Observationer 

Observationer innebär att en person under en längre eller kortare tid är i direkt 
anslutning till de objekt som undersöks. Genom en observation försöker betraktaren 
fånga den totala situationen. (Holme & Solvang, 1997) 

Observationer har genomförts i form av två företagsbesök. Dessa genomfördes med 
syftet att få en större bild av hur stilleståndskostnaden idag beräknas. Men även hur 
lätt eller svårt underlaget till modellens beräkningar kan tas fram. Under besöken 
genomfördes också ett antal intervjuer enligt ovan. 

Atlas Copco Secoroc AB – Ett företagsbesök har genomförts (12-05-22) på Atlas 
Copco Secoroc AB i Fagersta. Avsikten var att utföra ett test av den framtagna 
modellen i skarpt läge samt att observera hur enkelt eller svårt det är att ta fram det 
data som behövs till modellen. Besöket initierades av Martti Jalava då han för MTS 
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intresse hade kontakt med dessa. MTS genomförde under tiden för besöket sin 
MAP-process där de kartlägger företagets maskinstatus och rådande 
underhållsupplägg. Företagsbesöket syftade till att i kontakt med nyckelpersoner på 
företaget ta fram det underlag som krävs för att med modellen beräkna 
stilleståndskostnaden. 

Volvo Construction Equipment AB – Den 24 maj 2012 gjordes ett besök hos 
Volvo Construction Equipment AB i Eskilstuna. Syftet med detta möte var att 
diskutera modellens uppbyggnad samt VCEs syn på problemet. Avsikten var att 
träffa en controller på VCE och diskutera med denne. Anledningen till att mötet 
initierades var att VCE idag inte har någon modell för beräkning av maskinhaveri 
men har för avsikt att i framtiden införa en sådan.  

2.2 Validitet och reliabilitet 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) är validitet ett mätinstruments förmåga 
att mäta det som avses mätas. Är det exempelvis effektivitet som mäts, ska 
undersökningen också ge besked om detta. Ytterligare skriver Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (2011) att validiteten bör delas in i två delar; Inre och yttre 
validitet. Där den inre validiteten avser överensstämmelsen mellan begrepp och de 
mätbara definitionerna av dem. Den inre validiteten kan med andra ord undersökas 
utan att samla in faktauppgifter. Ytterligare skriver Eriksson och Wiedersheim-Paul 
(2011) att den yttre validiteten kopplas till överensstämmelsen mellan det mätvärde 
som erhålls vid användning av en mätbar definition och verkligheten.  

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) anger att reliabilitet innebär att ett 
mätinstrument skall kunna tillhandahålla tillförlitliga och stabila utslag. Skulle andra 
undersökare komma fram till samma svar om de använt sig av samma 
tillvägagångssätt?  Vidare skriver Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) att om en 
metod eller ett angreppssätt ska ha hög reliabilitet bör den vara oberoende av 
undersökare och av undersökta enheter. Patel & Davidson (2003) skriver att: ”Hög 
reliabilitet är ingen garanti för hög validitet”. 

För att förstärka reliabiliteten har författarna använt sig utav flera olika källor och 
jämfört resultaten. Författarna har mottagit svar från ett flertal fackmän och experter 
inom underhållsområdet där ingen av respondenterna öppet uttryckt att modellen 
inte skulle kunna fungera. Detta ger en högre reliabilitet för arbetet. Dock får sägas 
att validiteten inte är riktigt fastställd då modellen inte har kunnat testas till fullo. 

2.3 Metodkritik 

Författarnas förhoppning har varit att underlaget från företagsbesök skulle ha varit 
bredare. Dock har olika omständigheter omöjliggjort detta. Författarna önskade 
givetvis att få igenom fler företagsbesök för att kunna testa och diskutera den 
framtagna kostnadsmodellen, för att på detta sätt kunna öka arbetets validitet. Men 
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då detta är ett mycket känsligt ämne för företagen har författarna inte kunnat uppnå 
detta mål.   

Istället för de planerade företagsbesöken har författarna varit tvungna att lägga stor 
tillförlit till kostnadsmodellens trovärdighet på olika bedömningar från personer som 
är verksamma inom tillverknings- och ekonomibranschen. 
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3 Teori 

Under denna rubrik beskrivs den litteratur som ligger till grund för framtagning av 
modellen. Inledningsvis beskrivs vilken betydelse underhållet har i ett tillverkande 
företag, därefter beskrivs vad en modell är. Till sist beskrivs de ekonomiska delarna i 
arbetet såsom Open book accounting, kostnadsfördelning och uppbyggnad av 
resultaträkning. 

3.1 Den ekonomiska betydelsen av underhåll 

Ur ett negativt synsätt ses underhåll ofta bara som kostnader och utgifter, många 
gånger ser företag inte de positiva delarna av underhåll såsom stabila processer, 
mindre kassationer och längre livslängd hos maskinerna. Företagen missar också ofta 
att kostnaderna blir mycket högre med ett dåligt underhåll, t.ex. genom försenade 
leveranser som i sin tur kan ge böter men också skadar varumärket på lång sikt. 
(Hagberg & Henriksson, 2010). 

Dock har allt fler företag börjat förstå vilken inverkan underhållet har på den totala 
ekonomin i företaget. Företagen har börjat inse att det inte bara är de direkta 
underhållskostnaderna som påverkas utan även produktionsförmågan och 
produktionskostnaderna. Allt fler börjar alltså se fördelarna med ett gott underhåll. 
(Hagberg & Henriksson, 2010). 

Det är också så att allt fler företag har börjat anamma olika produktionssystem såsom 
Lean-production och liknande. För att det ska vara möjligt att uppnå en Lean- eller 
resurssnål produktion måste underhållet fungera väl. Inom Lean strävar företag efter 
att minska lager och att korta ned ledtider, detta skapar en mycket stor sårbarhet. Om 
en maskin stannar har företaget inga eller endast väldigt små buffertar som gör att det 
snabbt börjar kosta mycket pengar i form av uteblivna intäkter osv. (Hagberg & 
Henriksson, 2010). 

Underhållet kan ha inverkan på företagets totala ekonomi på, i huvudsak, två sätt. 
Dels genom den mängd produkter företaget kan producera och också sälja men även 
det pris företaget kan ta ut för produkten, detta påverkas främst av kvaliteten på 
produkten. 

Som en följd till detta kan det sägas att om företagen vill kunna vara med och 
konkurrera på världsmarknaden i framtiden är det nödvändigt med att skapa ett 
underhåll i världsklass. (Hagberg & Henriksson, 2010). 

3.2 Utrustningshaveri och kostnad av haveri 

Då detta ämne är relativt outforskat finns det endast en begränsad mängd litteratur. 
De som behandlar detta ämne gör det endast på en basal nivå eller med en inriktning 
som inte överensstämmer med rapportförfattarnas. Coetzee (2004) menar att 
driftsstoppskostnaden är summan av kostnaden för de reservdelar som krävs för 
reparation, kostnaden för arbetet samt värdet för förlorad produktion. 
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Hagberg & Henriksson (2010) nämner detta ämne och gör endast en uppdelning på 
indirekta och direkta underhållskostnader samt förlorade intäkter. 

Även Ahlmann (2002) gör denna uppdelning av underhållskostnaderna. 
Uppdelningen enligt Ahlmann (2002) är som följer nedan: 

• Direkta underhållskostnader – Alla direkta kostnader för underhåll och 
reparationer inom en verksamhet. 

• Indirekta underhållskostnader – Verksamhetskostnader som är 
förorsakade av underhåll, men som uppstår på annat håll i produktionen i 
form av skrot, kvalitetsbrister och övertidsarbete på grund av oplanerad 
driftstopp etc. 

• Orealiserade intäkter – Inkomstförluster i form reducerade 
försäljningsvolymer, reducerad kvalitet, missade leveranser etc., förorsakade 
av ett bristfälligt underhåll och en låg tillgänglighet. Intäkterna är också 
väldigt känsliga för olika marknadssituationer (hög-och lågkonjunktur).   

 

Figur 1 - Uppdelning av underhållskostnader (Ahlmann, 2002) 

Dock går Ahlmann (2002) djupare in i ämnet, men i en inriktning som inte 
överensstämmer med rapportförfattarnas (se figur 1). I Ahlmanns artikel från 2002 
“FROM TRADITIONAL PRACTICE TO THE NEW UNDERSTANDING: 
THE SIGNIFICANCE OF LIFE CYCLE PROFIT CONCEPT IN THE 
MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES” finner författarna till denna 
rapport vissa delar som överensstämmer med författarnas inriktning. 

Enligt Ahlmann (2002) installeras tillverkningsutrustningar först och främst för att 
generera intäkter till företag. Detta genom fysisk realisering av företagets affärsidé. 
Ytterligare påstår Ahlman (2002) att intäktskurvan är mycket känslig för störningar 
inom den produktiva processen och detta har inte bara en negativ påverkan på 
företagets kapacitet, utan även på konkurrensfaktorer som kvalitet, leveranshastighet, 
leveranssäkerhet etc.  
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Under en högkonjunktur när efterfrågan på marknaden är hög och företaget går på 
sitt fulla kapacitetsutnyttjande kommer störningar i produktionsflödena att påverka 
inkomstförlusterna i en högre utsträckning än om en lågkonjunktur råder. Detta för 
att under en lågkonjunktur har företaget en överkapacitet vilket möjliggör att 
företaget kan producera ikapp förlorad produktion även på ordinarie schemalagd tid. 
(Ahlmann, 2002)  

Ahlmann (2002) skriver att produktionsupplägget har en signifikant roll för hur pass 
känsliga affärscyklerna blir inom ett företag. I en flödesorienterad produktion kan 
slumpartade störningar stanna en hel produktion vilket under en högkonjunktur 
medför större inkomstförluster än under en lågkonjunktur. Detta medan det 
funktionella produktionsupplägget inte blir lika känsligt för störningar på grund av 
sina många parallella operationer. 

Ytterligare skriver Ahlmann (2002) att istället för att på traditionellt sätt börja med att 
utföra kostnadsreduceringar inom underhåll kommer det vara mer lönsamt att starta 
med att eliminera störningar och haverier. Detta för att skapa ett störningsfritt 
produktionsflöde och genom detta också stärka företagets intäktskurva och ändå 
sänka underhållskostnaderna i slutet.      

Dock anser författarna bakom denna rapport att Sondalini (2012) har en mer 
utvecklad teori inom detta område, vilket förklarar de få referenserna.   

3.2.1 Kostnaden för haverier hos företag 

När ett företag är i drift förbrukar det de fasta och rörliga kostnaderna för att 
tillverka en produkt eller olika produkter som det senare säljer för att göra vinst. 
(Sondalini, 2012) 
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Figur 2 – Normal företagsdrift (Sondalini, 2012)  

Sondalini (2012) illustrerar i figur 2 ett företag i normal drift. Företaget tillverkar en 
produkt som kräver insatser i form av kostnader som företaget sedan säljer för att 
betala för kostnaderna och göra vinst. Företaget har fasta kostnader som de har även 
då det inte är i drift och som inte påverkas av tillverkningsvolymen. Till de fasta 
kostnaderna inkluderas hyra, löner, försäkringar, leasing av utrustning etc. Företaget 
har också rörliga kostnader som t.ex. inkluderar råmaterial, inhyrd arbetskraft, el och 
värme. (Sondalini, 2012) 

När fabriken och dess utrustning är i drift har varje detalj en fast kostnad, en rörlig 
kostnad och skapar ett täckningsbidrag som bidrar till företagets vinst. Enligt 
Sondalini (2012) är det rimligt att studera all utrustning som finns i företagsdriften 
medan de bidrar med sin del till företagets totala vinst, utrustningens vinstbidrag. När 
utrustningen inte är i drift kan den inte bidra till företagets vinst. Om skälet till att 
utrustningen inte är i drift är haveri, förlorar företaget inte bara vinstbidraget utan 
utrustningen medför då också reparationskostnader.  
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Figur 3 – Effekter på kostnader och vinst vid haveri (Sondalini, 2012) 

I figur 3 ovan illustrerar Sondalini (2012) grafiskt ett utrustningshaveri vid tiden t1 
som stannar företagets produktion. Detta medför att flertalet olika saker händer i 
företagets verksamhet. Framtida intäkter går förlorade då produkter inte längre 
produceras, även fast företaget kan fortsätta att sälja till dess att varulagret är slut. De 
fasta kostnaderna fortsätter att ackumuleras, men de är nu bortkastade då inga 
produkter produceras. Somliga av de rörliga kostnaderna kommer att upphöra då de 
inte längre förbrukas, medan andra som exempelvis underhållskostnader kommer att 
öka på grund av haveriincidenten. Ytterligare finns det andra rörliga kostnader som 
ligger kvar för att företaget förväntar sig att utrustningen snabbt ska återgå i drift. 
Dessa kvarliggande rörliga kostnader är också bortkastade då de inte länge är 
inblandade till att framställa säljbara produkter. Vanligtvis sätts operatörerna på andra 
arbetsuppgifter som de egentligen inte ska utföra. Förlusterna fortsätter byggas upp 
till dess att utrustningen är i drift igen, dvs. tiden t2 i figur 3. Kostnaden för att 
återställa utrustningen kan vara många gånger högre än vinsten som skulle ha skapats 
ifall haveriet aldrig inträffat, visas som den streckade linjerna i figur 3. (Sondalini, 
2012) 

När ett haveri inträffar på en utrustning är det många parter som involveras för att 
lösa problemet. Det hålls möten, personal arbetar övertid, underleverantörer kallas 
eventuellt in, ingenjörer undersöker, detaljer och reservdelar införskaffas för att 
kunna återgå till driftläge så snabbt som möjligt. Istället för att de rörliga kostnaderna 
är proportionella till produktionen kommer de att stiga i förhållande till haveriet. 
Förlusterna växer proportionellt ju längre återställningen av utrustningen tar eller ju 
större konsekvenserna av haveriet är. Som illustreras av de skuggade områdena i figur 
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3 är företagets kostnader de förlorade framtida intäkterna, de bortkastade fasta och 
rörliga kostnaderna och de tillkommande rörliga kostnaderna som krävs för att få 
igång produktionen igen. Dessa kostnader som Sondalini (2012) illustrerar med de 
skuggade områdena i figur 3 stöds också av Ahlmann (2002) och Hagberg & 
Henriksson (2010). När utrustningen havererar slutar operatörerna att utföra 
arbetsuppgifter som genererar intäkter och istället börjar de utföra uppgifter som blir 
till kostnader för företaget. Produktionsledare och operatörer, underhållsledning, 
produktionsplanerare, inköpare och reparatörer startar alla att utföra 
kostnadskrävande uppgifter för att rätta till produktionsstoppet. Om detta 
produktionsstopp eskalerar kommer ledare från flera avdelningar att involveras – 
produktion, underhåll, inköp, försäljning, logistik, ekonomi – då de vill veta vad det 
vidtagits för åtgärder för att rätta till produktionsstoppet. (Sondalini, 2012)  

Enligt Sondalini (2012) hålls det formella möten, detaljer införskaffas och eventuellt 
kallas också specialister in. Kundernas leveranser försenas eller uteblir och 
ansvarsklausuler kan åberopas. Det kan spridas rykten om att företaget inte håller 
sina åtaganden och i och med detta kan framtida affärer förloras. Eventuellt arbetas 
det fram ett skyndande sätt för att arbeta runt problemet vilket kan medföra att 
företaget utsätter medarbetarna för en ökad risk för personskador. Detaljer köps in, 
personal flyttas omkring, material och utrustning transporters runt för att lösa 
problemet. Detta är tid och pengar som annars skulle gå till affärs- och 
verksamhetsutveckling vilket istället slösas bort på produktionsstoppet. Allt detta ska 
täckas av företagets intäkter, vilket kommer att reflekteras i form försämrade 
finansiella resultat. Dessa reaktiva kostnader och de resulterande slöserierna startar 
direkt när haveriet inträffar och fortsätter tills dess att det sista öret på fakturan är 
betald. (Sondalini, 2012) 

Enligt Sondalini (2012) kan dessa förluster och det bortslösade kapitalet ses som de 
direkta kostnaderna för haveri eller direkta förluster. De är direkta för att i samma 
stund som utrustningen fallerar måste de förbrukas. Det finns inga andra alternativ 
än att spendera dem för att få igång verksamheten igen. Kapital som förbrukas för att 
lösa problemet, de förlorade intäkterna av att inget produceras, löner till oproduktiv 
personal, hantering av störningar i företagets verksamhet och förlorade framtida 
affärer är kapital som är för evigt förlorade. (Sondalini, 2012) 

Eftersom att det är företagets intäkter som ska täcka alla dessa kostnader och 
slöserier förklarar det varför företag blir olönsamma om de antingen har många täta 
produktionsstopp pga. utrustningsfel eller ett fåtal långvariga. (Sondalini, 2012) 
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Figur 4 – Effekter på lönsamheten vid upprepade haverier (Sondalini, 2012) 

I figur 4 ovan illustrerar Sondalini (2012) ett företag som drabbas av upprepade 
utrustningsstopp. Förlusterna och de bortkastade kostnaderna ackumuleras i 
produktionen, kostnaderna för underhållet stiger, de övriga eskalerande kostnaderna 
(knock-on cost) och den bortslösade tiden inom företaget stiger och intäkterna 
minskar. (Sondalini, 2012) Detta stöds även av Ahlmann (2002) då han skriver att 
intäktskurvan är mycket känslig för störningar inom den produktiva processen och 
detta har inte bara en negativ påverkan på företagets kapacitet, utan även på 
konkurrensfaktorer som kvalitet, leveranshastighet, leveranssäkerhet etc. 

