
 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik 

 

Modell för bestämning av 

tillverkningskostnad med utgångspunkt 

från materialflöden i produktion 

En fallstudie på Alderholmens mekaniska 

 

Fanny Eriksson 

Nikola Krstic 

2019 
 

Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp 
Industriell ekonomi 

Ekonomiingenjörsprogrammet 
 
 

Handledare: Stefan Eriksson 
Examinator: Göte Olsson 

 



 

 

 

Förord 
 

Detta är vårt examensarbete på 15hp och den avslutande delen i vår utbildning 

Ekonomiingenjör på Högskolan i Gävle. Utbildningen har gett oss en bred grund att stå 

på inför framtida utmaningar. Vi lämnar skolan och utbildningen med blandade känslor 

och bär med oss erfarenheter och vänner för livet. 
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ställt upp och besvarat alla frågor, utan er hade inte studien varit möjlig. Vi vill också 

tacka vår handledare Stefan Eriksson och examinator Göte Olsson för god handledning, 

konstruktiv kritik och värdefull vägledning genom utbildningen och examensarbetet. 

 

Vi vill också tacka varandra, kaffet och alla kring oss som ställt upp som stöd under 

arbetets gång. 

 

Slutligen vill vi önska Alderholmens mekaniska stort lycka till med framtida utmaningar 

och hoppas att studien kommer till användning. 
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Sammanfattning 
Inledning: Marknadstillväxten har gått framåt senaste åren och företag bör hitta 

konkurrensfördelar för att fortsätta vara lönsamma. Priser bör anpassas efter marknaden 

och vetskap om tillverkningskostnad blir viktigt för tillverkande företag. För att beräkna 

tillverkningskostnad för produkter kan självkostnadskalkylering och 

totalkostnadsmodellen användas. Ett materialflöde i en produktion består av processer 

som innefattar hantering, förflyttning och lagring av material. Studien har inte funnit 

någon tidigare forskning eller modell som förklarar relationen mellan materialflöden och 

tillverkningskostnad på en detaljerad nivå vilket motiverar studien.  

Syfte: Syftet med arbetet var att utforma och utvärdera en modell för bestämning av 

tillverkningskostnad med utgångspunkt från materialflöden i produktion med avseende 

på lagring, transport och tillverkningsoperationer. 

Metoder: En abduktiv ansats har använts för att besvara syftet och frågeställningar där 

teori och empiri har inhämtats parallellt under arbetets gång. I studien har teori och empiri 

lagt grund för kostnadsfaktorer som påverkar tillverkningskostnaden. 

Utformning av modell för bestämning av tillverkningskostnad: I studien har 

teoretiska och empiriska undersökningar utförts för att redogöra för olika 

kostnadsfaktorer som påverkar tillverkningskostnaden. Modellen använder tre aktiviteter 

för att kategorisera identifierade kostnadsfaktorer i ett materialflöde: operation, lagring 

och transport. 

Tillämpning och utvärdering av modell: Modellen tillämpades på fallföretaget 

Alderholmens mekaniska. Efter tillämpningen utvärderades modellen där styrkor och 

utvecklingsmöjligheter presenterades.  

Slutsats: Studiens bidrag är en modell för beräkning av tillverkningskostnad med 

utgångspunkt från materialflödet i produktionen. Modellen presenterar vilka faktorer som 

påverkar tillverkningskostnaden. Kapitlet avslutas med rekommendationer till framtida 

studier för att utöka kunskapen inom ämnet.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Logistik, materialflöde, tillverkningskostnad, kalkylering. 



 

 

Abstract 
Introduction: Market growth has been moving forward in recent years and companies 

should find competitive strategies to continue to be profitable. Prices should adapt to the 

market and the knowledge of manufacturing costs becomes a more important part for 

manufacturing companies. Absorption costing and the total cost model is used to calculate 

manufacturing costs. A material flow in a production consist of processes that involve 

handling, transportation and storing of materials. The study has not found any previous 

research or model in the relationship between material flows and manufacturing costs at 

a detailed level which motivates this study. 

Purpose: The purpose of this study is to design and evaluate a model for determination 

of manufacturing cost based on material flow in a production regarding storage, 

transportation and manufacturing operations. 

Method: This study used an abductive approach to answer the purpose and research 

questions. Theory and empirical research have investigated cost factors that affect 

manufacturing costs related to material flows in production. 

Design of a model for determining manufacturing cost: Theoretical and empirical 

studies have been used to obtain cost factors that affect manufacturing costs within 

productions in manufacturing companies. The model uses three activities to categorize 

the cost factors: operations, storage and transportation.  

Application and evaluation of model: The model was applied to the case company 

Alderholmens mekaniska. The model was then evaluated and improvements was 

proposed. 

Conclusion: The study's contribution is a model for calculating the manufacturing cost 

based on material flows in the production. The model presents which factors affects the 

manufacturing cost. The chapter ends with recommendations for future studies. 
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1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till studien, syfte, avgränsning och disposition. 

