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Abstract 

The market is developing and a growing competition increases pressure on companies to 

maintain their competitive advantage. Working with cost savings is a way to enhance earnings 

in a short term but also in a longer perspective. Volvo Powertrain Production Köping has an 

overall goal; to reduce costs by nine percentages in three years. To achieve the goal, Volvo 

Powertrain Production Köping works with World Class Manufacturing where the Department 

of Processing Technology constitutes an important part. 

Volvo Powertrain Production Köping lacks a standard for how savings within the metal 

cutting tool area are to be calculated. This makes it difficult to control and monitor their 

business outcome but it also causes difficulties in controlling the tool suppliers’ outcome. The 

suppliers’ outcome is later used as the basis in price negotiations which means that Volvo 

Powertrain Production Köping lacks information that can improve their outcome of a 

negotiation. The aim of the project is to increase understanding of how activities of processing 

technology affect productivity through a spreadsheet model. 

Starting with a current status report and a literature review revealed that many companies are 

missing an hourly rate designed at machine level. There are theories saying that the machine 

hourly rate should be allocated for both producing state and downtime, which in subsequent 

interviews with other companies proves to be far from being reality. 

Collected information was analyzed and a model was developed. The model has been tested 

in two improvement projects and the outcome has been compared with existing calculations 

from tool vendors. The result of the thesis is a standardized savings model with a machine 

specific hourly rate, taking into account both producing and downtime states. The savings 

model is based on the currently used Cost Deployment system. The proposed spreadsheet will 

monitor the outcome of tool suppliers which will result in a better control of cost savings and 

price negotiations. 

The savings model is not solely for savings calculations; the model also helps the user to 

understand how different parameters affect the cost of manufacturing. The expectation is to 

increase cost awareness and reduce the risk of sub-optimization in Volvo Powertrain 

Production Köping´s operations. 

The developed hourly rate is not specific to processing technology but the entire company can 

benefit from the spreadsheet. From a wider viewpoint, the model is applicable to 

manufacturing companies that have a detailed loss monitoring system similar to Cost 

Deployment. 

 

Key words: savings calculation, cost deployment, labor costs, machine hourly rate, downtime 

cost  
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Sammanfattning 

Marknaden utvecklas och konkurrensen ökar vilket medför ett ökat tryck på företagen att 

behålla sin konkurrensfördel. Att arbeta med kostnadsbesparingar är det säkraste sättet för att 

öka förtjänsten på kort sikt men även i ett längre perspektiv. Volvo Powertrain Production 

Köping har ett övergripande mål som innebär att kostnaderna ska reduceras med nio procent 

på tre år. För att uppnå målet arbetar Volvo Powertrain Production Köping med World Class 

Manufacturing där bearbetningsteknik utgör en viktig del. 

Volvo Powertrain Production Köping saknar en standard för hur besparingar inom 

bearbetningsteknik ska beräknas. Detta medför svårigheter att kontrollera och följa upp den 

egna verksamhetens utfall men också svårigheter att kontrollera verktygsleverantörernas utfall 

som ligger till grund för inköpsförhandlingar. Syftet med examensarbetet är att öka 

förståelsen för hur aktiviteter inom det bearbetningstekniska området påverkar produktiviteten 

genom en kalkylmodell. 

Arbetet började med en nulägesbeskrivning och en litteraturgenomgång som visade att många 

företag saknade en timkostnad framtagen på maskinnivå. Det finns teori som säger att 

maskintimkostnaden bör finnas både för producerande tillstånd och stillestånd vilket i 

efterföljande kvalitativa intervjuer med andra företag visar sig vara långt ifrån verkligheten. 

Insamlad information analyserades och en modell utvecklades. Modellen har testats i två 

förbättringsprojekt och utfallet har jämförts med befintliga kalkyler från verktygsförsäljare. 

Resultatet av examensarbetet är en standardiserad besparingskalkyl med en maskinspecifik 

timkostnad där hänsyn tas till om maskinen producerar eller om maskinen har oplanerat 

stillestånd. Besparingskalkylen är baserad på Cost Deployment som redan används inom 

Volvo Powertrain Production Köping. 

Besparingsmodellen är inte enbart till för att beräkna besparingar utan modellen kan också 

hjälpa användaren att förstå hur olika parametrar påverkar tillverkningskostnaden i hopp om 

att öka kostnadsmedvetenheten och minska risken för suboptimering i den egna 

verksamheten. 

Den framtagna timkostnaden är inte specifik för bearbetningsteknik utan hela företaget har 

nytta av kalkylen vid besparingsberäkningar. I ett större perspektiv är modellen applicerbar på 

tillverkningsföretag som har en noggrann förlustuppföljning liknande Cost Deployment. 

 

Nyckelord: besparingskalkyl, cost deployment, lönekostnad, maskintimkostnad, 

stilleståndskostnad  
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Observera att detta är en censurerad version av rapporten. 

Insamlad data och vissa resultat betraktas av Volvo Powertrain Production Köping som 

konfidentiellt material och är därför censurerat i rapporten. Censurerad text och siffror är 

utbytt mot xxx, diagram saknar axeletiketter och vissa bilder och bilagor är skyddade med en 

vit ruta med texten censurerad.  
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Förord 

Detta examensarbete är den sista delen i min utbildning till Civilingenjör inom Produkt- och 

processutveckling vid Mälardalens högskola. Arbetet motsvarar 30 högskolepoäng och har 

utförts på heltid under 20 veckor vid Volvo Powertrain Production Köping. 

Min förhoppning är att bidra till en effektivare uppföljning av projekt där modellen för 

resultatuppföljning ständigt utvecklas och kommer närmare verkligheten för varje dag. 

Jag vill börja med att tacka alla medarbetare som bidragit med sin tid och kunskap. Ett stort 

tack till verktygsleverantörer och de företag inom Volvokoncernen som medverkat och visat 

sin verksamhet. 

Jag vill rikta ett särskilt tack till mina handledare Conny Langvik (Volvo Powertrain 

Production Köping) och Antti Salonen (Mälardalens högskola) för deras engagemang och 

värdefulla vägledning. Jag vill också tacka Kjell Gustafsson (Mälardalens högskola) som 

bistått med stöd inom det företagsekonomiska området. 

 

Köping, 2013 

 

____________________ 

Linda-Maria Jonsson  
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Ordlista 

Här definieras viktiga begrepp och förkortningar som används i rapporten. 

AM   Autonomous Maintenance 

BC   Blue Collar, arbetare 

Besparingskalkyl A  Framtaget förslag på ny besparingskalkyl 

Besparingskalkyl B Befintlig besparingskalkyl vid Volvo Powertrain 

Production Köping 

B/C   Benefit/ Cost 

CD  Cost Deployment, fokusområde inom WCM för att 

identifiera problem och förluster som är 

kostnadsrelaterade och underlätta prioriteringen av 

förbättringsåtgärder 

Cost avoidance Undvika eller minska kostnader längre fram i tiden 

DL Direkt lön 

DRM Design Research Methodology 

EWO Emergency Work Order 

FI   Focused Improvement 

Flaskhals Kritisk del i ett flöde som utgör hinder 

Hård besparing En besparing som omedelbart påverkar 

produktkostnaden 

ICE   Impact, Cost, Ease; prioriteringsverktyg 

JIT   Just In Time 

Knock-on-kostnader  Följdverkningar i form av kostnader för ett 

maskinhaveri 

KPI   Key Performance Indicator, nyckeltal 

LCC   Life Cycle Cost 

LPM   Labour per unit machine 

LPP   Labour per unit person  

Major kaizen Ständig förändring till det bättre, utförs av 

specialister 
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Mjuk besparing En besparing som har potentiell inverkan på 

produktkostnaden, kan omvandlas till hård besparing 

genom vissa åtgärder 

NAP Non-Automotive Purchasing, en global organisation 

med ansvar för inköp av indirekta varor och tjänster 

till Volvokoncernens samtliga enheter 

OEE Overall Equipment Efficiency 

OEM Original Equipment Manufacturer 

OH Overhead; kostnader för administrativa funktioner, 

stabsfunktioner och servicefunktioner 

Orsakande förlust En förlust som är grundorsaken till en förlust 

OTS Operative Technical Support 

PCR Part Change Request 

PM Professional Maintenance 

Poka-yoke   Metod för att säkra produktionen och förebygga fel 

PPnr Planeringspunktsnummer, avgränsat förädlingssteg 

med en fastställd nominell cykeltid 

PT Produktionstekniker 

Quick kaizen Ständig förändring till det bättre, utförs av arbetare 

RCM Reliability Centered Maintenance 

Resulterande förlust En förlust som har uppkommit p.g.a. en annan förlust 

RNC   Relation of non Conformances, analysverktyg 

ROI   Return On Investment 

SAP   Affärssystem 

Skiftlogg   Loggning av förluster i produktionen 

Standard kaizen Ständig förändring till det bättre, utförs av ledare och 

arbetare 

TAK-förluster Tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och 

kvalitetsbrister 

Timkostnad A Framtaget förslag på ny timkostnad 
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Timkostnad B Befintlig timkostnad vid Volvo Powertrain 

Production Köping 

TPM Total Productive Maintenance 

TQM   Total Quality Management 

TSU   Tillstånd till särskild utgift 

VCE   Volvo Construction Equipment 

VMMS   Volvo Maintenance Management System 

Volvo GTO   Volvo Group Trucks Operations 

VPS Volvo Production System 

Väx 1 Område för växellådstillverkning 

Väx 2 Område för växellådsmontering 

WC   White Collar, tjänstemän  

WCM   World Class Manufacturing 

Wiperskär Användas vid svarvning med höga 

matningshastigheter utan att förmågan att generera 

bra ytfinhet eller bryta spånor minskas 

4M Maskin, Material, Metod, Människa 

5W1H Problembeskrivning; Who, What, When, Where, 

Why, How 
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Symbollista 

Här definieras viktiga symboler som förekommer i rapporten. 

Parameter Beskrivning Enhet 

a Annuitet kr 

af Annuitetsfaktor - 

Ew Värdet på kostnadsminskningen kr/år 

hUH Antal drifttimmar per underhållstimme - 

hy Antal timmar per skift och år h/år 

j Utrustning - 

K0 Grundinvestering kr 

kCP Maskintimkostnad under produktion kr/h 

kCS Maskintimkostnad vid stillestånd och omställning kr/h 

kD Lönekostnad kr/h 

Ktot Total nuvärdeskostnad kr 

kph Rörlig maskintimkostnad kr/h 

kph produktion Rörlig maskintimkostnad kopplat till producerande maskiner kr/h 

kph stillestånd Rörlig maskintimkostnad kopplat till maskiner med oplanerat stopp kr/h 

KPPnr Avskrivning, renoveringskostnad och lokalkostnad per PPnr kr/h 

kren Renoveringskostnad i förhållande till grundinvestering - 

kUHh Underhållskostnad i kronor per timme kr/h 

ky Lokalkostnad per kvadratmeter kr/m
2 

n Förväntad brukstid i år år 

nBC Antal BC i aktuellt PPnr st 

nm Antal maskiner i aktuellt PPnr st 

Nren Antal renoveringar under planerad bruksperiod st 

nsyren Antal skiftår mellan varje helrenovering år 

p Räntefaktor - 

tBCf Mantidsförlust per PPnr % 

tmf Maskinförlust per PPnr % 

Tplan Produktionsplanerad tid h 

w Period - 

xjθ Vald aktivitet - 

Y Yta knuten till maskinutrustningen m
2 

yjθ Vald period - 

z Kostnader som systemet medför kr 

θ Förlust - 
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1 Inledning 
Detta kapitel ger en bakgrund till problemet som behandlas i denna rapport. Problemet 

definieras och syftet med arbetet lyfts fram. Till sist redovisas projektets avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Roy, Souchoroukov och Shehab (2011) påpekar att på dagens globala marknad krävs inte 

konkurrensfördelar för att få en större marknadsandel utan det krävs för att säkerställa 

överlevnad. Marknaden utvecklas och konkurrensen ökar vilket medför ett ökat tryck på 

företagen att behålla sin konkurrensfördel (Roy, et al., 2011). Att arbeta med 

kostnadsbesparingar är det säkraste sättet för att öka förtjänsten på kort sikt men även i ett 

längre perspektiv enligt Bragg (2010). 

Volvo Powertrain Production Köping har ett övergripande mål som handlar om att minska 

sina kostnader med nio procent på tre år. För att uppnå målet arbetar Volvo Powertrain 

Production Köping med förbättringar där avdelningen för bearbetningsteknik (fortsättningsvis 

benämnd bearbetningsteknik) utgör en viktig del. (Langvik, 2013) 

Bearbetningsteknik får produktivitetshöjande uppdrag från produktionsavdelningarna eller 

produktionsteknik. Bearbetningsteknik utför en nulägesanalys och tar sedan fram ett förslag 

till lösning eller koncept. Efter att tester och utvärderingar gjorts jämförs nulägesanalysen 

med den nya utprovade lösningen och en besparing beräknas. Utifrån besparingskalkylen tas 

beslut om införande. 

Exempel på fokuserade insatser av bearbetningsteknik är att (Langvik, 2013): 

 öka kapaciteten i enskilda maskiner eller liner genom att minska cykeltider och tid för 

byte av verktyg 

 minska verktygsrelaterade kassationer genom att välja processtabila verktygskoncept 

 minska verktygskostnader genom att utnyttja verktygen kostnadseffektivt och välja 

kostnadseffektiva metoder och verktyg 

 minska oplanerade verktygsrelaterade stopp genom att välja stabila verktygskoncept 

med bra spånkontroll 

I dagsläget saknas en modell för att beräkna besparingar av produktivitetshöjande arbete. Då 

tekniska säljare från exempelvis Sandvik Coromant eller Seco Tools AB är involverade i ett 

projekt används ofta deras besparingsmallar. Detta gör att olika mallar används av tekniska 

säljare eftersom Volvo Powertrain Production Köping inte har någon egen besparingsmodell 

som passar bearbetningsteknik. Bearbetningsteknik följer upp verktygstester efter tre månader 

men efter det saknas uppföljning. Det saknas även information om mottagande avdelning 

följer den nya utprovade lösningen. 

Vid framtagning av nya lösningar kan det förekomma suboptimering vilket ska försöka 

undvikas med en gemensam besparingsmodell. Verktygsleverantörer har ett krav på sig att 

varje år minska verktygskostnaderna för AB Volvo med xxx %. Eftersom en egen 
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besparingsmodell saknas är det svårt för Volvo Powertrain Production Köping att följa upp 

verktygsleverantörernas utfall så väl som deras eget utfall. 

1.2 Problemformulering 
Volvo Powertrain Production Köping saknar en modell och således standard för hur 

besparingar inom skärande bearbetningsverktyg ska beräknas. Detta medför svårigheter att 

kontrollera och följa upp den egna verksamhetens utfall men också svårigheter att kontrollera 

verktygsleverantörernas utfall som ligger till grund för inköpsförhandlingar. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att öka förståelsen för hur aktiviteter inom det 

bearbetningstekniska området påverkar produktiviteten
1
. Med hjälp av en utvecklad 

besparingsmodell ska det vara möjligt att se hur tillämpning av olika bearbetningstekniska 

lösningar samverkar för att undvika suboptimering. Examensarbetet ska påvisa samband 

mellan valet av bl.a. processtabila verktygskoncept och en förbättrad total produktivitet 

genom en kalkylmodell. 

Examensarbetets riktning ges av följande frågeställningar: 

 Hur ser besparingsberäkningarna av bearbetningsverktyg ut i dagsläget vid Volvo 

Powertrain Production Köping? 

 Hur bör besparingsberäkning av bearbetningsverktyg utföras? 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet är begränsat till 20 veckors heltidsarbete vilket innebär 40 timmar per vecka. 

Avdelningen kugghjul hårt (7166-7168) kommer att fungera som pilotområde för 

besparingsmodellen. Om tid finns kommer modellen utvecklas till att även omfatta resterande 

avdelningar på Väx 1. Examensarbetet kommer att beröra skärande bearbetningsverktyg med 

undantag för kuggverktyg. 

  

                                                           
1
 Förhållandet mellan erhållet resultat och insatta resurser (NE, 2013). 
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2 Metod 
Detta kapitel beskriver de metodval som gjorts samt den lösningsprocess som utnyttjats. 

2.1 Forskningsprocessen 
Forskningsprocessen består av olika steg som kan beskrivas i en logisk ordning men i 

verkligheten överlappar stegen ofta varandra eftersom nya kunskaper och erfarenheter tillförs 

arbetet. Först identifieras problemområde och syfte samt frågeställningar formuleras. Sedan 

genomförs litteraturstudier och problemet definieras vid behov. Därefter bestäms upplägg på 

undersökningen, undersökningsgrupp, teknikval för informationsinhämtning, genomförande, 

bearbetning och sist analys och rapportering. (Patel & Davidson, 2003) 

DRM står för Design Research Methodology och består av fyra olika steg. Första steget 

handlar om att göra ett researchförtydligande där grundläggande hjälpmedel är 

litteraturstudier och analys. Det huvudsakliga resultatet som framkommer från det här steget 

är tydliga mål. Nästa steg är den första deskriptiva studien där empiriskt material ligger som 

grund. Den deskriptiva studiens huvudsakliga uppgift är att ge en förståelse. (Blessing & 

Chakrabarti, 2009) Deskription innebär en redogörelse eller beskrivning och ses som den 

enklaste metoden men är i regel besvärlig eftersom den kräver systematik. Fakta måste 

kategoriseras och ett urval måste göras. (Ejvegård, 2003) 

Tredje steget i DRM är en preskriptiv studie där antagande, erfarenhet och syntes är det som 

huvudsakligen dominerar. Detta steg ska fungera som ett stöd för fortsatt arbete. Det fjärde 

steget baseras på empirisk data och analys vilket i slutändan ger en utvärdering av det erhållna 

stödet som kan vara t.ex. ekvationer, mjukvara, modeller och metoder. De olika stegen i DRM 

behöver inte genomföras i ordning och de kan även överlappa varandra. (Blessing & 

Chakrabarti, 2009) 

2.2 Vetenskapliga metoder 
Metod är ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap (Holme & Solvang, 1997). 

Metod betyder alltså att ett ämne närmas på ett vetenskapligt sätt och att det framgår hur 

ämnet kommer att behandlas. Om man strävar efter vetenskaplighet är det viktigt att 

metodvalet och teknikvalet samt appliceringen av dessa är medvetet. Varje metod och teknik 

har problem vilket gör att det kan vara fördelaktigt att använda sig av flera metoder och 

tekniker. (Ejvegård, 2003) Vid val av upplägg på undersökningens genomförande är det 

viktigt att ta hänsyn till tid och medel som finns till förfogande (Patel & Davidson, 2003). 

2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Metod ska väljas efter vad det är för kunskap som önskas eftersom de två olika metoderna 

kvalitativ respektive kvantitativ ger olika typer av kunskap. Med kvalitativ metod menas att 

kunskap söks som kan hjälpa till att inventera, uttyda och förstå ett fenomen. Med kvantitativ 

metod menas att undersökningar görs av sådant som är mätbart. Insamlad data består då av 

siffror som oftast svarar på hur mycket och hur många det är av någonting. Kvantitativ 

forskning vill förklara något eller förutsäga skeenden. (Patel & Tebelius, 1987) 
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För att öka värdet av en undersökning kan det vara bra att använda sig av flera olika metoder 

och tekniker (Ejvegård, 2003). Holme och Solvang (1997) anser att det inte finns någon 

konkurrens mellan kvalitativa och kvantitativa metoder och vidare ser de en kombination av 

de båda metoderna som en fördel. Även Patel och Tebelius (1987) påpekar att så kallad 

triangulering, alltså användandet av flera olika metoder och tekniker, är fördelaktigt då det ger 

vetenskaplighet. 

2.2.2 Fallstudie 

En fallstudie genomförs för att kunna beskriva en studie som innehåller data från ett verkligt 

fall (Blessing & Chakrabarti, 2009). Studien görs så täckande som möjligt men på en mindre 

avgränsad grupp. Vid fallstudier av arbetsplatser är det vanligt att använda intervjuer, 

observationer och enkäter vid datainsamlingen. (Patel & Davidson, 2003) Även Ejvegård 

(2003) påpekar att en fallstudie ofta används tillsammans med andra metoder vid 

vetenskapliga undersökningar. Slutsatserna måste fattas med försiktighet och bör ses som 

indicier men kan få större värde då annan metod pekar i samma riktning. (Ejvegård, 2003) 

2.2.3 Modell 

Det finns olika slags modeller exempelvis språkliga, matematiska och logiska. Gemensamt för 

alla modeller är att de inte är direkt relaterade till verkligheten utan att de utgör en bild av 

verkligheten. En bra modell ger en bild av verklighetens underliggande struktur och liknar 

verkligheten. Den är också åskådlig och ökar människans överblickbarhet. En modell har en 

viktig funktion vilket är att öka människors förståelse. (Syll, 2001) 

2.3 Vetenskapliga tekniker 
Vetenskaplig teknik innebär hur materialet ska samlas in för att kunna exempelvis beskriva 

eller jämföra något. Data ska i största möjliga mån vara kvantifierbar och kallas då hårddata. 

Mjukdata innebär fakta som inte är numerisk. Hårddata är inte mer användbart eller bättre än 

mjukdata men det är lättare att utföra objektiva jämförelser om hårddata används. (Ejvegård, 

2003) Vilken information som ska samlas in avgörs av frågeställningen som finns enligt 

Holme och Solvang (1997). 

2.3.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomförs för att undersöka vad som är relevant inom området för 

researchen. Det är viktigt att läsaren kan se och förstå varför en viss litteratur är medtagen. 

(Blessing & Chakrabarti, 2009) Det kan vara bra att börja med ett översiktsarbete för att se 

vad det har bedrivits för forskning inom ämnesområdet tidigare. I forskningssammanhang 

räknas bland annat böcker, rapporter, artiklar och uppsatser som litteratur. Det innebär att 

nästan allt tryckt material räknas som litteratur. (Ejvegård, 2003). 

2.3.2 Intervju 

Intervjuer är vanliga inom forskningssammanhang och då frågas en eller flera respondenter ut. 

Intervjuer tar tid att genomföra och att bearbeta. Det är därför viktigt att noga välja 

intervjupersoner och förbereda varje intervju noggrant. Det är praktiskt att spela in intervjuer 

men det kan verka hämmande för vissa personer. Även anteckningar kan vara hämmande för 

vissa men inte i lika stor utsträckning. Det är bra att planera in ledig tid för renskrivning av 

det som sagts direkt efter intervjun för att inte missa något. (Ejvegård, 2003) 
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Intervjuer kan delas upp i standardiseringsgrad och struktureringsgrad. Låg grad av 

standardisering och strukturering i intervjun ska användas om målet är en kvalitativ analys av 

resultaten. Hög grad av standardisering och strukturering ger frågeställningar med fasta 

svarsalternativ. Dessa intervjuer används då forskaren vill kvantifiera resultaten. (Patel & 

Tebelius, 1987) En kvalitativ intervju enligt Holme och Solvang (1997) är en intervju där 

inget standardiserat frågeformulär används. Det är då undersökningspersonen som får styra 

intervjun men forskaren ser till att viktiga områden tas upp genom att anteckna viktiga 

punkter i en intervjumanual. 

Intervjun bör inledas med en kort presentation av intervjuaren och projektet samt hur 

materialet ska användas. Under intervjun görs ett omedvetet selektivt val om ostrukturerade 

frågor används. Det är lätt att följa de trådar som är intressanta men för att vara säker på att få 

svar på de frågor som intervjun måste ge svar på är det viktigt att tänka igenom innan 

intervjun vad det är man måste få svar på. Under intervjun är det viktigt att intervjuaren är 

neutral och objektiv och inte kommenterar den intervjuandes svar. Respondenten får dock inte 

tro att intervjuaren tar avstånd eller är kylig utan intervjuaren ska uppträda uppmuntrande och 

vänligt. Vid muntlig kommunikation är det lätt att ställa ledande frågor vilket ska undvikas. 

(Ejvegård, 2003) 

2.3.3 Källkritik 

Källkritik är viktigt i ett vetenskapligt arbete. Forskaren måste säkerställa saklighet och 

opartiskhet. Som forskare måste man säkerställa äktheten i materialet och källan ska vara 

oberoende. Oberoende kan kontrolleras genom att undersöka var uppgifterna har sitt ursprung. 

Primärkällor är generellt sett bättre än sekundärkällor eftersom materialet kan vara taget ur sitt 

sammanhang. (Ejvegård, 2003) Primärkällor kallas exempelvis ögonvittnesskildringar och 

förstahandsrapporteringar, resterande kallas sekundärkällor (Patel & Davidson, 2003). 

En källa bör också ha ett färskhetskrav vilket betyder att nyare källor bör innehålla nya rön 

och mer fakta. Det är dock viktigt att forskaren inte glömmer bort äldre fakta som också kan 

vara viktiga. Faktainsamlingen kan ha ett samtidighetskrav som innebär att forskaren ska leta 

efter arbeten som ligger så nära den analyserade händelsen som möjligt. (Ejvegård, 2003) 

2.4 Metod- och teknikval 
Författarens lösningsgång följer den generella forskningsprocessen som Patel och Davidson 

(2003) tar upp men lösningsgången har också influerats av DRM som Blessing och 

Chakrabarti (2009) beskriver. DRM är anpassad till doktorandarbeten så författaren har inte 

haft möjlighet att använda sig av modellen fullt ut eftersom den är omfattande. 

Forskningsresultatet påverkas av problem, metod och material enligt Ejvegård (2003). Innan 

problemformuleringen tas fram inhämtas kunskap om problemområdet genom litteraturstudier 

och samtal med uppdragsgivaren. Metoden väljs utifrån problemformuleringen. Arbetet inleds 

med en litteraturstudie och parallellt kommer en nulägesbeskrivning utföras. Författaren vill 

att lösningen ska integreras i det befintliga arbetssättet på företaget, därför kommer en större 

undersökning av Cost Deployment (CD) att genomföras för att undersöka möjligheterna att 

utnyttja befintligt system till besparingsberäkningarna. Dr. Hajime Yamashina har utvecklat 
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ett arbetssätt för att implementera Volvos produktionssystem. I arbetssättet ingår bl.a. CD och 

därför kommer hans artiklar utgöra en viktig del i teorikapitlet. 

Nulägesbeskrivningen baseras på kvalitativa intervjuer med medarbetare som kommer 

påverkas av den tilltänkta modellen för skärande bearbetningsverktyg. Även personer inom 

andra områden som kan tänkas besitta information som är värdefull för arbetet kommer att 

intervjuas löpande. Huvudsyftet med de kvalitativa intervjuerna är att undersöka och definiera 

delproblem, se hur företaget arbetar i dagsläget samt få idéer och synpunkter på hur de skulle 

vilja att modellen fungerar. 

Då tillräckligt med information samlats ihop kommer en benchmarking på några utvalda 

företag att genomföras för att se hur de arbetar med besparingar inom skärande 

bearbetningsverktyg. Till fallstudien valdes avdelningen kugghjul hårt. Valet gjordes med 

hänsyn till verktygsrelaterade kostnader. Tanken med det är att modellen ska testas på det 

avsnitt som har störst potential att minska sina verktygskostnader. Författaren är också av den 

åsikten att valet av avdelning gör att fler är intresserade av att medverka för att minska 

verktygskostnaden än vid en avdelning där verktygskostnaden är låg. Detta bekräftades av 

produktionsledaren Christer Johnson (2013) vid avdelningen kugghjul mjukt som först var 

tänkt att vara objekt för fallstudien. 

Till sist görs en analys av insamlad information och utifrån den kunskapen kommer en modell 

att tas fram. Modellen kommer att testas i ett förbättringsprojekt för att se hur den rent 

praktiskt fungerar. Modellens utfall i förbättringsprojektet kommer även jämföras med 

befintliga modellers utfall. Modellen justeras eventuellt tills det att ett tillfredsställande utfall 

och arbetssätt uppnås. Därefter undersöks resultatet och därpå följer en analys. Arbetet 

avslutas med en diskussion och slutsats. Lösningsprocessen är illustrerad i Figur 1, observera 

att vissa moment kan överlappa varandra. 

 

Figur 1 Lösningsprocessen. Egen bearbetning. 
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2.5 Granskning av metod- och teknikval 
För att forskningsresultatet ska ha ett vetenskapligt värde krävs det att metoden är reliabel och 

valid (Ejvegård, 2003). Vetenskapens heliga treenighet innebär reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet enligt Kvale (1997). 

Med reliabilitet menas användbarhet och tillförlitligheten av mätinstrument och måttenhet. 