3.2.2 De totala och verkliga direkta haveri- och defektkostnaderna 

Alla företag är olika och varje defekt, fel eller haveri som de utsätts för får olika 
konsekvenser. De totala kostnaderna för en störning kommer att delas mellan 
avdelningarna och personalen inom företagsorganisationen. Storleken på andelen av 
den totala kostnaden som respektive avdelning kommer att bära beror på hur pass 
inblandade respektive avdelning är. (Sondalini, 2012) 

De totala och verkliga kostnaderna inom ett företag som uppstår pga. haverier 
reflekteras och belastar hela organisationen. De 60 följdkostnaderna som listas i 
tabell 2 nedanför speglar ett stort antal av dessa kostnadsslag, men eftersom alla 
företag är olika måste varje företag identifiera och dokumentera sina kostnader för 
stillestånd pga. felande utrustning. (Sondalini, 2012) 
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Arbete (direkta och 

indirekta) Material Ytterligare kapital 

Operatörer Reservdelar Utbytesutrustning 
Reparatörer Tillverkade delar Byggnader och lager 
Ledning - Material Nya reservdelar 
Tekniker - Förbrukningsvaror   

Övertid/straffsatser - Verkstadshyra Följdskador 

  Frakt Straff betalningar 

Produktslöseri Lagerhållning Förlorad försäljning 
Skrot - Utrymme Advokatarvoden 

Utbytesproduktion - Hantering 

Förlorade framtida 
affärer 

Rengöring Återvinning Miljösanering 
Upparbetning Designändringar Dödsolyckor och skador 
Förlorad produktion Lagerpåfyllning Säkerhetsupprättande 
Förlorad försäljning Kvalitetskontroll   

Lagring på annan plats   Administration 

  Utrustning 

Dokumentering och 
rapporter 

Tjänster OEM Inköpsordrar 
Akut bemanning Energislöseri Möten 
Underleverantörer Avstängning Möteslokaler 
Resor Överlämning Stillastående 

Konsulter Uppstart 
Planering, 
schemaändringar 

Tillfällig logi Ineffektivitet Utredningar och revision 

Verktygsreparationer Skadade detaljer 
Fakturering och 
anpassning 

  Akut hyra   
Tabell 2 - Följdkostnader (Sondalini, 2012) 

När de direkta kostnaderna för haverier inom organisationer ska bestämmas 
betraktas oftast inte de totala summorna av organisationens omedelbara kostnader 
för haverier. Detta betyder att de flesta företag inte till fullo uppfattar hur stora 
följdkostnaderna blir vid varje haveri och driftstopp. Det är inte många företag som 
skulle kalkylera kostnaderna för det extra arbete som uppstår inom exempelvis 
bokföringen på ekonomiavdelningen när de pga. haveriet måste matcha fakturor till 
inköpsordrar. Men sanningen är den att tjänstemannen på ekonomiavdelningen inte 
skulle utföra detta extra arbete om det inte var för att haveriet inträffat. Kostnaden 
uppstod alltså enbart för att haveriet inträffade. (Sondalini, 2012)  

Samma logik gäller för alla de andra kostnaderna som uppstår pga. haverier. Det vill 
säga att om inga haverier hade uppstått hade det inte funnits några sådana kostnader 
och inget sådant slöseri. Genom att förhindra att haverier uppstår kommer företag 
att bli mer lönsamma. (Sondalini, 2012) 
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Fitchett & Sondalini (2006) menar att då den verkliga stilleståndskostnaden 
presenteras blir företag ofta väldigt förvånade hur stora kostnaderna är och hur stor 
besparingspotentialen är. 

3.2.3 Spåra kostnaderna för ett haveri 

De totala förlustkostnaderna för utrustningsstopp kan enligt Sondalini (2012) 
beräknas genom att spåra alla avdelningar och medarbetare som påverkas av haveriet. 
På detta sätt kan alla utgifter och kostnader som uppstår inom organisationen 
identifieras. Genom att bestämma alla bortkastade rörliga och fasta kostnader, 
upptäcka följdkostnaderna och beräkna produktionsbortfallet kommer företaget 
genom addition av dessa poster kunna fastställa vad haveriet verkligen kostat 
företaget. De flesta företag kommer att bli förvånade över hur stora kostnaderna blir 
på grund av ett litet utrustningsstopp.  

Enligt Sondalini (2012) är det inte viktigt att veta hur många gånger stillestånd 
inträffar för att motivera kalkylering av dessa direkta kostnader för haverier. Utan det 
viktiga är att fråga sig vad det skulle kosta för företaget om det inträffade? Sondalini 
(2012) menar att om detta utförs kommer företagen att vidta större 
försiktighetsåtgärder för att förhindra att dessa stillestånd inträffar. 

Fitchett & Sondalini (2006) menar att, genom att se bortom de vanliga 
kategoriseringarna, direkta och indirekta kostnader, kan alla individuella kostnader 
spåras. På detta vis kan besparingspotentialen på ett effektivare sätt identifieras. 

3.2.4 Förhindra konsekvenserna av haverier 

Enligt Sondalini (2012) behövs enbart ett fåtal stora driftstopp tätt in på varandra 
eller flera små som regelbundet upprepar sig för att helt fördärva en organisations 
lönsamhet. Genom att identifiera de sanna kostnaderna för defekter och driftstopp 
synliggörs detta för alla inom organisationen och de risker som tidigare ansågs vara 
petitesser faktiskt är stora problem som kräver en stark proaktiv ledningsplan för att 
hantera dessa risker.  

Frekvensen på driftstoppen kan vara låg men konsekvenskostnaderna kan vara 
enorma och genom detta blir riskerna för företaget stora. Sondalini (2012) menar på 
att: 

"������ = 	
������ ∗ ���������" 

Sondalini (2012) benämner de sanna kostnaderna för defekter och haverier som 
”DAFT Cost” (Defect and Failure True Cost). Sondalini (2012) menar på att DAFT 
Costing tillhandahåller ett sätt att värdera konsekvenserna av beslut och driftstopp till 
verkligt pengavärde. Kostnaderna kan klart och tydligt bli identifierade och prissatta. 
Det som är ogynnsamt kan analyseras och modifieras för att minska riskerna. Detta 
betyder att denna metod kan användas för att analysera konsekvenserna och genom 
detta också de tillhörande kostnaderna innan företagsledningen fattar beslut.  
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Det finns enligt Fitchett & Sondalini (2006) en mängd olika faktorer som vid haveri 
bidrar till en finansiell förlust. Faktorerna beskrivs nedan i figur 5. 

 

Figur 5 – Kostnader som uppstår och förlorade vinster vid utrustningsstopp (Sondalini & Fitchett, 
2006) 

3.3 Företagsekonomiska modeller 

Detta kapitel beskriver generellt vad en modell är. Vidare beskrivs syftet med och hur 
en modell kan användas.  

3.3.1 Vad är en modell? 

Enligt Greve (1991) är en modell en avbild av verkligheten. Det är ingen fullständig 
avbild – vissa dimensioner finns med, men många har exkluderats. Exempelvis kan 
ett företag avbildas på många olika sätt (årsredovisning, kontoplan, 
materialflödesplan, organisationsplan etc.), men det finns inte någon modell som 
innehåller alla dimensioner.  

Det är modellutformaren som bestämmer vilka faktorer och samband som ska ingå i 
modellen. Endast de faktorer och samband som modellutformaren finner relevanta 
för ändamålet kommer att ingå i modellen. Vad som anses vara relevant måste 
bedömas med utgångspunkt från vad modellen är ämnad för. Således kommer 
modellens syfte att vara avgörande för modellens innehåll. Det kan sällan göras en 
klar indelning av betydelsefulla och betydelselösa faktorer. Olika faktorer kan antas 
ha större eller mindre betydelse och det blir modellutformarens uppgift att utföra en 
vettig indelning. (Greve, 1991) 
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Den modell som innehåller många faktorer kan ge ett intryck av att vara realistisk, 
men det är just denna närhet till verkligheten som kan utgöra en begränsning. Det 
finns en risk att modellens alla hypoteser aldrig tillfredsställs. Detta medför att 
modellen inte kommer att komma till någon användning. I motsats till detta kan en 
modell med få faktorer ge ett intryck av att vara för allmängiltig. I den specifika 
tillämpningssituationen finns det alltid någon faktor som av användaren upplevs som 
väsentlig och som saknas i modellen. (Greve, 1991)  

3.3.2 Modellens syfte 

Vissa modeller avser att beskriva verkligheten ur något hänseende. Ett exempel på en 
sådan modell är en karta. Kartan ger en bild av verkligheten – befintliga föremål som 
exempelvis hus, kyrkor och vägar kommer på kartan att avbildas med hjälp av olika 
symboler. Det är inte tillräckligt med att alla relevanta komponenter finns med i 
modellen. Utan det är minst lika viktigt att samband mellan komponenterna återgivits 
på ett korrekt sätt. För kartan innebär det exempelvis att husen, kyrkorna och 
vägarna måste vara rätt placerade – det geografiska avståndet måste finnas med i 
modellen om den skall gå att använda. (Greve, 1991) 

Den beskrivande modellen vill besvara frågor som börjar med hur eller vad. Däremot 
kan den inte besvara frågor som börjar med varför. Exempelvis kan kartan endast 
upplysa om avståndet mellan olika städer men kan inte svara på varför avståndet 
mellan städerna är som det är. (Greve, 1991) 

För att kunna ge svar på en fråga som inleds med varför, behövs en förklarande 
modell. Även den förklarande modellen innehåller komponenter och samband 
mellan komponenterna. I den förklarande modellen är dessa samband kausala. Det 
vill säga att det finns ett orsakssamband mellan komponenterna i modellen. Till 
exempel när en förändring hos den oberoende variabeln X ger upphov till en 
förändring hos den beroende variabeln Y. (Greve, 1991). 

Ibland kan dessa orsakssamband framstå som triviala. Andra gånger kan det vara 
bekymmersamt att se vad som är orsak och vad som är verkan. Rimliga grunder kan 
finnas för orsakssamband i båda riktningarna, och det kan visa sig vara praktiskt 
omöjligt att med hjälp av mätningar fastställa orsaksförhållandet. Greve (1991, s.9) 
säger att ”även då man till äventyrs lyckas påvisa att påverkan bara kan ske i en 
riktning så kan man inte utesluta att det förekommer bakomliggande eller 
mellanliggande variabler”.  

I beslutssituationer kan en förklarande modell vara till god hjälp. En beslutssituation 
kännetecknas av att beslutsfattaren har olika alternativ att välja mellan. Med en 
förklarande modell kan de tänkbara följderna av de olika handlingsalternativen mer 
eller mindre förutspås. Beslutsfattaren gör en utvärdering och väljer det alternativ 
som utlovar det mest gynnsamma resultatet. Vid utvärderingen använder sig 
beslutsfattaren av en bedömningsgrund för att kunna klassificera 
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handlingsalternativen. Denna bedömningsgrund kan vara mer eller mindre klart 
formulerad. Greve (1991, s.9) säger att: 

 

”Ibland är det olika mål som skall beaktas, och beslutsfattaren kan 
kanske inte ens för sig själv förklara vad som slutligen fick fälla 
avgörandet. Då beslutsfattaren bara har ett mål att ta hänsyn till och 
då det är möjligt att formulera målet i mätbara termer underlättas 
beslutsfattandet. I en sådan situation kan beslutsprocessen 
formaliseras – regler kan formuleras för värdering av alternativens 
konsekvenser och för rangordning av alternativen”.  

 

En normativ modell är en modell som förklarar vad konsekvenserna blir, som 
värderar konsekvenserna och föreslår en lösning på problemet.  

Inom den företagsekonomiska litteraturen finns det gott om normativa modeller. 
Många av dessa är utvecklade av akademiker och modellerna har ofta sin grund i 
mikroekonomisk teori och beslutsteori. Vissa modeller är strikt matematiska som 
syftar till att finna den optimala lösningen för ett välstrukturerat problem. 
Vinstmaximering antas i de flesta fallen vara företagets huvudsakliga mål. Exempelvis 
beskrivs företagets intäkter och kostnader i modellen som funktioner av någon 
oberoende variabel (ofta volym). Den optimala lösningen ligger då i den punkt där 
kostnaderna minimeras (vid given intäkt) alternativt där intäkterna maximeras (vid 
given kostnad). (Greve, 1991) 

3.4 Open Book Accounting 

Open Book Accounting är ett ekonomistyrningsverktyg som vanligtvis används vid 
interorganisatoriska samarbeten. Detta innebär att företag delger sin strategiska 
information i form av öppna kalkyler. Detta informationsutbyte kan endera vara 
ömsesidigt eller ett envägsutbyte. (Samuelsson, 2004).  

Open Book Accounting legitimeras ofta genom de potentiella positiva 
konsekvenserna av transparenta kostnadskalkyler mellan de olika parterna inom en 
interorganisatorisk värdekedja (Mouritsen, Hansen & Hansen, 2001). Genom att dela 
med sig av konfidentiell affärskritisk information, exempelvis kostnadskalkyler, 
kommer detta att medföra att parternas respektive vinst synliggörs för alla parter 
inom den interorganisatoriska värdekedjan. Mouritsen, et al. (2001) påstår att 
Lambert, Stock & Ellram (1998)1 säger att öppenheten och transparensen som 
uppstår vid informationsutbytet är sedd som en vital del för att skapa 
konkurrenskraftiga interorganisatoriska produktionssystem. Ytterligare enligt 

                                                 
1 Originaltexten fanns inte tillgänglig för granskning: Lambert, D. M., Stock, J. R. and Ellram, L. M., 
1998. Fundamentals of Logistics Management, Boston, Irwin McGraw-Hill. 
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Mouritsen, et al. (2001, s. 182) ska Lamming (1993)2 bekräfta detta när han beskriver 
vad informationsutbytet innebär: ”Med kostnadstransparens menas delgivandet av 
kostnadsinformation mellan kunder och leverantörer inkluderat data vilket 
traditionellt skulle ha hållits hemlig för varje part, i förhandlingssyfte. Syftet med 
detta är att möjliggöra för kunderna och leverantörerna att gemensamt reducera 
kostnaderna.” 

Open Book Accounting är en strategi som leder till en samverkan mellan parter i en 
värdekedja. Informationen som utbyts mellan parterna används för att påverka flödet 
av produkter och tjänster mellan respektive part. Information som tidigare varit 
konfidentiell görs nu tillgänglig. Denna typ av informationsutbyte möjliggör nya 
kostnadsstyrningsmetoder där en grundläggande faktor är ett välutvecklat förtroende 
mellan aktörerna. (Mouritsen, et al., 2001)  

Kajüter och Kulmala (2005) beskriver sex orsaker som bidrar till att 
implementeringen av Open Book Accounting inom nätverk fallerar. Dessa orsaker är 
enligt följande: 

1. Leverantörer upplever inte någon extra fördel med öppenheten och 
huvudentreprenörer erbjuder inte några vinna-vinna lösningar. 