 
 

1.1 Bakgrund 
 

Tillväxtverket (2018) menar att små och medelstora industriföretag i Sverige under 

perioden 2011 till 2016 går framåt i både jobbtillväxt och konkurrenskraft. Industriföretag 

behöver därför utvecklas i takt med marknaden för att behålla lönsamhet (Tillväxtverket, 

2018). Med digitaliseringens utveckling är det lättare än tidigare för kunder att jämföra 

produkter och priser (Gbadegeshin, 2019). Det leder till att företag bör hitta nya strategier 

för att kunna bemöta kunders krav och fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden 

(Tillväxtverket, 2018; Sigalas, 2015).  

 

För att behålla konkurrenskraft måste företag anpassa priser efter marknaden samtidigt 

som vinsten av sålda varor bör vara högre än kostnader i produktionen (Oskarsson, 

Aronsson & Ekdahl, 2013). Enligt Niazi, Dai, Balabani & Seneviratne (2006) och Lere 

(2001) är vetskap om tillverkningskostnaden är en viktig del för tillverkande företag. Om 

tillverkningskostnaden kalkyleras för lågt blir priset lägre än utgifterna och företaget går 

med förlust. Om tillverkningskostnaden kalkyleras högt kan företag förlora 

marknadsandelar (Niazi et al., 2006; Lere, 2001). Enligt Kern & Formoso (2006) är det 

problematiskt när kalkylering inte tar hänsyn till produktionens processer. Utan specifik 

kostnadsinformation om processerna blir det svårare att förbättra både kalkylerna och 

processerna. Detta kan leda till separation mellan produktionens planering och 

kalkylering (Kern & Formoso, 2006). 

 

Logistik kan definieras som läran om effektiva material- och informationsflöden 

(Oskarsson et al., 2013). Logistik spelar en viktig roll inom företag och kan användas för 

att uppnå konkurrenskraft och ekonomisk effektivitet (Oskarsson et al., 2013; Lumsden, 

2012). Oskarsson et al. (2013) menar att ett materialflöde i en produktion består av 

flertalet processer som innefattar hantering, förflyttning och lagring av material 
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(Oskarsson et al., 2013). En processflödesanalys kan användas för att visualisera och 

analysera materialflödet. För att redovisa processer grafiskt används symboler som 

cirklar, trianglar och pilar för att visa operation, lagring och transport (Olhager, 2013).  

 

För att bestämma tillverkningskostnaden för produkter kan självkostnadskalkylering men 

även totalkostnadsmodellen användas. Dessa metoder tar upp kostnadsfaktorer som lön, 

material, lagerföring och transport (Andersson, 2013; Oskarsson et al., 2013). Andersson 

(2013) beskriver att det idag finns forskat kring kostnadskalkylering av 

tillverkningskostnad och Olhager (2013) säger att det finns forskning inom 

materialflöden. Studien har inte funnit någon tidigare forskning eller modell gällande 

kopplingen mellan materialflöden och tillverkningskostnad på en detaljerad nivå.  

 

Fallföretaget Alderholmens mekaniska är ett mindre tillverkande företag verksamt i 

Gävle, Sverige. Alderholmens mekaniska tillverkar mekaniska delar genom CNC-

bearbetning. Kunder väljer Alderholmens mekaniska på grund av hög kvalitet, flexibilitet 

och leveranssäkerhet. Alderholmens mekaniska saknar ett standardiserat 

tillvägagångssätt för att bestämma tillverkningskostnaden. Det har lett till svårigheter att 

bestämma tillverkningskostnad och prissätta produkter. Fallföretaget Alderholmens 

mekaniska är således intressanta att studera eftersom de saknar ett standardiserat 

tillvägagångssätt för att bestämma tillverkningskostnader.   

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att utforma och utvärdera en modell för bestämning av 

tillverkningskostnad med utgångspunkt från materialflöden i produktion med avseende 

på lagring, transport och tillverkningsoperationer. 

 

Med utgångspunkt från syftet har två forskningsfrågor framställts: 

 

1: Vilka aktiviteter och faktorer i produktionen påverkar tillverkningskostnaden? 
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2: Hur kan en modell utformas för bestämning av tillverkningskostnad med utgångspunkt 

från materialflöden i produktion med avseende på lagring, transport och 

tillverkningsoperationer? 

 

1.3 Avgränsning 
 

Fallstudien avgränsas mot serietillverkningen hos Alderholmens mekaniska. Studien 

utförs under en tidsbegränsad period på tio veckor och resulterar i att endast ett 

tillverkande företag inkluderas i studien. Modellen som utformats tillämpas en gång på 

fallföretaget Alderholmens mekaniska mot komponent A som är en av 40 komponenter i 

slutprodukten X. 
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1.4 Disposition 
 

1. Introduktion: Introduktion till studiens bakgrund, syfte, avgränsning och disposition. 

 

2. Metod: Studiens tillvägagångssätt, metoder, forskningsetiska aspekter och kritik mot 

metoden.   

 

3. Teoretisk referensram: Redovisning av relevant teori för studien och 

forskningsområdet.    

 

4. Nulägesbeskrivning: Beskrivning av fallföretaget Alderholmens mekaniska, deras 

nuläge samt hur de bestämmer tillverkningskostnad idag. 