Samma resultat ska alltså fås varje gång de används på samma material. (Ejvegård, 2003) 

Författaren har valt att använda sig av flera olika källor inom det valda området för att 

undersöka hur väl de stämmer överens med varandra. Detta gör att en hög reliabilitet uppnås 

om källornas innehåll överensstämmer. Författaren undersöker att källorna är oberoende och 

ser också till att de nyaste källorna används. För att inte missa äldre fakta som är viktig 

kommer också äldre källor uppmärksammas. Vid användning av artiklar ser författaren till att 

de som används är granskade. När det gäller inhämtning av data från företaget kommer 

författaren acceptera de som reliabla om det inte finns misstanke till annat. 

De intervjuer som genomförs kommer att jämföras och respondenterna kommer få en chans 

att kontrollera innehållet för att undvika missuppfattningar. Respondenterna är utvalda med 

omsorg från olika delar av företaget för att få en så hel och klar bild som möjligt. Liknande 

arbetssätt kommer att användas vid benchmarking för att också säkerställa reliabiliteten där. 

Vid en intervju är det avgörande att intervjuaren tar fram det som är av värde i samtalen. För 

att se till att aktuellt område behandlas kommer författaren att använda sig av 

intervjumanualer som Holme och Solvang (1997) rekommenderar. Det positiva med en 

kvalitativ intervju är att forskaren inte styr undersökningspersonen lika mycket som med 

andra tekniker vilket ger en grund som är tillförlitlig. 

Validitet betyder att forskaren mäter det som denne avser att mäta (Ejvegård, 2003). För att 

säkerställa validiteten kommer problemformuleringen att ligga till grund för insamlingen av 

data. Löpande kontakt kommer hållas med företagets handledare vilket ska medverka till att 

insamlad data är valid. 

Generaliserbarhet innebär att resultatet av forskningen går att generalisera (Kvale, 1997). 

Valet av produktionsavdelning för fallstudie gör att svarvning kommer att utgöra 

huvudbearbetning. Det gör att författaren måste ha detta i tanken då denne tar fram modellen 

för att få modellen att också fungera på andra avdelningar med annan skärande bearbetning. I 

ett vidare perspektiv kommer modellen att fungera på andra företag som har skärande 

bearbetning. Ett undantag för modellens upptagningsområde är besparingsberäkningar för 

kuggbearbetning vilket kan limitera användandet för vissa. 
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3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel presenterar teori som framkommit av den litteraturstudie som gjorts. 

3.1 Tillverkningsindustrins konkurrenssituation 
Det är många som säger att Sverige har lämnat industriåldern och istället lever i 

informationsåldern. Det är ändå så att tillverkningssektorn utgör 45 % av Sveriges BNP vilket 

gör tillverkning till en fortsatt viktig ekonomisk sektor. Vidare är 10 % av den totala 

arbetskraften direkt sysselsatt inom tillverkning och tittar man även på tjänster som är 

anslutna till tillverkning så är det 25 % av den totala arbetskraften som arbetar inom 

tillverkningsindustrin. (Jönsson, 2012) 

Globaliseringen är högst påtaglig inom tillverkningsindustrin. Det råder en global konkurrens 

som medför att anläggningar i Sverige konkurrerar med anläggningar i andra länder med 

mycket lägre lönenivåer. Det är därför viktigt att det finns en hög kostnadsmedvetenhet hos 

produktionsanläggningarna i Sverige för att de ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga. 

Med hög kostnadsmedvetenhet menas dels att produktionspersonalen vet hur 

tillverkningskostnaden är fördelad mellan olika kostnadsposter, dels har kunskap om hur olika 

parametrar påverkar kostnaden för de produkter som tillverkas. (Jönsson, 2012) 

Vid utveckling av högteknologiska produkter finner man ofta de största kostnaderna i löner 

och kapitalbindning i Sverige enligt Björklund, Hågeryd och Lenner (2002). Jönsson (2012) 

håller med Björklund et al. (2002) att lönerna är höga i Sverige och resten av västvärlden 

vilket gör att det är svårt att konkurrera i dessa länder med icke-komplex produktion som ofta 

kräver en hög andel manuellt arbete. Vidare anser han att det finns risk att tillverkning som 

kan bli lönsam i Sverige med rätt utvecklingsaktiviteter riskerar att ändå flyttas till 

låglöneländer. För att undvika detta kan man höja kundservicen eller minska kostnaderna, se 

Figur 2. Onshore innebär att tillverkningen behålls på hemmaplan och offshore innebär att 

produktionen flyttas utomlands.  Med ”Battleground” avses en zon där det inte är uppenbart 

om ett företag måste flytta sin tillverkning till låglöneländer för att vara konkurrenskraftiga. 

 

Figur 2 Faktorer som påverkar risken för onshore kontra offshore tillverkning (Jönsson, 2012). 
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Det är viktigt att ett företag kan bedöma och analysera förädlingsmetoder och system av 

tillverkningsmetoder ur ett ekonomiskt perspektiv enligt Ståhl (2012). Med hjälp av 

tillverkningsekonomisk simulering menar han vidare att kostnadseffekter genom reducerade 

stillestånd eller kassationer kan vägas mot kostnader för minskade tillverkningstider eller 

kostnad för att producera i ett låglöneland.  Vid förbättringsarbete är det viktigt att säkerställa 

resurser och att göra överslagskalkyler för att se om utgifterna kommer att betala sig. Vid 

vunnen effektivitet kan man förenkla beräkningen genom att räkna med att de extra produkter 

som kan tillverkas också går att sälja. (Nord et al., 1997) 

Många företag arbetar enligt Nord et al. (1997) med stora förändringar, så kallade 

innovationer. Det är svårt att behålla innovationerna för sig själva och bevara sin 

konkurrensfördel. Alla investeringar som görs tappar i värde om de inte underhålls på ett bra 

sätt. Ett bra sätt för att vinna konkurrenskraft är då att komplettera innovationer med ett 

arbetssätt som stödjer ständiga förbättringar, se Figur 3. Ett exempel på arbetssätt som stödjer 

ständiga förbättringar är TPM, Total Productive Maintenance. (Nord et al., 1997) Kaizen är 

det japanska uttrycket för små kontinuerliga förbättringar av kvaliteten och produktiviteten 

inom ett företags processer enligt Ståhl (2012). 

 

Figur 3 Illustrering av konkurrenskraft vid innovation med och utan ständiga förbättringar (Nord et al., 1997). 

De fyra viktigaste konkurrensfaktorerna enligt Bellgran och Säfsten (2005) anses vara 

kostnad, kvalitet, flexibilitet och leveransförmåga. Med kostnad menas att vara 

kostnadseffektiv, att ha förmågan att producera och leverera en produkt eller tjänst till en låg 

kostnad. Kvalitet innebär att kunna tillfredsställa kundens behov och förväntningar medan 

flexibilitet innebär förmågan att snabbt och effektivt kunna anpassa produktionen då 

förändringar uppstår. Exempel på flexibilitet är att hantera varierande volymer och att hantera 

olika produktvarianter. Leveransförmågan är förmågan att leverera enligt plan där viktiga 

delar är säkerhet eller pålitlighet samt hastighet. Bellgran och Säfsten (2005) menar att 

kvalitet är den grundläggande förmågan som sedan byggs på av leveransförmåga och 

kostnadseffektivitet. Då dessa tre förmågor uppnåtts är det möjligt att konkurrera med 

flexibilitet. (Bellgran & Säfsten, 2005) 

Enligt Ferdrows och De Mayer (1990) består sandkonsmodellen av kvalitet, driftsäkerhet, 

hastighet och kostnadseffektivitet, se Figur 4. De anser vidare att en förbättring i en del av 
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sandkonsmodellen, t.ex. kvalitet, kan ge en reducerad kostnadseffektivitet. Jönsson (2012) 

anser att förbättringsarbetet inte behöver följa denna sandkonsmodell som innebär att man 

måste börja med att förbättra kvaliteten för att sedan bygga vidare på driftsäkerheten o.s.v. för 

att till sist förbättra kostnadseffektiviteten. Jönsson (2012) tycker att det är fel att 

kostnadseffektiviteten är en egen isolerad aktivitet eftersom den påverkas av alla andra 

aktiviteter. 

 

 

Figur 4 Sandkonsmodellen (Ferdrows & De Mayer, 1990). 

Sverige har många företag som är internationellt framgångsrika och har länge varit en stark 

tillverkningsnation. För att fortsätta vara en stark tillverkningsnation behövs en strategisk 

satsning inom området produktionsutveckling. (Bellgran & Säfsten, 2005) Ståhl (2012) tror 

att en flexibel och snabb produktframtagning tillsammans med resurssnål, säker och 

miljövänlig tillverkning kommer att bli allt viktigare i framtiden och då fungera som viktiga 

konkurrensfaktorer. Han anser dock att kompetens och kreativitet är två faktorer som kommer 

att fortsätta vara det som gör att Sverige kan konkurrera med den internationella marknaden. 

3.2 Bearbetningsteknik 
Bearbetningsteknik är en benämning på metoder för bearbetning av solida material där målet 

är att få en bestående ändring av formen. Det innebär att bearbetningsteknik inbegriper 

plastisk bearbetning, termisk bearbetning och skärande bearbetning. (NE, 2013) 

Med skärande bearbetning menas olika metoder för att avskilja material från ett arbetsstycke 

med hjälp av ett skärverktyg med egg. Till skärande bearbetning hör borrning, brotschning, 

fräsning, hyvling och svarvning men även slipning. (NE, 2013) 

En spåna bildas vid skärande bearbetning genom att arbetsmaterialet kraftigt skjuvas. 

Skärdata innebär skärhastighet, matning och skärdjup. Med skärhastighet menas verktygets 

hastighet i en viss riktning. Matning innebär att ett arbetsstycke och ett skärverktyg stegvis 

närmar sig varandra. Skärdjup fastställer hur djupt verktyget arbetar i materialet. (Björklund 

et al., 2002) 
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Ett verktyg förslits under bearbetning då hög temperatur och stora krafter uppnås. Förslitning 

kan exempelvis ske genom adhesion, diffusion (fasförslitning och gropförslitning), friktion, 

oxidation, plastisk deformation, termisk utmattning och urflisning av skäret. Ett annat 

problem som kan uppstå är så kallat lösegg som innebär att temperaturen i eggen är för lågt 

p.g.a. fel skärdata. Skärvätska används under bearbetningen för att fungera som smörjning 

och kylning. (NE, 2013) 

Det finns för varje bearbetning en idealisk förslitningstyp. Det går att studera ett verktyg för 

att på så sätt upptäcka när skäreggen behöver bytas ut. Taylors ekvation är grunden för att 

beräkna hur länge ett verktyg håller. Taylors ekvation visar sambandet mellan 

verktygsförslitning och skärhastighet. Verktygets livslängd beror av arbetsmaterialet, 

skärhastigheten, matningen och skärdjupet. Även maskinen, verktygets, arbetsstyckets och 

uppspänningsanordningarnas stabilitet påverkar utslitningstiden såväl som vald skärvätska. 

(Björklund et al., 2002) Taylors ekvation kan också vara till nytta vid fastställandet av 

bearbetningens ekonomiska data. Verktygskostnaden ökar med ökande skärdata samtidigt 

som maskinkostnaden minskar med ökade skärdata eftersom ökade skärdata innebär en 

minskad tidsåtgång för bearbetningen. (NE, 2013) 

Om ett bearbetningsverktyg går sönder är det inte enbart materialkostnaden för skäret och 

tiden det tar för en operatör att byta verktyget som går förlorad. Då ett verktyg går sönder 

förlorar företaget tid som de kunde ha använt till att producera. De kan också påverkas i form 

av skrotade detaljer, kvalitetsproblem, uppstartskostnader, indirekt personal som exempelvis 

underhåll, kvalitet, teknik, ledare etc. Ett verktygshaveri kan också leda till säkerhetsproblem 

eller förstörd utrustning m.m. (Fitchett & Sondalini, 2006) 

Förbrukningsverktyg står i regel för 3 % av den totala kostnaden vid tillverkning av en 

produkt. Om ett verktygshaveri inträffar är stilleståndskostnaden flera gånger dyrare än vanlig 

produktion.  Ändå är det många som ser förbrukningsverktygskostnaden som för liten för att 

analysera även om verktygshaverier inträffar med jämna mellanrum. Det här visar att det är 

viktigt att ha koll på den verkliga kostnaden för förbrukningsverktyg. (Fitchett & Sondalini, 

2006) 

3.3 Grundbegrepp för indelning av kostnader i ett företag 
Rörliga kostnader innebär att kostnaden förändras då verksamhetsvolymen förändras (Skärvad 

& Olsson, 2008). Exempel på rörliga kostnader är råmaterial, el, drivmedel och inhyrd 

arbetskraft (Sondalini, 2006). Fasta kostnader är däremot oförändrade vid förändringar i 

verksamhetsvolym, se Figur 5 (Skärvad & Olsson, 2008). Exempel på fasta kostnader är 

lokalhyra, företagsledares löner, löner för permanent personal, försäkringar, hyra av 

utrustning etc. (Sondalini, 2006). 



 

12 
 

 

Figur 5 Fasta och rörliga kostnader. Egen bearbetning baserad på Sondalini (2006). 

Direkta och indirekta kostnader används vid kostnadsfördelning. Direkta kostnader innebär att 

det är lätt att koppla kostnaden direkt till en kostnadsbärare medan en indirekt kostnad inte går 

att koppla till en kostnadsbärare. Istället får man koppla kostnaden till kostnadsställen och 

därifrån fördela de indirekta kostnaderna på kostnadsbärare. Denna fördelning gör att 

indirekta kostnader även kallas fördelade kostnader, omkostnader eller overheadkostnader. 

(Skärvad & Olsson, 2008) 

Standardkostnad innebär att ett värde har räknats fram i förväg för en resursförbrukning eller 

prestation som fastställts för en bestämd period. Standardkostnad kan användas för att 

identifiera kostnadsdifferenser. Det är vanligt i större företag att använda sig av 

standardkostnad. (Andersson, 2008) 

Kostnader som orsakas av ett visst beslut kallas särkostnader. Om företaget exempelvis 

bestämmer sig för att tillverka en ny produkt så finns det kostnader som medförs av just detta 

beslut. Samkostnad innebär att kostnaderna inte påverkas av ett visst beslut. (Skärvad & 

Olsson, 2008) 

Med alternativkostnad avses det intäktsöverskottet som man mister då det finns en bättre 

alternativ användning som man väljer att avstå från. Det innebär att alternativkostnaden inte 

är en kostnad för förbrukade resurser. (Freckner & Samuelsson, 1984) 

3.3.1 Fördelningsnycklar 

Fördelningsnycklar är samma sak som fördelningsgrunder och fördelningsbaser och de 

används för att fördela ut förbrukning av kostnader till kostnadsbärare då de inte direkt kan 

påföras kostnadsbäraren. Denna kostnadsfördelning används eftersom det ibland är svårt att 

direkt mäta och registrera resursförbrukningen på kostnadsbärare. Det går att använda sig av 

flera olika fördelningsnycklar och på så vis nå ett så realistisk värde som möjligt. Kostnaden 

för användandet av alla olika fördelningsnycklar skulle dock kunna överstiga dess nytta för ett 

företag. För att undvika det förenklas ofta arbetet vilket innebär att en fördelningsnyckel 

används till samtliga kostnader för ett kostnadsställe. Förenklingen kan också innebära att en 

fördelningsnyckel som önskas inte finns tillgänglig så man istället får använda sig av en 

likvärdig. (Freckner & Samuelsson, 1984) 
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Det finns främst tre olika fördelningsnycklar (Freckner & Samuelsson, 1984): 

 Tid (t.ex. antalet arbets- eller maskintimmar) 

 Värde (t.ex. försäkringskostnader beroende av produktvärde) 

 Mängd (t.ex. lagringskostnad beroende av mängden) 

3.4 Projektkalkyl 
En projektkalkyl är uppbyggd av olika teorier från produktkalkylering, kostnad för kapitalet 

och investeringskalkylering. Med produktkalkyl menas beräkning av kostnader och intäkter 

per period. Kostnad för kapital innebär beräkning av kalkylräntan. Investeringskalkyl är en 

sammanföring av betalningsflöden. (Eliasson & Norelid, 2005) Beslut som tas med hjälp av 

produktkalkyler har oftast kortsiktiga effekter och behandlar problem med en given kapacitet. 

Beslut som ger långsiktiga konsekvenser som exempelvis kapacitetsförändringar baseras på 

investeringskalkyler. (Andersson, 2008) 

Projektkalkyleringsprocessen är uppdelad i fem faser, se Figur 6. Första fasen handlar om att 

klargöra behovet och bestämma kalkylens målsättning. Fas två innebär att modellen 

konstrueras och underlag till modellen hämtas in. Fas tre (beslut) betyder att kalkylresultatet 

analyseras och ur ett ekonomiskt perspektiv avgörs det om projektet ska genomföras eller ej. I 

fas fyra sker genomförandet där projektbudgeten sätts utifrån kalkylen och till sist sker 

uppföljning. (Eliasson & Norelid, 2005) Uppföljningen består av en efterkalkyl som har till 

syfte att följa upp, utvärdera, kontrollera och verka som underlag till lärande (Andersson, 

2008). 

 
Figur 6 Projektkalkyleringsprocessen. Egen bearbetning baserad på Eliasson och Norelid (2005). 

3.4.1 Produktkalkyl 

Produktkalkylen har tidsperspektivet ett år och beräknar kostnader och intäkter vilket gör det 

möjligt att bedöma om ett projekt är lönsamt eller inte (Olsson, 2012). De två vanligaste 

metoderna vid produktkalkylering är självkostnadsmetoden och bidragsmetoden. 

Självkostnadsmetoden är lämpad vid långsiktiga beslut och bidragsmetoden då kortsiktiga 

beslut ska tas som ändå inte kan påverka de fasta kostnaderna. Om tiden som finns till 

förfogande innan projektet startas är kort finns färre möjligheter till en alternativ användning 

av resurser vilket indirekt ger en lägre alternativkostnad. Detta gör att det är vanligt att 

använda sig av bidragsmetoden då alternativkostnaden är lägre och tid till förfogande är kort. 

(Eliasson & Norelid, 2005) 

Självkostnadsmetoden tar hänsyn till kalkylobjektets fullständiga kostnad vilket innebär att 

både direkta och indirekta kostnader fördelas. Metoden kallas också påläggskalkylering 

eftersom de indirekta kostnaderna fördelas ut med hjälp av pålägg. Bidragsmetoden visar vad 

Grundarbete Beräkningar Beslut Genomförande Uppföljning 
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ett visst beslut ger i bidrag. Bidragsmetoden tar enbart hänsyn till särintäkter och särkostnader 

som påverkas av beslutet, samkostnader fördelas inte. Denna metod är inte beroende av volym 

som självkostnadsmetoden är vilket innebär att inga nya fördelningsnycklar behöver tas fram 

vid förändring i volym. (Eliasson & Norelid, 2005) 

3.4.2 Kostnad för kapital 

Pengar har olika värde beroende av när i tiden de befinner sig. Projekt som pågår under en 

längre tid måste ta hänsyn till att pengar i framtiden inte är lika mycket värda som pengar 

idag. För att hantera skillnader i pengars värde används kalkylränta. Kalkylräntan hjälper till 

att omvandla betalnings- och intäktsflöden till nuvärden för att underlätta jämförelse. Det 

vanligaste är att kalkylräntan uppdateras en gång per år. (Eliasson & Norelid, 2005) 

Kalkylränta vid investeringskalkylering är den lägsta förräntningen på satsat kapital som 

företaget kräver enligt Skärvad och Olsson (2008). 

3.4.3 Investeringskalkyl 

En investering är ett långsiktigt beslut som betyder kapitalanvändning. Vid ett 

investeringsbeslut är inbetalningar och utbetalningar det vitala. Det finns olika slags 

investeringar men det som oftast förknippas med en investering är anläggningstillgångar, 

exempelvis fastigheter, maskiner och inventarier. Investeringar delas också in i olika 

kategorier beroende på avsikten med investeringen. (Skärvad & Olsson, 2008) 

Ersättningsinvesteringar ersätter befintliga resurser med nya. Expansionsinvesteringar har till 

uppgift att öka anläggningstillgångarnas kapacitet. Rationaliseringsinvesteringar ska öka 

lönsamheten genom att sänka kostnaderna och öka kostnadseffektiviteten. Intäktshöjande 

investeringar har också till uppgift att höja lönsamheten. Miljöinvesteringar görs primärt för 

att förbättra den inre eller yttre miljön i företaget. En miljöinvestering kan dock även påverka 

lönsamheten positivt. (Skärvad & Olsson, 2008) Olsson (2012) håller med om att en 

investering kan förbättra miljön men att ett företag som investerar i miljöförbättrande 

utrustning inte alltid kan räkna med en ökad lönsamhet. Investeringarna kan också grunda sig 

i samhällets överlevnad på lång sikt. Om miljöinvesteringarna leder till färre sjukskrivningar 

och arbetsskador påverkas det enskilda företagets lönsamhet positivt. (Olsson, 2012) 

Inbetalningar och utbetalningar som genomförs vid olika tidpunkter går inte att jämföra rakt 

av. Pengar som disponeras i dag är mer värt än pengar som kan disponeras om ett år. Det 

finns vissa grundbegrepp vid investeringskalkylering. Med grundinvestering menas 

utbetalningarna av själva grundinvesteringen. Inbetalningsöverskott betyder att skillnaden 

mellan inbetalningar och utbetalningar beräknas. Restvärde betyder att investeringen kan ha 

ett värde även efter den ekonomiska livslängdens slut som till exempel skrotvärde eller 

andrahandsvärde men det kan också vara så att det kostar att bli av med anläggningen. 

(Skärvad & Olsson, 2008) Ekonomisk livslängd innebär livslängden som det är ekonomiskt 

meningsfullt att använda investeringen. Med teknisk livslängd menas den tid som en 

investering är användbar. (Freckner & Samuelsson, 1984) Den ekonomiska livslängden är 

oftast den som används i investeringskalkyler. Annuitet vid investeringskalkyler betyder 

årligen lika stora kapitalkostnader under investeringens ekonomiska livslängd och med 

kapitalkostnad menas summan av ränta och avskrivningar. (Skärvad & Olsson, 2008) 
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De fyra vanligaste metoderna vid investeringskalkylering är kapitalvärdemetoden, payback-

metoden, annuitetsmetoden och internräntemetoden. Kapitalvärdemetoden, som också kallas 

nuvärdemetoden, innebär att alla in- och utbetalningar jämförs vid nollpunkten som är 

investeringstillfället. För att jämföra olika stora grundinvesteringar kan kapitalvärdekvoten 

beräknas genom att dividera kapitalvärdet med storleken på grundinvesteringen. Payback-

metoden kallas också återbetalningsmetoden eller payoff. Begreppet payoff rekommenderas 

inte att använda då metoden inte ens på engelska kallas payoff. I det enklaste utförandet 

bortses räntan. Återbetalningstiden är det år som inbetalningsöverskotten summeras och 

uppnår grundinvesteringens storlek. (Skärvad & Olsson, 2008) 

Annuitetsmetoden analyserar kassaflöden ett genomsnittligt år. Denna metod används vid 

jämförelse av olika investeringsalternativ med olika lång ekonomisk livslängd samt vid 

upprepade investeringar. Annuitetskvoten beräknas genom att dividera annuiteten med 

grundinvesteringen. Internräntemetoden beräknar investeringens lönsamhet genom att räkna 

fram den nödvändiga räntesatsen som gör att nuvärdet av inbetalningarna är lika stora som 

nuvärdet av utbetalningarna. (Skärvad & Olsson, 2008) 

3.5 Följa upp och reducera kostnader med Manufacturing Cost Deployment 
Att minska kostnaden inom produktionen är ett av de största problemen som företag har idag. 

För att kunna minska sina kostnader använder företagen olika metoder som exempelvis TPM, 

TQM (Total Quality Management) och JIT (Just In Time). De här aktiviteterna behöver 

nödvändigtvis inte innebära att kostnaderna reduceras även om de har implementerats på rätt 

sätt. I värsta fall kan till och med produktionskostnaden öka. (Yamashina & Kubo, 2002) 

Det är viktigt i ett företag att den interna ekonomiska redovisningen inte leder till att 

miljöhänsyn prioriteras bort. Det är annars lätt att miljöhänsyn prioriteras bort till förmån för 

kortsiktiga ekonomiska vinster. Sporadiska fel ökar risken för att ett allvarligt tillbud eller en 

katastrof ska inträffa. Det är därför viktigt att förebygga sporadiska förluster innan de 

påverkar säkerheten. Småstopp som inte elimineras finns i latent tillstånd. Om småstoppen 

inte elimineras kan de utvecklas och ge kroniska förluster som leder till haverier och 

kvalitetsproblem. I utlöst tillstånd innebär det att ett tillbud inträffar. På varje allvarligt tillbud 

går det 300 nära-tillbud. Det är alltså viktigt att arbeta med ständiga förbättringar för att göra 

arbetsmoment säkrare. (Nord et al., 1997) 

Åtgärder ska sättas in där de ger bäst effekt. För att kunna göra det måste en genomgång av 

hela produktionssystemet genomföras. Produktion, teknik, organisation och ekonomi måste 

ses som en helhet. (Nyh, 1992) Manufacturing Cost Deployment är en vetenskaplig och 

systematisk metod som identifierar förluster i produktionen och reducerar dessa. Det 

kostnadsreduktionsprogram som är framtaget består av olika matriser. (Yamashina & Kubo, 

2002) Resterande kapitel 3.5 Följa upp och reducera kostnader med Manufacturing Cost 

Deployment är baserat på Yamashina och Kubo (2002). 

3.5.1 Matris A och B 

När förlusterna först analyseras är det viktigt att klargöra vilken sorts förlust som uppstår, i 

vilken omfattning den uppstår och var den uppstår i produktionssystemet. Matris A 

identifierar dessa produktionsförluster. 
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Matris B klargör orsak och verkan-förhållandet mellan förlusterna. Om en maskin går sönder i 

en process kan det innebära stopp i nästkommande maskiner p.g.a. exempelvis materialbrist 

eller kvalitetsproblem. Med resulterande förlust menas en förlust som har uppkommit p.g.a. 

en annan förlust. Med orsakande förlust menas den förlust som är grundorsaken till en förlust. 

Det är ingen idé att fokusera på en resulterande förlust. För att stoppa problemen och finna en 

bra lösning måste fokus ligga på orsakande förluster. 

3.5.2 Matris C, D och E 

Tillverkningskostnaden består av fasta kostnader och rörliga kostnader, se Figur 7. Den fasta 

kostnaden innehåller avskrivningskostnader på anläggningar. I den rörliga kostnaden ingår 

direkt materialkostnad, indirekt materialkostnad, direkt lönekostnad, indirekt lönekostnad, 

verktygskostnader, fixturkostnader, energikostnader och underhållskostnader. 

 

Figur 7 Tillverkningskostnadens uppbyggnad (Yamashina & Kubo, 2002). 

För att undersöka kopplingen mellan förluster och tillverkningskostnader används A-, och B-

matriserna. För att minska tillverkningskostnaderna är det viktigt att ta reda på hur stor 

påverkan varje förlust har på tillverkningskostnaden vilket görs i C-matrisen. För att kunna ta 

reda på det klassificeras förlusterna i tidsrelaterade förluster och fysiska förluster. 

Tidsrelaterade förluster är exempelvis maskinstillestånd och en fysisk förlust kan vara antal 

defekta detaljer. 

I konventionella beräkningar kalkyleras tillverkningskostnaden genom att multiplicera 

maskinens minskning i tid p.g.a. haveri med maskintimkostnaden. Den här metoden leder ofta 

till att fel slutsatser dras enligt Yamashina och Kubo (2002). Då produktionskapaciteten är 

större än planerad tillverkningskvantitet kan det vara så illa att tillverkningskostnaden ökar 

p.g.a. förbättringskostnaderna för att minska maskinhaverier. 