2. Leverantörer anser att redovisningsinformation ska stanna inom företaget. 
3. Nätverkets medlemmar kan inte producera tillförlitlig kostnadsinformation 

och kan inte se varför de ska dela med sig av felaktig kostnadsdata. 
4. Leverantörer är rädda för att bli utnyttjade om de lämnar ut sin 

kostnadsstruktur. 
5. Leverantörer saknar kapabla resurser eller resursstöd från 

huvudentreprenörer för att utveckla ett redovisningssystem. 
6. Nätverksmedlemmar kan inte enas om hur Open-Book-praxisen ska 

genomföras.  

3.5 Resultaträkning 

I detta avsnitt beskrivs kostnadsslagsindelad och funktionsindelad resultaträkning. 

3.5.1 Kostnadsslagsindelning för resultaträkning 

Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) finns det två tillåtna uppställningsformer för 
resultaträkningar, funktions- och kostnadsslagsindelade resultaträkningar.  

Här nedan följer uppställningsformen för en kostnadsslagsindelad resultaträkning.  

1. Nettoomsättning  
2. Förändring av varulager  
3. Aktiverat arbete för egen räkning  
4. Övriga rörelseintäkter 

                                                 
2 Originaltexten fanns inte tillgänglig för granskning: Lamming, R., 1993. Beyond Partnership—Strategies 
for Innovation and Lean Supply, New York, Prentice Hall. 
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5. Råvaror och förnödenheter 
6. Övriga externa kostnader  
7. Personalkostnader  
8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar  
9. Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar  
10. Övriga rörelsekostnader  
11. Intäkter från andelar i koncernföretag  
12. Intäkter från andelar i intresseföretag  
13. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är 

anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från 
koncernföretag)  

14. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om 
intäkter från koncernföretag)  

15. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga 
placeringar  

16. Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om 
kostnader avseende koncernföretag)  

17. Extraordinära intäkter  
18. Extraordinära kostnader  
19. Bokslutsdispositioner  
20. Skatt på årets resultat  
21. Övriga skatter  
22. Årets resultat  

Inom ramen för hur en kostnadslagsindelad resultaträkning ska utformas grupperas 
företagets kostnader i följande kostnadsslag: 

• Råvaror och förnödenheter 

• Övriga externa kostnader 

• Personalkostnader 

• Avskrivningar 

I den kostnadsslagsindelade resultaträkningen redovisas avskrivningar på 
anläggningstillgångar som en egen post. (Skärvad & Olsson, 2008) 

3.5.2 Funktionsindelad resultaträkning 

Här nedan följer uppställningsformen för en funktionsindelad resultaträkning.  

1. Nettoomsättning  
2. Kostnad för sålda varor  
3. Bruttoresultat  
4. Försäljningskostnader  
5. Administrationskostnader  
6. Övriga rörelseintäkter  
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7. Övriga rörelsekostnader  
8. Intäkter från andelar i koncernföretag  
9. Intäkter från andelar i intresseföretag  
10. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är 

anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från 
koncernföretag)  

11. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om 
intäkter från koncernföretag)  

12. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga 
placeringar  

13. Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om 
kostnader avseende koncernföretag)  

14. Extraordinära intäkter  
15. Extraordinära kostnader  
16. Bokslutsdispositioner  
17. Skatt på årets resultat  
18. Övriga skatter  
19. Årets resultat 

I en funktionsindelad resultaträkning inleds företagskostnaderna med ”Kostnad för 
sålda varor” (KSV) som sedan följs av kostnaderna för företagets olika funktioner. I 
denna uppställningsform fördelas exempelvis kostnadsslaget ”personalkostnader” på 
företagets olika funktioner. Det är viktigt att notera att avskrivningar på 
anläggningstillgångar i en funktionsindelad resultaträkning bakas in i respektive 
funktions kostnader. Det vill säga att avskrivningarna ingår i de tre kostnadsposterna; 
KSV, försäljnings- och administrationskostnader. (Skärvad & Olsson, 2008)     

Det som i stort skiljer dessa två uppställningsformer från varandra är hur 
rörelsekostnaderna behandlas inom respektive företag. Utöver detta överensstämmer 
punkterna 11-22 i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen med punkterna 8-19 i 
den funktionsindelade resultaträkningen. (Skärvad & Olsson, 2008) 

3.6 Kostnadsslag 

Kostnadsslag är ett uttryck som är hämtat från produktkalkyleringen, inom 
aktivitetsbaserad produktkalkylering kallas detta också resurser. Kostnadsslag är den 
indelning av olika kostnader som görs, t.ex. kostnader för material, löner, maskiner, 
underhåll etc. Dessa kostnader kan sedan indelas beroende på vilken detaljeringsgrad 
som önskas. Vid sortering av kostnaderna är utgångspunkten handelsbenämningen 
som kostnaderna har då de uppstår, t.ex. löner, material, räntor och hyror. (Hanson 
& Nilsson, 1999) 
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3.7 BAS-kontoplan 

BAS-kontoplanen är en kontoplan som används för bokföring i företag. I 
kontoplanen registreras företagets samtliga ekonomiska händelser. Kontoplanen 
används sedan som underlag för t.ex. resultatrapport, balansrapport och liknande. 

BAS-kontoplanen togs fram på 1970-talet av det som då hette Svenska 
Arbetsgivarföreningen (SAF) och Sveriges Industriförbund (som idag heter Svenskt 
Näringsliv) och publiceras sedan 1976 av BAS-kontogruppen i Stockholm AB. 
Kontoplanen har sedan kontinuerligt utvecklats och används idag i de flesta mindre 
och medelstora företag, men också av en växande andel storföretag.  

BAS-kontoplanen består av ett stort antal konton för att kunna användas av många 
olika företagstyper. Det är också möjligt att använda en mindre detaljerad variant av 
BAS-kontoplanen som är anpassad för mindre företag. 

Kontoplanen är uppbyggd på ett sådant sätt att varje affärshändelse har ett eget 
kontonummer. Varje kontonummer består av fyra siffror, den första beskriver 
kontoklass, de två första beskriver kontogrupp, den tredje siffran beskriver 
huvudkonto och den sista anger underkonto. Detta gör att det är lätt att se vilken 
nivå kontot är grupperat på. Se exempel i tabell 3. 

1 Tillgångar Kontoklass 

12 Maskiner och inventarier Kontogrupp 

1250 Datorer Huvudkonto 

1251 Datorer, företaget Underkonto 

Tabell 3 – Exempel kontoklass 

BAS-kontoplanen består i huvudsak av 8 kontoklasser numrerade 1-8, men det finns 
även ytterligare två kontoklasser, kontoklass 0 och 9. Dessa kontoklasser används 
enbart för internt bruk. De kontoklasser som används beskrivs i tabell 4. 

1 Tillgångar 

2 Eget kapital och skulder 

3 Rörelsens inkomster och intäkter 

4 Utgifter och kostnader för varor, material och vissa köpta 
tjänster 

5-6 Övriga externa rörelseutgifter och kostnader 

7 Utgifter och kostnader för personal, avskrivningar mm. 

8 Finansiella och andra inkomster/intäkter och 
utgifter/kostnader 



 

23  

 

Tabell 4 – Kontoklasser 

BAS-kontoplanen är anpassad för dubbel bokföring vilket innebär att alla 
affärshändelser registreras i både debet och kredit med lika stora belopp. Dubbel 
bokföring ger information både om vad en verksamhet gör och varför den gör det. 

(Hämtat från http://www.bas.se [Hämtad: 2012-04-02 09:24]) 

3.8 Aktivitetsbaserad kostnadskalkylering 

Då det råder en samsyn kring grunderna i ABC-kalkylering har referenser endast 
hämtats från Skärvad & Olsson (2008). 

3.8.1 Vad är ABC? 

ABC-kalkylering är en metod för att beräkna självkostnaden för en produkt. I 
moderna tillverkningsföretag är ofta en övervägande del utav kostnaderna indirekta. 
Detta brukar vara mest påtagligt i den producerande delen av företagen där de 
indirekta kostnaderna, TO (tillverkningsomkostnader) ofta utgör en stor del. Detta 
bland annat på grund av den ökade automatiseringsgraden i tillverkningen. När 
andelen indirekta kostnader ökar i förhållande till de totala kostnaderna blir det allt 
svårare att göra en rättvis kostnadsfördelning. Detta är en av orsakerna till 
framväxten av ABC-kalkylering. (Skärvad & Olsson, 2008) 

Enligt Skärvad & Olsson (2008) utförs ABC-kalkylering genom att man: 

• Redovisar samtliga indirekta kostnader på aktiviteter istället för 
kostnadsställen 

• Identifierar kostnadsdrivarna för varje aktivitet 

• Fördelar kostnaden för företagets aktiviteter med kostnadsdrivaren som 
fördelningsnyckel. 

Syftet med detta är att få en mer rättvisande kostnadsfördelning av de indirekta 
kostnaderna. 

3.8.2 Hur arbetar man med ABC-kalkylering 

Inom till exempel traditionell fördelar man de indirekta kostnaderna i fyra olika 
kategorier; materialomkostnader, tillverkningsomkostnader, 
administrationsomkostnader samt försäljningsomkostnader. I ABC-kalkylering delar 
man istället upp de indirekta kostnaderna i cirka 10-30 olika aktiviteter. (Skärvad & 
Olsson, 2008) 

För varje aktivitet identifieras sedan kostnadsdrivaren. D.v.s. det som orsakar 
kostnaden. Kostnadsdrivaren används sedan som fördelningsnyckel för att fördela 
kostnaden till kostnadsbäraren. Kostnadsbäraren är det samma som produkten. 
(Skärvad & Olsson, 2008) 

ABC-kalkyleringen kan enligt Skärvad & Olsson (2008) illustreras enligt figur 6 
nedan. 
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Figur 6 - Kostnadsfördelning enligt ABC (Fritt efter Skärvad & Olsson, 2008) 

Fördelarna med ABC-kalkylering är enligt Skärvad & Olsson (2008): 

• Bättre precision i kostnadskalkyleringen och därmed ett bättre underlag vid 
prissättning av produkten 

• Bättre möjligheter att bedöma vilka aktiviteter som bidrar till kundvärdet hos 
produkten. 

Modellen som beskrivs i denna rapport använder sig av fördelning av kostnader via 
kostnadsslag/aktiviteter men i övrigt skiljer sig metoderna åt då de inte tjänar samma 
syfte.  

3.9 OEE – Overall Equipment Effectiveness 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) används vanligtvis som ett operationellt 
mått, men det kan också användas som en indikator på förbättringsprocessens 
aktiviteter inom ett tillverkande företag. För att kunna eliminera sitt slöseri blev 
Toyota ett av de första företagen att implementera OEE. (Nakajima, 1992) 

Pomorski (2004) uppger att Tajiri & Gotoh (1992)3 skriver att OEE är ett nyckelmått 
för fokuserade förbättringar. Enligt Tajiri & Gotoh (1992) karakteriseras fokuserade 
förbättringar av strävan efter noll förluster. Detta betyder att ständiga förbättringar 
genomförs för att eliminera effektförluster. Ytterligare skriver Pomorski (2004) att 
Tajiri & Gotoh (1992) skriver att utrustningsförluster antingen är kroniska eller 
sporadiska. Där kroniska fel är det återkommande gapet mellan utrustningens 
faktiska effektivitet och dess optimala värde. Med sporadiskt fel menar Tajiri & 

                                                 
3 Originaltext fanns inte tillgänglig för granskning: Tajiri, M. and F. Gotoh (1992). TPM Implementation - 
A Japanese Approach. New York, McGraw Hill. 
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Gotoh (1992) de plötsliga eller ovanliga variationerna av effektivitetsförluster jämfört 
med typiska eller förväntade nivåer.  
 
Enligt Nakajima (1988) delas förlusterna in i sex kategorier som påverkar 
helhetsprestationen av utrustningen. Dessa sex förluster är enligt följande: 

1. Utrustningsmisslyckanden och haverier, detta är tidsförluster och 
kvantitetsförluster som orsakats av defekta produkter. 

2. Inställning och justering, detta definieras som tidsförluster på grund av stopp 
och defekta produkter som uppstår när produktionen av en detalj upphör 
och utrustningen ställs om för att producera en annan detalj. 

3. Tomgång och mindre driftstopp. Detta uppstår då utrustningen går på 
tomgång eller när produktionen avbryts på grund av ett temporärt fel. 

4. Reducerad hastighet. Detta är skillnaden mellan den angivna hastigheten hos 
en maskin och den verkliga hastigheten. 

5. Upp- och omstartsförluster. Detta uppstår tidigt i produktionen. Från 
igångkörning av utrustningen till den har stabiliserat sig. 

6. Defekter i processen. Förluster av kvalitet på grund av fel i 
produktionsutrustningen. 

Park, K. & Han, S. (2001) säger att Nakajima (1986)4 uppger att dessa sex 
utrustningsförluster kan kombineras till ett mått för den totala 
utrustningseffektiviteten. OEE fastställs då genom nedan följande ekvationer: 
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4 Originaltext fanns inte tillgänglig för granskning: Nakajima, S. (1986). TPM—challenge to the 
improvement of productivity by small group activities. Maintenance Management Journal, 6, 73–86. 
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Figur 7 - OEEs inverkan på konkurrenskraften (Park, K. & Han, S., 2001). 

Figur 7 ovan visar att om förbättringar i OEE utförs skapas möjligheter för företag 
att införskaffa sig konkurrensfördelar i flera dimensioner – leverans, flexibilitet, 
kostnad och kvalitet. 

Som synes i första ekvationen angående OEE (OEE=A*P*Q) är att OEE-värdet 
ökar om tillgängligheten (A), operationseffektiviteten (P) och graden av 
kvalitetsprodukter (Q) ökar. Detta illustrerar Park, K. & Han, S. (2001) genom en 
modifierad modell från Nakajima (1988), se figur 7. Figur 7 visar också att om 
företagets OEE ökar kommer också dess förmågor att växa. 

Genom att öka utrustningens tillgänglighet kan de lagernivåer som finns mellan olika 
operationer i processen reduceras. Genom snabba omställningar, ökad kapacitet och 
reducerade lagernivåer erhåller företaget minskade ledtider då arbeten inte väntar lika 
länge i kö. De korta ledtiderna medför en ökning av företagets konkurrenskraft i 
from av leveransförmåga och flexibilitet. Detta för att det är lättare att leverera olika 
typer av produkter när ledtiderna är korta. Det reducerade behovet av buffertlager 
minskar lagerkostnaderna och den ökade effektiva kapaciteten tillåter en högre 
genomströmning av produkter och genom detta sänks också kostnaden per produkt. 
(Park, K. & Han, S., 2001) 

Ökningar av operationseffektiviteten reducerar behovet av buffertlager och ökar den 
effektiva kapaciteten. Detta förstärker fördelarna som företaget erhållit från den 
ökade tillgängligheten av utrustningen. (Park, K. & Han, S., 2001) 
 
Växande nivåer av graden kvalitetsprodukter reducerar behovet buffertlager och ökar 
den effektiva kapaciteten. Detta för även med sig att företaget producerar färre 
mängder av defekta produkter och genom detta kommer företaget också att göra 
stora kostnadsbesparingar och få ett högre kvalitetsutbyte. (Park, K. & Han, S., 2001)  
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Figur 8 - Total utrustningseffektivitet och mål (Nakajima, 1992) 

Flera faktorer beaktas då en undersökning av utrustningens verkliga drifttillstånd 
utförs. Detta visas ovan i figur 8. Då undersökningar av det verkliga drifttillståndet 
hos maskinerna utförs inkluderas alla sex stora förluster. Nakajima (1992) säger att 
måttet på total utrustningseffektivitet kombinerar faktorerna tid, hastighet och 
utrustningens driftkvalitet och mäter hur dessa faktorer kan öka mervärdet. 

Konkurrensfördelarna som förbättrad kvalitet, ökad leveransförmåga och ökad 
flexibilitet för med sig skulle inte vara till någon nytta om de kom till genom 
överdrivet stora underhållsinvesteringar. Detta då de stora underhållsinvesteringarna 
kan göra företagets kostnader mindre konkurrenskraftiga. (Park, K. & Han, S. 2001) 

Fitchett & Sondalini (2006) anger också att OEE-uppföljningar för fokus till 
utrustningen eller processen, men att det inte kan ge den verkliga bilden av vad som 
orsakar de stora kostnaderna såvida det inte är uppenbart. 