 

5. Utformning av modell för bestämning av tillverkningskostnad: Presentation av en 

modell för bestämning av tillverkningskostnad med grund i teori och empiri. 

 

6. Tillämpning och utvärdering av modell: Tillämpning av modellen på Alderholmens 

mekaniska samt en utvärdering av modellen. 

 

7. Slutsats: Syftet besvaras, studiens slutsats, bidrag och begränsningar presenteras och 

fortsatta studier föreslås. 

 

8. Rekommendationer till fallföretaget: Rekommendationer till fallföretaget i studien 

framförs. 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt, ansats och datainsamlingsmetoder. 

Kapitlet avslutas med kritik mot metoden och forskningsetiska principer. 

 
 

2.1 Tillvägagångssätt för studien 
 

Nedan i figur 2.1 visualiseras studiens tillvägagångssätt. Genom teori och empiri 

insamlades kostnadsfaktorer som utgjorde en grund för utformning av modellen. 

Modellen tillämpades på Alderholmens mekaniska och utvärderades sedan. 

 

 
Figur 2.1. Arbetsgång för utformning och tillämpning av modell 

 

För att besvara syftet hämtades empiri och teori genom observationer, intervjuer, 

dokumentstudier och litteraturstudier. Studien inleddes med en litteraturstudie för att 

insamla tidigare forskning inom området för materialflöden och tillverkningskostnad. 

Studien har använt referenssystemet APA för att hänvisa till källor. Efter litteraturstudien 
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bokades ett möte med fallföretaget. Efter första mötet fick arbetet en ny vinkling och 

syftet ändrades. En djupare litteraturstudie genomfördes och forskningsfrågorna “Vilka 

aktiviteter och faktorer i produktionen påverkar tillverkningskostnaden?” och “Hur kan 

en modell utformas för bestämning av tillverkningskostnad med utgångspunkt från 

materialflöden i produktion med avseende på lagring, transport och 

tillverkningsoperationer?” togs fram. I detta skede togs även intervjufrågorna fram. Efter 

genomförda intervjuer observerades produktionen. Sedan färdigställdes en 

nulägesbeskrivning av Alderholmens mekaniskas arbetssätt för att bestämma 

tillverkningskostnaden. Insamlad teori och empiri om kostnadsfaktorer och 

materialflöden la grund för den utformade modellen för bestämning av 

tillverkningskostnad. Avslutningsvis testades modellen på Alderholmens mekaniska 

genom att ta del av interna kostnader som placerades i modellen. Efter tillämpning av 

modell sammanställdes en utvärdering av modellens styrkor och förbättringsområden. 

Studien avslutades med en slutsats där syfte och forskningsfrågorna besvarades samt att 

studiens bidrag, begränsningar och fortsatta studier föreslogs.  

 

2.1.1 Ansats 

Sohlberg & Sohlberg (2013) menar att en induktiv ansats bygger på erfarenhetsgrundad 

slutledning där författaren studerar verkligheten för att söka fram konsekvenser som 

gäller som allmänna regler. Från både erfarenhet och observationer söker forskare efter 

en slutledning till varför en händelse inträffar. En deduktiv ansats bygger på att härleda 

slutsatser med hjälp av teori som slutligen testas i verkligheten. Det är ovanligt att 

forskning strängt förhåller sig till en induktiv eller deduktiv ansats. Istället används en 

abduktiv ansats (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Enligt Blomkvist & Hallin (2014) är 

abduktion en blandning av induktion och deduktion där arbetssättet är mer flytande och 

det teoretiska och empiriska materialet påverkar varandra under studiens gång (Blomkvist 

& Hallin, 2014). Enligt Patel & Davidson (2011) bygger abduktion på att forskaren utgår 

från ett specifikt fall och skapar ett mönster för att lösa det. Detta första steg kan klassas 

som ett induktivt angreppssätt eftersom forskaren använder erfarenhetsbaserad 

slutledning för att lösa problemet. Efter testas slutsatsen mot andra studerade fall och 

detta steg kan klassas som deduktivt eftersom modellen jämförs med tidigare teori. 

Kombinationen av induktion och deduktion leder till abduktion (Patel & Davidson, 2011).  
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Studien har en abduktiv ansats där en växelverkan skett mellan empiri och teori för att 

samla in kostnadsfaktorer. Anledning till att en abduktiv ansats valts är för att studien 

varken ansågs förhålla sig strängt till induktion eller deduktion, som Sohlberg & Sohlberg 

(2013) påstår att forskning sällan gör. Studien gynnas av en abduktiv ansats då teori och 

empiri berikar varandra i en växelverkan. 

 

2.1.2 Fallstudie 

En fallstudie åsyftar på att undersöka nya områden där kunskapsluckor finns och 

befintliga områden där tillgänglig forskning inte är tillräcklig (Sohlberg & Sohlberg, 

2013). Att insamla empiri genom fallstudie kan klargöra osäkerheter och har positiv 

påverkan på validiteten av arbetet (Blomkvist & Hallin, 2014). I detta arbete har en 

fallstudie utförts för att inhämta relevanta kostnadsfaktorer och sedan har modellen testats 

för att se om den är applicerbar i verkligheten.  