Olika förbättringstekniker används beroende av förlusttyp. Generellt kan sägas att det finns 

två olika tekniker för att reducera en förlust: individuell approach som identifierar och 

eliminerar förlusterna i ett kortsiktigt perspektiv samt systematisk approach som pågår 

kontinuerligt och är en långsiktig satsning. D-matrisen gör det möjligt att klargöra vilken 

förbättringsteknik som ska användas för varje förlust i varje process. 
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3.6 Förluster 
TPM-arbetet innebär att förluster kartläggs och systematisk elimineras för att öka 

totaleffektiviteten (Bellgran & Säfsten, 2005). Nord et al. (1997) ger exempel på ett införande 

av TPM som gav en reducering med 30 % av tillverkningskostnaden. Ett annat 

driftsäkerhetsorienterat koncept inom underhåll av maskiner är RCM (Reliability Centered 

Maintenance). RCM bygger in redundans
2
 i systemet och det används inom rymd- och 

flygindustrin. (NE, 2013) 

TPM bygger på tre delar  (NE, 2013): 

 Maximering av utrustningens totaleffektivitet och minimering av LCC (Life Cycle 

Cost) 

 Decentralisering till ett självständigt underhåll där produktionen är integrerad i 

underhållet 

 Förändrings- och utvecklingsaktiviteter i smågrupper 

TPM handlar inte enbart om underhåll utan hjälper också organisationen att utvecklas till 

självlärande organisationer. TPM medför också engagerade medarbetare som arbetar med 

ständiga förbättringar. (Bellgran & Säfsten, 2005). Fler effekter av ett lyckat TPM-införande 

är (Nord et al., 1997): 

 Bättre kvalitet 

 Bättre moral 

 Lägre kostnader 

 Ökad leveranssäkerhet 

 Ökad produktivitet 

 Ökad säkerhet 

LCC är en strategisk teknik som används främst inom planering av ett förvärv. Metoden är 

inte specifikt till för att beräkna maskintimkostnad men teknikens kärna går att använda vid 

utformning av maskintimkostnaden. (Jönsson, 2012) LCC beräknar framtida kostnader som 

kan vara dolda, exempelvis underhålls-, utbildnings-, avvecklings-, verktygs- och 

dokumentationskostnader (Ståhl, 2012). 

Inom producerande verksamhet kan förluster delas in i tre huvudgrupper (Nord et al., 1997): 

 Hårda förluster (relaterade till utrustningens effektivitet) 

 Mjuka förluster (relaterade till människors och överordnade systems effektivitet) 

 Resursförbrukning (relaterade till utnyttjande av exempelvis energi) 

                                                           
2
 Innebär att ett tekniskt system har en viss skadetålighet och kan fungera vidare, dock kanske med en mindre 

effektivitet (NE, 2013). 
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De tre huvudgrupperna påverkar varandra vilket innebär att det är viktigt att se helheten för att 

undvika suboptimering. De tre huvudförlusterna innehåller delförluster som totalt är 16 till 

antalet och presenteras nedan. (Nord et al., 1997) 

3.6.1 Hårda förluster 

Den totala utrustningseffektiviteten som också benämns OEE (Overall Equipment Efficiency) 

eller TAK (Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsbrister) används för att se hur 

väl en investering används. Tillgänglighetsförluster kan särskiljas med avseende på frekvens 

och tid. Förlusterna kan klassas som sporadiska eller kroniska. Med sporadiska förluster 

menas stopp som är uppenbara och oftast lätta att åtgärda. Stoppen är slumpmässiga och 

inträffas sällan men när de väl inträffar kan stopptiden bli lång. Kroniska förluster är ofta 

kortare än sporadiska förluster men de inträffar oftare vilket medför att den ackumulerade 

förlusten blir stor. Kroniska förluster är ofta svåra att hitta eftersom de är komplicerade och 

uppstår som ett resultat av flera samverkande orsaker. (Nord et al., 1997) 

Anläggningsförluster innebär förluster som påverkar operationseffektiviteten. Förlusterna kan 

vara t.ex. tomgångskörning, småstopp och hastighetsförluster. Kvalitetsförluster kan påverka 

försäljningen negativt om ett kvalitetsfel kommer ända till kunden. Ett kvalitetsfel innebär 

förlorad förädlingstid och eventuellt förlorade detaljer. (Nord et al., 1997) 

De första åtta förlusterna hör till hårda förluster och förklaras nedan (Nord et al., 1997): 

1. Utrustningsfel, avbrott och haverier 

Haverier uppträder ofta sporadiskt. Utrustningsfel kostar tid som skulle kunna använts 

till produktion istället. 

 

2. Omställning 

Omställning innebär att man ändrar fixturer och/eller verktyg då man byter från en 

produktvariant till en annan. Förlusten vid omställning ses som oplanerade stopp trots 

att de måste utföras för att ge kunden sin produkt. En omställning ger ofta flera olika 

förluster såsom förstabitskontroll, provning och startproblem. 

 

3. Verktygsbyte 

Ett verktygsbyte kan liknas med en omställning men tar oftast inte lika lång tid. 

 

4. Uppstarts- och nedstängningsproblematik 

Vid uppstarter är maskinen kall vilket ofta leder till tidsförluster. Ett exempel är 

uppvärmning av ett härdverk. 

 

5. Tomgång och småstopp 

Tomgång innebär att en utrustning går några tomma cykler och att inga produkter 

tillverkas. Till småstopp hör stopp som är kortare än fem minuter. Småstopp är ofta 

kroniska. 
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6. Hastighets- eller taktförlust 

Hastighetsförlust innebär att en utrustning inte producerar i den takt som den ska. En 

taktförlust kan vara svår att upptäcka, speciellt om detaljer med olika cykeltider 

produceras i utrustningen. Operatören kan då ha svårt att få en känsla över hur många 

detaljer som borde tillverkas under en viss tid. 

 

7. Kassation och justeringar 

Vid kvalitetsfel förloras förädlingstid i maskinerna och eventuellt också detaljer. 

Utöver detta tillkommer ofta administrativt arbete såsom undersökningar och 

rapporter. Om felaktiga detaljer når nästkommande operation ökar kostnaderna 

ytterligare. Vid en kassation är detaljen felaktig och går inte att rädda genom 

justeringar. Vid justeringar motsvarar produkten nästan kravspecifikationen men 

behöver justeras något. 

8. Planerade förluster 

Ett planerat stopp är ett stopp i produktionen som ledningen har beslutat om. Under 

det planerade stilleståndet kan exempelvis förebyggande underhåll genomföras. 

Planerade stopp genomförs för att säkerställa att krav på kvalitet, säkerhet och 

driftsäkerhet kan upprätthållas. Ett planerat stopp är ett tidsbortfall men det påverkar 

inte effektiviteten. 

3.6.2 Mjuka förluster 

Mjuka förluster uppmärksammast främst vid avsnitt som har mycket manuellt arbete. Ett 

exempel på avsnitt med mycket manuellt arbete är en montering. Slöseri ökar kostnaderna och 

kunden är egentligen endast villig att betala för förädlande arbete och inte förluster. Nedan 

fortsätter listan på de 16 förlusterna med fokus på mjuka förluster (Nord et al., 1997): 

9. Ledarskapsförluster 

Denna förlustkategori uppkommer vid bl.a. dålig planering som leder till exempelvis 

materialbrist. 

 

10. Metodförluster 

Metodförluster uppkommer vid brister i utförandet av en arbetsuppgift. För att 

undvika dessa förluster används kompetensutveckling. 

 

11. Balanseringsförluster 

Om fördelningen av den manuella arbetstiden är felaktig uppstår balanseringsförluster. 

Det kan innebära väntetidsförluster eller att en operatör får för mycket att göra och 

inte hinner med arbetet. 

 

12. Förluster i logistik och brist på automatisering 

Om investering i automation inte har skett trots att det skulle vara ekonomiskt 

försvarbart uppstår personalförluster. Det kan också handla om distributionsförluster 

som uppstår då leverans- och transportarbetet inte automatiseras. 
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13. Extra kontroll och justering 

Denna förlust uppkommer då för många kontroller utförs och man har en överdriven 

noggrannhet. 

3.6.3 Resursförbrukning 

Resursförbrukning i form av förbrukningsresurser och råmaterial har stor påverkan på miljön. 

Nedan följer de tre sista förlusterna av de 16 förlusterna som hör till resursförbrukning (Nord 

et al., 1997): 

14. Råämnesförlust 

Om det är stor viktskillnad mellan råmaterial och färdig detalj kan man misstänka att 

det finns en råmaterialförlust. Råmaterialet kan orsaka längre maskintider, mer 

transporter och minskade verktygslivslängder om materialet är tjockare än nödvändigt. 

 

15. Energiförlust 

Energiförluster orsakar stora kostnader som ofta utgör en stor del av den totala 

kostnaden för ett företag. Exempel på direkta energiförluster är: 

 Luft- och oljeläckage 

 Uppstartsförluster 

 Överbelastning 

 Temperaturförluster 

 Onödig förbrukning 

 Elkraft-, bränsle- och vattenförbrukning 

 Skärvätska 

Exempel på indirekta energiförluster som hör till förbrukningsmaterial är: 

 Förpackningar 

 Papper 

 Rengöringsmedel 

 Tillsättningsmedel 

 

16. Förluster i monteringsverktyg och fixturer 

Denna förlustkategori är den sista och den innebär att kapital är bundet i form av 

onödiga verktyg och fixturer som produktionen inte behöver. Förlustkategorin kan 

även innehålla kostnader för reparationer och reservdelar som behövs för verktygen 

och fixturerna. 

3.7 Projektmål 
Projektmål beskriver vilka slutresultat som ett projekt ska uppnå att leverera. Antalet mål bör 

begränsas men kan innehålla information i form av ekonomi, resultat och tid. Vid formulering 

av projektmålen bör man tänka på att målet ska vara SMART, det vill säga (Antvik & 

Sjöholm, 2010): 

 Specifikt: målet är tydligt beskrivet 

 Mätbart: målet är uttrycket på ett sätt som gör det möjligt att mäta utfallet 
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 Accepterat: målet är accepterat av den som fastställt målet och den som ska uppfylla 

målet 

 Realistiskt: målet ska sättas så att det finns en rimlig möjlighet att uppnå det 

 Tidsatt: Målet ska ha en tydligt angiven tidpunkt då det ska vara uppnått 

Ibland går det inte att uppfylla alla mål. Då är det fördelaktigt att göra en måltriangel som 

beskriver vad som ska prioriteras vid eventuella problem. Där anges om det är resultat, 

ekonomi eller leveranstid som ska prioriteras. (Antvik & Sjöholm, 2010) 

3.7.1 Mätetal 

Tillverkningsföretag använder sig av många olika mätetal för att övervaka sin tillverkning. 

Flertalet av mätetalen tar inte hänsyn till kostnader trots att företagen använder sig av 

mätetalen vid beslut om förbättringsarbete. Exempel på mätetal är OEE, ledtid och 

leveransöverensstämmelse. OEE kommer från TPM-filosofin och fås genom produkten av 

tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutfall. Definitionen av OEE gör att en 

kvalitetsförlust på 5 % har samma påverkan på OEE-utfallet som en tillgänglighetsförlust. 

OEE tar alltså inte hänsyn till materialkostnad, det ackumulerade värdet efter varje operation 

eller timkostnaden för tillverkningssteget där en skrotdetalj uppstår. Om resultatförluster 

istället uttrycks i form av kostnader är det möjligt att prioritera förbättringsaktiviteter mer 

exakt än med OEE. (Jönsson, 2012)  

Historisk sett har kostnadsrelaterade nyckeltal tillhört ekonomiavdelningen på ett företag. 

Tillverkningskostnaderna har traditionellt använts till internredovisning såsom 

kostnadskontroll, prissättningsbeslut och vid jämförelse med standardkostnader och faktiska 

kostnader. (Jönsson, 2012) 

3.8 Beslutsfattande 
Enligt Dharmaraj (2010) baserades beslut tidigare på gammal och irrelevant data. Vidare 

anser han att informationen var dåligt definierad men nu för tiden är det viktigt att beslut 

baseras med hjälp av ekonomiska kostnader, relevanta uppgifter och med hjälp av en 

beslutsprocess. En kalkylmodell har oftast stora begränsningar eftersom den innehåller 

förenklingar. Oftast baseras beslut helt och hållet på en kalkylmodell vilket kan vara riskfyllt. 

(Andersson, 2008; Freckner & Samuelsson, 1984) 

En kostnadsmodell bör uppfylla följande krav (Ståhl, 2012): 

 Modellens resultat ska vägleda i beslut 

 Indata till modellen ska vara verifierbar objektiv och baseras på data från samma 

förädlingsnivå 

 Det ska vara möjligt att bedöma modellens känslighet och osäkerhet 

 Modellen ska vara användarvänlig och fungera i ett kalkylprogram 

Mottagning av information blir effektivare med hjälp av visualisering. Visuell information ska 

ge en ögonblicklig bild av läget. Vid fungerande visualisering ger det kommunikation mellan 

ledning och medarbetare och omvänt. (Nord et al., 1997) 
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Vid investeringsbeslut är det lätt att förbise konsekvenserna för andra av ett beslut om enbart 

personer från en viss avdelning är involverade. Ett annat problem är att man enbart tittar på 

kostnadsbesparingen och om investeringen täcks av kostnadsbesparingen så genomförs 

investeringen utan att man analyserat att den bästa lösningen hittats. Det är lätt hänt att en 

analys av andra lösningar domineras av det som man redan har eller det man är van vid. 

(Ljung & Högberg, 2004) Resterande kapitel 3.8 Beslutsfattande kommer att behandla olika 

metoder för beslutsfattande. 

3.8.1 B/C-analys 

En B/C-analys som står för Benefit/Cost-analys har till uppgift att demonstrera fördelarna i 

kostnadsbesparingen för ledningen så att de stödjer införandet. B/C är kvoten mellan 

fördelarna och kostnaderna. (Dmytrenko, 1997) Grant, Ireson och Leavenworth (1990) menar 

att vilka poster som ses som kostnader skiljer sig åt mellan olika utövare. Årligt underhåll ses 

av vissa som en kostnad och av vissa som en fördel. Det kan också skilja sig åt så att en 

summa klassas som en kostnad eller som en nackdel. Om summan klassas som en kostnad blir 

B/C lägre än om den klassas som en nackdel. (Grant et al., 1990) 

3.8.2 Cost avoidance 

Cost avoidance innebär att undvika eller minska kostnader längre fram i tiden. Ett exempel på 

Cost avoidance är en arkivhanteringsenhet som köper in effektiva och öppna förvaringshyllor 

då deras gamla hyllor var ineffektiva. Arkiveringsenheten har dåligt med utrymme och i 

framtiden skulle de behöva hyra en ännu större lokal för att klara av arkiveringen med de 

ineffektiva hyllorna. Genom att investera i nya effektivare förvaringshyllor undviks kostnaden 

för behovet av att hyra en större lokal i framtiden. (Dmytrenko, 1997) 

3.8.3 Hårda och mjuka besparingar 

Med hård besparing menas en besparing som omedelbart påverkar tillverkningskostnaden och 

därav produktkostnaden. Exempel på en hård besparing är t.ex. om ett kvalitetsfel elimineras 

och skrot eller justeringar undviks. Mjuka besparingar har en potentiell inverkan på 

tillverkningskostnaderna och kan omvandlas till hårda besparingar genom vissa åtgärder. 

(Aronsson & Dennbrink, 2013) Dmytrenko (1997) definierar en hård besparing som 

kvantitativ och lätt att beräkna. En mjuk besparing definierar han vidare som kvalitativ och 

inte lika konkret. 

3.8.4 Investeringsanalysens fyra vanligaste metoder 

I kapitel 3.4.3 Investeringskalkyl förklarades de fyra vanligaste metoderna för 

investeringskalkylering som är kapitalvärdemetoden, payback-metoden, annuitetsmetoden 

och internräntemetoden. De här metoderna kommer att vidare behandlas i denna del för att 

påvisa för- och nackdelar med metoderna. 

Kapitalvärdet är differensen mellan nuvärdet av inbetalningsöverskottet och investeringens 

storlek. Ett kapitalvärde som är större än noll betyder alltså att investeringen är lönsam. 

Nackdelen med denna metod är att den gynnar den största investeringen vid jämförelse med 

investeringar med stora skillnader i grundinvestering. Metoden ses dock ofta som den bästa 

eftersom den uttrycker i pengar hur stor lönsamheten är. (Skärvad & Olsson, 2008) 
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Payback är lätt att beräkna, kalkylräntan behöver inte uppskattas och det är enbart 

konsekvenserna under återbetalningstiden som behöver uppskattas. Nackdelar med metoden 

är att den inte beaktar fördelarna med att ha stora inbetalningar i ett tidigt skede eftersom 

metoden inte tar hänsyn till när inbetalningarna ligger i tiden. Metoden är missvisande och 

gynnar kortsiktiga investeringar då den inte tar hänsyn till konsekvenser efter 

återbetalningstiden.  (Skärvad & Olsson, 2008) 

Annuitetsmetoden är en variant av kapitalvärdemetoden. Annuitetsmetoden analyserar 

kassaflöden ett genomsnittligt år medan den senare analyserar de totala 

betalningskonsekvenserna under livslängden på den tänkta investeringen. Vid jämförelse 

mellan investeringar är den investering som har störst positiva differens mellan årligt 

inbetalningsöverskott och årlig kapitalkostnad lönsammast enligt annuitetsmetoden. Metoden 

har en fördel då investeringar med olika lång livslängd ska jämföras. (Skärvad & Olsson, 

2008) 

Internräntemetoden är arbetskrävande då man provar sig fram vid fastställande av internräntan 

(Macheridis, 2011). Fördelen med metoden är att investeringens lönsamhet kan beräknas utan 

att kalkylräntan behöver vara känd (Skärvad & Olsson, 2008). 

3.8.5 Investeringseffektivitet 

Ett kostnadsreduktionsprogram för ett verkligt produktionssystem kan lätt bli invecklat enligt 

Yamashina och Kubo (2002) som föreslår ett kostnadsreduktionsprogram som innebär att 

förbättringsaktiviteterna prioriteras genom att jämföra investeringseffektivitet. För att 

förtydliga investeringseffektiviteten i varje förbättringsaktivitet används en E-matris. 

(Yamashina & Kubo, 2002) 

Förmånsvärdet, kallat benefit value, för en aktivitet i en viss period fås genom att subtrahera 

kostnaden för aktiviteten från värdet på kostnadsminskningen. Förmånsvärdet är alltså 

  (   )   (   ) och kostnader som systemet medför i perioden    (            ) efter 

införandet visas som         Värdet på kostnadsminskningen fås genom att dividera 

förmånsvärdet med kostnaderna, se Ekvation 1. (Yamashina & Kubo, 2002) 

Parameterförklaringar kan ses i Symbollistan. 

                                         
∑    (   )   (   ) 

 
   

∑  (   )

   

     

     [          ] 

Denna metod kallas även Return on Investment, ROI eller annuitetskvot (Freckner & 

Samuelsson, 1984). Metoden innebär att kvoten beräknas mellan annuitet och 

grundinvestering. Ju högre kvot desto bättre investering är det. Metoden mäter alltså 

projektets värdetillskott per investerad krona och år. (Skärvad & Olsson, 2008) 

Annuitetskvoten är bra att använda då investeringsalternativen har olika ekonomisk livslängd 

och företaget har brist på kapital. Begränsningen är att det förutsätts att det är ett 

upprepningsprojekt. (Olsson, 2012) 
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3.9 Lönekostnad 
Ståhl (2012) menar att lönekostnaden kD är oberoende av om utrustningen producerar eller 

står still. Lönekostnaden, som innehåller lön och sociala kostnader, ska inte ingå i 

maskintimkostnaden utan bör redovisas för sig (Ståhl, 2012). Frenckner och Samuelson 

(1984) definierar lön som den anställdes normala ersättning för utfört arbete. Vidare fastställer 

de att lönebikostnaden består av semesterersättning, obligatoriska pensionsavgifter, 

personförsäkringsavgifter och arbetsgivaravgifter. Ståhl (2012) är av den åsikten att även 

direkta kostnader för personalutrymmen ska ingå i lönekostnaden liksom kostnader för 

arbetsledning och specialister som kan kopplas till det aktuella produktionsavsnittet. Stora 

delar av overheadkostnaderna på företaget ska däremot inte fördelas ut och ingå i 

lönekostnaden enligt Ståhl (2012). 

3.10 Maskintimkostnad 
Det är svårt att ta fram kostnader för maskiner och utrustning enligt Ståhl (2012). Beräkning 

av maskintimkostnad skiljer sig beroende på vad den ska användas till. Produktionslinjer har 

ofta en blandning av utrustningar som har olika avskrivningstider vilket försvårar 

beräkningarna. (Ståhl, 2012) Kostnadsläget kan variera mycket mellan olika delar av 

företaget, det är därför fördelaktigt att använda sig av olika timkostnader för olika maskiner 

eller avdelningar. Kostnaderna för en maskin bör fördelas utifrån antalet timmar som 

maskinen är planerad att utnyttjas. (Lindén, 1980) 

Det finns olika sätt att se på en kostnadsmodell. Modeller som inte är fullkostnadsmodeller 

kan delas in i mikroekonomiska modeller och makroekonomiska modeller. Med 

mikroekonomisk modell menas en modell som beskriver specifika processparametrars 

påverkan på produktkostnaden. Inom maskinbearbetning kan en mikroekonomisk modell 

beskriva hur skärhastighet och matning påverkar detaljkostnaden. En makroekonomisk 

modell aggregerar parametrar och använder cykeltiden istället för ingående parametrar i 

cykeltiden vid detaljkostnadsberäkningar. (Jönsson, 2012) 

En genomsnittlig maskintimkostnad erhålls enlig Lindén (1980) om kapacitetskostnaderna 

divideras med den planerade produktionstiden. Med kapacitetskostnader menas de kostnader 

som företaget får vid tillverkningen av en produkt. Kapacitetskostnaden innehåller alla löner, 

maskinkostnader, energikostnader, räntekostnader och övriga kostnader som företaget får för 

att upprätthålla produktionskapaciteten. Detta motsvarar kontoklass 5, 6, 7 och 8 i BAS-

kontoplanen. (Lindén, 1980) BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan som företag 

använder vid bokföring. Den ursprungliga versionen utkom 1976 och används av företag 

oberoende av storlek och bransch. (NE, 2013) Om reklamkostnader gäller fler än en produkt 

behandlas de som kapacitetskostnader. Materialanskaffning hör till direkta kostnader som 

motsvaras av kontoklass 4 i BAS-kontoplanen. I kontoklass 4 ingår emballagematerial. 

Förbrukningsverktyg och förbrukningsmaterial hör däremot till kontoklass 6.  (Lindén, 1980) 

Maskintimkostnaden bör enligt Ståhl (2012) beräknas för två olika scenarier; producerande 

tillstånd samt stillestånd och omställning. Hansson och Nilsson (2009) anser att 

maskintimkostnaden ska beräknas för producerande tillstånd men att maskintimkostnaden vid 
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långa omställningstider bör beräknas för sig eftersom mindre energi och smörjmedel används 

under ställtiden. 

Modellen för maskintimkostnad som Ståhl (2012) beskriver är inte allmängiltig utan måste 

anpassas till specifika förhållanden. Konjunktursvängningar ställer till problem med denna 

beräkning eftersom den produktionsplanerade tiden löpande kan förändras. För att uppskatta 

maskintimkostnaden används annuitetsmetoden som ger en konstant årlig kostnad som är 

utslagen över tidsperioden som består av n år, se Ekvation 2, 3 och 4. (Ståhl, 2012)  

                    
            

        
     [          ] 

                   
 

  
 

        

        
      

        

        
      [          ] 

                                   [          ] 

Beräkningarna tar inte hänsyn till något restvärde efter n års användning. Om man önskar 

beakta restvärdet är det möjligt att reducera grundinvesteringen K0. Reduceringen motsvarar 

då det nuvärdesberäknade restvärdet efter n års användning. (Ståhl, 2012) 

Annuitetsberäkningar ses erfarenhetsmässigt som det bästa sättet att beräkna 

maskintimkostnader oberoende av vilken avskrivningstid som valts. För att få en bättre 

jämförbarhet i tillverkningskostnad då utrustning med olika avskrivningsgrader används, är 

det möjligt att välja en 2-3 gånger större avskrivningsgrad än den traditionella 

bokföringsmässiga ekonomiska avskrivningsgraden. (Ståhl, 2012) 

Beroende på vad maskintimkostnaden ska användas till, kan olika kostnadsposter läggas till, 

se Ekvation 5. Kostnadsposterna måste slås ut på antalet produktionsplanerade timmar. 

Exempel på kostnadsposter är enligt Ståhl (2012): 

 Lokalkostnad och värme mm 

 Underhålls- och reparationskostnader inklusive reservlagerhållning 

 Rörlig driftkostnad t.ex. elkostnad och verktygskostnad 

 Renoveringskostnad från en viss användningsperiod 

                                    

  
                              (

    
   

    )

     
     [          ] 

               

Nren står för antal renoveringar utanför ordinarie underhåll som behövs under den planerade 

bruksperioden, se Ekvation 6. Eftersom utrustningen troligtvis inte renoveras innan den tas ur 

bruk, minskas ibland antalet renoveringar med ett så att antalet renoveringar istället blir    

(Nren -1). (Ståhl, 2012) Maskintimkostnad för stillestånd kan ses i Ekvation 7. 
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     [          ] 

Det är inte praktiskt att använda utrustningens nuvärde som bas för beräkning av 

maskintimkostnad eftersom det innebär en ständigt varierande och avtagande 

tillverkningskostnad. Den avtagande tillverkningskostnaden gör att äldre avskrivna maskiner 

kan prioriteras före nyare utrustning vid val av tillverkningsutrustning för att få ner 

tillverkningskostnaden. Avskrivningar som används som utrustningskostnad gör att 

utrustningskostnaden sjunker drastiskt när avskrivningstiden är slut om avskrivningstiden är 

kort. Det här gör att principen för beräkningarna måste sträcka sig över en betydande del av 

den tekniska livslängden. (Ståhl, 2012)  

Björklund et al. (2002) skiljer inte på stillestånd och produktion vid beräkning av 

maskintimkostnad. De anser att maskintimkostnaden utgörs av maskinpålägget och 

operatörslönen. Med maskinpålägg menas avskrivning på maskinen och lokalhyra m.m. 

Verktygskostnaden ska dock inte ingå i maskintimkostnaden. (Björklund, et al., 2002) 

Maskinkostnaden består enligt Andersson (2008) av kalkylmässig avskrivning, kalkylmässig 

räntekostnad och driftkostnad. Med kalkylmässig avskrivning menas värdeminskningen som 

fås då tillgången slits och ådras. Kalkylmässig räntekostnad motsvarar ägarnas och 

långivarnas krav på förräntning för att de ska låta företaget förfoga över kapitalet. Med 

driftkostnad menas exempelvis service och energiförbrukning. Om maskintimkostnaden ska 

beräknas måste man bestämma vilket antal timmar som ska användas. Då kan man välja 

mellan att kalkylera med en normal volym som inte påverkas av variationer eller att använda 

sig av praktisk möjlig kapacitet vilket inkluderar outnyttjad tid. Om en förkalkyl ska göras 

kan det bästa vara att använda sig av budgeterad volym istället för att använda sig av historisk 

volym. (Andersson, 2008) 

3.10.1 Effekter av ett maskinhaveri 

Med haveri menas ett systems eller komponents oförmåga att utföra krävd uppgift i det 

system som den var designad att verka. Att eliminera en defekt innebär att en defekt 

identifieras och tas bort. (Sondalini, 2006) 

Vid ett maskinhaveri är det flera olika saker som händer i företagets verksamhet. Då inget 

produceras går framtida intäkter förlorade och de fasta kostnaderna fortsätter att ackumuleras. 

De fasta kostnaderna är bortkastade eftersom inget produceras och vissa rörliga kostnader 

som t.ex. underhållskostnader ökar, emellertid kommer vissa rörliga kostnader minska eller 

helt upphöra att förbrukas vid ett maskinhaveri som exempelvis energi. Vid maskinhaveriet 

slutar bl.a. operatörerna att utföra uppgifter som genererar intäkter. Likaså produktionsledare, 

planerare med flera startar kostnadskrävande uppgifter för att korrigera produktionsstoppet. 
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Följdverkningar i form av kostnader för ett maskinhaveri kallas knock-on-kostnader. 

(Sondalini, 2006) Detta illustreras i Figur 8 där t1 motsvarar haveriet och t2 drift efter 

stilleståndet. 

 

Figur 8 Effekter på kostnader och vinst vid maskinhaveri (Sondalini, 2006). 

Inom tung industri har det visat sig att kostnaderna och inkomstbortfallen p.g.a. underhållets 

konsekvenser motsvarar 12-15 % av omsättningen (NE, 2013). Fitchett och Sondalini (2006) 

menar att då den verkliga stilleståndskostnaden presenteras blir företag ofta mycket förvånade 

över hur stora kostnaderna är och hur stor besparingspotential det finns. Fitchett och Sondalini 

(2006) beskriver tre huvudkategorier med en mängd olika faktorer som bidrar till en finansiell 

förlust vid ett maskinhaveri. Faktorerna är utrustning, personal och produktionsstillestånd. 

Faktorerna kan ses i Figur 9. 

 

Figur 9 Kostnader och förlorade vinster som uppstår vid utrustningsstopp (Fitchett & Sondalini, 2006). 
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Alla företag är olika och varje haveri som uppstår medför olika konsekvenser. Skillnaderna 

mellan olika företag gör att varje företag måste identifiera och dokumentera sina egna 

kostnader för ett stillestånd. Exempel på kostnader kan ses i Figur 10. (Sondalini, 2006)  

 

Figur 10 Följdkostnader av ett haveri. Egen bearbetning baserad på Sondalini (2006). 