Som ett exempel på detta skriver Fitchett & Sondalini (2006) att det kan verka som 
att OEE-värden förbättrats genom att företag införskaffar överdimensionerade 
utrustningar, skapar redundanssystem och ökar frekvensen av revisioner. De menar 
på att allt detta ska utföras innan företag börjar investera i ny utrustning.   

Enligt Park, K. & Han, S. (2001) skriver Blanchard (1981)5 att de höga kostnaderna för 
underhållsaktiviteter ofta grundar sig i otillräcklig planering av stödbehov för 
maskiner, otillräckligt beaktande av maskinens pålitlighet, ignorans av samspelet 
mellan underhållsmässighet och design och ett dåligt utformat logistikstöd. 

                                                 
5 Originaltexten fanns inte tillgänglig för granskning: Blanchard, B.S. (1981) Total maintenance 
management. Terotechnica 2, 139–145. 
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4 Företagsbeskrivning  

I detta kapitel beskrivs de företag som på något sätt varit inblandade vid framtagning 
av modellen. 

4.1 Konecranes MTS 

Konecranes AB är en koncern med 11 700 anställda (2011) och är verksamma i 47 
olika länder. Företaget är världsledande inom lyftverksamheter med ett brett 
kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar 
och terminaler. Konecranes tillhandahåller även produktivitetshöjande lösningar och 
service för lyftutrustning och verktygsmaskiner. Konecranes hade år 2011 en 
omsättning på 1896 miljoner euro och är noterat på Nasdaq OMX Helsingfors.  

Konecranes Machine Tool Service (MTS) är en del av Konecranes AB och 
tillhandahåller service och underhåll för alla typer av verktygsmaskiner inom 
verkstadsindustrin. De är en av världens största leverantörer av maskinservice. MTS 
tillhandahåller allt från en servicelösning för en enskild maskin till fullt ansvar för 
underhållsutvecklingen för alla verktygsmaskiner i produktionsanläggningen. 
Företaget är för närvarande verksamt i Finland, Sverige, Norge, Storbritannien, 
Ukraina och Estland. 

4.2 Atlas Copco Secoroc AB 

Atlas Copco Secoroc AB är ett tillverkningsföretag som producerar bergborrverktyg 
såsom borrkronor och stänger samt hårdmetall. På Atlas Copco finns cirka 600 
anställda (2012) och hade 2010 en omsättning på ~2,2 miljarder SEK. 

Atlas Copco i Fagersta har en lång historia och tack vare den gruv- och ståltradition 
som finns i området är företaget idag världsledande vad gäller tillverkning och 
leverans av bergborrverktyg. Företaget har som mål att vara i framkant med den 
senaste teknologin inom området och de strävar mot att ständigt utvecklas. 

4.3 Volvo Construction Equipment 

Volvo Construction Equipment AB är en tillverkare av anläggningsmaskiner. Volvo 
CE ingår i AB Volvo.   

Företaget är idag ett internationellt företag med fabriker utspridda runtom i världen, 
exempel på länder där fabriker finns är Tyskland, Frankrike, USA, Brasilien, Korea, 
m.fl. Denna utveckling har åstadkommits genom att Volvo CE har köpt upp företag 
runtom i världen. Dock ligger stora delar av verksamheten kvar i Sverige.  

VCE hade 2010 en omsättning på 17,7 miljarder och ca 900 anställda i 
Eskilstunafabriken 2012. 
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5 Empiri  

I detta avsnitt beskrivs det arbete som författarna genomfört. Här presenteras alltså 
all data som samlats in genom undersökningar, studier, intervjuer samt utlåtanden om 
modellen. 

5.1 Nulägesbeskrivning 

Här nedanför kommer det att tydliggöras hur MTS arbetar i dagsläget. En 
processbild av detta visas också genom figur 9. 

 

Figur 9 - MTS processteg vid nyrekrytering av kund (MTS presentationsmaterial) 

Arbetet med en ny kund kan inledas på två sätt, antingen att MTS kontaktar kunden 
eller att kunden kontaktar MTS. Finns då ett intresse för deras tjänster, hålls ett 
uppstartsmöte mellan parterna. Under detta första möte presenterar MTS MAP-
processen (Maintenance Assessment Plan) vilket är en kartläggning av verksamheten 
och maskinernas kondition, dvs. en driftsäkerhetsanalys. Under detta möte fattas 
också ett beslut om MTS ska genomföra MAP-processen. Under tiden som förlöper 
mellan uppstartsmötet och MAP-processen skickar MTS ut frågeformulär till kunden 
vilka kunden besvarar och returnerar till MTS.  

Då MAP-processen startas håller MTS en rad interjuver med nyckelpersoner på det 
berörda företaget detta för att kunna få fram en helhetsbild av kundens processer. 
Ytterligare under detta steg listas all utrustning och grundläggande data samlas ihop. 
Den listade utrustningen delas upp i fyra olika kategorier: 
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• A – Nyckelutrustning 

• B – Stor betydelse för produktion 

• C – Liten betydelse för produktion  

• D – Ingen inverkan på produktion     

Allt detta kommer i ett senare skede att användas som underlag vid prissättning och 
underhållsplanering. 

 
Figur 10 - MAP driftsäkerhetsanalys (www.konecranes.se)  

Efter att MAP-processen (se figur 10) är avslutad kommer MTS att behandla de 
insamlade uppgifterna innan de återvänder till kunden för att presentera resultaten 
från MAP-processen. Under detta steg ligger fokus på att skapa ett samförstånd för 
det resultat som MTS tagit fram. Ytterligare ett syfte med detta tredje steg i 
kundrekryteringsprocessen är att fastställa att de insamlade uppgifterna är korrekta.   

Då MTS har samlat in det underlag de anser sig behöva och fastställt att det är 
korrekt börjar MTS att bygga upp en utvecklingsplan för kunden.  I det fjärde och 
sista steget presenterar MTS de underhållslösningar de anser att kunden är i behov 
av. Huvudpunkterna för detta möte är beräkning av underhållstimmar, 
kostnadskalkylen och förslag till KPI (Key Performance Index).  

MTS beräknar i vanliga fall ingen stilleståndskostnad då de offererar sina 
underhållstjänster. Utan MTS gör en kalkyl tillsammans med kunden, där de 
använder kundens existerande modell som underlag för prissättningen av MTS 
underhållstjänster. I majoriteten av fallen motsvarar kalkylen den modell kunden har 
som produktkalkyl varav MTS i samråd med kunden subtraherar materialkostnaderna 
samt vissa andra kostnader som inte uppstår då maskinen är ur drift. 

Då kunden är förvärvad påbörjar MTS sitt uppdrag. För att försäkra sig om att 
utvecklingen går i rätt riktning jämför MTS de uppnådda resultaten med de uppsatta 
målen och korrigerar om avvikelser från målen uppstår. MTS tar även fram 
procedurer och rutiner för att kunna leda verksamheten framåt.  

5.2 Utformning och uppbyggnad av modellen. 

Då arbetet med att ta fram kostnadsmodellen påbörjades tittade författarna på 
befintliga modeller inom närliggande områden som skulle kunna anpassas efter de 
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direktiv som är aktuella för detta arbete. Problem uppstod då dessa modeller inte 
utgick ifrån ett top-down-perspektiv, dvs. en fördelning av de faktiska kostnaderna 
för en tidigare period.  

Därefter påbörjades arbetet med framtagning av en helt ny modell. Då ett direktiv 
för arbetet var att arbetet skall utgå ifrån företagets resultaträkning uppstod problem 
då det finns två alternativa metoder för företag att ställa upp sin redovisning på. De 
skiljer sig på ett sådant sätt att det skulle vara tvunget att ta fram två olika modeller 
för respektive resultaträkningsuppställning.  

För att undvika att behöva ta fram två modeller löstes detta problem genom att de 
kostnadsslag som resultaträkningens kostnader bygger på kopplades ihop med 2012-
års BAS-kontoplan. BAS-kontoplanen är också utgångspunkt där företag hämtar de 
data som används ibland annat resultaträkningen.  

Under ett möte med arbetets uppdragsgivare framkom önskemål om att i modellen 
ta i beaktande av den redundans som kan finnas bland utrustning. Att ta hänsyn till 
detta medför att avkall från direktiv om kostnadsmodellens enkelhet och trovärdighet 
måste göras. Dock tas detta indirekt i beaktande då modellen använder sig av de 
faktiska kostnaderna för en tidigare period. Ytterligare önskemål om en faktor där en 
maskins kritikalitet för efterföljande produktionsavsnitt framkom under 
undersökningen som gjordes bland fackmän inom tillverkningsindustrin. Detta likt 
redundans tas endast i indirekt beaktande. 

Under arbetet har författarna haft kontinuerlig kontakt med uppdragsgivare och 
handledare som har bidragit med inputs och värdefulla tankar. 

5.3 Företagsbesök 

I detta avsnitt redogör författarna för de företagsbesök som genomförts under 
arbetets gång.  

5.3.1 Atlas Copco Secoroc AB 

Den 22 maj 2012 genomfördes ett besök hos Atlas Copco i Fagersta med syftet att 
genomföra ett test av den modell som beskrivs i denna rapport. Ytterligare hade 
författarna för avsikt att observera hur enkelt eller svårt de data som modellen kräver 
är att få fram. Författarna besökte Atlas Copcos fabrik för stångtillverkning och 
tillverkning av nackadaptrar (PS), uppdelning av verksamheten i Fagersta visas nedan 
i figur 11. PS-fabriken delas in i fyra avdelningar; PSS, PSF, PSM och PSX. Inom PS-
fabriken arbetar ca: 180 personer.  

 



 

32  

 

P

Produktbolag 
Sverige

Sänkborrfabriken

PD

Ca: 73 anställda

Hårdmetallfabriken

PH

ca: 50 anställda

Stiftborrfabriken

PB

ca: 70 anställda

Skarvfabriken/

Nackadaptrar

PS

ca: 180 anställda

Värmebehandling

PV

ca: 30 anställda

Ockelbofabriken

PO

ca: 80 anställda

Divisionsexpert Divisionsexpert

Under besöket träffade författarna, utöver handledare Martti Jalava, personer inom 
följande arbetsområden: 

• Produktionsutveckling 

• Projektkoordinering 

• Produktionsledning för PSM 

• Produktionsteknik 

• Verkstadsledning 

Martti hade även bokat tid för möte med controller på PS som dock inte kunde 
medverka.  

Startpunkten för dagen var att upprätta en agenda. Martti föredrog vad samarbetet 
mellan författarna och MTS går ut på för produktionsutvecklaren och 
verkstadschefen. Under presentationen säger produktionsutvecklaren att det är 
ytterst svårt att i förväg räkna ut den exakta driftsstoppskostnaden då det är 
komplext och att det är många variabler som ska vägas in. Produktionsutvecklaren 
menar på att det inte är förens allt är betalt och utrustningen åter är i drift som den 
faktiska stilleståndskostnaden kan fastställas. Diskussionen med denne fortsatte och 
författarnas bild över driftsstoppskostnader förstärktes. Produktionsutvecklaren 
tycker även att författarna tänkt till och att det var bra att diskussioner har förts med 
fler personer än bara från produktionsavsnitt, exempelvis ekonomer, detta då det har 
medfört fler infallsvinklar till problemet. 

Under diskussionen med produktionsutvecklaren framkom även Atlas Copcos 
modell för beräkning av driftsstoppskostnaden. Atlas Copco ser enbart till de 
förlorade intäkterna. Denne nämner vidare att inom Atlas Copco används 
interndebitering. 

Figur 11 - Organisationsschema Atlas Copco Secoroc AB 
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Efter mötet med verkstadschefen och produktionsutvecklaren genomfördes en 
rundvandring i verkstaden, PS (Produktbolag Sverige Stångflöde). 
Produktionsutvecklaren visade författarna och handledare Martti runt i PS-flödet. 
Under denna tid pratade författarna parallellt med Martti om indelningsmöjligheter 
till modellen, detta för att kunna anpassa denna till Atlas Copcos produktions- och 
organisationsupplägg. Författarna beslutade i samråd med Martti att gruppera in 
maskinerna i produktionsceller. Detta för att om någon maskin stannar, stoppas hela 
produktionscellen. Detta kommer att medföra att författarna istället för att beräkna 
stilleståndskostnaden för en maskin istället beräknar stilleståndskostnaden för hela 
cellen. 

Efter rundvandringen fördes samtal med produktionsledaren (PL) för PSM och dess 
produktionstekniker (PT). Martti föredrog ytterligare en gång vad vårt samarbete går 
ut på för PL och PT. Anledningen till att författarna träffade dessa personer var för 
att få tillgång till de indata som fördelningsnycklarna kräver. Författarna förklarade 
modellens tankegång för både PL och PT de tyckte det verkade vara en välbetänkt 
modell. Dock visade det sig att enbart indata för avdelningen PSM kunde 
tillhandahållas. Detta ledde till att författarna blev tvungna att diskutera med Martti 
om att enbart utföra testet mot PSM-avdelningen, dock ville Martti att testet skulle 
täcka hela PS-fabriken.  

Efter mötet med PL och PT fördes en diskussion med Martti om att anpassa 
modellen till Atlas Copcos verksamhet. I samråd med handledaren ströks vissa 
kostnadsslag bort från modellen. Detta då företaget inte förmådde att tillhandahålla 
dessa kostnader på grund av bl.a. tidsbrist. 

Efter lunchen introducerades projektkoordinatorn för samarbetet mellan författarna 
och MTS och modellen presenterades för denne. Projektkoordinatorn noterade vilka 
kostnadsslag där kostnader behövdes tas fram för att kunna provköra modellen.   

Det försvårade arbetet en hel del att författarna bara hade möjlighet att titta på PS-
fabriken och inte på hela verksamheten. I och med detta kommer förmodligen vissa 
av fördelningsnycklarna att vara tvungna att reduceras. Exempelvis fördes en 
diskussion med Martti om att ändra de fördelningsnycklar som använder sig av 
andelen mantimmar till andel av maskintimmar.  

Atlas Copco förmådde inte att tillhandahålla alla de indata författarna bad om under 
dagen då testet skulle genomföras. Detta berodde till stor del på att företaget 
genomförde en internrevision under tiden för besöket. Författarna lämnade sina 
kontaktuppgifter samt modellen med tillhörande förklaringstext till 
projektkoordinatorn för vidarebefordring till deras controller. Då författarna inte har 
lyckats med att inhämta alla de data som krävs skulle projektkoordinatorn skicka 
dessa via e-post. Omständigheterna med att nyckelpersoner inte var närvarande 
försvårade arbetet oerhört. 
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Då författarna i skrivande stund ännu inte fått tillgång till de indata som krävs kan 
inte heller testet genomföras som tänkt. 

5.3.2 Volvo Construction Equipment AB 

Den 24 maj 2012 genomfördes ett företagsbesök hos Volvo Construction 
Equipment AB i Eskilstuna (VCE). Författarna besökte VCEs fabrik för axlar samt 
växellådor till anläggningsmaskiner. Under besöket träffade författarna en controller 
och en ekonomikonsult.  

Mötet började med att författarna presenterade sin modell för dessa två. Därefter 
framlade controllern sin teori på problemet och sina synpunkter på den modell som 
presenteras i denna rapport. Efter att alla felaktiga uppfattningar rätts ut framkom ett 
antal mycket intressanta åsikter. Controllern var tydlig med att framhålla att med den 
modell som författarna tagit fram uppnås inte hela bilden av vad ett driftstopp 
kostar. Controllern förespråkade att utgångspunkten skall vara haveriet och därifrån 
finna de aktiviteter och kostnader som triggas. Författarna förklarade då sin 
förhållning där problemet angrips ur ett top-down-perspektiv istället för det som 
skulle kunna förklaras som ett bottom-up-perspektiv. Dock framkom genom detta 
en intressant teori om att med hjälp av fördelningsnycklar skall möjliggöra en 
uppdelning av de olika typer av driftstopp som kan uppstå, t.ex. haverier, 
förebyggande underhåll, materialbrist, personalbrist etc.  

Då en del missuppfattningar kring definitionerna av indata och fördelningsnycklar 
hade uppstått drar författarna slutsatsen att dessa bör beskrivas ännu tydligare. 