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
 

Miller & Brewer (2003) definierar primärdata som material inhämtat av författaren och 

har inte tolkats av någon annan. Primärdata i studien kommer från interna dokument över 

kostnader i produktionen, observationer av produktionen och kvalitativa intervjuer. 

Vidare definierar Blomkvist & Hallin (2014) sekundärdata som existerande material 

tolkat och analyserat av andra författare. Sekundärdata i studien kommer från 

litteraturstudier som skapar ett ramverk.  

 

2.2.1 Litteraturstudier  

En litteraturstudie används för att utforska existerande forskning (Blomqvist & Hallin, 

2013). Syftet med en litteraturstudie är att granska och sammanfatta tidigare litteratur som 

är relevant till det valda ämnet för att skapa ett bredare perspektiv av det som redan är 

känt inom området (Yin, 2013). Den teoretiska referensramen består av litteraturstudier 

från både vetenskapliga artiklar och böcker. Litteraturstudien förser studien med 

sekundärdata som bildar ett ramverk inom områdena materialflöde och 

tillverkningskostnad.  
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Böcker har främst använts för att beskriva och klargöra kända teorier och begrepp som 

logistik, logistikkostnader, tillverkningskostnad, materialflöde och kostnadskalkylering. 

Vetenskapliga artiklar har primärt använts för att utöka förståelsen mellan 

tillverkningskostnad och materialflöden. Databasen Discovery har använts för att söka 

efter vetenskapliga artiklar. Discovery är en samlingsdatabas kopplad till flera stora 

databaser som ScienceDirect, Scopus och Emerald. Vetenskapliga artiklarna har tagits 

fram genom sökorden “logistics”, “logistics costs”, “material flow” och “absorption 

costing”. Booleska funktioner som OR eller AND, har gett sökningarna ett mer anpassat 

resultat eftersom flera sökord kunde kombineras.  

 

Arbetet med att ta fram vetenskapliga artiklar inleddes med att använda 

samlingsdatabasen Discovery och söka efter respektive sökord. Sedan lästes samtliga 

titlar i resultatlistan och valde att gå vidare och läsa sammanfattningen på de artiklar som 

ansågs relevanta för studien. Slutligen inkluderades de mest relevanta artiklarna till 

ämnesområdet och artiklar äldre än 20 år exkluderades ur studien. Studien hade en strävan 

att inte inkludera artiklar äldre än 15 år eftersom ämnet logistikkostnader ständigt 

förändras och forskning går framåt. Däremot har ett fåtal artiklar inkluderats äldre än 15 

år, då informationen i artiklarna fortfarande upplevdes ha relevans till ämnet.  

 

2.2.2 Intervjuer 

Intervju är en metod som används i forskningssammanhang för att ta reda på åsikter, 

uppfattningar och kunskaper inom en bestämd population eller grupp (Yin, 2013). Enligt 

Ejvegård (2009) är den frågande i studien ofta kallad intervjuare och den svarande kallas 

respondent. I forskningssammanhang är det vanligast att intervjuaren frågar ut en 

respondent i taget. Intervjuer är tidskrävande både empiriskt och bearbetningsmässigt, 

därför är det av stor vikt att välja att intervjua rätt person för ändamålet och förbereda 

intervjuerna noggrant. Intervjuer med kvalitativ karaktär håller ofta en låg 

struktureringsnivå och tillåter respondenten att svara med egna ord och formuleringar. 

Standardiseringsnivå på intervjuerna avgör för om ordningsföljden på frågorna kan 

ändras (Ejvegård, 2009). 
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I denna studie har fyra intervjuer genomförts med berörd personal inom kvalitet och 

produktion. Frågor som ställdes under intervjuerna återfinns i bilaga 1, 2 och 3. 

Struktureringsnivån var låg och hade en öppen karaktär. Enligt Ejvegård (2009) är det 

mänskliga minnet dåligt på att komma ihåg detaljer och redan timmarna efter intervjuerna 

börjar detaljer suddas ut. Därför fanns det en klar arbetsfördelning i de semistrukturerade 

intervjuerna. Den ena var frågeställare och den andra var passiv i samtalet, förde 

anteckningar och ansvarade för ljudupptagningen. I en intervju användes 

inspelningsfunktionen i en mobil för ljudupptagning. Innan ljudinspelningen började hade 

respondentens samtycke säkerställts. De semistrukturerade intervjuerna inleddes med att 

frågeställaren gav informanten en orientering om studiens syfte. Utförda intervjuer 

presenteras i tabell 1 (Se tabell 2.1). 

 
Tabell 2.1 Utförda intervjuer. 