 

  

Arbete (direkta och indirekta) Material Ytterligare kapital

Operatörer Reservdelar Utbytesutrustning

Reparatörer Tillverkade delar Nya reservdelar

Ledning - Material Byggnader och lager

Tekniker - Förbrukningsvaror

- Verkstadshyra Följdskador

Produktslöseri - Frakt Straff betalningar

Skrot - Lagerhållning Förlorad framtida försäljning

Utbytesproduktion        - Utrymme Advokatarvoden

Rengöring        - Hantering Förlorade framtida affärer

Ombearbetning Återvinning Miljösanering

Förlorad produktion Designändringar Dödsolyckor och skador

Förlorad försäljning Lagerpåfyllning Säkerhetsupprättande

Lagring på annan plats Kvalitetskontroll

Administration

Tjänster Utrustning Dokumentering

Akut bemanning Energislöseri Inköpsordrar

Underleverantörer Uppstart Planering, schemaändringar

Resor Avstängning Utredningar och revision

Konsulter Ineffektivitet Fakturering och anpassning

Verktygsreparationer Akut hyra

Tillfällig logi Skadade detaljer
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4 Företagsbeskrivning 
Detta kapitel ger en kort beskrivning av Volvokoncernen. 

4.1 AB Volvo 
Volvokoncernen är ett av de ledande företagen inom tillverkning av lastbilar, bussar, 

anläggningsmaskiner samt drivsystem för marina och industriella applikationer. AB Volvo är 

även ledande inom tillverkning av komponenter till flygplan och flygmotorer. (Flamme, 2012) 

Ett avtal har nyligen tecknats med Dongfeng vilket gör att Volvokoncernen blir nummer ett 

eller två på marknaden för tunga lastbilar (Brakander, 2013). AB Volvo har ca 120 000 

anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på 190 marknader. 

Volvokoncernens vision är att bli världsledande inom hållbara transportlösningar. (Keijser, 

2013) 

Volvos kärnvärden är kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn. The Volvo Way är en vägledning 

för hur ledare, medarbetare och hela företaget ska uppträda. The Volvo Way visar att 

företaget ska arbeta mot lönsam tillväxt med energi, passion och respekt för individen. 

(Flamme, 2012) 

4.1.1 Volvo Group Trucks Operations 

Volvo Group Trucks Operations (GTO) är en del av AB Volvo. GTO har över 35 000 

anställda och innehar 46 fabriker. Affärsenheten levererar koncernens motorer och växellådor, 

samt lastbilar under varumärkena Mack, Renault Trucks, UD Trucks och Volvo. Motorer och 

växellådor går således till fyra olika affärsområden: Trucks, Volvo Buses, Volvo CE och 

Volvo Penta (se Figur 11). GTO har också reservdelsförsörjning till koncernens kunder och 

logistikverksamhet. (Flamme, 2012) 

 
Figur 11 Group Trucks Operations inom Volvo Group (Flamme, 2012). 

4.1.2 Volvo Powertrain Production Köping 

Köpingsfabriken tillhör GTO och Powertrain Production. I Köping arbetar ca 1 500 personer 

och VD är Dana Dobrin. Volvo Powertrain Production Köping har en yta på 93 000 m
3
 och en 

produktionsarea på 73 000 m
3
. Köpingsfabriken levererar direkt till Europa, Asien, 
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Nordamerika, Sydamerika och Australien. Köpingsfabriken har varit kuggspecialister sedan 

1800-talet. Köpings Mekaniska Verkstad (KMV) grundades 1856. Växellådstillverkningen 

startade 1930 vid KMV och köptes sedan 1942 upp av Volvokoncernen. (Flamme, 2012) 

Volvo Powertrain Production Köping tillverkar växellådor och marina drev, se Figur 12.  I T-

verkstäderna tillverkas och monteras mekaniska växellådor. De är uppdelade i två olika 

segment AMT (Automatic Mechanical Transmission) och SMT (Synchronized Manual 

Transmission). Tillverkningsdelen kallas även Väx1 och monteringsdelen Väx2. I A-

verkstaden tillverkas marina drev och Powertronic
3
. (Flamme, 2012) 

 

Figur 12 Växellådor SMT/AMT och Powertronic samt marina drev (Flamme, 2012). 

Köpingsfabriken har uppsatta strategiska mål fram till xxx. CD ska ge hårda besparingar, år 

2011 var utfallet xxx % och målet för 2011-2012 var xxx % hårda besparingar. Målet för 

2013 är xxx % och för de två efterföljande åren är motsvarande mål xxx %. Kostnaden per 

enhet ska också reduceras. För växellådorna är målet för 2013 xxx Kkr och 2015 är målet  

xxx Kkr. (Volvo Powertrain Production Köping, 2011) 

4.2 Volvo Production System 
Volvo Production System (VPS) ger ramar för de visioner, principer och verktyg som ska 

guida företaget i dess strävan att skapa värde för kunden. VPS är baserat på Volvo Way och 

består av fem huvudprinciper (se Figur 13): Teamwork, Processtabilitet, Built-in Quality, 

Just-in-time och Ständiga förbättringar. (Volvo Powertrain Production Köping, 2011) 

 

Figur 13 VPS (Berg, 2012).  

                                                           
3
 Powertronic är en helautomatisk planetväxellåda med möjlighet till manuell växling. Den växlar utan att tappa 

moment under växlingarna. (Flamme, 2012) 



 

31 
 

5 Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel beskriver arbetssätt kopplat till bearbetningsteknik. Det baseras till största del på 

kvalitativa intervjuer men också interna dokument ligger till grund för kapitlet. 

5.1 World Class Manufacturing  
World Class Manufacturing (WCM) används av Powertrain Production och består av elva 

fokusområden som är viktiga för implementeringen av VPS. WCM är utvecklat av Dr. Hajime 

Yamashina. Fokusområdena ökar tillsammans effektiviteten i arbetet och gör det möjligt att 

skapa en organisation som är processinriktad, effektiv och stödjer en säker och miljövänlig 

arbetsmiljö. (Volvo Powertrain Production Köping, 2011) Det första steget i WCM är att 

skapa en aktiv organisation med ett fungerande TPM-arbete. Ett företag har inlett sitt arbete 

med att bli WCM då TPM-arbetet ses som allmän praxis i det dagliga arbetet. (Yamashina, 

2000) 

Fokusområdena vid Volvo Powertrain Production Köping är: 

1) Säkerhet 

2) Cost Deployment 

3) Fokuserade förbättringar (Focus Improvement) 

4) Kvalitetskontroll 

5) Operatörsunderhåll (Autonomous Maintenance) 

6) Specialistunderhåll (Professional Maintenance) 

7) Logistik 

8) Arbetsplatsutformning 

9) Anskaffningsprocessen 

10) Miljö 

11) Kompetensutveckling 

Gemensamt för fokusområdena är att de består av sju steg. Nedan kommer två av 

fokusområdena att diskuteras: Cost Deployment och Focus Improvement (FI). 

5.1.1 Cost Deployment 

Syftet med CD är att finna och eliminera förluster genom att effektivt allokera företagets 

resurser till den förlust som har chans att generera störst vinst till företaget. CD består av sju 

olika steg, se Bilaga 1. Arbetet börjar med att förluster som finns i verksamheten identifieras. 

Förlusterna klassas sedan som orsakande- eller resulterande förluster. Efter det beräknas 

kostnaden av förlusterna och en utvärdering görs för att identifiera projekt. Projekt startas och 

en projektplan sätts upp och sedan utförs arbetet. Efter utförandet följs förbättringsplanen upp 

samt en finanskontroll görs. (Klann, 2012) CD möjliggör för människor att förstå det fulla 

värdet av förlusterna i sina anläggningar (Aronsson & Dennbrink, 2013). 

I CD används olika matriser. A-matrisen identifierar var förlusterna finns i verksamheten. B-

matrisen etablerar en relation mellan orsakande förluster och resulterande förluster, om inte 

den orsakande förlusten attackeras kommer den resulterande förlusten finnas kvar. C-matrisen 

omvandlar slöserier och förluster till kostnader. D-matrisen innebär verktyg och metoder för 

en korrekt förlusteliminering eller förlustreducering. Projekt prioriteras genom B/C-
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förhållanden. E-matrisen innebär en komplett plan för förbättringsprojekt som ska införas. 

Planen innehåller planerade fördelar och kostnader samt deadlines. F-matrisen är en 

uppföljning som är etablerad för att följa nettobesparingarna vilket innebär att den totala 

genomförandekostnaden subtraheras från den totala besparingen. Matrisen baseras på data 

från E-matrisen och utdata är en planerad och verklig besparing som pågår i tolv månader. G-

matrisen används efter att de sju stegen är avklarade i CD. Denna matris baseras på E-, och F-

matriserna. G-matrisen ska ligga till grund för nästa års budget. (Klann, 2012) 

För att få reda på var förlusterna finns i verksamheten krävs det att verksamheten 

störningsloggar sina maskiner och processer. Det finns olika koder att rapportera in störningar 

i produktionen, se Bilaga 2. Dessa koder är indelade i TAK-förluster, alltså 

tillgänglighetsutnyttjande, anläggningsutnyttjande och kvalitetsbrister. (Langvik, 2013) 

Lennart Grundel arbetar som Business Controller vid Volvo Powertrain Production Köping. 

Han är utbildad civilekonom och är CD-coach. Grundel ansvarar för A-monteringen och A-

bearbetningen samt OTS (Operative Technical Support). Linda Eriksson arbetar också som 

Business Controller men hon arbetar mot områdena Väx1 och Logistik. Martin Karlsson 

arbetar mot Väx2 som Business Controller. Carl-Olov Johansson är ekonomichef och ägare 

för fokusområdet CD. (Grundel, 2013) 

Köpingsfabriken är inne på åttonde omgången av CD. Enligt teorin ska CD utföras fyra 

gånger per år men Köpingsfabriken har valt att utföra CD tre gånger per år eftersom 

organisationen annars får problem att hinna med. Köpingsfabriken sätter ihop de tre första 

matriserna eftersom de genomförs samtidigt, därför kallas den ABC-matris. Detsamma gäller 

de två efterföljande matriserna som kallas DE-matris. Någon F-matris används ej. (Grundel, 

2013) 

När en CD utförs ska ca 30 % förluster hittas av den totala omkostnaden. Av dessa 30 % 

förluster ska åtgärder vidtas för att ta bort 10 % i hårda besparingar, se Figur 14. Grundel 

uppskattar att Köpingsfabriken knappt uppnår xxx % hårda besparingar egentligen men att 

företagets sätt att beräkna besparingar gör att det ser ut att vara mer än vad det egentligen är. 

Företaget gör inte alltid skillnad på mjuka och hårda besparingar. (Grundel, 2013) 

  

 

Grundel (2013) ser i dagsläget problem med så kallade hål i CD-systemet. Fabriken loggar 

TAK-förluster men inte tillräckligt detaljerat. Förbrukningsmaterial är ett av hålen. Han vill 

att den totala verktygsförbrukningen ska vara marknadsstyrd, det vill säga om någon annan 

Ta bort 10 % i 

hårda besparingar 

30 % förluster 

Totala 
omkostnader 

Figur 14 Andel förluster av totala omkostnaden. Egen bearbetning. 
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kostnad för växellådan ökar måste kostnaderna fördelas om för att stämma överens med vad 

marknaden vill betala. (Grundel, 2013) 

5.1.2 Focus Improvement 

Målet med FI är att nå noll förluster genom att skapa kunnande och en inspirerande kaizen-

kultur. För att uppnå målet söker man ständigt efter möjligheter att reducera kostnaderna och 

öka produktiviteten. Vidare skapas värde för kunden och de anställdas kompetens utvecklas. 

FI måste arbeta tätt ihop med CD för att kunna fokusera och prioritera projekt. Alla bör vara 

involverade i denna process, från ledningen till verkstadsgolvet. (VPS team, 2011) FI-

konceptet visualiseras i Figur 15. Jan Aronsson och Henrik Dennbrink arbetar som VPS-

coacher för FI. Den som äger fokusområdet är Mikael Peiponen. (Aronsson & Dennbrink, 

2013) 

 

Figur 15 Koncept FI (VPS team, 2011). 

FI-arbetet börjar med att kritiska områden väljs ut och sedan identifieras stora förluster. Stora 

förluster stratifieras i delprojekt och passande KPI:er väljs. Varje delprojekt får sedan ett team 

som genomför delprojektet och följer upp KPI:erna. Om resultatet är möjligt att implementera 

vid andra områden eller processer så sprids lösningen horisontellt. (Klann, 2012) 

Arbetsgången för FI-projekt kan ses i Bilaga 3. 

5.2 Besparingskalkyl 
Aronsson och Dennbrink (2013) har nyligen tagit fram en enkel beräkningskalkyl som provas 

inom företaget. Denna beräkningskalkyl är en makroekonomisk modell och kommer i 

fortsättning att benämnas besparingskalkyl B. Besparingskalkyl B är uppdelad i 

förlustkostnader och besparingskostnader, se Bilaga 4.  Nulägesanalysen visar att vissa 

anställda ändå utför egna beräkningar för att få fram ett mått på besparingen. 
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5.3 Uppföljning av verktygskostnader och miljöpåverkan 
Ett stort problem som Aronsson och Dennbrink (2013) ser är att företaget inte har kännedom 

om vad den normala verktygskostnaden borde vara per detalj. Även om de visste vad den 

normala verktygskostnaden per detalj ska vara så går det inte att jämföra med utfallet. Det 

beror på att verktygen i dagsläget registreras på avdelningen vilket gör att det är omöjligt att 

avgöra till vilken maskin eller detalj som verktygen använts. Det här gör att 

verktygskostnaderna inte går att jämföra. (Aronsson & Dennbrink, 2013) 

Christer Johnson är produktionsledare vid avdelningen kugghjul mjukt. Verktygskostnaden 

för kugghjul mjukt kan delas upp i fräs-, slip- och svarvverktyg. Då verktyg tas ut från 

förrådet registreras de på kostnadsstället. Avdelningen kugghjul mjukt har fem 

kostnadsställen (7161-7165). Detta innebär att det är svårt att ta reda på den verkliga 

verktygskostnaden per detalj. Ett visst svarvskär kan exempelvis användas till flera olika 

detaljer och i olika maskiner inom kostnadsstället. Systemet gör att det är omöjligt att se vad 

den optimala verktygsförbrukningen borde uppgå till. (Johnson, 2013) 

Det enda sättet för produktionsledaren att övervaka verktygskostnaderna är att jämföra 

förbrukningen med tidigare resultat, förlita sig till duktiga operatörer som meddelar problem 

eller genom att titta i skiftloggen om det funnits verktygsrelaterade problem. Johnson (2013) 

ser problem i att det inte finns riktlinjer för en optimal förbrukningskostnad. Detta gör att 

uppföljningen av verktygen är högst beroende av operatörer som slår larm om verktygen inte 

fungerar som de ska. (Johnson, 2013) 

Verktygsuppföljningen som Johnson (2013) tittar på varje månad är över hela 

kugghjulsbearbetningen. Det innebär att i den kostnaden finns även avdelningen kugghjul 

hårt. Kugghjul hårt står för ca 90 % av den totala verktygskostnaden för kugghjul. Det innebär 

att Johnsons intresse för verktygsbesparingar inte är stort eller prioriterat eftersom det utgör 

en så pass liten del av avdelningens totala kostnader. (Johnson, 2013) 

Miljöaspekten vid bearbetningstekniska uppdrag har enligt författaren visat sig vara 

problematisk att ta hänsyn till. Enligt Birgitta Hedlund (2013) som är miljösamordnare har 

torrbearbetning och våtbearbetning diskuterats tidigare inom företaget. De har dock inte 

kommit fram till vad som är bäst ur miljösynpunkt ännu men vissa effekter har noterats. 

Fördelar som framlagts vid torrbearbetning enligt Hedlund (2013) är: 

 Ingen resursförbrukning av olja, vatten eller kemikalier 

 Torra spån (= bättre betalt) och mindre miljöpåverkan vid spåntransporter i form av 

dräll, inga emissioner vid omsmältning 

 Ingen skötsel av skärvätska, bakterier och mögel undviks 

 Spar plats kring maskinen 

 Ingen uppkomst av farligt avfall 
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Nackdelar som framlagts med torrbearbetning enligt Hedlund (2013) är: 

 Effekterna av stoft i luften, utsug krävs 

 Högre maskinförslitning 

Volvo Powertrain Production Köping följer upp miljöförluster, de sex största förlusterna kan 

ses i Figur 16 där skärvätskor ligger i topp. Miljömålen för Volvo Powertrain Production 

Köping är följande (Hedlund, 2013): 

 Sänka energiförbrukningen 

 Minska utsläppet till vatten- dvs. uppkomsten av avfall från vätskor 

 Minska användning av kemiska produkter 

 Öka andel avfall som materialåtervinns 

 Minska utsläpp vid transporter 

 

Figur 16 Utdrag från CD Environment (Hedlund, 2013). Värden för helår, 2012. 

5.4 Kugghjulsbearbetning 
Kugghjulsflödet kan grovt delas upp i tre olika delar. Första steget är avdelningen kugghjul 

mjukt där kugghjulen bearbetas i mjukt tillstånd, innan härdning. I andra steget härdas 

detaljerna för att i tredje steget bearbetas i hårt tillstånd vid avdelningen kugghjul hårt. 

Avdelningarna innehåller olika planeringspunktsnummer (PPnr) vilka alltid börjar med Ku 

vid kugghjulsavdelningarna, exempelvis Ku01, Ku02 o.s.v. Kugghjulsavdelningarna har flera 

olika bearbetningsmetoder, några exempel är svarvning, borrning och kuggfräsning. 

Om ett verktygsproblem uppstår är den formella arbetsgången att operatören flaggar för 

problemet på morgonmötet. Johnson (2013) vill att operatörerna och verkställande 

produktionstekniker (även kallat metodtekniker) ska ha en god relation så om problem uppstår 

på exempelvis eftermiddagen ska metodteknikern få reda på det omedelbart. Som det fungerar 

idag är det ofta operatören som ger en indikation till produktionsledaren att det är problem. 

Produktionsledaren tar sedan upp det på morgonmötet så metod blir medvetna om problemet. 

(Johnson, 2013) 
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Besparingar följs upp på avdelningsnivå. När kugghjulsavdelningen t.ex. bytte till wiperskär 

startades ett projekt som ledde till en standard kaizen. Besparingen fördes sedan in i DE-

matrisen. Då mer än fem skrotdetaljer produceras görs en RNC (Relation of non 

Conformances). RNC är ett analysverktyg som används för att hitta kopplingen mellan fel och 

orsaker. Efter noggrann faktainsamling med hjälp av 5W1H som definierar problemet, görs en 

4M-analys som står för människa, metod, maskin och material. Därefter upprättas en 

handlingsplan, beroende på vad analysen visar. (Johnson, 2013) 

I dagsläget är det en person som arbetar som bearbetningstekniker. Johnson anser att 

bearbetningsteknik inte hinner med allt arbete som skulle behöva göras. Vidare tycker han att 

bearbetningsteknik enbart borde arbeta med ny teknik inom skärande bearbetning och styra 

flera verkställande produktionstekniker som kan programmering och på så vis har möjlighet 

att optimera processerna. (Johnson, 2013) 

5.5 Bearbetningsteknik 
Bearbetningsteknik består som tidigare nämnts i dagsläget av en person, Conny Langvik. 

Målet för bearbetningsteknik är att bidra till kostnadseffektiva processer. Bearbetningsteknik 

har en god kontakt med verktygsleverantörer vilket gör att de får prova det som är nytt på 

marknaden inom skärande bearbetning. (Langvik, 2013) Inom skärande bearbetning har det 

skett flera tekniksprång. Ett av dessa är att kolstål har ersatts med snabbstål som senare ersatts 

med hårdmetall som sedan ersatts med belagd hårdmetall. Ett annat exempel på tekniksprång 

är införandet av CBN-verktyg (kubisk bornitrid) som gör att slipning kan ersättas med 

svarvning. (Ståhl, 2012) Kuggverktyg hör inte till Langviks arbetsområde utan det tillhör 

kuggteknikerna (Langvik, 2013). 

Bearbetningsteknik ska få sina uppdrag genom att blanketten Uppdrag till teknik lämnas in. 

Helst ska skiftloggningen ligga till grund för uppdraget. Då uppdrag inkommit kontaktar 

Langvik uppdragstagare som efter att funderat på en lösning presenterar ett förslag. Volvo 

Powertrain Production Köping väljer uppdragstagare med det bästa förslaget. 

Uppdragstagaren gör då en förstudie för att sedan stämma av arbetet med Volvo Powertrain 

Production Köping. Då beslut tagits görs en tidsplan upp och arbetet utförs. (Langvik, 2013) 

5.6 Produktionsteknik 
Produktionstekniker (PT) kan delas in i tre olika delar: beredare, verkställande och framtid. 

Beredare är de som har hand om underlag och tider. Verkställande PT är de som har ett mer 

praktiskt arbete ut mot avdelningarna. De som hör till framtid arbetar med investeringar. 

(Langvik, 2013) 

Dan Vikman arbetar med projekt 100 % men eftersom flera tjänster som beredare är vakanta 

är han även beredare på flera områden, bl.a. kugghjul mjukt. Vikman arbetar med 

rationaliseringsinvesteringar upp till och med en miljon. Kapacitets- och 

ersättningsinvesteringar har produktionsteknikerna för framtid hand om. (Vikman, 2013) 

Förbättringsarbeten kommer in till Vikman från skiftloggen men det kan också handla om 

idéer från verkställande PT. Projekten prioriteras i CD och Niklas Nord (Area Manager, 
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Gearbox Machining) är den som avgör om ett projekt ska startas efter att Vikman har 

presenterat B/C-beräkningar. (Vikman, 2013) 

B/C beräknas på alla projekt innan de genomförs. Det tar mellan en till tre veckor att 

genomföra en B/C-kalkyl. Offerter kan behöva begäras in men ofta tar själva beräkningarna 

inte mer än någon minut. Ibland är det bråttom med genomförandet och då kan de använda ett 

kalkylblad för beräkning av förlustkostnader per år även om det inte är ett standardiserat 

arbetssätt. Det eventuella projektet presenteras vid ett TSU-möte (Tillstånd till särskild utgift) 

som organiseras varannan vecka. Förslagen måste vara inkomna tisdag lunch och presenteras 

sedan på torsdagen samma vecka. (Vikman, 2013) 

Vikman arbetar med CD tillsammans med verkställande PT. De förser då CD med 

mantidsförluster och hastighetsförluster. Hastighetsförluster kan exempelvis uppkomma om 

en utrustning ska klara en viss kapacitet men produktionen utnyttjar en lägre kapacitet p.g.a. 

kvalitetsproblem som uppstår då den fulla kapaciteten utnyttjas. (Vikman, 2013) 

Andreas Norman arbetar som beredare mot avdelningarna hus och planethållare. Han har 

tidigare arbetat som bearbetningstekniker tillsammans med Langvik och upplevde då att det 

inte var många som utnyttjade den resursen. De fick oftast bara arbete då det var stora 

problem med något verktyg. (Norman, 2013) 

Som beredare får Norman oftast kännedom om problem muntligt och då när det är akuta 

problem. Det här gör att det kan vara svårt att prioritera uppdragen. Egentligen ska uppdragen 

komma in skriftligt. Många uppdrag kommer från verkställande PT. Norman upplever att 

verkställande PT ofta får uppgifter på morgonmötena som kan generera arbete hela dagen. 

(Norman, 2013) 

PCR står för Part Change Request och är ett dokument som beredaren ska fylla i och ge 

produktberedningen om det har uppkommit en ritningsändring. Denna PCR distribueras sedan 

till berörda siter. Då beredaren ska fylla i en PCR så ska bl.a. kostnader anges för ändringen. 

För att beräkna detta använder Norman en enkel egengjord beräkningsmall som han sedan 

överför siffrorna från till PCR-dokumentet. (Norman, 2013) 

Beredaren är inblandad i CD en gång per år. Då får denne i uppdrag att leverera information. 

Efter att informationen levererats upplever Norman att ingen information om resultatet fås 

förrän ett år senare då det är dags att samla in information igen. (Norman, 2013) 

5.7 Underhållsteknik 
Niklas Landkvist (2013) arbetar som Underhållstekniker vid OTS Kugg och Synk. Varje år 

ska hans tjänst generera xxx kronor i besparing. Underhållsteknikerna har till uppgift att 

uppdatera information om utrustningsfel i CD. Denna information kommer från EWO:er 

(Emergency Work Order). En EWO är en problemlösningsmall som fylls i då ett stopp 

relaterat till utrustningsfel är längre än tio minuter. Den delen av CD som produktion har till 

uppgift att uppdatera benämns också utrustningsfel. Med utrustningsfel menas här de stopp 

som uppkommit i utrustningen som har avhjälpts inom tio minuter. Tiden som 
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underhållsavdelningen har lagt ner på utrustningsfelen registreras i CD med hjälp av 

EWO:erna. (Landqkvist, 2013) 

5.8 Tekniska säljare för skärande bearbetningsverktyg 
Seco Tools AB och Sandvik Coromant är de leverantörer som är störst inom skärande 

bearbetning vid Volvo Powertrain Production Köping. 

Ulf Persson är teknisk säljare vid Seco Tools AB. På T-verkstaden får Persson ett uppdrag 

genom att bearbetningsteknik eller någon verkställande PT kommer med ett uppdrag. På A-

verkstaden däremot är det ofta någon som hejdar Persson ute i verkstaden och beskriver sitt 

problem. På så vis blir dessa små uppdrag lösta snabbt och en besparing beräknas i efterhand. 

(Persson, 2013) 

Thomas Åberg är teknisk säljare vid Sandvik Coromant. Han har tidigare arbetat som 

bearbetningstekniker vid Köpingsfabriken. Den formella arbetsgången för ett nytt uppdrag 

börjar med att bearbetningsteknik kontaktar Åberg med en uppdragsbeskrivning där 

problemet samt målet beskrivs. Därefter följer en nulägesanalys och brainstorming som 

Sandvik Coromant själva utför. Sedan görs en ny beredning som presenteras för 

bearbetningsteknik, därefter genomförs uppdraget om det accepteras. (Åberg, 2013) 

Den informella arbetsgången avviker något ibland. Vid vissa tillfällen får Sandvik Coromant 

enbart ett problem som de ska lösa utan målbeskrivning. Problemet då är att Sandvik 

Coromant inte vet när de är klara och har uppnått uppdragsgivarens önskemål. Sandvik 

Coromant genomför sin nulägesbeskrivning, brainstorming och gör en ny beredning. Därefter 

genomförs lösningen på problemet. Då ett projekt är genomfört följer Sandvik Coromant upp 

hur lösningen fungerar och efter tre månaders uppföljning utan problem räknas projektet som 

godkänt och klart.  (Åberg, 2013) 

5.8.1 Partnership Concept 

Dan Götenmark är Senior Buyer, Metal Cutting Tools and Supplies vid Volvo Group NAP 

(Non-Automotive Purchasing) i Skövde. Partnerchip Concept kallas överenskommelser om 

xxx % sänkning av verktygskostnaderna mellan AB Volvo och verktygsförsäljare. 

(Götenmark, 2013) 

Verktygsförsäljarna skickar information om besparingar i en så kallad Value Contribution 

File. En gång per kvartal kommer en sammanställning på besparingar in till Götenmark. 

Götenmark kontrollerar sedan leverantörernas uppgifter genom att be Langvik om Volvo 

Powertrain Production Köpings besparingar. Langvik i sin tur sammanställer alla besparingar 

från produktionsteknikerna. Det är produktionsteknikernas uppgift att meddela sina 

besparingar till Langvik. Problemet med befintlig mall för presentation av besparing är att 

varje besparing är svår att identifiera. Diskussion ledde fram till att varje besparing skulle 

behöva något slags identifikationsnummer. Det skulle underlätta för Götenmark om alla 

fabriker använder sig av samma mallar. Det är mycket arbete för Götenmark att kontrollera 

om leverantörernas besparingar stämmer överens med AB Volvos produktionsteknikers 

besparingsberäkningar.  (Götenmark, 2013) 
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Volvo Powertrain Production Köpings generalisering av maskinkostnad per timme påverkar 

även Seco Tools AB eftersom de ska minska AB Volvos verktygskostnader med xxx % per 

år. Om maskintimkostnaden är för låg som Persson misstänker betyder det för Seco Tools AB 

att deras besparingar beräknas lägre än vad de egentligen är. (Persson, 2013) 

2012 hade Seco Tools AB xxx besparingar vid Volvo Powertrain Production Köping som 

totalt genererade i xxx kronor per år. Den största besparingen av de xxx var på xxx kronor per 

år. Besparingarna rapporteras till Götenmark som tidigare nämnts är Senior Buyer, Metal 

Cutting Tools and Supplies. Besparingarna används sedan som underlag vid kommande 

förhandlingar. (Persson, 2013) 

Sandvik Coromant misstänker även de att maskinkostnaderna per timme vid Volvo 

Powertrain Production Köping är för låga. Sandvik Coromant har ett krav på sig att minska 

verktygskostnaderna med xxx % per år inom AB Volvo. 2012 uppnådde de en besparing på  

xxx % inom AB Volvo. (Åberg, 2013) 

5.9 Problem med befintliga besparingsmodeller 
Nedan diskuteras de fyra viktigaste problemen som framkommit med befintlig arbetsmodell. 