Det framkom också de problem som kan uppstå med att hänsyn inte tas till den 
ekonomiska påverkan då kostnaden inte är kopplad till antalet producerade detaljer. 
Controllern tog deras Key Performance Index (KPI) som exempel: en maskingrupp 
där medarbetarna arbetar med att sänka kostnaderna för t.ex. förbrukningsvaror 
såsom frässkär och då reducerar antalet frässkär per detalj. Medarbetarna kan dock 
inte se denna förbättring i sitt KPI då företaget under samma period har ökat 
produktionsvolymen. Detta beror på att kostnadsreduceringen som uppnåtts genom 
förbättringarna är lägre än de ökade kostnader som uppstår på grund av ökningen i 
produktionsvolym. Samma problem kan uppstå då ett företag med hjälp av modellen 
vill framhålla eventuella förbättringar som genomförts. D.v.s. att med modellens 
hjälp påvisa kostnadsbesparingen i monetära termer. Detta gäller dock endast i de fall 
där företaget själva vill tillämpa modellen.  

Både controllern och ekonomikonsulten berättade slutligen, även om de som 
ekonomer har vissa invändningar mot detta, att VCE med största sannolikhet 
kommer att använda sig av en modell med samma synsätt som författarna. Detta på 
grund av att användbarheten utav en alltför komplex modell, där samtliga faktorer tas 
i beaktande, går förlorad.  
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5.4 Utlåtanden om modellen 

En mindre undersökning enligt en Delphi-baserad metod har genomförts. 
Författarna lät ett antal fackmän utvärdera modellen, dock har alla inte kunnat bidra 
till arbetet. De medverkande fick tillgång till modellen samt ett tidigare utkast av den 
modellförklaring som presenteras i rapporten. Personerna som har yttrat sig om 
modellen är personer som är verksamma inom olika områden som berör rapportens 
ämne. Dessa utlåtanden har haft en bidragande effekt i författarnas 
modellframtagning. Ett flertal av dessa kontakter bidrog en kontaktperson på SMGC 
med. På grund av integritetsskäl har författarna valt att anonymisera de bidragande 
personerna. Nedan följer en lista över kontaktade fackmäns verksamhetsområden: 

• Affärsområdeschef inom underhållsbranschen 
• Underhållsstrateg inom fordonsindustrin  
• Underhållskonsult inom tillverkningsindustrin    
• Underhållschef inom tillverkningsindustrin  

• Key account manager inom tillverkningsindustrin 
• Factory controller inom tillverkningsindustrin 
• VD inom teknikkonsultbranschen  
• Underhållschef inom processindustrin 
• Underhållschef inom fordonsindustrin  
• Produktionsteknisk chef inom tillverkningsindustrin  
• Underhållschef inom processindustrin  
• Produktionschef inom teknikindustrin  
• Lektor inom industriell ekonomi 
• Civilekonom inom redovisningsbranschen 
• Strategic Maintenance and Machinery inom tillverkningsindustrin 
• Verkstadschef inom tillverkningsindustrin 
• Controller inom fordonsindustrin 

Samtliga erhållna svar presenteras i sin helhet i bilaga 1. Bland de svar författarna 
mottagit framkommer det många intressanta idéer och tankar kring 
driftstoppskostnader. Det är ingen av de tillfrågade som avfärdar modellen. Dessa 
svar har givit författarna en större förståelse av hur komplex bilden av driftstopp är. 

Bland annat nämner underhållsstrategen från fordonsindustrin att kritikaliteten hos 
en producerande enhet som en faktor för driftstoppskostnader. En av 
underhållscheferna från tillverkningsindustrin nämner ökade transportkostnader och 
förlorat goodwill som andra faktorer. 

Då författarna tyvärr inte kunnat testa modellen fullt ut har författarna i vissa frågor 
fått förlita sig på de utlåtanden som mottagits. Författarna hade en farhåga om att det 
inte skulle gå att tillämpa BAS-kontoplanen på alla företag. Detta bör dock inte 
utgöra något problem enligt lektorn inom industriell ekonomi samt enligt 
civilekonomen från redovisningsbranschen. Detta då indelningen av kostnader är 
tillämpbar på de flesta företag.  
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6 Resultat 

I detta kapitel beskrivs teoretiskt den modell som arbetet syftat till att ta fram, 
därefter beskrivs hur beräkningsmodellen bör användas med definition av 
fördelningsnycklar etc. I slutet av detta kapitel återfinns även svaren på 
frågeställningarna som ställts inför arbetet.  

6.1 Modellförklaring 

Under detta kapitel beskriver författarna den framtagna modellens syfte och 
uppbyggnad. 

6.1.1 Modellens syfte 

Syftet med modellen är att ge en grov uppskattning av vad en stilleståndstimme hos 
en tillverkningsmaskin eller en maskingrupp kostar företag. Målgruppen är främst 
företag inom verkstadsindustrin som bearbetar och monterar produkter och 
komponenter.  

Författarnas utgångspunkt är, till skillnad från den traditionella ekonomisynen där 
produkten ses som en kostnadsbärare, att författarna istället ser maskinen som 
kostnadsbärare. På detta sätt försöker författarna att flytta fokus från produkten till 
de värdeskapande tillverkningsutrustningarna. Likt Ahlmann (2002) ser författarna 
alltså att det är maskinen som genererar intäkter åt företaget och inte produkten. Med 
denna utgångspunkt till problemet bör också samtliga kostnader användas vid 
beräkningen av stilleståndstimmen. Detta då dessa kostnader annars belastar 
maskinerna som är i drift. Dock bortser författarna från kostnadsposterna ”Material” 
och ”Indirekt material”, dvs. material som direkt kan hänföras till produkten. Detta 
på grund av att dessa kostnader inte förbrukas vid maskinhaveri. 

För att eliminera de problem som kan uppstå då beräkning av kostnader utförs, dvs. 
ur ett bottom-up perspektiv, har författarna istället valt att fördela ut kostnaderna 
från resultaträkningen och företagets kontoplan (top-down).  

På uppdragsgivarens inrådan har författarna valt att dela upp kostnaden i tre olika 
nivåer, bruttoresultat (GM), rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) och 
rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT). Detta för att ge MTS ett bättre 
förhandlingsutrymme. 

Modellen tar inte hänsyn till de förlorade intäkterna som uppstår då en maskin inte 
kan uppfylla sin arbetsuppgift och inte heller de eventuella kostnader som kan 
hänföras till skadat varumärke och förlorade framtida affärsmöjligheter.  

6.1.2 Modellens uppbyggnad 

Modellen är uppdelad i fem steg där utgångspunkten är företagets resultaträkning 
(RR). RR delas upp i tre kategorier:  

1. GM – KSV 



 

37  

 

2. EBITDA – AFFO och FoU  
3. EBIT – Avskrivningar 

I steg två (visas i figur 12) bryts dessa tre ner till ett antal olika kostnadsslag. 
Kostnaderna hämtas sedan från den BAS-kontoplan som företaget använder till 
redovisning. 

 

 

Figur 12 - Steg 1 och 2 av modellen 

Nästföljande steg (visas i figur 13) i modellen finns endast med för att visuellt visa på 
hur kostnaderna påverkas av ett maskinhaveri. 

 

Figur 13 - Steg 2 och 3 av modellen 

I steg fyra tas fördelningsnycklar fram för att möjliggöra kostnadsfördelningen. De 
data som behövs samlas in för att användas till fördelningsnycklarna är som följer: 

• Antal operatörer/montörer (kollektivanställda i direkt produktion) 
• Maskinlista 
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• Maskinkort 
• Ritningar på byggnader (kvadratmeteryta) 
• Antal datorer (i produktion) 
• Maskintimmar 
• Mantimmar 
• Stilleståndstimmar 

 

 
Figur 14 - Steg 3 och 4 av modellen 

Som framgår av figur 14 ovan fördelar modellen inte de två första kostnaderna 
(Material och Indirekt material). Detta på grund av att dessa kostnader inte förbrukas vid 
maskinhaveri.  

I steg fem kan därefter allokering till maskin göras och resultatet blir 
stilleståndskostnaden för en maskin per föregående redovisningsperiod. Då 
stilleståndskostnaden tagits fram återstår en klumpsumma att fördela ut per timme. 
Då kostnaderna är baserade på föregående period ska också den tid som kostnaden 
fördelas med vara den faktiska planerade tiden för samma period för den givna 
maskinen. 

 

Figur 15 - Hela modellen på Gross Margin-nivå 

Då kostnaden på EBIT-nivå söks adderas alla tre kategoriers (GM, EBITDA och 
EBIT) summor ihop och fördelas därefter ut med hjälp av fördelningsnycklarna på 
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maskin. Om istället kostnaden på GM-nivå söks används endast den första kategorin 
som visas i figur 15.  

Uppställningen av kostnader är hämtad från den funktionsindelade resultaträkningen, 
trots detta fungerar modellen även då en kostnadsslagsindelad resultaträkning 
används. Detta då kostnaderna hämtas från BAS-kontoplan eller motsvarande. 

För att se modellförklaringen i sin helhet, se bilaga 2. 

6.2 Beräkningsmodellen 

Under denna rubrik beskrivs beräkningsmodellen och hur den är tänkt att används. 

6.2.1 Kostnader 

För att beräkna stilleståndskostnaden hos en maskin eller maskingrupp krävs tillgång 
till företagets samtliga kostnader som ligger till grund för de kostnader som redovisas 
i resultaträkningens rörelseresultatdel. Dessa motsvaras i BAS-kontoplanen av 
kontoklass 4 till 7, dock bortses kontoklass 4 (Utgifter/kostnader för varor, material och 
vissa köpta tjänster) då dessa kostnader inte förbrukas då maskinen ej är i drift. BAS-
kontoplanen hittas i bilaga 3. Samtliga av dessa kostnader förs sedan in i modellen, 
enligt figur 16. Dock med undantag för de rödmarkerade fälten. Detta då de 
kostnaderna automatiskt hämtas från respektive kostnadsslag på GM-nivå.   

Vad gäller avskrivningar görs en indelning där de avskrivningar som hänförs till de 
maskiner som finns i maskingruppen fördelas direkt. Medan de avskrivningar 
avseende till exempel byggnader och liknande görs en generell fördelning, dessa 
avskrivningar förs in enligt figur 16 nedan. 
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Figur 16 - Indata för kostnader (Indata är fiktivt) 

Modellen är utformad för att kunna användas i bearbetningsintensiva företag likväl 
som i monteringsintensiva företag. Då beräkning av stilleståndskostnaden i en 
monteringslina utförs skall en monteringsstation ses som beräkningsobjekt. 

6.2.2 Indata 

Utöver ovan nämnda uppgifter krävs ytterligare indata för att kunna skapa 
fördelningsnycklarna. Det är av stor vikt att dessa uppgifter hämtas från samma 
period som kostnaderna bygger på. Dels krävs uppgifter för de totala 
företagsuppgifterna, dessa uppgifter förs sedan in enligt figur 17. 

 

Figur 17 - Indata för skapande av fördelningsnycklar (Indata är fiktivt) 

Därefter förs uppgifter in för varje enskild maskingrupp, se figur 18. 
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Figur 18 - Indata för maskingrupp (Indata är fiktivt) 

Dessa data och hur de ska definieras beskrivs nedan:  

Indata totalt: 

S:a avskrivningar  

Är de direkta totala avskrivningarna för de maskiner som finns i maskingruppen. 

Antal operatörer (totalt) 

Det totala antalet operatörer och montörer som arbetar direkt med produktion. 
Lagerpersonal, logistikpersonal och liknande skall inte räknas in. 

Kvadratmeteryta (totalt) 

Företagets totala yta som används för produktion och administration/försäljning. 
Dock bortses från lagerutrymmen, omklädningsrum, underhållsavdelning och 
liknande. 

Kvadratmeteryta (totalt kontor) 

Den yta som används för administration, ledning och försäljning. 

Antal datorer (totalt produktion) 

Här anges det totala antalet datorer som finns vid maskin och monteringsstation. 

Maskintimmar (totalt) 

Företagets totala maskintimmar för samtliga maskiner/monteringsstationer. 

Mantimmar (totalt) 

Produktionspersonalens, den personal som arbetar med direkt värdeskapande 
arbetsuppgifter, totala mantimmar för samtliga maskiner/monteringsstationer. 

Stilleståndstimmar (totalt) 

Företagets totala antal stilleståndstimmar.  
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Antal maskiner (totalt) 

Företagets totala antal maskiner och monteringsstationer. 

Indata per maskingrupp: 

Antal operatörer 

Det antal operatörer eller montörer som arbetar direkt vid maskin eller 
monteringsstation.  

Kvadratmeteryta 

Den yta som maskinen/monteringsstationen och dess kringutrustning tar i anspråk. 

Antal datorer 

Det antal datorer som används vid maskin/monteringsstation. Då en dator används 
av flera maskiner/monteringsstationer anges den andel som används. 

Maskintimmar 

De sammanlagda maskintimmarna för samtliga maskiner. 

Mantimmar 

Produktionspersonalens, den personal som arbetar med direkt värdeskapande 
arbetsuppgifter, totala mantimmar för den aktuella maskinen/monteringsstationen. 

 

Stilleståndstimmar  

De sammanlagda stilleståndstimmarna för samtliga maskiner. 

6.2.3 Fördelningsnycklar 

Andel av företagets totala mantimmar – används som fördelningsnyckel för: 

• Direkt lön 

• Förbrukningsmaterial 

• Lön administration 

• Övriga externa tjänster och kostnader 

• Kontorsmaterial och trycksaker 

• Lön försäljning/marknadsföring 

Andel av företagets totala yta – används som fördelningsnyckel för: 

• Lokalkostnader produktion 

• Energikostnader produktion 
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• Försäkringar produktion 

• Lokalkostnader kontor 

• Energikostnader kontor 

• Försäkringar och övriga riskkostnader kontor 

Andel av företagets totala antal maskintimmar – används som fördelningsnyckel 
för: 

• Verktygskostnader 

• Logistik och lager 

• Reklam/annonsering 

• Utvecklingskostnader 

Andel av företagets totala antal stilleståndstimmar – används som 
fördelningsnyckel för: 

• Underhåll 

Andel av företagets totala antal operatörer/montörer – används som 
fördelningsnyckel för: 

• Styrelse- och VD-lön 

Andel av produktionens totala antal datorer – används som fördelningsnyckel 
för: 

• IT 

För att möjliggöra fördelning av kostnader såsom 

• Resekostnader 

• Övriga rörelsekostnader 

• Övriga försäljningskostnader 

• Resterande av- och nedskrivningar som inte redan fördelats ut. 

används en generell fördelningsnyckel där kostnaden fördelas som den andel 
maskiner/monteringsstationer som finns i maskingruppen utav företagets totala antal 
maskiner. 

De andelar av företagskostnaderna som en maskin eller maskingrupp ska bära visas 
sedan i figuren enligt figur 19. 
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Figur 19 - Andel av företagskostnader som en maskin skall bära (Indata är fiktivt) 

Den enda kostnaden som inte kräver fördelningsnyckel är maskinernas avskrivningar. 

För att se beräkningsmodellen i sin helhet, se bilaga 4. 

Då arbetet startade hade författarna två frågeställningar att besvara. Dessa var: 

• Hur ska kostnaderna ska allokeras på en maskin? 

• Vilka timmar ska kostnaderna fördelas på? 

Med denna modell besvaras den första frågan genom att modellen allokerar 
kostnaderna genom ett antal olika fördelningsnycklar och kostnaderna hämtade från 
företagets kontoplan. Den andra frågan besvaras med att, då kostnaderna är baserade 
på föregående period ska också den tid som kostnaden fördelas på vara den faktiska 
planerade tiden för samma period för den givna maskinen.  
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7 Diskussion/Analys 

Under denna rubrik görs jämförelser av den teori som finns och det som beskrivs i 
empiriavsnittet. I kapitlet görs även analyser av resultatet. 

7.1 Teori och modell 

Då författarna har tagit fram en modell åt sin uppdragsgivare är det viktigt att notera 
det som Greve (1991) skriver: ”En modell är en avbild av verkligheten. Det är ingen 
fullständig avbild – vissa dimensioner finns med, men många har exkluderats.” Med 
detta vill författarna framhålla att modellen inte ger den fullständiga bilden av 
stilleståndskostnaden orsakat av ett haveri. Dock ger den en presumtiv kostnad.   