Informant Funktion Intervjuform Datum Varaktighet Ljudinspelning 

1 Kvalitet Semistrukturerad 2019-04-09 60 minuter Nej 

2 Produktion Semistrukturerad 2019-04-11 120 minuter Ja 

3 Kvalitet och 
produktion 

Semistrukturerad 2019-05-08 90 minuter Nej 

4 Kvalitet Ostrukturerad 2019-05-16 60 minuter Nej 

 

2.2.3 Observationer 

En observation bygger på att forskaren inte förlitar sig på vad informanten säger utan 

faktiskt gör (Blomkvist & Hallin, 2013). En observatör kan också observera fullständigt 

och inte delta i det som sker utan endast notera och följa med (Höst, Ragnell & Runeson, 

2006). Enligt Yin (2013) är observationer en källa till primärdata och är värdefull för 

studien då situationer upplevs med egna ögon. Anledningen till varför observationer 

genomförts var för att få en djupare förståelse för både verksamheten och produktionen. 

Observationer av produktionen skapade en uppfattning om processer och hur det fysiska 

materialet flödar. Under ett besök på fallföretaget observerades produktionen där 

aktiviteter och materialflöden förtydligades. Protokoll fördes för att dokumentera 

händelser och anteckningar togs för att kunna återge i text det som upplevts. Målet med 
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observationerna var att förstå verksamheten och se det som framkom under intervjuerna 

i verkligheten.  

 

2.2.4 Dokumentstudier 

Dokumentstudier kan användas för att beskriva verkligheten och betraktas som en 

alternativ källa av information (Patel & Davidson, 2011). Det är vanligt att samla in 

dokument i en fallstudie för att komplettera information som framkommit genom 

intervjuer och observationer (Blomqvist & Hallin, 2013). Studien har fått tillgång till 

fallföretagets kostnader i produktionen genom bland annat Excelfiler, företagsrutiner och 

data från affärssystem.  

 

2.3 Studiens kvalitet och metodkritik 
 

En studies kvalitet baseras på författarens förmåga att vara källkritisk. Källkritik betyder 

att författaren väljer källor med försiktighet och säkerställer relevans innan information 

inkluderas i studien (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). Vidare menar 

Ejvegård (2009) att en källa med flera andra källor före i led ger en lägre tillförlitlighet. 

Denna aspekt ger förstahandskällor mer preferens och spelar en viktig roll för studiens 

giltighet och tillförlitlighet. En primärkälla består av förstahandsinformation och har inte 

tolkats av någon annan än studiens författare. En sekundärkälla är en tolkning av en 

primärkälla och kan vara en vetenskaplig tidskrift eller en doktorsavhandling. 

Sekundärkällor kan vara mindre tillförlitliga då data tolkats utifrån en primärkälla och 

kan innehålla felaktig information. Vid insamling av data bör författaren kritiskt granska 

materialet innan det inkluderas i studien (Ejvegård, 2009).  

 

2.3.1 Validitet 

Validitet avgör studiens giltighet. Backman et al. (2012) menar att en källa nära studien i 

tiden är att föredra istället för en äldre. Det är också viktigt att källan tillhör rätt 

forskningsområde och har undersökts ur samma perspektiv. Det för att information ska 

vara relevant och inte innehålla föråldrad forskning. Med validitet menas också att 

forskaren är konsekvent i metoden och mäter det som är avsett att mäta (Backman et al., 
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2012). Enligt Ekengren & Hinnfors (2012) handlar validitet om att alla stadier i studien 

är relevant till syfte och problemformulering. Vidare skriver Ekengren & Hinnfors (2012) 

att en studie med låg validitet inte kan uppnå hög reliabilitet. För att höja studiens validitet 

utfördes en fallstudie där modellen tillämpades på ett tillverkande företag. Att insamla 

empiri genom en fallstudie kan klargöra osäkerheter och har positiv påverkan på 

validiteten. Under studiens gång återkopplades syftet för att säkerställa att den data som 

samlats fortfarande var relevant till det som skulle mätas. Validiteten styrktes även genom 

att den teoretiska referensramen endast innehöll relevant information för syfte och 

problembakgrund och en strävan fanns att inte inkludera forskning äldre än 15 år. 

 

2.3.2 Reliabilitet 

Höst et al. (2006) menar att reliabiliteten i en studie avgör studiens tillförlitlighet. 

Reliabiliteten avgör hur träffsäker metoden är för att besvara syftet. Om undersökningen 

kan upprepas och samma resultat uppnås har studien hög reliabilitet (Höst et al., 2006). 

Hög reliabilitet kan uppnås genom att förbereda undersökningen väl. Likaså kan hög 

reliabilitet uppnås genom att mäta variabler på flera sätt, exempelvis genom både 

intervjuer och observationer (Yin, 2013). Höst et al. (2006) menar att det är av stor vikt 

att en annan person insatt i ämnet granskar insamlad data och identifierar svagheter för 

att öka studiens tillförlitlighet. Ett sätt att uttrycka reliabilitet är sambandet mellan det 

objekt som undersöks och det objekt som faktiskt mäts. Högre samband leder till högre 

reliabilitet (Höst et al., 2006). 