5.9.1 Maskintimkostnad 

Författaren har uppmärksammat att det florerar flera olika maskintimkostnader på företaget. 

Langvik (2013) använder sig exempelvis av en maskintimkostnad från 2006 som är på xxx 

kronor per timme och Norman (2013) använder sig av en maskintimkostnad på xxx kronor 

per timme. Samtidigt har det nyligen utkommit en maskinspecifik maskintimkostnad som är 

baserad på CD. I denna maskintimkostnad ingår enbart upptäckta förluster i form av 

mankostnad och energikostnad ett år tillbaka i tiden. Maskintimkostnaden är olika för varje 

maskin beroende på om det är ett oplanerat stopp eller om maskinen producerar, se Bilaga 5. 

(Aronsson & Dennbrink, 2013) 

Det som kallas maskintimkostnad av Ståhl (2012) innehåller inte mantidskostnader vilket gör 

att det finns ett definitionsproblem då Volvo Powertrain Production Köping tidigare även 

adderat mantidskostnaden till maskintimkostnaden och fortfarande kallat det 

maskintimkostnad. Författaren väljer att hädanefter använda Ståhls (2012) definition av 

maskintimkostnad och då benämna Volvo Powertrain Production Köpings så kallade 

maskintimkostnad som timkostnad B för att undvika missförstånd. Att författaren valde just 

det namnet är för att timkostnad B togs fram i samband med besparingskalkyl B. 

5.9.2 Hårda och mjuka besparingar 

Enligt Aronsson och Dennbrink (2013) gör företaget skillnad på hårda besparingar och mjuka 

besparingar. Grundel (2013) har ofta diskussioner med chefer som vill räkna mjuka 

besparingar som hårda besparingar eftersom chefernas prestation baseras på hårda 

besparingar. Grundel (2013) tycker att både hårda och mjuka besparingar ska ingå, så kallad 

full savings. Vid senaste kontrollen hade A-verkstaden 95 % hårda besparingar vilket visar på 

att många mjuka besparingar räknas som hårda p.g.a. den höga andelen (Grundel, 2013). 

Besparingsberäkningar ska göra skillnad på hårda och mjuka besparingar men enligt Johnson 

(2013) händer det tämligen ofta att mjuka besparingar räknas som hårda. Vid standard och 
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major kaizen styrs avgörandebeslutet om införande av nettobesparingen. Vid beräkningen tar 

man inte hänsyn till likviditetsproblem utan likviditeten undersöker ledningen senare i 

processen för att ta reda på om företaget kan hantera en stor investeringskostnad. (Grundel, 

2013) 

En svår fråga är hur man ska beräkna en besparing, ska mjuka besparingar räknas in eller ska 

man enbart se till hårda besparingar (Götenmark, 2013). Langvik (2013) är av den 

uppfattningen att alla insatser borde räknas in, alltså mjuka också eftersom de till slut kan leda 

till en hård besparing och om företaget inte låter verktygsförsäljarna räkna med det i sin 

sammanställning av besparingar kan det hända att Volvo Powertrain Production Köping inte 

får hjälp med sådana uppdrag. 

5.9.3 Uppföljningstid 

Materialspecifikationer för ingående material är stora vilket gör att detaljerna skiljer sig 

mycket från pall till pall. Processerna är oftast optimerade för att materialet ska variera ca    

20 % av hela materialspecifikationen. Det innebär att materialet kan vara innanför 

materialspecifikationen och godkänt men ändå inte fungera bra att bearbeta eftersom 

processen är optimerad för en mindre variation. Då verktygsprover genomförs för att 

undersöka t.ex. ett nytt skär så provas ofta en skärkarta. De använda skären läggs tillbaka i 

asken och operatören noterar hur många detaljer som körts och hur denne tycker att det 

fungerat. Proverna samlas sedan in och förslitningen undersöks. Om allt ser bra ut ändras 

standarden och det nya skäret börjar användas. (Johnson, 2013) 

Uppföljningen efter en förändring ska vara i tre månader. I dagsläget sker uppföljningen oftast 

muntligt. Verktygsleverantören och metodteknikerna frågar operatören hur det fungerar eller 

så meddelar operatören om det inte fungerar bra. Denna uppföljning är för subjektiv anser 

Johnson (2013) eftersom olika operatörer har olika referenser. Dessutom kan nattskiftet haft 

problem som inte eftermiddagsskiftet har uppfattat. Många gånger testas de nya skären just då 

ingående material befinner sig innanför de 20 % på materialspecifikationen. Det här gör att 

det går bra då proverna körs men att problem kan uppstå senare då ingående material varierar. 

Johnson tycker att de som äger metoden bör vara de som följer upp, alltså PT. 

Uppföljningsmöjligheter finns i skiftloggen och uppföljningen ska pågå i tre månader efter 

införandet. (Johnson, 2013) 

Åberg (2013) är fundersam om det är rätt att räkna besparingen under enbart ett år. 

Funderingen uppkom då en förbättring av cykeltiden genomfördes i en maskin som tillhör en 

grupp med flera maskiner. Denna förbättring gjordes i en maskin som inte var flaskhals vid 

detta tillfälle. Något år senare hade resterande maskiner i gruppen optimerats så pass mycket 

att den första optimeringen hade visat stor påverkan om den genomförts ett par år senare. 

(Åberg, 2013) 

5.9.4 Tidsåtgång och spridning av goda lösningar 

I regel tar det 20 minuter att beräkna besparing per verktyg. Om exempelvis fem verktyg 

ersätts med fyra verktyg tar det längre tid eftersom modellen inte är anpassad efter det. Även 

presentationsmaterialet som fås då alla beräkningar gjorts kan vara svår att tyda för den som 

inte vet hur programmet fungerar. (Åberg, 2013) 
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Norman (2013) tycker att det vore bra att ha en gemensam besparingskalkyl som inte tar mer 

än 15 minuter att fylla i. Dessutom bör modellen kunna användas till mindre delberäkningar. 

Ett exempel på en delberäkning kan vara besparingen av att sänka cykeltiden med tio 

sekunder genom omprogrammering. (Norman, 2013) 

Johnson (2013) tycker att företaget kan bli bättre på att sprida bra idéer. Ett exempel på det är 

ett nytt stickskär från Iscar som provats i en maskin. Det visade sig hålla mycket bättre än 

tidigare stickskär. Även om denna kunskap finns i företaget har inte stickskär från Iscar börjat 

användas i resterande maskiner. (Johnson, 2013) 

5.10 Analys av nuläget 
Kugghjul hårt står för den största delen av verktygskostnaderna vid jämförelse inom 

kugghjulsavdelningen. Detta medför ett större intresse för att kontrollera skärande 

bearbetningsverktygskostnader vid kugghjul hårt jämfört med kugghjul mjukt. Det större 

intresset ökar också möjligheterna för författaren att få respons på kommande arbete, därför 

har författaren valt kugghjul hårt som pilotområde i stället för kugghjul mjukt som det var 

tänkt från början. 

Flera olika besparingsmodeller används i dagsläget vilket gör att jämförelser mellan olika 

projekt inte är säker, vilket i sin tur kan innebära att fel projekt prioriteras eller att fel lösning 

väljs. Det har visats att uppföljningen efter att ett projekt införts inte är tillfredsställande i dess 

muntliga form. Det saknas också en standard för vem som ska genomföra denna uppföljning 

och uppföljningstiden på tre månader är ifrågasatt från verktygsleverantörernas sida. 

Hårda och mjuka besparingar sammanblandas och tydliga direktiv krävs för att hela företaget 

ska utföra beräkningar likadant. Det finns heller ingen kostnad för hur hög 

verktygsförbrukningen vid en avdelning bör vara varje månad vilket medför problem för 

produktionsledaren att upptäcka avvikelser och förluster i produktionen. Problemet med 

uppföljning av verktygsförbrukning kommer inte att behandlas i detta examensarbete utan 

lyfts som förslag på vidare studier. Nulägesbeskrivningen indikerade att en standard för hur 

maskintimkostnader ska beräknas inte finns för besparingsberäkningar och att det saknas en 

ansvarig som förser verksamheten med löpande uppdateringar. 

Nulägesbeskrivningen visade att metoden för hur uppdrag kommer fram till berörd person 

inte alltid följer överenskommet förlopp och i vissa fall är det oklart hur förloppet ska se ut. 

Detta problem ingår ej i examensarbetets ramar men om standarden för uppdragslämning inte 

följs kommer det att påverka besparingskalkyleringen negativt. Det här gör att författaren har 

valt att lämna problemet nu men ta upp det som förslag på vidare studier. Detsamma gäller 

olika bearbetningsmetoders påverkan på miljön. 

Följande punktlista ger en sammanfattning över delproblem som identifierats: 

 Beräkning av maskintimkostnad är inte nöjaktig 

 Beräkning av hårda och mjuka besparingar är otydlig 

 Standard för uppföljning av insatser från bearbetningsteknik bör ses över  
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6 Empiri 
Kapitlet inleds med en beskrivning av genomförd benchmarking. En analys av insamlad data görs 

varpå framtagandet av besparingsmodellen beskrivs. Kapitlet avslutas med en redogörelse från 

tester av besparingsmodellen där även jämförelser med andra besparingskalkyler diskuteras. 

6.1 Benchmarking 
Befintliga besparingsmodeller har undersökts för att ta reda på hur de fungerar. Tre 

besparingsmodeller från verktygsleverantörer har studerats och fyra modeller från andra 

Volvoägda fabriker. 

Götenmark (2013) vet inte varför olika fabriker inom Volvokoncernen har valt att använda 

olika besparingsmallar. Han tycker det är fel eftersom besparingarna borde beräknas lika. De 

olika Volvofabrikerna använder troligen olika mallar eftersom de anser att befintliga mallar är 

krångliga eller för att de helt enkelt inte vet att de finns på andra ställen. Det finns problem 

med att Volvo Powertrain Production Köping använder sig av verktygsförsäljarnas 

besparingsmallar och baserar sina beslut på dem. Volvo Powertrain Production Köping kan då 

inte kontrollera om besparingen som verktygsförsäljarna räknar fram är korrekt och olika 

mallar används beroende på verktygsleverantör.  (Götenmark, 2013) 

6.1.1 Hur en benchmarking fungerar 

Reflektion och självanalys räcker inte alltid utan de största lärdomarna kan uppkomma då 

man tittar på andra verksamheter, vilket är just vad benchmarking handlar om. En 

benchmarking kan genomföras på tre olika sätt. Intern benchmarking betyder att jämförelser 

görs inom den egna verksamheten. Extern benchmarking betyder att en jämförelse görs med 

liknande externa verksamheter. Om det är en konkurrent som jämförs bör benchmarkingen 

göras på ett område där konkurrensen inte är så stor. Funktionell benchmarking betyder att 

jämförelser görs av funktioner eller processer oberoende av verksamhet. Vid den sortens 

benchmarking fokuserar man på excellens och inte på verksamheten som bedrivs. (Karlöf & 

Östblom, 1993) 

Författaren har valt att använda sig av intern benchmarking samt extern benchmarking när det 

kommer till verktygsförsäljare. Anledningen till att författaren har valt att undersöka andra 

fabriker inom Volvokoncernen är att vissa fabriker är kända internt för att ligga i framkant när 

det gäller beräkning av maskintimkostnader och besparingar. Det underlättar såklart också 

appliceringen av funna idéer om organisation och arbetssätt är liknande. 

Författaren har undersökt tre olika verktygsförsäljares arbete med besparingskalkyler. 

Verktygsförsäljare besöker många olika tillverkningsföretag och får input från dem samtidigt 

som besparingskalkylen är en stor del av verktygsförsäljarnas arbete. Sammantaget tror 

författaren att detta gör att verktygsförsäljare har välutvecklade besparingskalkyler då Persson 

(2013) berättar att fler och fler tillverkningsföretag efterfrågar det. Vid jämförelse måste dock 

författaren tänka på att verktygsförsäljarnas besparingskalkyler kan vara för detaljerade och ta 

för lång tid för bearbetningsteknik att använda dagligen. 
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6.1.2 Iscar Sverige AB 

Iscar producerar verktyg för skärande bearbetning, exempelvis svarvning, spårstickning, 

fräsning, hålupptagning och gängning. Iscar började 1952 som ett enmansföretag och är nu ett 

multinationellt företag med dotterbolag eller ombud i över 50 länder. Iscar Sverige AB säljer 

och marknadsför Iscar hårdmetallverktyg för skärande bearbetning till svensk 

verkstadsindustri. (Iscar Sverige AB, 2013) 

Iscar Sverige AB använder sig av två olika besparingsmodeller. Den enklaste modellen de har 

är gjord i Excel och används oftast för att jämföra konkurrenters verktyg med Iscars verktyg. 

Excel-dokumentet (se Bilaga 6) består av olika flikar som motsvarar olika metoder som 

exempelvis svarvning, skivfräsning och borrning. Den mer avancerade modellen kallas 

testrapport och är utformad i ett särskilt program som är kopplat till ett 

testrapporteringssystem, se Bilaga 7. Alla inrapporterade tester samlas i denna databas. Båda 

besparingsmodellerna kan enbart hantera en maskintimkostnad åt gången. Oftast räknar Iscar 

med stilleståndskostnaden för maskinen per timme. Vid andra företag får de oftast räkna med 

en maskintimkostnad på xxx kronor om maskinen ej är tidsstyrande medan samma maskin 

skulle genererat en maskintimkostnad på xxx kronor om den var tidsstyrande. (Björkdahl & 

Jansson, 2013) 

Ett problem med båda Iscar Sverige AB´s modeller är att de inte klarar av att beräkna 

besparing vid en rationalisering från två verktyg till ett verktyg. Ett exempel på detta var när 

en borr och en upprymmare byttes ut mot en borr med upprymmare. För att få med den 

besparingen var de tvungna att beräkna det i ytterligare ett dokument. (Björkdahl & Jansson, 

2013) 

ITA står för Iscar Tool Advisor och är ett program som underlättar val av verktyg. ITA är 

uppbyggd av en matematisk databas och empiriska värden från testrapporteringssystemet. 

Detta gör att ITA föreslår bästa kända verktyg för en viss bearbetning i en bestämd maskin 

och i ett angivet material. Iscar Sverige AB har ett mål som innebär att de ska minska AB 

Volvos verktygskostnader med ungefär xxx % per år. (Björkdahl & Jansson, 2013) 

6.1.3 Sandvik Coromant 

Sandvik Coromant är en världsledande leverantör av verktyg och verktygslösningar inom 

metallbearbetningsindustrin. De ingår i affärsområdet Sandvik Machining Solutions inom den 

globala Sandvik-koncernen. Sandvik Machining Solutions omsatte 28 200 miljoner kronor 

under 2011. Sandvik Coromant har 8 000 anställda och är representerade i 130 länder. 

(Sandvik AB, 2013) 

Sandvik Coromants kalkylmodell består av olika steg, se Bilaga 8. Först fylls data om kunden 

i. Därefter anges maskindata vilket innebär att maskintyp, maskintimkostnad, 

verktygsväxlingstid och antal detaljer per uppspänning ges. Nästa steg är att fylla i 

komponentdata vilket innebär komponentnamn, materialets handelsnamn, hårdhet, antal 

komponenter per enhet och antal komponenter per år m.m. Bearbetningsmaterial registreras 

för att möjliggöra jämförelser med tidigare studier. Nästa steg innebär att fylla i maskindata 

för Grupp 1 och Grupp 2 vilket är de olika verktygsalternativen. Varje grupp består av tre 

underkategorier: skärdata, bearbetningsförhållande och resultat. För varje grupp anges 



 

44 
 

verktygstillverkare, verktygskod, verktygskostnad, tid för verktygsbyte, antal omslipningar, 

livslängd i procent efter rekonditionering och kostnad per omslipning. Efter detta anges 

skärdata och sedan anges bearbetningsförhållande vilket innebär vilken skärvätska som 

används. Skärvätska kan vara emulsion, minimal smörjning, olja, tryckluft eller ingen alls. 

Resultatguiden anger verktygslivslängd i antal komponenter, minuter och meter. Här anges 

också kriterier för verktygsbytet. Till sist ses kundvärdefilen där test-id anges tillsammans 

med kontaktansvariga, åtgärd, besparing per år, testdatum och implementeringsdatum. 

(Åberg, 2013) 

En sak som Åberg saknar i besparingsmodellen är besparing av cykeltid. Modellen 

uppmärksammar tid för verktygsväxling och själva ingreppstiden. Däremot ingår inte tid för 

snabbmatning vilket kan påverkas om t.ex. två verktyg ersätts av ett verktyg. (Åberg, 2013) 

Sandvik Coromants kalkyl saknar en beräkning i form av miljöförbättrande åtgärder. I 

kalkylen finns det möjlighet att fylla i information om skärvätska. Författaren och Åberg 

(2013) är överens om att det finns en öppning här för att göra ett tillägg med miljöförbättrande 

besparingar. 

Enligt Sandvik Coromant ska följande ingå i en beräkning av maskinkostnad per timme 

(Åberg, 2013): 

 Rörliga kostnader 

o Material 

o Verktyg 

 Fasta kostnader 

o Direkta löner 

o Indirekta löner 

o Ledighet, semester och sjukpenning 

o Andra sociala avgifter 

o Uppvärmning och drivmedel 

o Omkostnader från fastighetskostnader, underhåll och IT 

6.1.4 Seco Tools AB 

Seco Tools AB är kända för sina verktyg för skärande bearbetning. Huvudkontoret finns i 

Fagersta och de har cirka 5 300 anställda världen över och omsätter cirka 5 900 miljoner 

kronor. Seco Tools AB finns representerat i fler än 60 länder och de har mer än 50 helägda 

utländska dotterbolag. Produktionen är förlagd främst i Sverige, Tjeckien, Frankrike och 

Indien. Seco Tools AB gemensamma värderingar är konstruerade av tre övergripande synsätt 

på deras verksamhet: passion för kunderna, familjeanda och personligt engagemang. (Seco 

Tools AB, 2013) 

Seco Tools AB har en egen mall för produktivitets- och kostnadsanalys, se Bilaga 9. Denna 

mall fungerar bra enligt Persson (2013) men den är omfattande. Eftersom den innehåller 

mycket information så tar det ett tag att fylla i mallen. Persson (2013) anser att det inte saknas 

något i mallen. Besparingsberäkningarna blir inte korrekta i dagsläget eftersom Volvo 

Powertrain Production Köping använder sig av en generell maskinkostnad per timme. Mallen 
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för produktivitets- och kostnadsanalys är på väg att förändras eftersom ett nytt program ska 

introduceras. I det nya programmet kommer inte kostnaderna att delas upp i sex olika 

kategorier som den äldre modellen gör (se punktlistan nedan under Steg 1 – Originalmetod, 

kostnadsanalys) eftersom kunderna inte är intresserade av de detaljerna. (Persson, 2013) 

Kalkylprogrammet genererar åtta sidor med information, se nedan: 

 Operationsöversikt 

Information om kund, maskin, produktion, tillverkningsdetalj samt mål, lösning och 

resultat. 

 Summering 

Summeringen visar ett diagram med total kostnad för båda alternativen samt total 

kostnadsbesparing. Det är också möjligt att se kostnad per detalj, total kostnad, output 

och totala antalet timmar som krävs för att klara årstakten. Här finns det möjlighet för 

kunden att signera att de godkänner resultatet. 

 Steg 1 – Originalmetod 

Denna sida genererar information om verktyget och hur länge det är i ingrepp. Det 

finns också möjlighet att välja maskineffektivitet. 

 Steg 2 – Optimerad metod 

Samma information som ovan men för den optimerade metoden. 

 Steg 1 – Originalmetod, kostnadsanalys 

Denna sida beräknar total kostnad per detalj samt kostnad per detalj uppdelat på sex 

kategorier: maskinkostnad, verktygslivslängdskostnad, verktygsbyteskostnad, inaktiv 

kostnad, stilleståndskostnad och ladda-lossa-kostnad. 

 Steg 2 – Optimerad metod, kostnadsanalys 

Samma information som ovan men för den optimerade metoden. 

 Diagram, jämförelse kostnad per detalj 

Denna sida visar i ett diagram kostnaden per detalj för originalmetoden samt den 

optimerade metoden. 

 Investeringskostnad och payoff 

Visar den totala investeringskostnaden, vad besparingen är per år samt payoff-period 

både uttryckt i månader och antal detaljer. 

Besparingsmodellen som beskrivs ovan används inte internt vid fabriken i Fagersta utan den 

modellen är till för besparingsberäkningar hos kund. Rolf Malmén har arbetat vid 

ekonomiavdelningen i Fagersta i över 20 år och han upplever att det har blivit mer fokus på 

förbättringsarbete de senaste åren. Malmén (2013) beskriver nedan hur de ingående 

beräkningarna i deras interna system är uppbyggt men först berättar Stefan Pettersson som är 

chef för teknik och planering i Fagersta hur deras interna arbete med förbättringar fungerar.  

Pettersson (2013) förklarar att företaget inte skiljer mellan hårda och mjuka besparingar utan 

att alla besparingar som erhålls summeras. Seco Tools AB i Fagersta har bra koll på 

operationstider eller så kallade stycktider. Företaget har nyligen startat förbättringsgrupper där 

de beräknar procentuell förbättring vid varje genomförd förbättring. Den procentuella 

förbättringen baseras på antingen tid eller pengar beroende på avdelning där förbättringen 
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genomförs. Jämsides dessa förbättringsgrupper finns ett system som kallas min idé som 

fungerar som en förslagsverksamhet där de anställda kan belönas med pengar om de lämnar in 

goda idéer. När denna belöning beräknas används en mycket förenklad besparingskalkyl med 

generaliserade värden och en besparingssumma per år. Vid större investeringar beräknas 

däremot payoff.  (Pettersson, 2013) 

Uppföljningstiden för en förbättring är inte specificerad utan stycktiderna följs kontinuerligt 

upp i systemet. Om den verkliga stycktiden avviker från den inlagda stycktiden utreds det 

varför avvikelsen uppkommit. Den inlagda stycktiden justeras en gång per år vid behov.  

Förbättringar sprids horisontellt genom ledningssystemet där instruktioner finns tillgängliga. 

För att säkerställa kvalitén på slutprodukten och att den inte försämras i och med en 

förändring måste förändringar som har med kvalitén på produkterna att göra registreras i SPM 

som står för Seco Production Manual. (Pettersson, 2013) 

Seco Tools AB i Fagersta har ett loggningssystem som innebär att en order kan kopplas till 

maskin och operatör. Varje gång en maskin stannar loggas stoppet av operatören och en 

orsakskod för stoppet registreras. Det är genom detta loggningssystem som stycktider kan 

jämföras i systemet. I dagsläget kan de däremot inte se till vilken tillverkningsorder eller 

maskin som en viss slipskiva har använts. Det gör att de inte har möjlighet att ta reda på 

verktygsförbrukning för varje detalj eller på maskinnivå. Verkstaden är funktionellt uppställd 

vilket betyder att de maskinerna som har liknande bearbetning finns samlade på samma 

avdelning. Denna funktionella indelning gör att det är svårt att koppla slipskivan till en viss 

maskin med befintligt system. (Pettersson, 2013) 

Nu kommer besparingsberäkningarnas ingående delar som exempelvis maskintimkostnader 

och lönekostnader att beskrivas. Maskintimkostnad beräknas per kostnadsställe vid Seco 

Tools AB i Fagersta. Ett kostnadsställe motsvarar en avdelning. Malmén (2013) 

demonstrerade deras beräkningar med hjälp av avdelningen för pressning som är första steget 

i deras tillverkning i Fagersta. Ekonomiavdelningen tar fram en produktbudget per 

varuslagskod. Varuslagskoden innehåller olika artiklar. Förr använde de särkostnadskalkyl 

men nu för tiden använder de fullkostnadskalkyl för produkterna. Budget jämförs med 

verkligt utfall varje år. (Malmén, 2013) 

Total lönekostnad beror på exempelvis skift och befattning. De har en beräkning av mantid 

som baseras på antal detaljer att bearbeta samt budgeterade drifttimmar. Man får då ut hur 

många detaljer som bearbetas per drifttimme. För att få ut budgeterad effektiv mantid 

divideras budgeterade drifttimmar med antal maskintimmar per effektiv mantid. Den 

budgeterade mantiden blir då kvoten mellan budgeterad effektiv mantid och faktorn för 

effektiv mantid. Systemet budgeterar också för en ställtid och genererar sedan en total effektiv 

mantid inklusive ställ. Den budgeterade mantiden fördelas sedan på befattning och en direkt 

lön fås. Att tänka på är att mantiden reduceras om en operatör arbetar i flera maskiner 

samtidigt. (Malmén, 2013) 

Seco Tools AB i Fagersta beräknar sina maskinkostnader genom att addera indirekt lön, direkt 

lön, fördelade kostnader (t.ex. el), underhållskostnader, pressverktyg, verktyg, fördelade 

samkostnader och avskrivningar. De fördelade samkostnaderna fördelas med hjälp av nycklar. 
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Den indirekta lönen fördelas ut per maskintimme. Maskinkostnaderna är inte uppdelade i 

stillestånd och produktion men Seco Tools AB i Fagersta anser att de borde skilja på om 

maskinen producerar eller om det är stillestånd vilket har gjort att de börjat fundera på hur 

man kan ange maskintimkostnaden noggrannare. (Malmén, 2013) 

6.1.5 Volvo Construction Equipment 

Volvo Construction Equipment (VCE) är en världsledande tillverkare av anläggningsmaskiner 

såsom hjullastare, grävmaskiner, ramstyrda dumprar, väganläggningsmaskiner och 

kompaktmaskiner. Företagets huvudkontor ligger i Belgien och produktionsanläggningar 

finns i Europa, Asien, Nordamerika och Latinamerika. VCE är organiserat utifrån tre globala 

funktioner: Technology, Operations samt Sales & Marketing. Alla tre funktioner har delar av 

sin verksamhet i Eskilstuna som totalt har 1 800 anställda. VCE Eskilstuna har ansvaret för 

produktionen av drivlinekomponenter såsom transmissioner och axlar. (VCE Eskilstuna, 

2013) VCE Eskilstuna har nio fokusområden som bygger på tillväxt, effektivitet och 

ledarskap och fungerar som hörnstenar i strategin (VCE, 2013). 

Joachim Schmidt och Miroslav Trailovic är båda chefer för avdelningen Produktionsteknik i 

Eskilstuna. Trailovic har ansvar för transmissionsflödet och Schmidt för axelflödet. De har 

beredningstjänst vilket betyder att deras ansvar börjar vid tillverkningen i första operationen 

och slutar vid sista provningen. De har till uppgift att leda det operativa produktionstekniska 

arbetet, säkra maskininvesteringar och den produktionstekniska utvecklingen. Teamet som är 

kopplat till dem har artikel- och komponentansvar och de arbetar efter målet att produktionen 

ska ske så kostnadseffektivt som möjligt. (Schmidt & Trailovic, 2013) 

Produktionen har en egen projektgrupp som produktionsledarna har ansvar för. Denna grupp 

är tvärfunktionell och består av teknik, underhåll och så kallade lagledare från produktionen. 

Vid jämförelse mellan VCE Eskilstuna och Volvo Powertrain Production Köping, motsvarar 

förbättringsgrupperna vid VCE Eskilstuna verkställande produktionstekniker vid Volvo 

Powertrain Production Köping. Beredare vid Volvo Powertrain Production Köping motsvarar 

både produktionsteknisk beredare och bearbetningstekniker vid VCE Eskilstuna. Teknikerna 

vid VCE Eskilstuna är kopplade till avdelningar och de äger och driver sitt eget område. De 

har ingen speciell tjänst som bearbetningstekniker utan verktygsleverantörer har avtalade 

dagar då de kommer till företaget. (Schmidt & Trailovic, 2013) 

VCE Eskilstuna har en generell kalkylmodell för förbättringsarbete. De har arbetat med 

besparingskalkylen i ett år. Många har lärt sig hur kalkylen fungerar och använder den vid 

varje förbättring men det finns även de som inte använder sig av mallen ännu. Vid större 

investeringar, vilket innebär investeringar över 20 000 kronor görs en TSU och då även en 

efterkalkyl. Ledningsgruppen sitter i Investment board och där begärs alltid efterkalkyler. Vid 

mindre förbättringar görs i princip aldrig någon efterkalkyl. (Schmidt & Trailovic, 2013) 

Kalkylmodellen som används vid förbättringsarbete innehåller sju steg som också kan ses 

markerade i Bilaga 10: 

1) Först fylles generell information i om förbättringen som utfärdare, datum etc. 