Det finns ett fåtal teorier om vad ett stillestånd i en tillverkningsmaskin kostar. 
Exempelvis behandlar Coetzee (2004) detta ämne och beskriver kostnaden som 
summan av reparationsmaterialet, arbetskostnaden och inkomstbortfallet. Med detta 
synsätt bortser Coetzee (2004) från de fasta och rörliga kostnader som inte täcks då 
maskinen inte producerar. Exempelvis hyra för den yta maskinen upptar och 
outnyttjade operatörsresurser för samma maskin etc. Detta innebär att andra 
maskiner (om sådana finns) måste täcka dessa kostnader.  

Ahlmann (2002) och Hagberg & Henriksson (2010) delar i stort sett uppfattning om 
vilka kostnader som ett driftstopp består av. De gör indelningen; direkta 
underhållskostnader, indirekta underhållskostnader och förlorade intäkter. De direkta 
kostnaderna är kostnaden av underhåll och återställning av maskin till ett 
funktionsdugligt skick. De indirekta kostnaderna är verksamhetskostnader som 
orsakas av underhåll, men som uppstår på andra platser i produktionen. Och de 
förlorade intäkterna motsvaras av minskade försäljningsvolymer, försämrad kvalitet 
och missade leveranser etc. Likt Coetzee (2004) missar även Ahlmann (2002) och 
Hagberg & Henriksson (2010) de övriga företagskostnaderna som skall täckas. 

Dock delar Ahlmann (2002) författarnas uppfattning om att maskiner införskaffas 
för att bära företagets kostnader samt generera intäkter. Även civilekonomen från 
redovisningsbranschen (se bilaga 1) stärker denna tes i sitt utlåtande om modellen. 
Med denna utgångspunkt drar författarna slutsatsen att då en enhet havererar upphör 
de intäkter som täcker företagets kostnader. Detta genom att enheten inte längre 
skapar ett värde. 

De kostnader som vid ett haveri förlorar täckning är de kostnader som återspeglas i 
företagets resultaträkning, bortsett från materialkostnader samt finansiella kostnader. 
Med den tidigare slutsatsen, att då en enhet inte längre skapar värde för företaget och 
därmed inte täcker företagets kostnader, är detta de kostnader en maskin eller enhet 
bör belastas med då den havererar. Dock är detta den kostnad per den period 
varifrån dessa är hämtade.  
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Dessa kostnader bör sedan fördelas så objektivt som möjligt till varje enskild maskin 
eller maskingrupp. Detta ger då den totala kostnaden för en maskin eller enhet under 
den givna tidsperioden.  

Denna kostnadssumma fördelas därefter per det antal planerade maskintimmar under 
den tidsperiod varifrån kostnaderna är hämtade ifrån.  

Detta synsätt använder även Sondalini (2012) då han säger att ”när utrustningen inte 
är i drift kan den inte bidra till företagets vinst” dock använder Sondalini (2012) en 
annan metod för fördelning av kostnader. 

7.2 Problem och kritik 

Då direktiven var att modellen skall utgå ifrån ett företags resultaträkning 
identifierades tidigt ett problem med att företag enligt Svensk redovisningslag har två 
olika redovisningsuppställningar att använda sig av. Detta skulle ha medfört att två 
olika modeller, en för varje redovisningsuppställning, varit nödvändigt att ta fram. 
För att undgå detta problem hämtas kostnaderna istället direkt från det underlag 
vilket utgör redovisningen för företaget. Det finns flera olika typer av sådana 
kontoplaner, dock har författarna utgått ifrån BAS-kontoplanen som är en av de 
vanligast förekommande, men i och med detta skapas dock ett problem med att 
företag är i mycket liten utsträckning villiga att lämna ut uppgifter som kostnader.  

En förutsättning för att detta skall fungera då MTS använder modellen är att samtliga 
parter tillämpar Open-book accounting. Detta i sin tur kräver att båda parter finner 
förtroende för varandra skriver Mouritsen, Hansen & Hansen (2001). I detta fall 
skapas detta förtroende då MTS har möjlighet till en ny kund och företaget har 
möjlighet att sänka sina underhållskostnader och fokusera på sin kärnverksamhet. 

Beroende på de direktiv arbetet haft har författarna fått bortse från de eventuella 
förlorade intäkterna och även mjuka värden där ett direkt värde är svårt att återge 
såsom förlorade framtida intäkter, förlorat kundförtroende, skadat varumärke etc. 
Den beskrivna modellen tar inte heller hänsyn till ett företags maskiners olika 
betydelse, det som brukar kallas maskinklassificering. 

När arbetet med modellen initierades önskade uppdragsgivaren att modellen om 
möjligt också skall ta hänsyn till den redundans som finns i vissa tillverkningsflöden. 
Detta blev senare en avgränsning för arbetet då ett sådant hänsynstagande inte utan 
vidare skulle kunna göras utan att enkelhet och trovärdighet skulle frångås. Dock tas 
indirekt beaktande till redundans då modellens underlag baseras på företagets 
historiska data där redundans finns återgiven i form av kostnader. Även ”knock-on” 
kostnader, beroende på den dominoeffekt som kan uppstå när en maskin stannar, tas 
i beaktande utav ovan nämnda orsak. 

Under ett möte med handledaren för projektet framkom önskemål om att författarna 
skall utforma modellen så att denna är anpassad för beaktande av beläggningsgrad. 
Detta för att exempelvis där en maskingrupp där 2-skift tillämpas inte skall belastas 
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med en lika hög kostnad som där 5-skift används. Detta tar modellen hänsyn till 
genom de olika fördelningsnycklar som används, exempelvis genom antalet anställda 
per maskingrupp och maskinens produktionstimmar. 

Ett problem författarna själva upplever är att modellen baserar stilleståndskostnaden 
på föregående räkenskapsår. Detta kan medföra att den sanna kostnaden inte 
stämmer för det nuvarande året. Detta då resultaträkningen består av historiska data. 

Utav det svar, som erhölls i den undersökning som utförts, som underhållsstrategen 
från bilindustrin (se bilaga 1) gav framgår hans förslag om att ta kritikalitet i 
beaktande. Uppfattningen delas av Sondalini (2012) som säger att risken är 
frekvensen av driftstoppen multiplicerat med konsekvenserna. Dock uppstår då 
problem med den enkelhet och trovärdighet som efterfrågas av uppdragsgivaren 
MTS. Både underhållsstrategen och Sondalini (2012) beskriver de ”knock-on” 
kostnader som kan uppstå då produktionen i efterkommande leverantörsled drabbas. 
Skulle allt detta tas i beaktande skulle modellen bli för komplex. 

Författarna är fullt medvetna om att för att kunna beräkna den exakta kostnaden för 
ett haveristillestånd skulle det vara nödvändigt med ett flertal andra faktorer såsom 
intäktsbortfall, redundans och kritikalitet etc. Detta efterfrågas inte av 
uppdragsgivaren och de efterfrågar också den enkelhet och trovärdighet som tidigare 
beskrivits. Att beräkna den exakta kostnaden skulle med alla parametrar som kan 
uppstå göra modellen så pass komplex att användbarheten skulle gå förlorad. 
Exempelvis bör en sådan modell då, för den exakta kostnaden, ta i beaktande 
intäktsbortfall. Detta är i sin tur beroende på vilken anläggningsutnyttjandegrad som 
utrustningen har och också eventuell redundans måste tas med i beräkning etc. Att ta 
fram dessa faktorer är i sig ett alltför tidskrävande arbete för att författarna skall 
kunna ta dessa i beaktande. 

Författarna vill vara tydliga med att poängtera att modellen inte ger den kompletta 
bilden av vad en stilleståndstimme vid haveri kostar. Dock ger den ett bra 
schablonvärde. För att återge den exakta kostnaden måste ett flertal faktorer räknas 
in såsom redundans, maskinklassificering, mojligheter till övertidsarbete etc.  

Detta är något som några av de medverkande i utvärderingen har påtalat. Exempelvis 
framhåller controllern från ett av företagsbesöken att modellen inte kan beskriva den 
fullständiga bilden. 

Även under det besök som gjordes på Atlas Copco Secoroc AB och i den diskussion 
som fördes med produktionsutvecklaren påtalade denne att driftsstoppskostnaden 
som framkommer i modellen inte ger den fullständiga bilden, denne utvecklar även 
sitt påstående. Produktionsutvecklaren menar att då en maskin stannar blir företag på 
något sätt ofta tvungen att lösa situationen, denne menar att företag kan använda sig 
av övertidsarbete, lego-tillverkare, vad som än kan lösa situationen etc. Detta medför 
att intäkterna kan skapas, dock till en högre kostnad. Dock blir en sådan modell, 
enligt författarnas mening, alltför komplex för att kunna användas som underlag i 
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den dagliga verksamheten. Produktionsutvecklarens synsätt på driftsstoppskostnad 
påminner i stora drag om den teori Sondalini (2012) presenterar. 
Produktionsutvecklaren menar också att driftsstoppskostnaden och de slöserier som 
det medför startar då maskinen havererar och upphör inte förrän sista kronan på 
sista fakturan är betald. Även här delar denne åsikt med Sondalini (2012.) 

Författarna vill tydligt framhålla att validiteten för den framtagna modellen inte håller 
den nivå som författarna anser önskvärt. Detta då företagstesterna inte har kunnat 
utföras i den utsträckning som önskats. Författarna tror att detta kan bero på att 
uppdragsgivaren, MTS, har ett vinstintresse vilket medför att företagen inte öppet vill 
delge sina kostnader på grund av detta.  

7.3 Användningsområden 

Användningsområdet för modellen kan breddas genom att tillverkningsföretagen 
själva applicerar denna. Det är möjligt att använda resultatet i modellen som underlag 
då avdelningar vill äska pengar för förbättringsprojekt etc.  

Fitchett & Sondalini (2006) menar att enbart OEE-uppföljningar inte ger den 
verkliga bilden över vad som orsakar de stora kostnaderna. De företag som använder 
sig av OEE-uppföljningar kan med denna modell göra bedömningar av vad den 
outnyttjade kapaciteten kostar. Detta kan i sin tur medföra att det blir lättare att 
övertala såväl ledning som medarbetare då förändringar och förbättringar skall 
genomföras. 

Haverikostnaden som genereras av modellen, presenterad i denna rapport, 
tillsammans med det intäktsbortfall som uppstår då utrustningen ej är i drift kan 
användas som en övre gräns för MTS underhållstjänsters timpris. Ett högre pris 
skulle medföra att det inte längre är lönsamt att anlita MTS, förutsatt att de fördelar 
som kan uppnås då det anlitande företaget enbart kan fokusera på sin 
kärnverksamhet inte beaktas. 

7.4 Analyser 

Då arbetet med modellens framtagande gjordes har författarnas tidigare erfarenheter 
inom produktkalkylering, där produkten belastas med samtliga kostnader, fått 
frångås. Istället tillämpas den syn som är vanlig inom Lean-produktion. Lean-
produktion utgår från att öka den värdeskapande tiden och reducera den icke-
värdeskapande tiden. Innebörden av detta är att de entiteter som skapar värdet för 
företaget också skall bära dess kostnader. Detta innebär ett liknande synsätt som 
författarna och Ahlmann (2002) förespråkar, maskinens uppgift är att generera 
intäkter och genom detta också täcka företagets kostnader. 

Enligt det utlåtandet författarna mottagit från underhållsstrategen, från 
fordonsindustrin, angående kostnadsmodellen framkommer det att dennes företag 
sällan använder sig av fakta då driftsstoppskostnaderna ska fastställas och att de inte 
går lika djupt i detta ämne som författarnas modell gör (se bilaga 1). Detta grundar 
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sig troligtvis på att det många gånger är ett mycket omfattande arbete som måste 
utföras för att fastställa stoppkostnaden och att litteraturen kring detta ämne är 
begränsad. 

Under diskussion med produktionsutvecklaren från Atlas Copco påtalade denne, 
som tidigare nämnts, att modellen inte ger den fullständiga bilden. Dock kan, enligt 
författarna, den driftsstoppskostnad som produktionsutvecklaren förespråkar 
jämföras med det som inom produktkalkylering kallas för efterkalkyl. Vilket 
författarnas modell också är, då den baseras på en tidigare periods kostnader. Detta 
för att kunna basera kostnaderna på fakta. 

Författarna har under arbetets gång fått uppfattningen av att företag finner det svårt 
att fastställa driftsstoppskostnad. Kan detta bero på att den teori som finns inom 
området är alltför grundläggande? Dock tycker merparten av de personer som 
författarna varit i kontakt med under arbetet att det är ett intressant ämne. Detta ser 
författarna som ett tecken på att företagen faktiskt är i behov av hjälp med detta. 

Under besöket på Volvo Construction Equipment framgick det att vissa 
missförstånd kring modellförklaringen hade uppstått, även controllern från 
tillverkningsindustrin hade missförstått delar i modellförklaringen (se bilaga 1). Där 
ser författarna att ett förtydligande i modellförklaringen måste göras. 

Det framkom också under mötet hos Volvo Construction Equipment att det finns 
olika synsätt inom företagsekonomi, vad gäller det som skapar värde. Controllern 
som träffades under detta möte menar att det är produkten som skapar intäkter 
medan andra ekonomer som factory controllern från tillverkningsindustrin (se bilaga 
1) med fler menar att det är avskrivningar som genererar intäkter. Det senare 
påståendet stärks också av Ahlmann (2002) och Sondalini (2012). 

Även mellan ingenjörer och ekonomer verkar det finnas två synsätt, dels det 
perspektiv som ingenjörer generellt har samt det perspektiv som ekonomer i 
allmänhet har. Det tycks vara så att ingenjörer oftare ser problemet från maskinens 
perspektiv medan ekonomen ser det ur resultaträkningen perspektiv.  
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8 Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel beskrivs de slutsatser som arbetet har lett fram till samt 
rekommendationer till MTS och fortsatta studier.  

Genom att kunna beräkna och kartlägga ett företags stilleståndskostnader kan 
företagen också på ett effektivare sätt identifiera, minska och eventuellt eliminera 
vissa av de kostnader som stilleståndskostnaden är uppbyggd av. Detta kan företagen 
göra genom att identifiera de entiteter där kostnaderna är som störst. 

Resultatet av detta arbete är en enkel och effektiv kostnadsmodell för driftstopp vid 
haveri som kan tillämpas av såväl MTS som företag inom tillverkningsindustrin. 

Modellen ger en presumtiv summa över vad stilleståndskostnaden vid haveri uppgår 
till. Den ger dock inget exakt svar och inte heller den hela bilden för vilka kostnader 
som uppstår i samband med ett haveri. Detta genom att till exempel intäktsbortfall, 
kritikalitet samt redundans inte direkt beaktas. Vill ett företag komma åt den exakta 
kostnaden får företaget spåra alla aktiviteter som ett haveri medför och utifrån detta 
värdera aktiviteterna.  

I och med att ingen har påpekat att modellen inte skulle fungera för avsett ändamål 
drar författarna slutsatsen att den är tillämpbar inom tillverkningsindustrin. Dock 
med en reservation för att modellen kan behöva modifieras för att passa den aktuella 
verksamheten. 

För uppdragsgivarens del innebär detta att modellen skulle kunna tillämpas för deras 
syfte. Dock krävs det att open-book accounting tillämpas fullt ut. Med detta sagt 
rekommenderar författarna MTS att aktivt arbeta med sina kundrelationer. 
Ytterligare att MTS informerar sina potentiella om fördelarna med open-book 
accounting.  

Vidare rekommenderar författarna uppdragsgivaren att fortsätta arbetet med 
utvecklingen av modellen. Detta för att i första hand kunna addera ytterligare en 
dimension till modellen. Denna dimension skulle då vara att intäktsbortfallet också 
kopplas ihop med modellen. Detta skulle ge MTS en mer heltäckande bild av vad ett 
driftstopp faktiskt kostar för deras kunder. Denna framtida vidareutveckling skulle 
kunna göras tillsammans med högskolor, universitet eller MTS kunder.       