 

För att öka reliabiliteten har författarna säkerställt att insamlat material som bildat 

modellen bestått av flera insamlingsområden. Teori består av en mängd referenser som 

innehåller liknande information. Empiriskt material har inte endast samlats in genom 

observationer utan kombinerats med intervjuer och dokumentstudier för att skapa en 

bredare förståelse. Studiens tidsomfång påverkade hur stort det insamlade materialet blev 

vilket kan inverka på reliabiliteten negativt. En annan aspekt som påverkar reliabiliteten 

negativt är att studien inte funnit någon tidigare forskning eller modell om kopplingen 

mellan materialflöden och tillverkningskostnad på detaljerad nivå. Studiens teoretiska 

referensram består av sekundärkällor och kan påverka reliabiliteten negativt då 

informationen tolkats av någon annan först. Även om studien endast inkluderat erkända 
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böcker och granskade vetenskapliga artiklar kan de innehålla felaktig information 

eftersom det är någon annans tolkning. 

 

2.3.3 Generaliserbarhet 

Enligt Olsson & Sörenssen (2011) är generaliserbarhet kopplat till hur läsaren kan ha 

nytta av och använda studien i eget arbete. Ett tecken på generaliserbarhet är om studien 

kan tillämpas på andra företag och i andra situationer än det som betraktats i studien. Om 

en studie ska kunna generaliseras bör dessa parametrar tas i beaktning:  

● Att reliabilitet och validitet är av hög grad 

● Att felkällor är utvärderade och eliminerade  

● Att studiens metodologi stämmer överens med syfte och frågeställningar 

(Olsson & Sörenssen, 2011). 

 

Studiens modell består av flertalet faktorer som påverkar tillverkningskostnaden. Faktorer 

är inhämtade genom empiri och teori och bildar en modell som ska kunna tillämpas på 

fler tillverkande företag. Modellen bör testas på fler än ett tillverkande företag för att öka 

generaliserbarheten. 

 

2.4 Forskningsetiska principer 
 

Forsman (1997) hävdar att forskning spelar en viktig roll för samhällets och individernas 

utveckling. Det är därför av stor vikt att samhället och medborgarna säkerställer att den 

forskning som bedrivs inriktas på väsentliga frågor och håller hög kvalitet. Detta krav 

kallas forskningskravet och innebär att den tillgängliga forskningen utvecklas, fördjupas 

och metoder förbättras. Gentemot forskningskravet har samhällets medlemmar ett krav 

på skydd mot obehörig insyn i livsförhållanden. Information som lämnas får inte kränka 

eller utsätta individen för fysisk eller psykisk skada. Detta krav kallas 

individskyddskravet och kan kategoriseras i fyra krav som forskningen måste förhålla sig 

till:  

● Informationskravet 

● Samtyckeskravet 

● Konfidentialitetskravet  
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● Nyttjandekravet  

(Forsman, 1997). 

 

Forskningsetiska överväganden  
Fallföretaget är ett tillverkande företag med omkring 30 anställda. Det ställer krav på 

forskningsetiska aspekter och individskyddskravet för att inte inskränka på individers 

integritet och inte inkludera information som direkt kan ledas tillbaka till personen. Under 

arbetets gång har överväganden skett om vilken information som kunnat inkluderas i 

studien för att hålla personens identitet konfidentiell. Inför varje intervju återgavs syfte 

och varför studien utförs. Därefter säkerställdes samtycke från uppgiftslämnaren. All 

information i studien är anonymiserat, inspelat material och anteckningar förstörs efter 

avslutad studie.  

Ett viktigt inslag i denna studie är hållbar utveckling. Hållbar utveckling kan delas upp i 

tre kategorier: Ekonomisk, social och ekologisk (Ammenberg, 2012). Under studiens 

gång har ekonomisk hållbarhet varit en viktig aspekt att ta hänsyn till.   
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs för den teori som samlats in genom böcker och vetenskapliga 

artiklar. Teoretiska referensramen bildar ett underlag för modellen. 

 
 

3.1 Logistik 

3.1.1 Begreppet logistik 

Lumsden (2012) menar att inom näringsverksamhet och industri förekommer flera 

definitioner av logistik. En definition av logistik är förflyttningen av material och 

människor genom aktiviteter för att tillfredsställa kunders behov (Lumsden, 2012). 

Vidare betonar Lumsden (2012) att logistik även innefattar styrning och planering av 

aktiviteterna i material- och informationsflödet. 

 

Intresseorganisationen Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) 

definierar logistik som: 

 

Logistik omfattar att på ett kostnadseffektivt sätt planera, genomföra och 

styra förflyttning och lagring av material och produkter från råvara till 

slutkund för att tillfredsställa kundens behov och önskemål. Dessutom 

innefattas det informationsflöde som behövs för att materialflödet ska 

fungera. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013, s. 23) 

 

En tredje definition på logistik är de sju R:en som Rutner & Langley (2000) beskriver. 

De sju R:en handlar om att kunden ska få rätt produkt med rätt kvalitet under rätt 

omständighet till rätt plats i rätt tid med rätt pris (Se figur 3.1). 

 



 

15 

 

 
Figur 3. 1. De sju R:en. Egen figur inspirerad av Rutner & Langley (2000). 

 

Oskarsson et al. (2013) menar att kunder ställer krav på tillverkande företag. Priset på 

produkten ska vara så lågt som möjlig och leveransen ska ske enligt kundens önskemål. 