2) Därefter fylls kostnadsställe och eventuellt artikelnummer i varpå timpriser, 

standardpriser och årsvolym hämtas in 
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3) En generell tidsförändring såsom exempelvis ställtid beräknas 

4) En cykeltidsförändring på artikelnivå beräknas 

5) En förklarande beskrivning av vad som genomförts 

6) Den totala besparingen räknas ut 

7) Eventuella kommentarer 

Kalkylmodellen beräknar primärt den totala besparing som fås per år men den beräknar också 

frisläppt produktionstid per år och per detalj. 

Vid arbete med förbättringar inom teknik är det ifrågasatt inom företaget vad som ska räknas 

som en förbättring. Teknik ser ett värde i en effektivisering men om inte produktionen fyller 

maskinerna med mer arbete efter en effektivisering som genererat fria timmar anser 

ekonomiavdelningen att effektiviseringen inte genererat någon besparing. Schmidt och 

Trailovic är överens om att det behövs en mer Lean-anpassad uppföljning. I dagsläget följer 

ekonomiavdelningen upp kostnaderna i maskinerna vilket innebär att om effektiviseringar har 

gjorts i en maskin ett år men produktionen inte lyckas fylla upp maskinerna och utnyttjar dem 

kommer maskintimkostnaden att öka till nästa år även om en effektivisering av maskinen har 

genomförts. Ekonomiavdelningen följer upp utfallet på ett sätt som var anpassat till den 

tidigare tillverkningen. Nu när fabriken strävar efter Lean production kan uppföljningen 

uppfattas som gammalmodig vilket medför att det ibland ser ut att inte löna sig att arbeta med 

förbättringar med dagens uppföljning. (Schmidt & Trailovic, 2013) 

Teknikavdelningen ser alltid ett värde i en förbättring om det man tjänar på förbättringen inte 

överstiger kostnaden för att införa den. Om de inte ständigt arbetar med förbättringar kommer 

det att krävas mer resurser vid upptakter jämfört med om man arbetar kontinuerligt med att 

effektivisera produktionen. De små tidsförbättringar som kan göras i maskinerna liknar 

Schmidt och Trailovic (2013) med osthyvling av cykeltider. Om cykeltiderna minskas undan 

för undan kommer det tillslut leda till en hård besparing. (Schmidt & Trailovic, 2013) 

VCE Eskilstuna har undersökt hur Volvo Powertrain Production Köping arbetar med CD och 

de planerar att inom en snar framtid starta ett eget arbete med CD. I dagsläget är VCE 

Eskilstuna bra på att prioritera kapacitetshöjande åtgärder men de kan ej prioritera projekt 

efter förlustkostnader vilket är något som CD kan råda bot på. Bearbetningsavdelningarna 

loggar idag tillverkad tid, ställtid och förluster. Förlusterna loggas inte lika noggrant som i en 

TAK-uppdelning utan de loggar enbart vanliga stopp som förekommer ofta i gruppen. 

(Schmidt & Trailovic, 2013) 

Maskintimkostnaderna som används i besparingskalkylen uppdateras i september-oktober 

varje år. Maskintimkostnaden slås ut på den tänkta volymen och är framtagen för varje 

bearbetningsgrupp som innehåller flera maskiner. Schmidt och Trailovic (2013) upplever att 

maskintimkostnaden bör uppdateras mer frekvent eftersom det kan skilja mycket på volymer 

från period till period. VCE Eskilstuna är en internleverantör vilket innebär att de måste täcka 

sina kostnader och bör då ha ett mer reaktivt system för maskintimkostnader. I 

maskintimkostnaden ingår ej fasta OH-kostnader (overhead) eftersom de kostnaderna inte är 

något som de kan påverka. Hur mycket de än förbättrar kommer den fasta OH-kostnaden att 

kvarstå. Schmidt och Trailovic (2013) anser att direkt lön (DL) borde belasta flaskhalsen i en 
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maskingrupp i stället för att fördelas ut på alla maskiner i gruppen om maskintimkostnaden 

ska beräknas specifikt för varje maskin. (Schmidt & Trailovic, 2013) 

Produktpriset som används i kalkylmodellen är en ögonblicksbild av kostnaderna i september-

oktober. Priset är för en färdig artikel vilket innebär att de inte tar i beaktande det 

förädlingsvärde som fås i varje operationssteg. Kalkylmodellen tar inte hänsyn till kassationer 

utan den besparingen får beräknas utöver den besparingen som fås i kalkylen. (Schmidt & 

Trailovic, 2013) 

Produktionen är de som äger verktygskostnaderna och produktionsledarna kontrollerar 

verktygskostnaderna en gång i månaden och jämför då med föregående månads utfall. VCE 

Eskilstuna har installerat skärtidsövervakning i vissa maskiner vilket gör att varje skäregg 

utnyttjas till fullo. Det som däremot inte går att se är om alla skäregg används på varje skär 

eller om skären byts ut i förtid p.g.a. ställ i maskinen. (Schmidt & Trailovic, 2013) 

När det gäller spridning av goda idéer saknar VCE Eskilstuna ett fungerande arbetssätt. Det 

här är något som de arbetar med i en grupp som kallas Ratsi, det var denna grupp som 

arbetade fram besparingskalkylen. De arbetar också med poka-yoke lösningar vilket de har en 

fungerande horisontell spridning på. Schmidt och Trailovic (2013) tror att det är svårt att ta 

fram en besparingsmodell som passar flera fabriker inom Volvokoncernen. De menar att en 

viktig faktor för att lyckas är att ekonomiavdelningen är intresserade av en gemensam generell 

kalkyl. Det spelar ingen roll vem som har till uppgift att uppdatera indatat, om det är 

ekonomiavdelningen eller teknikavdelningen, så längde det är tydligt vem som har ansvar för 

uppdateringen. (Schmidt & Trailovic, 2013) 

6.1.6 Volvo Powertrain Production Skövde 

Vid Volvo Powertrain Production Skövde arbetar 2 900 personer. Där tillverkas komponenter 

och motorer till de flesta av koncernens affärsområden. (Volvo Powertrain Production 

Skövde, 2013) 

Fabriken i Skövde använder sig av en kalkyl vid rationaliseringsarbete som kan ses i Bilaga 

11. Kalkylen är utformad i Excel och den är uppdelad i olika blad. Första bladet visar en 

sammanfattning över rationaliseringen. Andra bladet används då rationaliseringen handlar om 

cykeltidsförändringar. Tredje bladet beräknar besparingar av skärande verktyg t.ex. byte till 

ett verktyg som kan tillverka flera detaljer innan det behöver bytas jämfört med tidigare 

verktyg. Bladet delar upp beräkningarna i tre delar: håltagning/svarvning, fräsning och 

slipning. Fjärde bladet behandlar verktygsbyte och omställning och femte bladet behandlar 

tillgängligheten. Mantidsbesparingar beräknas i blad sex och kvalitetsbrister tas upp i sjunde 

bladet. Det sjunde bladet är i sin tur uppdelat i beräkningar av minskade arbetsfel och minskat 

materialfel. 

Kalkylmodellen redovisar genomförandekostnad, besparing och payoff för respektive blad. 

Dessa olika poster summeras vilket genererar en total genomförandekostnad, besparing och 

payoff-tid. Till sist erhålls en nettobesparing. 
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Volvo Powertrain Production Skövde har även en besparingsmodell för förbättringar och 

projekt, se Bilaga 12. Den består av två delar: för- och efterkalkyl samt ratiokalkyl. För- och 

efterkalkylen används i projekt och är en grov beräkning av B/C. Då förtjänst och kostnad har 

beräknats anges även parametern Ease som kommer från ICE (Impact, Cost, Ease). Impact 

innebär hur stor besparingen är, Cost står för kostnaden för genomförandet och Ease innebär 

hur lätt det är att införa projektet (se Figur 17). Förtjänst och kostnad registreras sedan i deras 

DEF-matris i CD. 

Impact Cost Ease 

1 < 100 000 kr 1 < 1 000 000 kr 1 Projekt/ Extern resurs 

2 100 001 - 300 000 kr 2 700 001 - 1 000 000 kr 2 Ledningsteam 

3 300 001 - 700 000 kr 3 300 001 - 700 000 kr 3 Operatör/ Underhåll 

4 700 001 - 1 000 000 kr 4 100 001 - 300 000 kr 4 - 

5 > 1 000 000 kr 5 > 100 000 kr 5 Jag 
Figur 17 ICE-kriterier. Egen bearbetning baserat på kalkyl från Volvo Powertrain Production Skövde. 

Vid ständiga förbättringar görs ingen förkalkyl utan B/C beräknas direkt på verkliga siffror. 

Då används ratiokalkylen som beräknar total införandekostnad, total nettobesparing och B/C. 

Även förtjänst och kostnad från ständiga förbättringar registreras i DEF-matrisen i CD. 

Ratiokalkylen ska ta hänsyn till om det är en hård eller mjuk besparing samt om det är en så 

kallad Cost avoidance. Det görs dock ingen skillnad i kalkylen mellan exempelvis hård och 

mjuk besparing utan det måste användaren av kalkylen tydliggöra själv. Över tid kan en mjuk 

besparing bli en hård besparing men när det inträffar kan vara svårt att förutse enligt Ekström 

(2013). För att få fram maskintimkostnad för en avdelning tittar Volvo Powertrain Production 

Skövde på hur många timmar som kommer att säljas och hur avdelningens omkostnader ser ut 

(Ekström, 2013). 

6.2 Analys av benchmarking 
Benchmarkingen visar att företagen har olika krav på hur omfattande 

besparingsberäkningarna ska vara. Det har visats att verktygsförsäljarna använder sig av 

mikroekonomiska modeller och tillverkningsföretagen makroekonomiska modeller. 

Benchmarkingen kommer nu att analyseras systematiskt efter delproblemen som 

identifierades i nulägesanalysen. 

6.2.1 Maskintimkostnad 

När det kommer till maskintimkostnad beräknas den på avdelningsnivå och det görs ingen 

skillnad på kostnad om maskinen står still eller producerar, se Figur 18. De flesta använder 

sig av budgetvolym i beräkningarna men det förekommer också att historisk volym från CD 

används. Verktygsförsäljarna använder den information som deras kunder ger dem, dock kan 

deras besparingskalkyler inte innehålla två olika maskintimkostnader. 
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Figur 18 Sammanställning av beräkningsalternativ av maskintimkostnader och tillverkningsvolymer. Egen bearbetning. 

6.2.2 Hårda och mjuka besparingar 

Ratiokalkylen som hör till Volvo Powertrain Production Skövde är den enda kalkylen som 

tydligt skiljer på mjuka och hårda besparingar. Dock måste den som använder ratiokalkylen 

själv visa på vad som är en hård besparing. 

6.2.3 Uppföljning 

Verktygsförsäljarna som studerats mäter i första hand nettobesparing och införandekostnad på 

sina projekt. Seco Tools AB skiljer sig från de andra verktygsförsäljarna då de har valt att visa 

payoff istället för frisläppt produktionstid. Författaren väljer att i fortsättningen benämna 

payoff som payback med grund i Skärvad och Olssons (2008) uppmaning om att payoff-

benämningen bör undvikas eftersom det inte ens är den engelska översättningen. Vid 

sammanställning är det lätt att se att alla benchmarking-företag beräknar en besparing och de 

flesta beräknar och redovisar också införandekostnad. Hälften av de kalkyler som studerats 

och inte är från verktygsförsäljare mäter också nettobesparing samt B/C. Enstaka företag 

mäter frisläppt produktionstid och ICE, se Figur 19. 

 

Figur 19 Sammanställning av uppföljning. Egen bearbetning. 
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6.3 Utformning av besparingsmodell 
Enligt benchmarkingen var det tre av fyra undersökta modeller från Volvoägda företag som 

använde sig av budgeterad volym i besparingsmodellen. Andersson (2008) anser att det bästa 

är att använda sig av en budgeterad volym vid förkalkyler istället för en historisk volym. 

Författaren har utifrån detta valt att använda sig av den budgeterade volymen i 

besparingskalkylen. Volvo Powertrain Production Köping använder en kalkylränta på xxx % 

för 2013. 

Från början var det meningen att endast kugghjul hårt skulle utgöra pilotområde för studien. 

Användandet av indata från CD i besparingskalkylen har gjort att området har utökats till hela 

kugghjulsflödet eftersom CD är uppbyggt så att varje flöde har en egen CD-uppföljning. 

Tre delproblem upptäcktes vid nulägesanalysen och de kommer att fokuseras på i detta 

kapitel: 

 Beräkning av maskintimkostnad är inte nöjaktig 

 Beräkning av hårda och mjuka besparingar är otydlig 

 Standard för uppföljning av insatser från bearbetningsteknik bör ses över 

6.3.1 Timkostnad 

Författaren kallar summan av lönekostnad och maskintimkostnad för timkostnad. Notera att 

Volvo Powertrain Production Köping räknar BC (Blue Collar) lön till rörliga kostnader och 

WC (White Collar) lön till fasta kostnader. Sondalini (2006) menar att lön för permanent 

personal är fasta kostnader men så är alltså inte fallet vid Volvo Powertrain Production 

Köping. Lönekostnaderna som ingår i timkostnaden vid Volvo Powertrain Production Köping 

är endast löner för BC där sociala avgifter ingår. 

Ståhl (2013) har arbetat med att lansera sina maskintimkostnadsberäkningar sedan 2000. Han 

har sett flera företag införa hans maskintimkostnadsberäkningar men när de väl är uträknade 

en gång verkar det vara svårt att få arbetet med att uppdatera kostnaderna att fortsätta. Enligt 

Ståhl (2012) bör maskintimkostnaden beräknas för både produktion samt stillestånd och 

omställning vilket innebär att maskintimkostnaden för stillestånd och omställning är lägre än 

kostnaden för produktion bl.a. eftersom mindre energi går åt. Även Sondalini (2006) påpekar 

att kostnaden för oplanerade stillestånd skiljer sig från kostnaden under produktion. Hansson 

och Nilsson (2009) föreslår däremot att maskintimkostnaden vid omställning bör beräknas för 

sig eftersom mindre energi och smörjmedel används under ställtiden. Det innebär att 

maskintimkostnaden vid ställ kommer att vara mindre än kostnaderna vid produktion vilket är 

i linje med vad Ståhl (2012) anser. 

För att få en trovärdig och noggrann maskintimkostnad har författaren valt att följa Ståhls 

(2012) samt Hansson och Nilssons (2009) råd att dela upp maskintimkostnaden i två delar. 

Omställning kommer däremot att räknas till produktionsdelen i och med rapporteringen som 

görs i CD. Det är teoretiskt möjligt att använda sig av tre olika maskintimkostnader 

(produktion, stillestånd, omställning) men författaren har valt att begränsa användandet till två 

olika (produktion, stillestånd) för att förenkla besparingsberäkningarna. Timkostnaden för 

produktion finns dock i två versioner beroende på om maskinen i fråga är en flaskhals i det 
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egna PPnr:et eller om den inte är en flaskhals. En översikt över timkostnaden kan ses i Figur 

20. Ingående komponenter i timkostnaden kommer att behandlas i efterföljande kapitel. 

  

Figur 20 Översikt över innehåll i timkostnaden för produktion och stillestånd. Egen bearbetning. 

6.3.2 Lönekostnad, produktion 

Lönekostnaden under produktion innebär att lönekostnaden multipliceras med antal operatörer 

som finns i aktuellt PPnr. För att inte få en för hög lönekostnad på en enskild maskin i PPnr:et 

måste resultatet divideras med antal maskiner i PPnr:et om aktuell maskin inte är en flaskhals, 

se Ekvation 8. Om aktuell maskin är en flaskhals innebär det att alla operatörer i PPnr:et 

räknas med i lönekostnaden, se Ekvation 9. 

                                     
       

  
     [          ] 

                                             [          ] 

6.3.3 Lönekostnad, stillestånd 

Antalet operatörer per PPnr finns noggrant registrerat i CD och kommer därför tas därifrån 

vid stillestånd. En fördel med att använda CD för att beräkna lönekostnaden är att hänsyn tas 

till resulterande mantidsförluster och inte bara förluster som uppstår i aktuell maskin. Det är 

dock viktigt att indata till CD uppdateras kontinuerligt. 

Lönekostnad per timme för stillestånd fås enklast fram genom att använda B-matrisen och 

Ekvation 10. För PPnr Ku01 och maskinnummer 8525208 kan lönekostnaden variera från xxx 

kronor per timme till xxx kronor per timme beroende på förlustorsak och antal operatörer. 

Författaren väljer att förenkla besparingsmodellen vilket innebär att lönekostnaden för 

stillestånd kommer att motsvara lönekostnaden vid utrustningsfel oavsett vad stilleståndet 

beror på. En genomgång av kostnaderna i B-matrisen visar att alla utrustningsfel på en och 

samma maskin har samma lönekostnad vilket gör att författaren anser att förenklingen är 

godtagbar och inte påverkar utfallet. Antal operatörer per PPnr samt mantidsförlust i procent 

per PPnr visualiseras i Figur 21. 

                          

                 +                           )      [Ekvation 10] 
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Figur 21 Utdrag från CD där antal operatörer per PPnr samt mantidsförlust i procent per PPnr visualiseras. Egen 
bearbetning. 

6.3.4 Förslag på beräkning av maskintimkostnad 

Volvo Powertrain Production Köping följs upp genom variabelkostnad per detalj, där ingår 

alltså inte fasta kostnader. Product Cost Controllern följer däremot standardkostnaden per 

försäljning där den fasta kostnaden ingår. Den sistnämnda uppföljningen innebär att om det 

finns ett behov av ökad kapacitet i en maskin slås den fasta kostnaden ut över fler antal 

detaljer och standardkostnaden per försäljning sjunker. (Grundel, Johansson, Langvik, & 

Larsson, 2013) Författaren har valt att inkludera fasta kostnader i maskintimkostnaden med 

samma resonemang som för standardkostnad per försäljning. Om en förbättring innebär att 

Volvo Powertrain Production Köping kan producera mera ska den fasta kostnaden ingå i 

maskintimkostnaden eftersom företaget då kan minska den fasta kostnaden per detalj. 

Författaren kommer att anta att alla projekt som genereras till bearbetningsteknik är 

önskvärda och syftar till att förbättra produktionen och dess output eftersom 

bearbetningstekniks uppdrag är produktivitetshöjande. 

Nedan kan arbetet med att ta fram maskintimkostnaden följas. Författaren började med att 

utarbeta två förslag för att sedan se för- och nackdelar med förslagen. I efterföljande kapitel 

presenteras den valda beräkningen för maskintimkostnad som har evolverats från insikt om 

förslagens olika kvaliteter. 

Förslag 1 

Första förslaget är att maskintimkostnaden beräknas med hjälp av Ståhl (2012) och att ett 

tillägg anpassat till Volvo Powertrain Production Köping görs, se Ekvation 11 och 12. 

Tillägget består av information från CD. Tillägget som författaren valt att addera till Ståhls 

(2012) beräkning av maskintimkostnad motsvarar samma kostnad som använts vid beräkning 

av maskintimkostnad tidigare inom Volvo Powertrain Production Köping som då kallades 

timkostnad B. 



 

55 
 

                            
                              (

    
   

    )

     
  

 
                            

     
      [           ] 

                              

 
                       

     
 

                              

     
     [           ] 

Förlustkostnad produktion CD utgår från de förlustkostnader som finns under produktion. 

Förlustkostnad stillestånd CD utgår från de förlusttyper som uppkommer vid ett stillestånd 

som varar över 10 minuter, se Figur 22. Förlustkostnaderna summeras för ett år och divideras 

med registrerad förlusttid under året. Planerade stopp ingår ej i den planerade 

produktionstiden som maskintimkostnaden slås ut på, därav ingår inte kostnader i form av 

planerade stopp i maskintimkostnaden. 

 

Figur 22 Förlusttyper i CD. Förluster kopplade till Utrustningsfel som är > 10 minuter är markerat med grönt. Förlusttyper 
som är kopplade till produktionstid är markerat med lila. Egen bearbetning från CD. 

Fördelen med det här förslaget är att maskintimkostnaden är specifik för varje maskin. Den 

rörliga maskintimkostnaden (kph) finns dock inte registrerad på maskinnivå utan per 

kostnadsställe vilket gör att den rörliga maskintimkostnaden måste fördelas ut. Nackdelen 

med förslaget är att det tar lång tid att få fram information om grundinvestering, 

ytanvändning, renoveringskostnad etc. på maskinnivå då flera olika system med information 

används i dagsläget. En annan nackdel med förslaget är att kostnad för mantiden inkorporeras 

i maskintimkostnaden genom förlustkostnaderna som tas från CD vilket inte rekommenderas 

av Ståhl (2013). Uppgifterna från CD baseras på information ett år tillbaka i tiden. 
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Användandet av förlustkostnader från CD gör att maskintimkostnaden är hög om maskinen i 

fråga hade problem och stod still mycket förra året. Problemet kan vara löst men eftersom 

data från tidigare år används kan det vara missvisande om problemet är löst. Detsamma gäller 

om en maskin inte hade så mycket problem under förra året. Om den får problem under 

pågående år baseras maskintimkostnaden på föregående år då förlustkostnaderna var låga. 

Förslag 2 

Ekonomiuppföljningen går mot att bli mer och mer schablonartad medan CD kräver detaljer 

på maskinnivå. I SAP går det att få utdrag över fasta och rörliga kostnader till Excel för varje 

kostnadsställe. Att ta ut informationen för alla kostnadsställen tar uppskattningsvis en dag. 

Detta ses som överkomligt eftersom det endast behöver utföras en gång per år. (Grundel, et 

al., 2013) Tanken med det här förslaget är att aktuella rörliga och fasta kostnader tas från 

SAP. Ingående delar i Ekvationerna 13 och 14 kommer från SAP (kan ses i sin helhet i  

Bilaga 13): 

 D= Förbrukningsmaterial 

 F= Förbrukningsreservdelar 

 I= Energi 

 O= Avskrivningar 

 R3= Hyra av anläggningstillgångar 
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Fördelen med förslaget är att det är anpassat till Volvo Powertrain Production Köpings 

befintliga uppföljningssystem. Eftersom all informationen redan finns i systemet tar 

uppdateringen av maskintimkostnaden inte lika lång tid som det första förslaget gör.  

Nackdelen är att kostnaden per maskin är generell i en större utsträckning än första förslaget. 

Det här förslaget får inte med eventuella kostnader för renoveringar utanför ordinarie 

underhåll. En annan nackdel är att resulterande förluster vid ett eventuellt stillestånd inte 

beaktas i modellen. 

6.3.5 Vald beräkningsmetod för maskintimkostnad 

Vald beräkningsmetod för maskintimkostnaden har vuxit fram från de två förslagen som 

presenterats. Förslag 1 tar information från flera olika system medan förslag 2 endast utnyttjar 

information från SAP. Innan ekvationerna för den framtagna maskintimkostnaden presenteras 

kommer vissa val och förenklingar som påverkar beräkningen av både maskintimkostnad vid 

produktion och stillestånd att beskrivas. 
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Författaren har valt att fördela kostnaden för en maskin utifrån planerad produktionstid vilket 

både Lindén (1980) och Ståhl (2012) rekommenderar. När det gäller fördelning av kostnader 

från affärssystemet SAP har olika fördelningsnycklar använts. Förbrukningsmaterial fördelas 

med hjälp av planerad produktionstid. Resterande kostnader skiljer beroende på om det är 

maskintimkostnaden för produktion eller stillestånd som efterfrågas och kommer därför 

presenteras ihop med ekvationerna för respektive maskintimkostnad senare i detta kapitel. 

Verktygskostnaden (även kallat förbrukningsverktyg) ska inte ingå i maskintimkostnaden 

enligt Björklund et al. (2002) samt Hansson och Nilsson (2009). Ståhl (2013) liksom Lindén 

(1980) menar att verktygskostnaden kan ingå i maskintimkostnaden. Förbrukningsverktyg 

förbrukas inte vid stillestånd utan då maskinen producerar. Författaren har valt att inte 

inkludera förbrukningsverktyg i maskintimkostnaden för varken produktion eller stillestånd 

eftersom verktygskostnaden är en viktig del i besparingsberäkningarna inom 

bearbetningsteknik. Nulägesanalysen visade också att avdelningarna inte har nämnvärd koll 

på sin förbrukning av verktyg på maskinnivå. Om verktygskostnaden ingår i 

maskintimkostnaden är det inte möjligt att beräkna en besparing vid utbyte av ett verktyg till 

en annan sort som kanske är billigare. Aronsson, Dennbrink, Johansson, Langvik och Larsson 

(2013) håller med om att förbrukningsverktygen inte borde ingå i Volvo Powertrain 

Production Köpings maskintimkostnader som används vid besparingsberäkningar. 

Ytanvändningen per maskin finns inte registrerat i något system. Däremot går det att se 

ytanvändningen per kostnadsställe vilket gör att ytanvändningen måste fördelas då det är ett 

för stort arbete att mäta upp varje maskinyta. Dessutom finns det gemensamma ytor som är 

större än själva maskinytan vilket gör att kostnaden för respektive maskinyta är mycket liten i 

jämförelse. (Grundel, et al., 2013) Då andra poster i maskintimkostnaden är mycket stora 

visade det sig att kostnad för ytanvändningen är mycket liten i jämförelse. Hyran av 

anläggningstillgångar är ungefär xxx kronor per år för 73 000 kvadratmeter. Det innebär att 

kostnaden per kvadratmeter är ungefär xxx kronor per år. xxx kronor fördelat på planerad 

produktionstid, som för 3-skift är ungefär xxx timmar, innebär en kostnad runt xxx kronor per 

timme och kvadratmeter vilket är en mycket liten del av den totala maskintimkostnaden. 

Författaren har därför valt att sätta kostaden för ytanvändning till noll kronor. Om Volvo 

Powertrain Production vill fördela ut kostnad för ytanvändning bör antalet inventarier 

användas. För att undvika att räkna med inventarier såsom lyftverktyg och plymoventer som 

inte utnyttjar så stor yta kan de inventarierna med 0 % kapacitetsförlust vid stillestånd i CD 

räknas bort i antalet inventarier. 

I avskrivningen för en maskin tas inte kostnad för fixturer och andra inventarier med som inte 

är listade i CD med ett maskinnummer i författarens modell. Det här gör att den verkliga 

kostnaden för inventarier är högre än vad modellen visar. Trots detta valde författaren att 

bortse från kostnaden för övriga inventarier då arbetet med att årligen uppdatera och koppla 

inventarier till varje maskinnummer skulle bli för stort. 

Renoveringskostnad finns inte framtagen för varje maskin men genom att titta på de tre 

senaste helrenoveringarna som gjorts framgår det att renoveringskostnaden är ungefär xxx % 
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av grundinvesteringen. Antal helrenoveringar är i snitt en under planerad bruksperiod. 

(Daubner, 2013) 

Maskintimkostnad, produktion 

Det har visat sig att det inte är tillräckligt att ha en enda maskintimkostnad för produktion 

eftersom maskintimkostnaden beror på om maskinen i fråga är en flaskhals eller ej. Om 

maskinen är en flaskhals innebär det att en besparing motsvarar avskrivningsvärdet för alla 

maskiner i den aktuella gruppen eller linen, se Ekvation 15. Om det däremot är en maskin som 

inte är flaskhals innebär det att enbart avskrivningsvärdet för aktuell maskin ska ingå i 

besparingsberäkningen, se Ekvation 16. 

Det är möjligt att ifrågasätta varför besparingen ska tillgodoräknas om maskinen i fråga inte 

förbättrar outputen i linen eller maskingruppen. Författaren har valt beräkningen eftersom en 

insats som initieras i en maskin inte görs slumpartat utan det finns en tanke bakom varje 

insats. Författaren ser därför denna sorts besparing som en mjuk besparing som kommer att 

öka outputen på längre sikt. Det här gör att verktygsförsäljare kommer att få tillgodoräkna sig 

besparingar som inte genererar en besparing på en gång vilket författaren bedömer vara rätt 

med motivering att det är Volvo Powertrain Production Köping som initierar uppdragen och 

då bör verktygsförsäljarna få utdelning för alla insatser de genomför lyckat. 
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Ståhl (2013) rekommenderar att antalet driftstimmar per underhållstimme (se Ekvation 17) 

ska innefatta planerad underhållstid från underhållsavdelningen. I CD finns den tid som 

använts till planerat underhåll registrerad. Planerat underhåll som utförs av operatörerna 

kallas AM och det planerade underhållet som utförs av underhållsavdelningen benämns PM, 

se Figur 23. Denna information om tidsåtgång för PM kommer från EWO:erna och kan 

användas för att få fram antalet drifttimmar per underhållstimme. För att få fram antal 

drifttimmar per underhållstimme divideras antalet drifttimmar med totalt antal timmar PM. 