Under arbetet har många företag visat ett stort intresse för just detta ämne och 
författarnas modell. Detta samt det faktum att endast en begränsad mängd litteratur 
finns inom området gör att författarna gärna ser fortsatta studier. Inför framtida 
studier rekommenderas en större fältstudie hos företag inom tillverkningsindustrin.  
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Dessa är de utlåtanden författarna mottagit: 

Lektor i industriell ekonomi, säger vid en diskussion följande: 

 

Lektorn påtalar att modellen speglar ett intressant tankesätt kring 
stilleståndskostnad vid haveri. Denne säger vidare att användningen av BAS-
kontoplanen är en bra idé. Dock kan problem uppstå då företag använder till 
exempel M-kontoplan eller annan typ av kontoplan, detta utgör inte något större 
problem då kostnaderna har en liknande indelning.  

 

Civilekonom inom redovisningsbranschen, yttrar sig enligt följande: 

 

Hej! 
Först måste jag säga att jag är imponerad över ert arbete. Jag började med att titta 
lite på er modell och insåg ganska snabbt att jag inte kan tillföra er så mycket, 
tyvärr. Mina kunskaper ligger i redovisningen och er rapport fokuserar snarare på 
kalkylering. Hade jag arbetat som controller hade jag säkert kunna komma med 
bättre feedback. Ni ligger helt klart på en högre nivå än vad jag gör. 
Rapporten då. Det märks att ni har stor del ekonomi i er utbildning eftersom ni 
till stor del tänker som "oss". Gillar alltså att ni tänker att intäkter skapas via 
avskrivningar, det vill säga att det är maskinen som genererar intäkter och inte 
produkten. 
Ni skriver bra och motiverar er val väl. Jag önskar verkligen att jag hade något att 
tillföra men tyvärr har jag inte det. Om det är något konkret du funderar över så 
hör av dig imorgon kväll då kan vi diskutera det, om det är något ni kört fast på 
rent tankemässigt. Tror mer att jag kan tillföra på det sättet.  

//  Dennis 

 

Efter telefonsamtal med ovan nämnda civilekonom framkom också detta: 

 

Denne påpekar i samtalet att han inte kan finna några ”uppbyggnadsfel” ur 
företagsekonomisk synvinkel. Denne påpekar också att det finns olika typer av 
kontoplaner, t.ex. använder transportsektorn en egen utformad kontoplan. Dock 
är BAS-kontoplanen en av de vanligast förekommande, och även då ett företag 
inte använder sig av denna är kontogrupperna ofta likvärdiga. Detta betyder att 
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civilekonomen från redovisningsbranschen inte ser något problem med att utgå 
från BAS-kontoplanens uppställning. 

Underhållstrategen inom fordonsindustrin ger följande kommentar: 

 

Hejsan Adam, 

Jag har som hastigast tittat igenom modellen tillsammans med bifogad 
beskrivning. 

Intressant läsning. Modellen är av ekonomisk variant, vilket definitivt är ett måste 
får att göra sig förstådd i ett stort produktionssystem. Att det går att hämta data 
från sin senaste resultaträkning är garanterat ett plus. Vi på Underhåll Volvo 
Lastvagnar Tuve arbetar inte riktigt efter detta sätt, ekonomi har hand om detta 
gränssnitt hos oss. De beaktar inte det djup er modell tar upp, och framförallt så 
använder man sällan faktan för att ta beslut. 

En sak ur ett tekniskt perspektiv som jag tror är viktigt att iaf beakta är 
utrustningens kritikalitet. Dvs, för en process kritiska utrustningar måste på nått 
sätt blandas in, tillsammans med sannolikhet till fel => EX. Kritikalitet = 
Sannolikhet till fel * Felets impakt * Hur lätt felet är att hitta. Vet inte om detta är 
rätt väg att gå men denna aspekt tror jag behövs. 

Exempel: 

För oss, som har balktillverkning som förser hela världen, kontra vår 
produktionslina som endast skall producera bilar till en mindre del av världen. 
DVS, vår line kan aldrig ställa andra fabriker, men vår balktillverknings-process 
kan ställa större delen av våra fabriker i världen, spelar detta en stor roll och hade 
varit grymt vid att beakta vid nyinvesteringar, utskrotningar osv (långsiktig 
planering). Samma sak på monteringslinan, vissa utrustningar kanske man klarar 
sig utan, andra inte, det är viktigt att man på något sätt tar hänsyn till detta. 

Det är oerhört svårt att sätta en kostnad för ett stopp som influerar så mycket, 
men på något sätt måste man vara tvungen att titta på hur mycket stoppen har 
kostat oss utifrån en modell. För dessa täcks inte DIREKT in i resultaträkningen, 
utan ev indirekt. 

Ni kan ju spinna vidare på detta resonemang, men helt klart behöver vi inom 
industrin bra verktyg för att prioritera och för att skapa struktur. 

Hör gärna av er om det är något mer! 
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Verkstadschef inom tillverkningsindustrin ger följande utlåtande: 

 

Hej Adam 

 
Intressant exjobb och modellen verkar ge en mycket god beräkning av 
stilleståndskostnaden. 
Viktigt som sagt att man hämtar vissa indata från innevarande månad särskilt om 
man snabbt ändrar nyttjandegraden tex ökar/minskar skiftgrad. Samtidigt så kan 
man fundera på om man inte vill smeta ut kostnader över året för att få ett 
medelvärde. 
 
Ha det så bra 

// Mats 

 

Underhållschef inom tillverkningsindustrin kommenterar modellen: 

Adam och Christian ! 

 
Har med intresse studerat er kalkyl för stilleståndskostnad. 

Vår erfarenhet från SKF är att vi "ganska enkelt" kan räkna ut 
stilleståndskostnaden. Den stora kostnaden är bortfall av intäkter när vi inte 
producerar som planerat. Detta är inte en egentlig kostnad utan ett bortfall av 
intäkter. Det är dock högre än bara kostnaden och bör på något sätt beaktas. 
Dessutom kanske vi försenar en lovad leverans till kund! Vad kostar detta i extra 
transporter och förlorad good will? Vet inte om detta ingår i ert uppdrag men det 
är intressant och en realitet här på SKF. 

Hälsningar 
 
Christian Moldén 
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Ansvarig för strategic maintenance and machinery inom tillverkningsindustrin, sa per telefon efter 
att ha diskuterat modellen med sina kollegor detta: 

 

De är ett legoföretag och säger att om modellen skall kunna tillämpas hos ett 
legoföretag krävs att all maskintid säljs. Denne berättar vidare att de har möjlighet 
att tillämpa modellen, med eventuellt vissa modifikationer för att passa deras 
produktionsupplägg.  

På frågan om de ser några problem med att finna den indata som krävs svarar 
denne att det inte finner några problem med att ta fram detta. Dock kan denne se 
att det kan ta längre tid för ett riktigt stort företag att ta fram alla indata, men 
modellen skulle absolut kunna tillämpas. 

Denne menar att företag som tillverkar sina egna produkter, dvs. företag som inte 
är legotillverkare, passar modellen ypperligt. 

Personen i fråga säger slutligen att modellen är heltäckande och väl genomtänkt. 

 

Underhållschef inom fordonsindustrin sa per telefon: 

 

Denne menar att modellen är intressant och den är långt mer djupgående än de 
beräkningar som görs hos deras företag idag. Underhållschefen säger sig sakna 
den kompetens som krävs för att göra en rättvis bedömning och denne hänvisar 
oss istället till företagets ekonomiavdelning och till deras controller. 
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Factory Controller inom tillverkningsindustrin skriver per e-post: 

Hej Adam och Christian, 
 
Ber om ursäkt för den sena återkopplingen. Först skulle jag vilja säga att det är en 
välskriven och genomarbetad rapport. Modellen var logisk och enkel att följa. 
  
Nedan finner ni några kommentarer och funderingar:  

• Under rubriken 1.1.1 Modellens syfte anger ni att samtliga kostnader ska användas 
vid beräkning av stilleståndskostnaden med undantag för kostnadsposterna 
"Material" och Indirekt material". Under rubriken 1.2.1 Kostnader anger ni sedan 
att även de rödmarkerade fälten för kontorskostnader ska exkluderas. Varför då? 
Vid stillestånd tappar fabriken täckning för dessa eftersom de inte minskar när 
maskinerna står still. Här skulle jag gärna se en motivering till varför dessa 
exkluderas. 

• Under rubriken Indata totalt finns en rubrik "Kvadratmeteryta (totalt)" och sedan 
en "Kvadratmeteryta (totalt kontor)". Enligt definitionen på "Kvadratmeteryta 
(totalt)" tolkar jag det som om kvadratmeterytan för kontor ingår i 
"Kvadratmeteryta (totalt)". Om den gör det undrar jag om ni inte får för låga 
fördelningsnycklar då ni inte fördelar några kostnader till kontoret och i så fall inte 
skulle fördela ut 100% av lokalkostnader produktion, energikostnader produktion 
och försäkringar produktion?  
 

• Tror att ni skulle vinna på att lägga en bilaga där ni gör ett konkret räkneexemple 
utifrån en resultaträkning och räknar fram respektive kostnadsposts 
fördelningsnyckel och sedan vad det blir i kronor.  
 
Formalia:  

• I figur 3 vore det bra att ha kvar kolumnen med benämning på de olika 
kostnadsslagen, så blir det enklare att koppla dessa till fördelningsnycklarna. 
Samma kommentar för figur 7.  

• Under figur 4 på sidan tre står följande mening som jag inte riktigt förstod: "Detta 
gäller endast för en funktionsindelad RR, dock är kostnaderna varken vara lättare 
eller svårare att få tag på för en kostnadsslagsindelad RR."  
 
Hör gärna av er om ni har frågor eller kommentarer till ovanstående! 

 
Mvh Jenny 
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5–6  Övriga externa 
rörelseutgifter/ kostnader 

  

    

   

50 Lokalkostnader       

5000 Lokalkostnader (gruppkonto)       

5010 Lokalhyra  5011 Hyra för kontorslokaler   

    5012 Hyra för garage   

    5013 Hyra för lagerlokaler   

5020 El för belysning       

5030 Värme       

5040 Vatten och avlopp       

5050 Lokaltillbehör       

5060 Städning och renhållning  5061 Städning   

    5062 Sophämtning   

    5063 Hyra för sopcontainer   

    5064 Snöröjning   

    5065 Trädgårdsskötsel   

5070 Reparation och underhåll av lokaler       

5090 Övriga lokalkostnader  5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla   

    5099 Övriga lokalkostnader, ej 
avdragsgilla  

 

   

51 Fastighetskostnader       

5100 Fastighetskostnader (gruppkonto)       

5110 Tomträttsavgäld/arrende       

5120 El för belysning       

5130 Värme  5131 Uppvärmning   

    5132 Sotning   

5140 Vatten och avlopp       

5160 Städning och renhållning  5161 Städning   

    5162 Sophämtning   

    5163 Hyra för sopcontainer   

    5164 Snöröjning   

    5165 Trädgårdsskötsel   

5170 Reparation och underhåll av fastighet       

5190 Övriga fastighetskostnader  5191 Fastighetsskatt/fastighetsavgift   

    5192 Fastighetsförsäkringspremier   

    5193 Fastighetsskötsel och förvaltning   

    5198 Övriga fastighetskostnader, 
avdragsgilla  

 



Bilaga 3 – BAS-kontoplan 2012 

 

2(14) 

 

    5199 Övriga fastighetskostnader, ej 
avdragsgilla  

 

   

52 Hyra av anläggningstillgångar       

5200 Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)       

5210 Hyra av maskiner och andra tekniska 
anläggningar  

5211 Korttidshyra av maskiner och andra 
tekniska anläggningar  

 

    5212 Leasing av maskiner och andra 
tekniska anläggningar  

 

5220 Hyra av inventarier och verktyg  5221 Korttidshyra av inventarier och 
verktyg  

 

    5222 Leasing av inventarier och verktyg   

5250 Hyra av datorer  5251 Korttidshyra av datorer   

    5252 Leasing av datorer   

5290 Övriga hyreskostnader för 
anläggningstillgångar  

     

   

53 Energikostnader       

5300 Energikostnader (gruppkonto)       

5310 El för drift       

5320 Gas       

5330 Eldningsolja       

5340 Stenkol och koks       

5350 Torv, träkol, ved och annat träbränsle       

5360 Bensin, fotogen och motorbrännolja       

5370 Fjärrvärme, kyla och ånga       

5380 Vatten       

5390 Övriga energikostnader       

   

54 Förbrukningsinventarier och 
förbrukningsmaterial 

      

5400 Förbrukningsinventarier och 
förbrukningsmaterial (gruppkonto)  

     

5410 Förbrukningsinventarier       

5420 Programvaror       

5430 Transportinventarier       

5440 Förbrukningsemballage       

5460 Förbrukningsmaterial       

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial       

5490 Övriga förbrukningsinventarier och 
förbrukningsmaterial  
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55 Reparation och underhåll       

5500 Reparation och underhåll (gruppkonto)       

5510 Reparation och underhåll av maskiner och 
andra tekniska anläggningar  

     

5520 Reparation och underhåll av inventarier, 
verktyg och datorer m.m.  

     

5530 Reparation och underhåll av installationer       

5550 Reparation och underhåll av 
förbrukningsinventarier  

     

5580 Underhåll och tvätt av arbetskläder       

5590 Övriga kostnader för reparation och 
underhåll  

     

   

56 Kostnader för transportmedel       

5600 Kostnader för transportmedel (gruppkonto)       

5610 Personbilskostnader  5611 Drivmedel för personbilar   

    5612 Försäkring och skatt för personbilar   

    5613 Reparation och underhåll av 
personbilar  

 

    5615 Leasing av personbilar   

    5616 Trängselskatt, avdragsgill  

    5619 Övriga personbilskostnader   

5620 Lastbilskostnader       

5630 Truckkostnader       

5640 Kostnader för arbetsmaskiner       

5650 Traktorkostnader       

5660 Motorcykel-, moped- och skoterkostnader       

5670 Båt-, flygplans- och helikopterkostnader       

5690 Övriga kostnader för transportmedel       

   

57 Frakter och transporter       

5700 Frakter och transporter (gruppkonto)       

5710 Frakter, transporter och försäkringar vid 
varudistribution  

     

5720 Tull- och speditionskostnader m.m.       

5730 Arbetstransporter       

5790 Övriga kostnader för frakter och transporter       

   

58 Resekostnader       

5800 Resekostnader (gruppkonto)       

5810 Biljetter       



Bilaga 3 – BAS-kontoplan 2012 

 

4(14) 

 

5820 Hyrbilskostnader       

5830 Kost och logi  5831 Kost och logi i Sverige   

    5832 Kost och logi i utlandet   

5890 Övriga resekostnader       

   

59 Reklam och PR       

5900 Reklam och PR (gruppkonto)       

5910 Annonsering       

5920 Utomhus- och trafikreklam       

5930 Reklamtrycksaker och direktreklam       

5940 Utställningar och mässor       

5950 Butiksreklam och återförsäljarreklam       

5960 Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och 
tävlingar  

     

5970 Film-, radio-, TV- och Internetreklam       

5980 PR, institutionell reklam och sponsring       

5990 Övriga kostnader för reklam och PR       

   

60 Övriga försäljningskostnader       

6000 Övriga försäljningskostnader (gruppkonto)       

6010 Kataloger, prislistor m.m.       

6020 Egna facktidskrifter       

6030 Speciella orderkostnader       

6040 Kontokortsavgifter       

6050 Försäljningsprovisioner  6055 Franchisekostnader o.dyl.   

6060 Kreditförsäljningskostnader  6061 Kreditupplysning   

    6062 Inkasso och KFM-avgifter   

    6063 Kreditförsäkringspremier   

    6064 Factoringavgifter   

    6069 Övriga kreditförsäljningskostnader   

6070 Representation  6071 Representation, avdragsgill   

    6072 Representation, ej avdragsgill   

6080 Bankgarantier       

6090 Övriga försäljningskostnader       

   

61 Kontorsmateriel och trycksaker       

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)       

6110 Kontorsmateriel       

6150 Trycksaker       

    

62 Tele och post       
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6200 Tele och post (gruppkonto)       

6210 Telekommunikation  6211 Fast telefoni   

    6212 Mobiltelefon   

    6213 Mobilsökning   

    6214 Fax   

    6215 Telex   

6230 Datakommunikation       

6250 Postbefordran       

   

63 Företagsförsäkringar och övriga 
riskkostnader 

      

6300 Företagsförsäkringar och övriga 
riskkostnader (gruppkonto)  

     