Ur ett kundperspektiv är dessa krav rimliga att ställa på producenten. Ur producentens 

perspektiv kan det vara komplicerat att uppfylla dessa krav. För att kunna erbjuda ett lågt 

pris och leverera enligt överenskommelse behöver materialförsörjning, produktion och 

distribution vara samordnade. Många företag upplever idag svårigheter med att vara 

kostnadseffektiva och samtidigt hålla en hög leveransservice som motsvarar kundens 

svängning i efterfrågan. Mellan dessa aspekter uppstår en konflikt för att skapa effektiva 

funktioner specialiserade på vissa arbetsmoment och skapa effektiva processer för varje 

situation. Många företag har skapat specialiserade avdelningar och utnyttjar 

stordriftsfördelar genom att hitta gemensamma rutiner. Alla produkter är unika och om 

de behandlas på samma sätt gynnas inte alltid den enskilda produkten. Det leder till att 

företag inte gör det som kunden blir mest nöjd av. På motsvarande sätt kan ett för stort 

fokus på processer och kundnöjdhet leda till att funktionerna inte fungerar effektivt. 

Logistik handlar om att kombinera dessa två aspekter (Oskarsson et al., 2013). 
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3.1.2 Begrepp inom logistik 

 

3.1.2.1 Operation 

Enligt Olhager (2013) är operation en aktivitet där ingående materialet förädlas eller 

förändras till ett nytt stadie. En operation kan vara en materiell förändring i en maskin 

likaväl en immateriell förändring som planering (Olhager, 2013).  

 

3.1.2.2 Operationstid 

Olhager (2013) menar att operationstid kan delas upp i två komponenter: styck- och 

ställtid. Stycktiden är tiden för att bearbeta en detalj och ställtiden är tiden för att ställa 

om maskinen till nästa produkt eller program. Total operationstid kan beräknas genom att 

summera ställtiden och storleken på partiet som sedan multipliceras med stycktiden 

(Olhager, 2013). 

 

3.1.2.3 Lager 

Olhager (2013) menar att lager kan finnas på flera ställen i företag och kan ha olika 

ändamål. Vidare menar Olhager (2013) att lager kan delas upp i tre lagertyper: förråd, 

produkter i arbete (PIA) och färdigvarulager. I lagertypen förråd förvaras råmaterial och 

komponenter i väntan på bearbetning. I lagertypen PIA förvaras artiklar som är under 

bearbetning och kallas ofta mellanlager. I lagertypen färdigvarulager förvaras färdiga 

slutprodukter redo att levereras till slutkund (Olhager, 2013).  

 

3.1.2.4 Transporter 

Lumsden (2012) definierar en transport som en förflyttning av material eller gods. 

Kostnaden för transport kan kategorisera i två undergrupper av kostnader:  

● Transportkostnad 

● Övriga transportkostnader 

Transportkostnad är kostnader som uppstår för den fysiska förflyttningen av material eller 

gods och omfattar kostnader för lastning, omlastning, lossning och förflyttning. Övriga 

transportkostnader är kostnader för verksamheten som behövs för att kunna planera och 

utföra transporten. Det innefattar många kostnader som exempelvis planering, tillfällig 

lagring och förpackningsmaterial (Lumsden, 2012). 
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3.1.2.5 Materialflöde 

Enligt Oskarsson et al. (2013) har materialflöden inverkan på företags logistiska framfart. 

Olhager (2013) menar att materialflöden i produktion består av flertalet processer som 

innefattar operationer, förflyttning och lagring av material. Materialflöde i produktion 

kan visualiseras med ett materialflödesschema. Materialflödesschema är ett verktyg för 

att beskriva den totala processen och organiserar upp samtliga materiella processer i en 

logisk flödesorientering. Schemat kan lägga grund för förbättringsarbete inom produktion 

(Olhager, 2013). 

 

3.1.2.6 Processflödesanalys 

En modell för att visualisera och analysera ett materialflöde är enligt Olhager (2013) 

processflödesanalys. Youngman (2006) menar att processflödesanalys har sitt ursprung 

från den tidiga industriella revolutionen och har sedan tidigt 2000-tal använts frekvent 

som ett analysverktyg för industrins produktion. Processflödesanalys syftar till att 

studera, förtydliga och optimera arbetsprocesser i hela eller delar av produktionskedjan 

(Youngman, 2006). Olhager (2013) beskriver att symbolerna nedan används för att 

redovisa processerna grafiskt: 

 

●  = Operation. Aktivitet utförs kan förändra eller förädla men kan också vara 

en ankomstkontroll. Exempelvis fräsning eller svarvning.  

● = Transport. Förflyttning av material mellan aktiviteter. 

● = Hantering. Kortare transporter inom en station, förflyttning mellan 

mellanlager och maskin, lastning.  

● = Lager. Material/Produkter som ligger och väntar på att bli bearbetade i 

nästa operation. 

● = Kontroll. Produkten inspekteras för att upptäcka fel innan den fortsätter i 

produktionskedjan. 