 

    
     

                                                 
    [           ] 
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Figur 23 AM och PM ingår i planerade stopp. Egen bearbetning baserat på CD. 

I den rörliga maskintimkostnaden ingår energikostnad för användning av maskinen enligt 

Andersson (2008), Hansson och Nilsson (2009)  samt Ståhl (2012). Energikostnaden bör ingå 

i maskintimkostnaden för enbart produktion (och ej stillestånd) eftersom mindre energi 

används då maskinen har ett stillestånd enligt Sondalini (2006) och Ståhl (2012). Författaren 

har valt att ta med energiåtgången i maskintimkostnaden vid produktion och använder då    

xxx KWh per maskin med ett pris på xxx kronor per KWh som mottagits av Grundel (2013). 

All energi vid Volvo Powertrain Production Köping registreras på samma kostnadspost, 

någon uppdelning finns inte per kostnadsställe vilket har tvingat författaren att uppskatta 

energikostnaderna. Författaren finner energikostnadens uppskattning arbiträr och menar på att 

energiförbrukningen skiljer mycket mellan olika maskiner. Jönsson (2012) menar att 

energikostnaden kan uppskattas om den inte finns registrerad direkt på kostnadsbäraren. 

Maskintimkostnad, stillestånd 

Maskintimkostnad vid stillestånd fås på liknande sätt som lönekostnaden vid stillestånd. B-

matrisen från CD används som underlag vid uträkning av avskrivning och 

renoveringskostnad, se Ekvation 18 och Figur 24. Den rörliga maskintimkostnaden som är 

specifik för stillestånd är förbrukningsreservdelar. 

Förbrukningsreservdelar fördelas genom att multiplicera summan av kostnaderna för 

förbrukningsreservdelar per kostnadsställe med andelen utrustningsfel i aktuell maskin. 

Andelen utrustningsfel fås genom att dividera total tid för utrustningsfel i aktuell maskin med 

total tid för utrustningsfel i aktuellt kostnadsställe. Valda fördelningsnycklar har diskuterats 

med Aronsson, Dennbrink, Johansson, Langvik och Larsson (2013) samt Gustafsson (2013) 

och inga invändningar har framkommit. 

                               

 (                                              )                       [           ] 
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Figur 24 Maskintimkostnad för stillestånd beräknas med hjälp av B-matrisen i CD. Egen bearbetning. 

6.3.6 Hårda och mjuka besparingar 

Författaren har genom benchmarking sett att det finns företag som pratar om mjuka och hårda 

besparingar men de har inget system för att upptäcka när en mjuk besparing övergår till en 

hård besparing, ett exempel på detta är Volvo Powertrain Production Skövde. Dmytrenko 

(1997) tar upp just det här problemet som författaren har uppmärksammat vid 

benchmarkingen; att mjuka besparingar är kvalitativa och inte så konkreta. 

Då besparingskalkylen ska ligga till grund för verktygsleverantörers utfall anser författaren 

och Langvik (2013) att det är underligt om leverantörerna inte ska gagnas av att utföra en 

mjuk besparing då Volvo Powertrain Production Köping efterfrågar den. För att undvika detta 

bör besparingen inte delas in i hårda och mjuka, utan all besparing är önskvärd och bör gagna 

verktygsförsäljaren (Grundel, et al., 2013). Problemet med detta synsätt är att besparingen 

som kommer räknas fram med hjälp av kalkylmodellen senare ska registreras i D-matrisen där 

besparingen delas upp på hård och mjuk (Aronsson & Dennbrink, 2013). 

Denna diskussion leder fram till att författaren väljer att se på alla besparingar på samma sätt 

vilket betyder att verktygsförsäljarna kommer att få tillgodoräkna sig mjuka besparingar och 

hårda besparingar. Det är omöjligt att rättfärdiga att en verktygsleverantör ska hjälpa till att 

förbättra Volvo Powertrain Production Köpings verksamhet om de inte får tillgodoräkna sig 

förbättringarna de varit med och utfört. Däremot kan det vara nödvändigt att särskilja hårda 

besparingar i kalkylmodellen för att få en lättare uppföljning i D-matrisen för CD. D-matrisen 

innehåller olika projekt vilket gör att besparingarna redovisas för varje projekt. 

Benchmarkingen visade att det är problematiskt att veta när en mjuk besparing övergår till en 

hård besparing. Det föreslagna upplägget innebär att registreringen av besparingar som sker i 

D-matrisen blir korrekt eftersom besparingen summeras per projekt. Cost avoidance kommer 



 

61 
 

också finnas som ett alternativ om det är ett projekt som syftar till att undvika kostnader i 

framtiden. 

Grant et al. (1990) anser att bl.a. underhåll av en maskin kan ses både som en kostnad och 

som en besparing. Författaren menar att det kostar att hålla en viss standard på underhållet av 

en maskin men de kostnader som undviks i form av utrustningsfel tack vare att underhållet 

utförs kan ses som en besparing. 

6.3.7 Uppföljning 

Ekonomiavdelningen följer inte upp verktygsbesparingar så de har ingen åsikt om hur 

uppföljningen ska göras (Grundel, et al., 2013). B/C är det företaget brukar följa (Aronsson, 

Dennbrink, Johansson, Langvik, & Larsson, 2013). Författaren har valt att visa kalkylens 

resultat genom att redovisa nettobesparing, införandekostnad, besparing per år, B/C och 

frilagda produktionstimmar. Flera liknande resultatmått används eftersom olika delar av 

företaget efterfrågar olika resultatmått. 

Yamashina och Kubo (2002) föreslår att investeringseffektivitet ska beräknas på alla projekt. 

Denna investeringseffektivitet visar sig vara mycket lik B/C med skillnad att fördelarna 

jämförs mot kostnaderna och inte nettobesparingen mot kostnaderna. Eftersom B/C är det 

företaget använder sig av idag kommer författaren att använda det även i denna kalkylmodell, 

även om konkurrerande resultatmått är intressanta.  

Införandekostnaden redovisades i alla benchmarkingkalkyler utom en som författaren 

undersökt vid benchmarking. Nettobesparing visade sig också vara något som företagen vill 

följa upp och det är något som efterfrågas i DE-matrisen vid Volvo Powertrain Production 

Köping. Införandekostnaden ser författaren som viktig att tydligt redovisa eftersom modellen 

inte tar hänsyn till likviditetsproblem. Däremot så kontrolleras likviditeten av ledningen vid 

större investeringar. Resultatmåttet besparing per år kommer att redovisas eftersom 

verktygsförsäljarna följs upp på det. Antal frilagda timmar per år följs upp av ledningen. 

När det kommer till uppföljning av hur en lösning fungerat så är det tre månaders 

uppföljningstid som gäller enligt företaget. Vid förändringar i verktygsuppsättning kan 

uppföljningen handla om att se om verktygen håller så många detaljer som de ska och att 

detaljerna håller rätt kvalitet. Det har visats att besparingskalkylen fungerar lika bra att 

använda vid bearbetningsteknik som i produktionen eller vid underhållsavdelningen. Volvo 

Powertrain Production Köping har olika mallar t.ex. standard kaizen och major kaizen som 

alla behöver redovisa besparingsberäkningar, se Bilaga 14. Eftersom uppföljning och annan 

information redan finns i omnämnda mallar är det onödigt att användaren ska behöva fylla i 

samma information i besparingskalkylen som redan finns i andra mallar. Författaren har 

därför valt att utforma besparingskalkylen som ett komplement till de andra mallarna för att få 

ett fungerande uppdateringssystem av kalkylen och mallarna. Då besparingskalkylen är 

specifik för varje produktflöde (t.ex. kugghjul) skulle en sammanslagning av kaizen-mallarna 

och besparingskalkylen medföra extremt mycket extraarbete om en kaizen-mall skulle behöva 

uppdateras, vilket författaren vill undvika. 
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6.4 Framtid 
Vecka 18 2013 kommer ett nytt system, VMMS (Volvo Maintenance Management System), 

att startas. VMMS hanterar två verksamhetsområden; underhåll och förrådshantering. 

Systemet kommer innebära förbättrade möjligheter att registrera underhållstid och reservdelar 

på maskinnivå men även komponentnivå. Både förrådslagda reservdelar och inköpta 

reservdelar kommer att registreras. Informationen från VMMS kommer att kopplas till CD 

vilket gör att informationen från CD kommer att bli pålitligare. (Lindh, 2013) 

En timkostnad går att registrera per maskinnummer i VMMS vilket gör att författarens 

beräkning av timkostnad är intressant även för VMMS då detta system i dagsläget kommer att 

använda sig av en generell timkostnad. Det finns möjlighet att registrera lönekostnader för de 

som är BC t.ex. elektriker och mekaniker i VMMS. Däremot går det inte att registrera 

lönekostnader för WC som exempelvis underhållsingenjörer per maskin utan den kostnaden 

fördelas ut, dock kommer den möjligheten att finnas vid årsskiftet 2013-2014. (Lindh, 2013) 

6.5 Test av modell 
Modellen har testats och jämförts med två av de mest förekommande besparingskalkylerna 

vid Volvo Powertrain Production Köping. Den framtagna modellen benämns 

besparingskalkyl A och tillhörande timkostnader kallas timkostnad A. Den äldre framtagna 

timkostnaden kallas som tidigare nämnts timkostnad B. 

6.5.1 Modelltest 1 

Modellen testas för ett projekt vid avdelningen kugghjul hårt där ett äldre Seco Tools AB skär 

(RNGN090300S-01525 CBN050CP) ska bytas ut mot ett nyare Seco Tools AB skär 

(RNGN090300S-01525 CBN060KP). PPnr är Ku44 och där finns totalt två 

bearbetningsmaskiner: en Weisser-svarv (maskinnummer 8514861) och en Reishauer-

kuggslip (maskinnummer 8533133). Aktuell maskin för projektet är Weisser-svarven. 

Årsvolymen för de aktuella detaljerna 20483434, 1521421, 1521422 och 20483432 är xxx 

detaljer. Information om cykeltider har fåtts från Larsson (2013) och information om 

verktygsbytet kan ses i Figur 25. 

Seco Tools AB 

Årsvolym xxx 

PPnr Ku44 

Maskin 8514861, Weisser-svarv 

Timkostnad A [kr/h] xxx 

Timkostnad B [kr/h] xxx 

Artikelnummer Kugghjul 421, 422, 432 och 434  

Skärbenämning CBN050CP (Gamla) CBN060KP (Nya) 

Antal detaljer/egg [st] 100 500 

Pris/skär [kr/skär] xxx xxx 

Antal eggar/skär [st] 20 20 

Tid skärbyte [min/skärbyte] 2 2 

Figur 25 Information om verktygsbytet från Seco Tools AB. Egen bearbetning baserat på Persson (2013). 
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Testet började med att utfallet från besparingskalkyl A jämfördes med Seco Tools AB´s 

modell. Det innebar att samma timkostnad användes i besparingskalkyl A som i Seco Tools 

AB’s modell vilket var xxx kronor per timme. Samma indata bör generera samma resultat och 

det var total besparing och tidsbesparing som jämfördes då de måtten ansågs vara de 

viktigaste måtten kalkylerna hade gemensamt. 

Den framtagna besparingskalkylen har samma uppdelning som förlustkoderna i CD för att få 

en så specificerad uppföljning som möjligt, se Bilaga 15. Det är då även möjligt att se om ett 

projekt som identifierades genom CD resulterade i lika mycket besparingar som väntat inom 

samma förlustkategori. Modelltestet visade dock att besparingskalkyl A var svår att fylla i då 

den är uppdelad efter förlusterna som finns i CD. Författaren tog bort vissa kategorier och 

behöll endast de som hade en direkt koppling till bearbetningsteknik. Langvik (2013) höll 

med om att mallen behöver vara så enkel som möjligt att fylla i och att avdelningen inte är 

redo för en specifik uppdelning av förluster eftersom vissa PT inte vet hur CD fungerar. 

Författaren valde att spara följande delar från CD-uppdelningen: förbrukningsverktyg, 

utrustningsfel, justering och kassation, se Bilaga 16. Valet baserades på de fokuserade insatser 

som genomförs av bearbetningsteknik (Langvik, 2013): 

 öka kapaciteten i enskilda maskiner eller liner genom att minska cykeltider och tid för 

byte av verktyg 

 minska verktygsrelaterade kassationer genom att välja processtabila verktygskoncept 

 minska verktygskostnader genom att utnyttja verktygen kostnadseffektivt och välja 

kostnadseffektiva metoder och verktyg 

 minska oplanerade verktygsrelaterade stopp genom att välja stabila verktygskoncept 

med bra spånkontroll 

Efter att modellen förenklats testades den igen och det visade sig att utfallet som Seco Tools 

AB’s mall hade genererat var samma som besparingskalkyl A, se Figur 26. Verktygsbytet 

innebar en total besparing på xxx kronor per år och tidsbesparingen var xxx timmar per år. 

 

Figur 26 Modelltest 1, jämförelse av resultat mellan besparingskalkylen från Seco Tools AB och besparingskalkyl A med 
avseende på besparing och frilagd produktionstid. Egen bearbetning. 

Seco Tools AB
besparingskalkyl

Besparingskalkyl A

Modelltest 1, jämförelse kalkyler 

Besparing [kr/år]

Frilagd produktionstid [h/år]
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Då modellen hade kontrollerats så att samma värden fås med samma indata testades 

kalkylmodell A med den individuella timkostnaden A. I och med att förändringen handlade 

om att byta ut ett skär till ett annat nyare skär är det timkostnaden för produktion som ska 

användas. Denna timkostnad kan variera beroende av om det är en flaskhalsmaskin eller inte 

som förbättras. Maskinen i fråga visar sig vara flaskhals i det egna PPnr:et för endast ett 

artikelnummer (20483432) vid jämförelse av cykeltiderna. Eftersom modellen är en 

uppskattning av verkligheten väljer författaren att se på maskinen som en icke flaskhals 

eftersom största budgetvolymandelen inte var styrande i Weisser-svarven. Den nya 

beräkningen av timkostnad innebär i detta fall en besparing på xxx kronor per år vilket 

motsvarar xxx−xxx= xxx kronor mindre per år än vad timkostnad B visade. Besparing per år 

med timkostnad A är alltså 21 % lägre än besparingen då timkostnad B används i det här 

fallet. Tidsbesparingen per år är densamma som tidigare och påverkas inte av timkostnaden. 

Resultaten kan ses i Figur 27.  

 

Figur 27 Modelltest 1, jämförelse mellan timkostnad A och timkostnad B med avseende på besparing och timkostnad. Egen 
bearbetning. 

Om maskinen i fråga hade varit en flaskhals i PPnr:et hade det gett en timkostnad på               

xxx kronor per timme som motsvarat en besparing på xxx kronor per år, alltså xxx−xxx= xxx 

kronor mer per år än vad timkostnad B visade. 

6.5.2 Modelltest 2 

Modelltest två är en jämförelse mellan resultat från Sandvik Coromants besparingskalkyl och 

besparingskalkyl A men också en jämförelse mellan timkostnad B och timkostnad A. Testet 

gjordes vid avdelningen kugghjul mjukt och PPnr Ku01, se Figur 28. Vald maskin var en 

Weisser-svarv med maskinnummer 8525208. Budgeterad volym var xxx detaljer per år och 

ursprungligt skär var CNMM 120408 PF-4225 som kostade xxx kronor per skär och nytt skär 

var CNMM 120408 PF-4215 som kostade xxx kronor per skär. Båda skären har 4 eggar per 

skär och livslängden ökade från 100 detaljer till 150 detaljer vid bytet. 

Timkostnad A Timkostnad B

Modelltest 1, 
jämförelse vid förändring av timkostnad 

Besparing [kr/år]

Timkostnad [kr/h]
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Sandvik Coromant 

Årsvolym xxx 

PPnr Ku01 

Maskin 8525208, Weisser-svarv 

Timkostnad A [kr/h] xxx 

Timkostnad B [kr/h] xxx 

Artikelnummer Kugghjul  

Skärbenämning PF-4225 (Gamla) PF-4215 (Nya) 

Antal detaljer/egg [st] 100 150 

Pris/skär [kr/skär] xxx xxx 

Antal eggar/skär [st] 4 4 

Tid skärbyte [min/skärbyte] 2 2 

Cykeltid [s/detalj] xxx xxx 

Figur 28 Information om verktygsbytet från Sandvik Coromant. Egen bearbetning baserat på Åberg (2013). 

Då Weisser-svarven sågs som en flaskhals gav besparingskalkyl A en timkostnad på           

xxx kronor per timme vilket resulterade i en besparing på xxx kronor per år och en frisläppt 

produktionstid på xxx timmar per år. Sandvik Coromants kalkyl gav motsvarande xxx kronor 

per år i besparing och xxx timmar per år vilket är mycket nära resultatet för besparingskalkyl 

A, se Figur 29. Skillnaden i resultat kan härledas till avrundningar i Sandvik Coromants 

kalkyl. 

 

Figur 29 Modelltest 2, jämförelse av resultat mellan besparingskalkylen från Sandvik Coromant och besparingskalkyl A med 
avseende på besparing och frilagd produktionstid. Egen bearbetning. 

Modelltest 2 visade även brister med Sandvik Coromants besparingskalkyl. Deras kalkyl tar 

inte hänsyn till eventuella kostnader i och med en förändring. Kostnaden kan handla om 

utvecklingskostnad eller lönekostnad. Sandvik Coromants besparingskalkyl kan inte beräkna 

en eventuell besparing då deras insatser bidrar till färre justeringar eller kassationer. Om 

Sandvik Coromant ställs inför projekt med liknande förluster som diskuterats av författaren 

måste de skapa ett nytt projekt i besparingskalkylen och beräkna den besparingen för sig. 

Sandvik Coromant besparingskalkyl Besparingskalkyl A

Modelltest 2, jämförelse kalkyler 

Besparing [kr/år]

Frilagd produktionstid
[h/år]
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Vid jämförelse mellan timkostnad B och timkostnad A konstaterades att skillnaden ger en 

differens på xxx−xxx= xxx kronor per år vilket motsvarar en ökning med över 300 % om 

timkostnad A används (se Figur 30). 

 

Figur 30 Modelltest 2, jämförelse mellan timkostnad A och timkostnad B med avseende på besparing och timkostnad. Egen 
bearbetning. 

  

Timkostnad A Timkostnad B

Modelltest 2, 
jämförelse vid förändring av timkostnad 

Besparing [kr/år]

Timkostnad [kr/h]
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7 Resultat 
Här presenteras lösningen på problemet och svar på frågeställningarna. 

Examensarbetet initierades då Volvo Powertrain Production Köping saknade en modell och 

standard för hur besparingar inom skärande bearbetningsverktyg ska beräknas. De hade 

svårigheter att kontrollera och följa upp den egna verksamhetens utfall men också svårigheter 

att kontrollera verktygsleverantörernas utfall som ligger till grund för inköpsförhandlingar. 

Lösningen på Volvo Powertrain Production Köpings problem är en standardiserad 

besparingskalkyl med en maskinspecifik timkostnad där hänsyn tas till om maskinen 

producerar eller om maskinen har oplanerat stillestånd. Om all information till 

besparingskalkylen finns tillgänglig tar det några minuter att få fram ett besparingsresultat. 

Frågeställningarna som fastställdes i början av examensarbetet kommer nu att besvaras. 

• Hur ser besparingsberäkningen av bearbetningsverktygen ut i dagsläget vid Volvo 

Powertrain Production Köping? 

Volvo Powertrain Production Köping använder sig av verktygsleverantörernas 

besparingsmodeller. Verktygsleverantörernas besparingsmodeller tar inte hänsyn till vad 

kostnaden för det nya införandet är. Det kan handla om utvecklingskostnader och kostnader i 

form av tid som arbetare och tjänstemän lägger ner på projektet. De flesta modeller kan heller 

inte beräkna besparingar i form av färre oplanerade stopp, justeringar eller kassationer. 

Även egna framtagna besparingsmodeller används vid Volvo Powertrain Production Köping 

vilket gör att företaget inte har någon standard för besparingsberäkningar. Det äldre systemet 

med en schablontimkostnad för alla maskiner på hela företaget används fortfarande hos vissa 

medarbetare på företaget. Detta system kan visa att en besparing i en äldre borrmaskin ger 

lika mycket som en besparing i en ny fleroperationsmaskin. Den äldre schablontimkostnaden 

tar heller inte hänsyn till att det kostar mer att ha en timmes oplanerat stopp än en timmes 

produktion i en maskin.  

Ett försök till att standardisera beräkningarna gjordes precis innan författaren började med 

examensarbetet. Standardiseringen innebar en besparingskalkyl med tillhörande timkostnad. 

Denna timkostnad togs fram för varje maskin och baserades på CD vilket innebar att endast 

mantids- och energiförluster från året innan ingick i timkostnaden. 

Bearbetningsteknik saknar riktlinjer för hur hårda och mjuka besparingar ska beräknas och 

om verktygsleverantörerna ska få tillgodoräkna sig besparingar som är mjuka. Då olika 

besparingskalkyler används blir uppföljningen av insatser problematisk. Användandet av flera 

olika besparingsmodeller gör att jämförelser mellan olika projekt blir osäker, vilket i sin tur 

kan innebära att fel projekt prioriteras eller att fel lösning väljs. Det saknas också ansvariga 

för uppdatering av befintliga mallar. 
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• Hur bör besparingsberäkning av bearbetningsverktyg utföras? 

Eliasson och Norelid (2005) skildrar projektkalkyleringsprocessen genom att behovet och 

målsättningen först beskrivs varpå underlag till modellen hämtas in. Dessa steg genomförs i 

befintliga mallar som t.ex. standard och major kaizen som Volvo Powertrain Production 

Köping använder sig av, vilket har gjort att författarens besparingskalkyl endast är ett 

hjälpmedel för att beräkna den ekonomiska besparingen. Besparingskalkylen är inte en 

sammanhållande mall för ett helt projekt men den kan med fördel användas både som 

förkalkyl- och efterkalkyl. 

Besparingsberäkningarna bör genomföras med en standardiserad besparingskalkyl som 

beskrivs i kapitel 7.1 Modellförklaring. Beräkningarna i besparingskalkylen grundas på en 

timkostnad som är maskinspecifik. Timkostnaden består av maskintimkostnad och 

lönekostnad och är uppdelad på det sättet för att göra det möjligt att beräkna besparing även 

på t.ex. en minskning i justeringskostnader. Justeringar kan innebära att produktionen måste 

störas för att justera detaljerna i maskinerna men det kan också innebära att detaljerna justeras 

utanför produktionsmaskinerna med enbart operatörer till hjälp. 

Timkostnaden finns framtagen för både tillfällen då en maskin producerar och tillstånd då 

maskinen har oplanerade stopp, se Figur 31. Kostnaden för en maskin som producerar beror 

på om maskinen i fråga är en flaskhals i PPnr:et eller inte. Om maskinen är en flaskhals 

innebär det att den styr hur mycket som kan produceras och därför påverkas hela PPnr:et om 

en förbättring i den styrande maskinen genomförs. Om maskinen i fråga inte är en flaskhals 

och förbättringar genomförs där, räknas besparingen enbart på aktuell maskin och inte på hela 

PPnr:et. En översikt över timkostnaderna vid kugghjulsflödet kan ses i Bilaga 17. 

 

Figur 31 Översikt över innehållet i timkostnaden för produktion och stillestånd. Egen bearbetning. 
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7.1 Modellförklaring 
Modellen är uppbyggd av flera olika delar vilket gör att användaren lätt kan lägga till eller ta 

bort något område. Besparingskalkyl A är en så kallad makroekonomisk modell eftersom inga 

ingående skärdata behöver användas i modellen. 

7.1.1 Indata 

Indata till timkostnaden som används i besparingskalkylen tas från CD och SAP, se Figur 32. 

Från CD tas exempelvis maskinnummer kopplat till kostnadsställe, antal operatörer och 

inventarier per PPnr samt information om förluster från B-matrisen. Från SAP fås 

omkostnadsrapporter per kostnadsställe, grundinvestering och avskrivningstid samt 

kostnadstariff för bl.a. lönekostnader. 

 
Figur 32 Indata till besparingskalkylen. Egen bearbetning. 

Figur 33 visar vad som ingår i timkostnaderna och var informationen hämtas för respektive 

kostnad. Kostnad för energi, planerat PM samt lönekostnader, avskrivningar, renovering, 

lokalkostnader och förbrukningsmaterial vid stillestånd tas från CD. Resterande kostnader 

som används i timkostnaden tas från SAP. 

 

Figur 33 Översikt över källor för indata till timkostnaden. Egen bearbetning. 
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7.1.2 Planerad produktionstid 

För att få fram planerad produktionstid (Tplan) har författaren tagit reda på skifttid för de olika 

skiftformerna och sedan söker Excel efter Planerade stopp som består av underkategorierna 

Schemalagda stopp och Inbyggda processförluster i CD. Sökningen avgränsas till aktuellt 

maskinnummer och sökningen ger planerade stopp i aktuell maskin uttryckt i timmar per år. 

Planerad produktionstid fås genom att subtrahera tiden för planerade stopp från skifttiden, se 

Figur 34. 

 

Figur 34 Utdrag från besparingskalkylen där planerad produktionstid beräknas för olika skriftformer. Egen bearbetning. 

7.1.3 Projektinformation 

Besparingskalkyl A är uppbyggd så att användaren ska fylla i så lite information som möjligt 

på egen hand, se Figur 35. Användaren börjar med att välja språk och fyller sedan i 

Projektinformation med projektnamn, projektnummer och projektledare. Då PPnr väljs från 

en rullist genereras rätt avdelningsnummer och användaren väljer sedan aktuellt 

maskinnummer från en rullist som anpassas efter vilket PPnr som valts. För att minska arbetet 

vid uppdatering kommer användaren själv få bedöma om maskinen är en flaskhals eller inte, 

detta eftersom flaskhalsen kan förflytta sig under året vilket gör att modellen annars hade 

behövt uppdaterats med kortare intervall. Användaren kan se hur timkostnaden varierar 

beroende på om maskinen är en flaskhals eller inte. Budgeterad volym fylls även den i av 

användaren eftersom kalkylen kan gälla flera artiklar. Till sist beskrivs projektet och 

besparingseffekten bestäms: mjuk besparing, hård besparing eller Cost avoidance. 

 

Figur 35 Utdrag från besparingskalkyl A. Här kan Projektinformation ses med fiktiva värden. Egen bearbetning. 

Skiftform Skifttid [h]
Planerade stopp i 

aktuell maskin [h]
Tplan [h]

Söker efter: Schemalagda stopp

1 xxx xxx xxx Inbyggda processförluster

2 xxx xxx xxx

3 xxx xxx xxx

4 xxx xxx xxx

5 xxx xxx xxx
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7.1.4 Förbrukningsverktyg 

Förbrukningsverktyg är den delen av besparingskalkylen som bearbetningsteknik 

uppskattningsvis kommer att använda mest. Besparingsmodellen ska vara enkel att använda 

och behöver inte innehålla specifik information om skärhastighet, matning, skärdjup etc. 

eftersom den informationen redan finns lagrad i verktygsförsäljarnas besparingskalkyler 

(Langvik, 2013). 

Kalkylen är uppdelad i två delar: ursprungligt verktyg och nytt verktyg, se Figur 36. 

Användaren börjar med att fylla i verktygsleverantör och verktygsbenämning. Därefter görs 

en jämförelse mellan ursprungligt verktyg och det nya verktyget med hänsyn till 

verktygskostnad, eventuell skärpkostnad, inställningskostnad och cykeltidsbesparing. Till sist 

fyller användaren i kostnad för projektet vilket kan vara kostnad för material samt kostnad 

genererad av tid för utförande av arbetare och/eller tjänstemän. 

 

Figur 36 Utdrag från besparingskalkyl A. Här kan Förbrukningsverktyg ses. Egen bearbetning. 

7.1.5 Justering 

Fliken Justering är användbar då ett kvalitetsfel som upptäckts går att justera så att detaljen 

blir godkänd. Det kostar dock extra att justera detaljer. Kostnaden för att justera detaljer 

skiljer sig beroende på om detaljerna kan justeras för hand eller om de justeras i 

produktionsutrustningen. Om detaljerna som är felaktiga måste in i produktionsutrustningen 

innebär det en högre kostnad än om det enbart justeras för hand (enbart lönekostnad). 