6310 Företagsförsäkringar       

6320 Självrisker vid skada       

6330 Förluster i pågående arbeten       

6340 Lämnade skadestånd  6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla   

    6342 Lämnade skadestånd, ej 
avdragsgilla  

 

6350 Förluster på kundfordringar  6351 Konstaterade förluster på 
kundfordringar  

 

    6352 Befarade förluster på 
kundfordringar  

 

6360 Garantikostnader  6361 Förändring av garantiavsättning   

    6362 Faktiska garantikostnader   

6370 Kostnader för bevakning och larm       

6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar       

6390 Övriga riskkostnader       

   

64 Förvaltningskostnader       

6400 Förvaltningskostnader (gruppkonto)       

6410 Styrelsearvoden som inte är lön      

6420 Ersättningar till revisor  6421 Revision   

    6422 Revisonsverksamhet utöver 
revision  

 

    6423 Skatterådgivning – revisor  

    6424 Övriga tjänster – revisor  

6430 Management fees       

6440 Årsredovisning och delårsrapporter       

6450 Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma       

6490 Övriga förvaltningskostnader       
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65 Övriga externa tjänster       

6500 Övriga externa tjänster (gruppkonto)       

6510 Mätningskostnader       

6520 Ritnings- och kopieringskostnader       

6530 Redovisningstjänster       

6540 IT-tjänster       

6550 Konsultarvoden       

6560 Serviceavgifter till branschorganisationer       

6570 Bankkostnader       

6580 Advokat- och rättegångskostnader       

6590 Övriga externa tjänster       

    

66 (Fri kontogrupp)      

  (Se avsnitt I Introduktion)   

    

67 (Fri kontogrupp)      

  (Se avsnitt I Introduktion)   

    

68 Inhyrd personal      

6800 Inhyrd personal (gruppkonto)       

6810 Inhyrd produktionspersonal       

6820 Inhyrd lagerpersonal       

6830 Inhyrd transportpersonal       

6840 Inhyrd kontors- och ekonomipersonal       

6850 Inhyrd IT-personal       

6860 Inhyrd marknads- och försäljningspersonal       

6870 Inhyrd restaurang- och butikspersonal       

6880 Inhyrda företagsledare       

6890 Övrig inhyrd personal       

   

69 Övriga externa kostnader       

6900 Övriga externa kostnader (gruppkonto)       

6910 Licensavgifter och royalties       

6920 Kostnader för egna patent       

6930 Kostnader för varumärken m.m.       

6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter       

6950 Tillsynsavgifter myndigheter       

6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur       

6980 Föreningsavgifter       
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6990 Övriga externa kostnader  6991 Övriga externa kostnader, 
avdragsgilla  

 

    6992 Övriga externa kostnader, ej 
avdragsgilla  

 

    6993 Lämnade bidrag och gåvor   

    6996 Betald utländsk inkomstskatt   

    6997 Obetald utländsk inkomstskatt   

    6998 Utländsk moms   

    6999 Ingående moms, blandad 
verksamhet  

 

    

7 Utgifter/kostnader för 
personal, avskrivningar 
m.m. 

  

    

   

70 Löner till kollektivanställda       

7000 Löner till kollektivanställda (gruppkonto)       

7010 Löner till kollektivanställda  7011 Löner till kollektivanställda   

    7012 Vinstandelar till kollektivanställda   

    7013 Löner till kollektivanställda under 
26 år  

 

    7014 Löner till kollektivanställda (nya 
pensionssystemet)  

 

    7015 Löner till kollektivanställda 
(avgiftsbefriade)  

 

    7016 Vinstandelar till kollektivanställda 
(avgiftsbefriade)  

 

    7017 Avgångsvederlag till 
kollektivanställda  

 

    7018 Bruttolöneavdrag, 
kollektivanställda  

 

    7019 Upplupna löner och vinstandelar till 
kollektivanställda  

 

7030 Löner till kollektivanställda 
(utlandsanställda) 

7031 Löner till kollektivanställda 
(utlandsanställda) 

 

   

    7032 Vinstandelar till kollektivanställda 
(utlandsanställda) 

 

    7033 Löner till kollektivanställda under 
26 år (utlandsanställda) 
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    7034 Löner till kollektivanställda (nya 
pensionssystemet) 
(utlandsanställda) 

 

    7035 Löner till kollektivanställda 
(avgiftsbefriade) (utlandsanställda) 

 

    7036 Vinstandelar till kollektivanställda 
(avgiftsbefriade) (utlandsanställda) 

 

    7037 Avgångsvederlag till 
kollektivanställda (utlandsanställda) 

 

    7038 Bruttolöneavdrag, 
kollektivanställda (utlandsanställda) 

 

    7039 Upplupna löner och vinstandelar till 
kollektivanställda (utlandsanställda) 

 

7080 Löner till kollektivanställda för ej arbetad tid  7081 Sjuklöner till kollektivanställda   

    7082 Semesterlöner till kollektivanställda   

    7083 Föräldraersättning till 
kollektivanställda  

 

    7089 Övriga löner till kollektivanställda 
för ej arbetad tid  

 

7090 Förändring av semesterlöneskuld       

   

71 (Fri kontogrupp)       

  (Se avsnitt I Introduktion)  

   

72 Löner till tjänstemän och 
företagsledare 

      

7200 Löner till tjänstemän och företagsledare 
(gruppkonto)  

     

7210 Löner till tjänstemän  7211 Löner till tjänstemän   

    7212 Vinstandelar till tjänstemän   

    7213 Löner till tjänstemän under 26 år   

    7214 Löner till tjänstemän (nya 
pensionssystemet)  

 

    7215 Löner till tjänstemän 
(avgiftsbefriade)  

 

    7216 Vinstandelar till tjänstemän 
(avgiftsbefriade)  

 

    7217 Avgångsvederlag till tjänstemän   

    7218 Bruttolöneavdrag, tjänstemän   

    7219 Upplupna löner och vinstandelar till 
tjänstemän  
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7220 Löner till företagsledare  7221 Löner till företagsledare   

    7222 Tantiem till företagsledare   

    7223 Löner till företagsledare under 26 år  

    7224 Löner till företagsledare (nya 
pensionssystemet)  

 

    7225 Löner till företagsledare 
(avgiftsbefriade)  

 

    7227 Avgångsvederlag till företagsledare   

    7228 Bruttolöneavdrag, företagsledare   

    7229 Upplupna löner och tantiem till 
företagsledare  

 

7230 Löner till tjänstemän och ftgsledare 
(utlandsanställda) 

     

    7231 Löner till tjänstemän och ftgsledare 
(utlandsanställda) 

 

    7232 Vinstandelar till tjänstemän och 
ftgsledare (utlandsanställda) 

 

    7233 Löner till tjänstemän och ftgsledare 
under 26 år (utlandsanställda) 

 

    7234 Löner till tjänstemän och ftgsledare 
(utlandsanställda) (nya 
pensionssystemet) 

 

    7235 Löner till tjänstemän och ftgsledare 
(utlandsanställda) (avgiftsbefriade) 

 

    7236 Vinstandelar till tjänstemän och 
ftgsledare (utlandsanställda) 
(avgiftsbefriade) 

 

    7237 Avgångsvederlag till tjänstemän 
och ftgsledare (utlandsanställda) 

 

    7238 Bruttolöneavdrag, tjänstemän och 
ftgsledare (utlandsanställda) 

 

    7239 Upplupna löner och vinstandelar till 
tjänstemän och ftgsledare 
(utlandsanställda) 

 

7240 Styrelsearvoden      

7280 Löner till tjänstemän och företagsledare för ej 
arbetad tid  

7281 Sjuklöner till tjänstemän   

    7282 Sjuklöner till företagsledare   

    7283 Föräldraersättning till tjänstemän   

    7284 Föräldraersättning till 
företagsledare  

 



Bilaga 3 – BAS-kontoplan 2012 

 

10(14) 

 

    7285 Semesterlöner till tjänstemän   

    7286 Semesterlöner till företagsledare   

    7288 Övriga löner till tjänstemän för ej 
arbetad tid  

 

    7289 Övriga löner till företagsledare för 
ej arbetad tid  

 

7290 Förändring av semesterlöneskuld  7291 Förändring av semesterlöneskuld 
till tjänstemän  

 

    7292 Förändring av semesterlöneskuld 
till företagsledare  

 

   

73 Kostnadsersättningar och förmåner       

7300 Kostnadsersättningar och förmåner 
(gruppkonto)  

     

7310 Kontanta extraersättningar  7311 Ersättningar för sammanträden 
m.m.  

 

    7312 Ersättningar för förslagsverksamhet 
och uppfinningar  

 

    7313 Ersättningar för/bidrag till 
bostadskostnader  

 

    7314 Ersättningar för/bidrag till 
måltidskostnader  

 

    7315 Ersättningar för/bidrag till resor till 
och från arbetsplatsen  

 

    7316 Ersättningar för/bidrag till 
arbetskläder  

 

    7317 Ersättningar för/bidrag till 
arbetsmaterial och arbetsverktyg  

 

    7318 Felräkningspengar   

    7319 Övriga kontanta extraersättningar   

7320 Traktamenten vid tjänsteresa  7321 Skattefria traktamenten, Sverige   

    7322 Skattepliktiga traktamenten, 
Sverige  

 

    7323 Skattefria traktamenten, utlandet   

    7324 Skattepliktiga traktamenten, 
utlandet  

 

7330 Bilersättningar  7331 Skattefria bilersättningar   

    7332 Skattepliktiga bilersättningar   

    7333 Ersättning för trängselskatt, 
skattefri 

 

7350 Ersättningar för föreskrivna arbetskläder       

7370 Representationsersättningar       
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7380 Kostnader för förmåner till anställda  7381 Kostnader för fri bostad   

    7382 Kostnader för fria eller 
subventionerade måltider  

 

    7383 Kostnader för fria resor till och från 
arbetsplatsen  

 

    7384 Kostnader för fria eller 
subventionerade arbetskläder  

 

    7385 Kostnader för fri bil   

    7386 Subventionerad ränta   

    7387 Kostnader för lånedatorer   

    7388 Anställdas ersättning för erhållna 
förmåner  

 

    7389 Övriga kostnader för förmåner   

7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner       

    7391 Kostnad för trängselskatteförmån  

  7392 Kostnad för förmån av hushållsnära 
tjänster 

 

   

74 Pensionskostnader       

7400 Pensionskostnader (gruppkonto)       

7410 Pensionsförsäkringspremier  7411 Premier för kollektiva 
pensionsförsäkringar  

 

    7412 Premier för individuella 
pensionsförsäkringar  

 

    7418 Återbäring från försäkringsföretag   

7420 Förändring av pensionsskuld       

7430 Avdrag för räntedel i pensionskostnad       

7440 Förändring av pensionsstiftelsekapital  7441 Avsättning till pensionsstiftelse   

    7448 Gottgörelse från pensionsstiftelse   

7460 Pensionsutbetalningar  7461 Pensionsutbetalningar till f.d. 
kollektivanställda  

 

    7462 Pensionsutbetalningar till f.d. 
tjänstemän  

 

    7463 Pensionsutbetalningar till f.d. 
företagsledare  

 

7470 Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter       

7490 Övriga pensionskostnader       

   

75 Sociala och andra avgifter enligt lag 
och avtal 
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7500 Sociala och andra avgifter enligt lag och 
avtal (gruppkonto)  

     

7510 Lagstadgade sociala avgifter  7511 Sociala avgifter för löner och 
ersättningar  

 

    7512 Sociala avgifter för förmånsvärden   

    7515 Sociala avgifter på skattepliktiga 
kostnadsersättningar  

 

    7516 Sociala avgifter på arvoden   

    7518 Sociala avgifter på 
bruttolöneavdrag m.m.  

 

    7519 Sociala avgifter för semester- och 
löneskulder  

 

7520 Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystemet)  7521 Arbetsgivaravgifter för löner och 
ersättningar (nya pensionssystemet)  

 

    7522 Arbetsgivaravgifter för 
förmånsvärden (nya 
pensionssystemet)  

 

    7525 Arbetsgivaravgifter på 
skattepliktiga kostnadsersättningar 
(nya pensionssystemet)  

 

    7526 Arbetsgivaravgifter på arvoden 
(nya pensionssystemet)  

 

    7528 Arbetsgivaravgifter på 
bruttolöneavdrag m.m. (nya 
pensionssystemet)  

 

    7529 Arbetsgivaravgifter för semester- 
och löneskulder (nya 
pensionssystemet)  

 

7530 Särskild löneskatt  7531 Särskild löneskatt för vissa 
försäkringsersättningar m.m.  

 

    7532 Särskild löneskatt 
pensionskostnader, deklarationspost 

 

    7533 Särskild löneskatt för 
pensionskostnader  

 

7550 Avkastningsskatt på pensionsmedel       

7560 Arbetsgivaravgifter under 26 år      

7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar  7571 Arbetsmarknadsförsäkringar ❙ 

    7572 Arbetsmarknadsförsäkringar 
pensionsförsäkringspremier, 
deklarationspost 
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        ❙ 

7580 Gruppförsäkringspremier  7581 Grupplivförsäkringspremier   

    7582 Gruppsjukförsäkringspremier   

    7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier   

    7589 Övriga gruppförsäkringspremier   

7590 Övriga sociala och andra avgifter enligt lag 
och avtal  

     

   

76 Övriga personalkostnader       

7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto)       

7610 Utbildning       

7620 Sjuk- och hälsovård  7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill   

    7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill   

    7623 Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill  

7630 Personalrepresentation  7631 Personalrepresentation, avdragsgill   

    7632 Personalrepresentation, ej 
avdragsgill  

 

7650 Sjuklöneförsäkring       

7670 Förändring av personalstiftelsekapital  7671 Avsättning till personalstiftelse   

    7678 Gottgörelse från personalstiftelse   

7690 Övriga personalkostnader  7691 Personalrekrytering   

    7692 Begravningshjälp   

    7693 Fritidsverksamhet   

    7699 Övriga personalkostnader   

   
77 Nedskrivningar och återföring av 

nedskrivningar 

      

7710 Nedskrivningar av immateriella 
anläggningstillgångar  

     

7720 Nedskrivningar av byggnader och mark       

7730 Nedskrivningar av maskiner och inventarier       

7740 Nedskrivningar av vissa 
omsättningstillgångar  

     

7760 Återföring av nedskrivningar av immateriella 
anläggningstillgångar  

     

7770 Återföring av nedskrivningar av byggnader 
och mark  

     

7780 Återföring av nedskrivningar av maskiner 
och inventarier  

     

7790 Återföring av nedskrivningar av vissa 
omsättningstillgångar  
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78 Avskrivningar enligt plan       

7810 Avskrivningar på immateriella 
anläggningstillgångar  

7811 Avskrivningar på balanserade 
utgifter  

  

    7812 Avskrivningar på koncessioner 
m.m.  

 

    7813 Avskrivningar på patent   

    7814 Avskrivningar på licenser   

    7815 Avskrivningar på varumärken   

    7816 Avskrivningar på hyresrätter   

    7817 Avskrivningar på goodwill   

    7819 Avskrivningar på övriga 
immateriella anläggningstillgångar  

 

7820 Avskrivningar på byggnader och 
markanläggningar  

7821 Avskrivningar på byggnader   

    7824 Avskrivningar på markanläggningar   

    7829 Avskrivningar på övriga byggnader   

7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier  7831 Avskrivningar på maskiner och 
andra tekniska anläggningar  

 

    7832 Avskrivningar på inventarier och 
verktyg  

 

    7833 Avskrivningar på installationer   

    7834 Avskrivningar på bilar och andra 
transportmedel  

 

    7835 Avskrivningar på datorer   

    7836 Avskrivningar på leasade tillgångar   

    7839 Avskrivningar på övriga maskiner 
och inventarier  

 

7840 Avskrivningar på förbättringsutgifter på 
annans fastighet 

   

   
79 Övriga rörelsekostnader       

7940 Orealiserad positiv värdeförändring på 
säkringsinstrument  

     

7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder 
av rörelsekaraktär  

     

7970 Förlust vid avyttring av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar  

7971 Förlust vid avyttring av 
immateriella anläggningstillgångar  

 

    7972 Förlust vid avyttring av byggnader 
och mark  

 

    7973 Förlust vid avyttring av maskiner 
och inventarier  

 

7990 Övriga rörelsekostnader        
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