Förbrukningsverktyg

Benefit (B) Ursprunglig Ny

Verktygsleverantör

Verktygsbenämning

Standardpris verktyg kr/st kr/st

Ant. detaljer per egg detaljer/egg st

Ant. eggar/skär egg/skär egg/skär

Verktygskostnad 0,00 kr/detalj 0,00 kr/detalj

Antal omslipningar st st

Kostnad per omslipning kr/st kr/st

Skärpkostnad 0,00 kr/detalj 0,00 kr/detalj

Verktygsbyte h h

Inställningskostnad 0,00 kr/detalj 0,00 kr/detalj

Cykeltid h/detalj h/detalj

Cykeltidsbesparing 0,00 kr/detalj

Summa B 0 kr

Cost (C)

Tid införande (BC) h á xxx kr/h

Tid införande (WC) h á xxx kr/h

Ev. material kr

Summa C 0 kr

Frisläppt produktionstid h/år 0,0

B/C 0,0
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Användaren börjar med att ange från en rullist om justeringen beror på Maskin, Material, 

Metod eller Människa (4M). Därefter anges antal justeringar per år och justeringstid per 

detalj. Kostnaden för införandet kan anges både för eventuell materialåtgång och införandetid, 

se Figur 37. 

 

Figur 37 Utdrag från framtagen besparingskalkyl. Här kan Justering ses. Egen bearbetning. 

7.1.6 Kassation 

Kassationer kan också belasta verksamheten. Användaren av besparingskalkylen börjar med 

att ange 4M genom en rullist. Därefter jämförs det ursprungliga tillståndet med det nya 

tillståndet gällande antal kassationer per tillfälle och antal tillfällen per år. För att få fram en 

eventuell besparing måste användaren ange detaljkostnad och cykeltid i aktuell maskin. 

Därefter anges kostnaden för material och nedlagd tid, se Figur 38. 

 

Figur 38 Utdrag från framtagen besparingskalkyl. Här kan Kassation ses. Egen bearbetning. 

7.1.7 Utrustningsfel 

Utrustningsfel hör till tillgänglighetsförluster. Volvo Powertrain Production Skövdes 

kalkylmodell Rationaliseringsunderlag använder sig av tillgängligheten i procent före och 

efter åtgärd för att uppskatta besparingen. Författaren har valt att inte använda sig av 

tillgänglighetsprocent eftersom hon anser att det är svårt att veta om just aktuell insats 

Justering

Justering pga.

Benefit (B) Ursprunglig Ny

Antal justeringar st/år st/år

Justeringstid h/st h/st

FALSKT

Summa B 0 kr

Cost (C)

Kostnad för införande (material) kr

Tid införande (BC) h á xxx kr/h

Tid införande (WC) h á xxx kr/h

Summa C 0 kr

Frisläppt produktionstid h/år 0,0

B/C 0,0

Endast mantid (justering stör ej produktionen)Endast mantid (justering stör ej produktionen)

Kassation

Kassation pga.

Benefit (B) Ursprunglig Ny

Antal kassationer per gång st st

Frekvens ggr/år ggr/år

Detaljkostnad kr/st

Cykeltid i aktuell maskin h/st

Summa B 0 kr

Cost (C)

Kostnad för införande (material) kr

Tid införande (BC) h á xxx kr/h

Tid införande (WC) h á xxx kr/h

Summa C 0 kr

Frisläppt produktionstid h/år 0,0

B/C 0,0
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påverkat utfallet vid en uppföljning. Tillgängligheten påverkas av alla utrustningsfel, 

omställningar, materialbyte, verktygsbyte och uppstart. Författaren bedömer att uppföljningen 

blir osäker eftersom tillgängligheten besår av många olika delar som var och en kan påverka 

utfallet. Fitchett och Sondalini (2006) är av liknande åsikt; enbart OEE-uppföljningar kan inte 

ge den verkliga bilden över vad som orsakar de stora kostnaderna. Även Jönsson (2012) 

menar att OEE inte är bra att använda vid prioritering av förbättringsaktiviteter. Istället har 

författaren valt att bryta ner problemet och använda tiden för aktuellt stopp, nedlagd 

underhållstid på aktuellt problem samt kostnad för reservdelskomponenter som grund för 

besparingsberäkningen, se Figur 39.  

 

Figur 39 Utdrag från besparingskalkyl A. Här kan Utrustningsfel ses. Egen bearbetning. 

7.1.8 Miljöförbättrande åtgärder 

I besparingskalkylen kan besparingar inom medieanvändning beräknas. Med media menas 

exempelvis acetylen, gasol och syre. Inköp av utrustning som är bra för miljön behöver inte 

betyda att investeringen ger en ökad lönsamhet enligt Olsson (2012). Författaren anser att 

kalkylmodellen kan ta hänsyn även till dessa förbättringar eftersom investeringen kan ses som 

en så kallad Cost avoidance, alltså att företaget undviker kommande kostnader genom att 

utföra åtgärder nu. Miljöförbättrande åtgärder kan påverka företagets lönsamhet positivt om 

de leder till färre sjukskrivningar och arbetsskador enligt Olsson (2012). Besparingar som 

dessa har utrymme inom övriga miljöförbättrande åtgärder, se Figur 40. 

  

Figur 40 Utdrag ur besparingskalkyl A. Här kan Miljöförbättrande åtgärder ses. Egen bearbetning. 

Utrustningsfel

Benefit (B)

Antal stopp per år st/år

Stilleståndstid per stopp h

Underhållstid per år h/år á xxx kr/h

Reservdelskomponenter kr/år

Summa B 0 kr

Cost (C)

Kostnad för införande (material) kr

Tid införande (BC) h á xxx kr/h

Tid införande (WC) h á xxx kr/h

Summa C 0 kr

Frisläppt produktionstid h/år 0,0

B/C 0,0

Miljöförbättrande åtgärder

Benefit (B) Ursprunglig Ny

Reducering per år av:

Övrig besparing kr

Summa B 0 kr

Cost (C)

Tid införande (BC) h á xxx kr/h

Tid införande (WC) h á xxx kr/h

Ev. material kr

Summa C 0 kr

B/C 0,0
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Författaren väljer att rekommendera Volvo Powertrain Production Köping att vidare studera 

effekterna av de olika bearbetningsmetoderna p.g.a. osäkerheten som råder angående bästa 

metod vid bearbetning m.m. Författaren har byggt upp besparingskalkylen så att det med 

enkelhet går att lägga till nya besparingskategorier med förhoppning om att Volvo Powertrain 

Production Köping kommer att vidareutveckla effekten av miljöaspekter i besparingskalkylen 

i framtiden. 

7.1.9 Resultat 

Resultatet genereras på samma sida som Projektinformationen vilket gör att en helhet fås och 

att Projektinformation och Resultat enkelt kan skrivas ut på samma sida. Under fliken 

Resultat kan användaren se en sammanfattning över de viktigaste resultatmåtten. Om ett 

projekt resulterar i en förbättring av cykeltiden och kassationer innebär det att modellen 

redovisar hur stor del av besparingen som är kopplat till respektive förlust samtidigt som det 

är möjligt att se helheten av insatsen. För att visualisera förbättringen har författaren valt att 

inkludera två diagram, ett för frisläppt produktionstid och ett som visar besparing per år, 

kostnad för införande och nettobesparing, se Figur 41. 

 

Figur 41 Utdrag från framtagen besparingskalkyl. Här kan Resultat ses med fiktiva värden. Egen bearbetning. 
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När användaren av besparingskalkyl A är nöjd med kalkylen och åtgärden är införd och 

godkänd sparar denne informationen från besparingskalkylen i ett gemensamt dokument som 

samlar hela Volvo Powertrain Production Köpings besparingar som är kopplade till 

verktygsförsäljare. Varje besparing har ett projektnummer som Götenmark (2013) efterfrågat, 

se Figur 42. 

 

Figur 42 Fil där alla projekt sparas för att sedan skickas till Volvo Group SAP. Egen bearbetning.  

  

Resultat Bearbetningsteknik Volvo Powertrain Production Köping

Projekt 

nr
Datum

Verktygs-

försäljare

Projekt-

ledare
Avdnr PPnr Maskinnr Åtgärd Besparing

Hård/ mjuk 

besparing
Kostnad

Netto-

besparing

Frisläppt 

produktionstid



 

76 
 

8 Analys och slutsatser 
Detta kapitel presenterar författarens analys av resultat. Kapitlet avslutas med en diskussion av 

värdet av resultatet och analysen. 

Genomförd benchmarking visade att det inte var något av de besökta företagen som tagit fram 

en maskinspecifik timkostnad, inte heller låter företagen timkostnaden påverkas av om 

maskinen producerar eller om maskinen står still. Verktygsleverantörernas besparingskalkyler 

som undersökts visade sig enbart klara av att hantera en maskintimkostnad åt gången vilket är 

ett hinder om en insats exempelvis leder till både färre oplanerade stopp och en kortare 

cykeltid. Sondalini (2006) och Ståhl (2012) påpekar att maskintimkostnaden ska skilja sig 

beroende på om det är ett oplanerat stopp i en maskin eller om maskinen producerar detaljer. 

Författaren valde att utforma modellen så att timkostnaden presenteras då användaren väljer 

PPnr och maskin i hopp om att få anställda att alltid använda samma mall. Om författaren valt 

att hämta timkostnaderna från en lista hade troligen flera medarbetare fortsatt att arbeta från 

gamla mallar eller räknat besparingen själva fast med den nya timkostnaden. Förhoppningsvis 

hjälper upplägget av kalkylen företaget att nå en standard som alla använder sig av. 

Yamashina och Kubo (2002) påpekar att förbättringar som genomförs i maskiner som inte 

utnyttjar all kapacitet kan leda till en högre tillverkningskostnad. Besparingskalkylen 

förutsätter full beläggning och att eventuell frilagd produktionstid utnyttjas vilket också Nord 

et al. (1997) rekommenderar. Författaren menar att de förbättringar som initieras vid Volvo 

Powertrain Production Köping är prioriterade och utvalda vilket innebär att förslagen som inte 

tillgodoser ett behov aldrig initieras. Dock kan det vara aktuellt för företaget att följa upp hur 

frilagd produktionstid utnyttjats. Schmidt och Trailovic (2013) menar att 

ekonomiuppföljningen måste anpassas till Lean production där ständiga förbättringar är en del 

av vardagen. 

Anledningen till att författaren valde att beräkna en timkostnad vid produktion både för 

flaskhalsar och icke flaskhalsar är att verktygsleverantörerna ska få en rättvis behandling. 

Ståhl (2012) menar att det är flaskhalsen i en maskingrupp som besparingsberäkningen ska 

grundas på. Författaren valde däremot att även beakta icke flaskhalsmaskiners timkostnad 

eftersom det händer att verktygsförsäljare får uppdrag om insatser i de maskinerna. 

Anledningen till uppdragen kan vara olika, exempelvis att en ny maskin ska ersätta 

flaskhalsen i en nära framtid och då blir en annan maskin flaskhals. Insatser kan då uträttas i 

denna kommande flaskhals. Volvo Powertrain Production Köping har alltid en tanke bakom 

varje projekt och om de kallar in en verktygsförsäljare för en förbättring i en icke 

flaskhalsmaskin bör verktygsförsäljarna få tillgodoräkna sig de förbättringar som de 

genomför. Besparingen som de tillgodoräknar sig ligger sedan till grund för förhandlingar 

mellan verktygsleverantören och Volvo Group NAP. 

Schmidt och Trailovic (2013) anser att lönekostnaden borde belasta flaskhalsen i en 

maskingrupp i stället för att fördelas ut på alla maskiner i gruppen. Författaren valde att 

fördela lönekostnaderna mellan alla maskiner i aktuell grupp vid beräkning av lönekostnad för 

produktion medan lönekostnaden för stillestånd belastas med hela lönekostnaden för gruppen. 
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Författaren fördelar ut lönekostnaderna vid produktion eftersom alla maskiner i en grupp 

oftast kräver tillsyn. Det kan hända att flaskhalsen är den maskin som kräver minst tillsyn 

vilket då förringar övriga maskiners tillsynskrav enligt författaren. 

Ett problem som författaren har brottats med är att besparingsberäkningarna inte får ta för 

lång tid att genomföra och de ska vara enkla att hålla uppdaterade. Detta är något som också 

Ståhl (2013) har uppmärksammat vilket har gjort att författaren har arbetat mycket med 

programmering i Microsoft Excel för att göra arbetet med besparingskalkylen så enkelt som 

möjligt. 

Besparingskalkylen utgår från en viss planerad produktionstid och en viss volym. Det innebär 

att besparingskalkylen påverkas i stor grad av variationer i dessa, vilket också Ståhl (2012) 

påpekar. Författaren har bestämt att modellen bör uppdateras varje år med ny grunddata. Om 

behov finns i framtiden p.g.a. exempelvis snabba konjunktursvängningar och om Volvo 

Powertrain Production Köping vill minska kalkylfel kan det vara motiverat att uppdatera 

grunddatat flera gånger per år. Ett problem som författaren ser med besparingskalkylen är att 

kostnaderna baseras på föregående års utfall vilket innebär att den sanna kostnaden för 

innevarande år inte stämmer. 

Vid Modelltest 1 och 2 visade det sig att själva besparingsberäkningarna genererade 

närliggande resultat som de andra besparingskalkylerna vilket gör att beräkningarna är 

verifierade. Däremot är det svårt att avgöra om timkostnaden befinner sig på rätt nivå 

eftersom det inte finns något ideal att jämföra mot. Valen som gjorts för att komma fram till 

timkostnaden är baserade på litteraturstudier, intervjuer och jämförelser med andra företag 

vilket gör att författaren ändå är säker i sin utformning av timkostnaden. Björkdahl och 

Jansson (2013) berättade att de ofta använder sig av en timkostnad på xxx kronor i de fall 

maskinen inte är styrande. Vid närmare undersökning visar det sig att medelvärdet för 

kugghjulsflödet vid produktion i en icke flaskhalsmaskin är xxx kronor per timme enligt 

timkostnad A. Medelvärdet vid produktion för flaskhalsmaskiner är xxx kronor per timme och 

vid stillestånd är motsvarande siffra xxx kronor per timme. Överlag är alltså oplanerade stopp 

ungefär dubbelt så dyrt som ett planerat stopp enligt medelvärdet vid kugghjulsflödet. 

Författaren vill dock påpeka att det skiljer mycket på timkostnaden beroende på maskin och 

omständigheter och uppmanar inte till användning av medelvärdena. 

Besparingskalkylen tar viss hänsyn till redundans eftersom CD innehåller information om hur 

stora kapacitetsförlusterna är vid ett stillestånd i respektive maskin. Sondalini (2006) tar upp 

knock-on-kostnader som innebär följdverkningar i form av kostnader för ett maskinhaveri. 

Dessa kostnader är svåra att värdera enligt Sondalini (2006) men en del av denna knock-on-

kostnad kan återfinnas i CD som resulterande förluster. Eftersom timkostnaden baseras på CD 

tar författaren hänsyn till vissa knock-on-kostnader om än inte alla. CD utvecklas ständigt 

vilket kommer bidra till att författarens besparingskalkyl kommer komma närmare och 

närmare den sanna timkostnaden. 

Miljöaspekten vid bearbetningstekniska uppdrag har enligt författaren visat sig vara 

problematiskt att ta hänsyn till i besparingskalkylen eftersom uppföljning av energi m.m. på 

maskinnivå saknas. Miljö och säkerhet är två av AB Volvos kärnvärden vilket gör det viktigt 
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för författaren att få med de aspekterna i besparingskalkylen. Författaren har byggt upp 

besparingskalkylen så att det med enkelhet går att lägga till nya besparingskategorier med 

förhoppning om att Volvo Powertrain Production Köping kommer att undersöka effekten av 

miljöaspekter i besparingsberäkningarna i framtiden. 

Besparingskalkylen tar inte hänsyn till förlorade intäkter vid ett maskinstillestånd. Vid 

stillestånd kan det också uppkomma kostnader för ett skadat varumärke vilket kan leda till 

sämre försäljning och sämre affärsmöjligheter i framtiden. Dessa kostnader är svåra att 

uppskatta och författaren har därför valt att inte ta med kostnaderna men däremot framhålla 

betydelsen av ett oplanerat stillestånd. 

I Figur 43 kan en jämförelse av timkostnad A och timkostnad B ses. Genomgående är 

timkostnad A högre för både produktion och stillestånd. Det beror främst på att avskrivningar 

och renoveringskostnader inte är medräknat i den tidigare använda timkostnaden men också 

att rörliga maskintimkostnader ingår i timkostnad A. 

 

Figur 43 Jämförelse av timkostnaden för två maskiner, en maskin från kugghjul mjukt (Ku01) och en maskin från kugghjul 
hårt (Ku48). Egen bearbetning. 

Ljung och Högberg (2004) menar att det är lätt att lösningar på problem domineras av det 

man redan vet och är van vid vilket resulterar i en kalkylmodell som inte tar hänsyn till alla 

möjligheter. Författaren ser detta som ett mindre problem för Volvo Powertrain Production 

Köping eftersom de har ett tätt samarbete med verktygsleverantörer som ofta föreslår nya 

verktyg som har kommit ut på marknaden etc. Ett sätt för att få in nya idéer kan annars vara 

att diskutera problemet med flera personer. 

Besparingskalkyl A presenterades för Aronsson, Dennbrink, Grundel, Johansson och Langvik 

(2013). En brist som togs upp med besparingskalkylen är att den inte tar hänsyn till om en 

maskin är teknisk flaskhals, alltså om maskinen är begränsande för fabrikens output. Denna 

brist är påtaglig även i CD vilket påverkar besparingskalkylen då den är utvecklad med CD 
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som grund. Författaren anser att diskussionen var nyttig och den har gjort att brister i CD har 

kommit upp till diskussion. Besparingskalkylen kommer att ständigt utvecklas med CD 

eftersom beräkningarna bygger på CD. Författaren kan spekulera om att CD kommer att 

finnas framtagen för hela fabriken i framtiden, där förlusterna för den tekniska flaskhalsen 

finns synlig. 

 

Avslutningsvis vill författaren föra tankarna till vad en modell är men också diskutera värdet 

av den framtagna modellen. 

Vid användandet av en modell är det viktigt att komma ihåg att en modell är en förenkling av 

verkligheten (Syll, 2001). Modeller är till för att öka människors förståelse enligt Syll (2001) 

och det är just det författaren strävar efter. Besparingsmodellen är inte enbart till för att 

beräkna besparingar utan modellen kan också hjälpa användaren att förstå hur olika 

parametrar påverkar tillverkningskostnaden i hopp om att öka kostnadsmedvetenheten och 

minska risken för suboptimering. Jönsson (2012) framhåller att det är viktigt att 

produktionspersonalen har kunskap om hur olika parametrar påverkar tillverkningskostnaden. 

Värdet av besparingskalkylen och dess innehåll, med avseende på timkostnaden, är större än 

vad examensarbetets uppdrag var från början eftersom timkostnaden inte är specifik för 

bearbetningsteknik utan hela företaget har nytta av besparingskalkylen vid 

besparingsberäkningar. Tjänstemännens prestation mäts genom besparingar i kronor vilket 

gör det ännu viktigare för Volvo Powertrain Production Köping och dess anställda att det 

finns en standard över hur beräkningarna ska göras. 

Författaren uppmanar Volvo Powertrain Production Köping att följa utvecklingen av CD och 

applicera nya idéer även på besparingskalkylen. I en nära framtid kommer VMMS-systemet 

att registrera bl.a. förbrukningsreservdelar på maskinnivå vilket är en noggrannare källa till 

information än dagens fördelning av kostnader från SAP. 

Författaren ser en möjlighet till att låta besparingskalkylen i framtiden spegla förlustkoderna 

som finns i CD. Modelltest 1 visade dock att vissa medarbetare inte är redo för den 

detaljerade uppföljningen i dagsläget vilket kan kopplas till det Norman (2013) antydde om 

att CD inte används mer än någon gång per år av vissa medarbetare. 

Besparingskalkylen är inte specifik för Volvo Powertrain Production Köping utan alla företag 

som använder sig av CD eller liknande kan använda denna modell. Götenmark (2013) har en 

förhoppning om att alla fabriker ska använda sig av samma mall eftersom det skulle 

underlätta båda hans arbete och många andras. CD är ett bra sätt att få koll på sin tillverkning 

enligt Yamashina och Kubo (2002) och deras metod tycks sprida sig till flera företag inom 

AB Volvo. VCE är närmast intresserade av CD och de ska lära sig hur CD fungerar från 

Volvo Powertrain Production Köping. 
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9 Förslag på vidare studier 
Rekommendationer till företaget för framtiden presenteras i detta kapitel. 

 Bättre uppdatering av CD när det gäller flytt av maskiner och tillägg av nya maskiner 

 En noggrannare uppföljning av verktygsförbrukning bör finnas för att tidigt upptäcka 

avvikelser som medför en ökad kostnad 

 Följ upp hur frilagd produktionstid i maskinerna utnyttjas 

 Förbättra återkoppling av resultat från CD till medarbetarna 

 Informera om standarder för uppdragslämning 

 Koppla energianvändning på maskinnivå 

 Kostnader kopplat till miljö, ta reda på vad som är att rekommendera; torrbearbetning 

eller våtbearbetning 

 Tydligt mätbara mål bör ges till verktygsförsäljare vid nya uppdrag 
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Figur 1 Arbetsgång Cost Deployment (Klann, 2012). 



  Bilaga 2 

Sida 1 av 1 
 

 

Figur 1 Förlustkoder. Källa: Intern information Volvo Powertrain Production Köping (2013).
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Figur 1 Arbetsgång vid FI-projekt (Klann, 2012). 
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Figur 1 Besparingskalkyl B, Volvo Powertrain Production Köping. Källa: Intern information Volvo Powertrain Production 
Köping (2013).
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Figur 1 Timkostnad B. Källa: Intern information Volvo Powertrain Production Köping (2013). 
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Figur 2 Fortsättning timkostnad B. Källa: Intern information Volvo Powertrain Production Köping (2013). 
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Figur 1 Iscar´s besparingskalkyl i Excel (Björkdahl & Jansson, 2013). 
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Figur 1 Iscar testrapport sid 1 (Björkdahl & Jansson, 2013). 
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Figur 2 Iscar testrapport sid 2 (Björkdahl & Jansson, 2013). 
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Figur 3 Iscar testrapport sid 3 (Björkdahl & Jansson, 2013). 
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Figur 4 Iscar testrapport sid 4 (Björkdahl & Jansson, 2013). 
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Figur 1 Produktivitetsrapport Sandvik Coromant (Åberg, 2013). 

Figur 2 Maskindata (Åberg, 2013). Figur 3 Komponentdata (Åberg, 2013). 
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Figur 4 Maskindata (Åberg, 2013). Figur 5 Komponentdata del 1 (Åberg, 2013). 

Figur 6 Komponentdata del 2 (Åberg, 2013). 
Figur 7 Bearbetningsförhållande (Åberg, 2013). 

Figur 8 Verktygsdata del 1 (Åberg, 2013). Figur 9 Verktygsdata del 2 (Åberg, 2013). 
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Figur 10 Skärdata del 3 (Åberg, 2013). Figur 11 Resultat data (Åberg, 2013). 

Figur 12 Kundvärdefil (Åberg, 2013). 
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Figur 1 Productivity and Cost Analysis (PCA), Seco Tools AB (Persson, 2013). 

 

Figur 2 Operation overview (Persson, 2013). 
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Figur 3 Summary (Persson, 2013). 

 

Figur 4 Stage 1- Original Method (Persson, 2013). 
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Figur 5 Stage 2- PCA Optimized (Persson, 2013).  

 

Figur 6 Stage 1- Original Method (Persson, 2013). 
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Figur 7 Stage 2- PCA Optimized (Persson, 2013). 

 

Figur 8 PCA (Persson, 2013). 
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Figur 9 Investment Cost and Pay-off (Persson, 2013). 
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Figur 1 Generell kalkyl- produktivitetsförbättringar, VCE Eskilstuna (Schmidt & Trailovic, 2013). 
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Figur 1 Summering Volvo Powertrain Production Skövde (Ekström, 2013). 
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Figur 2 Cykeltider (Ekström, 2013). 
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Figur 3 Verktyg (Ekström, 2013). 
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Figur 4 Verktygsbyte och omställning (Ekström, 2013). 
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Figur 5 Tillgänglighet (Ekström, 2013). 

 

Figur 6 Mantidsbesparing (Ekström, 2013). 
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Figur 7 Kvalitetsbrister (Ekström, 2013). 
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Figur 1 Förkalkyl (Ekström, 2013). 
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Figur 2 Efterkalkyl (Ekström, 2013). 
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Figur 3 Ratiokalkyl (Ekström, 2013). 
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Figur 1 Fasta och rörliga kostnader i SAP. Källa: Intern information Volvo Powertrain Production Köping (2013).
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Figur 1 Projektmall. Källa: Intern information Volvo Powertrain Production Köping (2013). 
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Figur 2 Standard kaizen. Källa: Intern information Volvo Powertrain Production Köping (2013). 

 
 

 
 
Figur 3 Major kaizen. Källa: Intern information Volvo Powertrain Production Köping (2013).
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Figur 1 Besparingskalkyl med samma förlustkategorier som CD. I detta exempel är förlusten Materialbrist vald. Egen 
bearbetning. 

Tillgänglighet

Anläggningsutnyttjande

Materialbrist

Benefit (B) Ursprunglig Ny

Tid h h

Frekvens st st

Summa B kr

Cost (C)

Kostnad för införande (material)

Tid införande (BC) á xxx kr/h

Tid införande (WC) á xxx kr/h

Summa C kr

Kvalitet

Material

Personal

Materialbrist direkt material Materialbrist indirekt material (t.ex. skär, verktyg, olja)

Utrustningsfel

Verktygsbyte

Uppstart/ Stopp

Omställning/ Materialbyte

Småstopp/ Tomgång/ 
Väntan

Materialbrist

Hastighetsförlust

Mätning

Justering

Kassation

Material

Mantidsförluster, personal

Mantidsförluster, 
linjeorganisation
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Figur 1 Besparingskalkyl A efter förenkling. Egen bearbetning.  

 

Förbrukningsverktyg Utrustningsfel

Benefit (B) Ursprunglig Ny Benefit (B)

Verktygsleverantör Antal stopp per år st/år

Verktygsbenämning Stilleståndstid per stopp h

Underhållstid per år h/år á xxx kr/h

Reservdelskomponenter kr/år

Standardpris verktyg kr/st kr/st

Ant. detaljer per egg detaljer/egg st Summa B 0 kr

Ant. eggar/skär egg/skär egg/skär

Verktygskostnad 0,00 kr/detalj 0,00 kr/detalj Cost (C)

Kostnad för införande (material) kr

Antal omslipningar st st Tid införande (BC) h á xxx kr/h

Kostnad per omslipning kr/st kr/st Tid införande (WC) h á xxx kr/h

Skärpkostnad 0,00 kr/detalj 0,00 kr/detalj

Summa C 0 kr

Verktygsbyte h h

Inställningskostnad 0,00 kr/detalj 0,00 kr/detalj Frisläppt produktionstid h/år 0,0

B/C 0,0

Cykeltid h/detalj h/detalj

Cykeltidsbesparing 0,00 kr/detalj

Miljöförbättrande åtgärder

Summa B 0 kr Benefit (B) Ursprunglig Ny

Reducering per år av:

Övrig besparing kr

Cost (C) Summa B 0 kr

Tid införande (BC) h á xxx kr/h

Tid införande (WC) h á xxx kr/h Cost (C)

Ev. material kr Tid införande (BC) h á xxx kr/h

Tid införande (WC) h á xxx kr/h

Summa C 0 kr Ev. material kr

Summa C 0 kr

Frisläppt produktionstid h/år 0,0

B/C 0,0 B/C 0,0

Justering Kassation

Justering pga. Kassation pga.

Benefit (B) Ursprunglig Ny Benefit (B) Ursprunglig Ny

Antal justeringar st/år st/år Antal kassationer per gång st st

Justeringstid h/st h/st Frekvens ggr/år ggr/år

Detaljkostnad kr/st

FALSKT Cykeltid i aktuell maskin h/st

Summa B 0 kr Summa B 0 kr

Cost (C) Cost (C)

Kostnad för införande (material) kr Kostnad för införande (material) kr

Tid införande (BC) h á xxx kr/h Tid införande (BC) h á xxx kr/h

Tid införande (WC) h á xxx kr/h Tid införande (WC) h á xxx kr/h

Summa C 0 kr Summa C 0 kr

Frisläppt produktionstid h/år 0,0 Frisläppt produktionstid h/år 0,0

B/C 0,0 B/C 0,0

 

Endast mantid (justering stör ej produktionen)

ResultatFöregående Rensa vita celler

Endast mantid (justering stör ej produktionen)

ResultatFöregående Rensa vita celler
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Figur 1 Översikt över timkostnader för kugghjulsflödet. Egen bearbetning. 
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