 

3.1.2.7 Affärssystem 

Enligt Olhager (2013) behövs digitala informationssystem idag på företag för att kunna 

planera och styra organisationer. Då mängden information är för stor för att kunna hantera 

manuellt och informationsteknologin erbjuder en god funktionalitet för beslutstagande. 
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Ordet affärssystem är den svenska benämningen på tillverkande företags 

informationssystem. Dagens affärssystem har gått från att enbart tillhandahålla 

information från produktionen till att stödja personalplanering, försäljning och underhåll 

av lokaler och maskiner (Olhager, 2013). 

 

3.2 Logistikkostnader 
 

Enligt Kiisler, Hilmola & Tolli (2017) har logistikbegreppet flertalet faktorer som 

påverkar den totala kostnaden. Kiisler et al. (2017) menar att de kostnadsdrivare som 

påverkar den totala logistikkostnaden är:  

● Kostnader för transport 

● Kostnader för att administrera logistikaktiviteter 

● Kostnader för att lagra varor 

● Kostnader för lagerhantering 

● Kostnader för övriga aktiviteter rörande logistik 

 

3.2.1 Totalkostnadsmodellen för logistikkostnader 

Totalkostnadsmodellen innebär att samtliga logistikkostnader är inräknade. Ett beslut i en 

logistikkedja innebär ofta att vissa kostnader sjunker medan andra stiger. Det är därför 

viktigt att se totala kostnaden när ett beslut tas och inte enskilda kostnadsposter. Dessa 

kostnadsavvägningar ligger till grund för totalkostnadsmodellen för logistikkostnader. I 

totalkostnadsmodellen ingår fem kostnadskategorier (Oskarsson et al. 2013). (Se figur 

3.2) 
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Figur 3. 2. Oskarsson et al. (2013) totalkostnadsmodellen. 

 

Lagerföringskostnad 

Enligt Kiisler et al. (2017) och Oskarsson et al. (2013) är lagerförda varor eller material 

kapital som binds i en process. Bundet kapital kallas kapitalbindning och är finansiella 

medel som skulle kunna användas för att öka intäkter. Denna förlorade intäkt benämns 

kapitalkostnad. Kapitalkostnad beräknas oftast som kalkylränta och motsvarar företagets 

krav på återinvestering. Lagerföring innebär även en risk för att produkter går sönder eller 

blir för gamla för att sälja eller använda. Detta är en kostnad och benämns riskkostnad 

(Kiisler et al., 2017; Oskarsson et al., 2013). Oskarsson et al. (2013) menar att beräkning 

av lagerföringskostnad kan göras genom att använda begreppet lagerhållningsränta som 

omfattar kapital- och riskkostnader multiplicerat med artikelvärdet (Oskarsson et al., 

2013). 

 

Lagerhanteringskostnader 

För att kunna lagra en produkt krävs personal som hanterar godset. Hantering kan vara 

registrering, inventering och plockning. Det krävs också yta och hantering-och 

lagringsutrustning som truckar, kranar, ställage och lastbärare. Dessa kostnader benämns 

lagerhanteringskostnader (Oskarsson et al., 2013; Kiisler et al., 2017). 
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Transportkostnader 

För att kunna utföra en transport krävs planering och administrering. Transportkostnader 

innefattar inte endast själva kostnaden för utförandet av transporten utan också 

administrering och planering. I posten transportkostnader inkluderas transporter till och 

från företaget och mellan olika anläggningar inom företaget (Oskarsson et al., 2013; 

Kiisler et al., 2017). 

 

Administrationskostnader 

För att ett företags logistiska aktiviteter ska vara möjliga krävs administration. 

Administrativa aktiviteter i logistik kan vara planering av transport, ordermottagning och 

leveransplanering. Dessa aktiviteter kallas administrationskostnader. (Oskarsson et al., 

2013; Kiisler et al., 2017). 

 

Övriga kostnader 

Enligt Oskarsson et al. (2013) och Kiisler et al. (2017) kan övriga logistikkostnader 

omfatta många kostnader och nedan ges exempel på kostnader som har inflytande på 

totalkostnaden: 

● Logistikrelaterade kostnader: Kostnader som uppkommer av val som görs i 

logistiken. Exempel är överkapacitet i produktionen som krävs om företag kortar 

ledtider. 

● Informationskostnader: Kostnader som hänförs till informationssystem som 

krävs för att planera och samordna materialflödet. 

● Materialkostnader: Kostnader för det inköpta materialet.  

● Emballagekostnader: Kostnader för eventuell förpackning/emballage. 

 

3.3 Kostnadskalkyler 
 

Enligt Chen & Wang (2007) är kostnadskalkylering en process för att beräkna kostnaden 

för en specifik produkt. Fisher & Krumwiede (2015) menar att kostnadskalkyler är ett 

analytiskt verktyg inom företag och kan vara underlag för strategiska beslut. En perfekt 

kostnadskalkyl finns inte då kalkyler är en tolkning av verkligheten och sämre tolkningar 

kan leda till skadliga strategier (Andersson, 2013; Fisher & Krumwiede, 2015). Fisher & 
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Krumwiede (2015) menar att kostnadskalkyler ger ökad kontroll över produktens 

operationer och dess kostnader.  

 

3.3.1 Självkostnadskalkylering 

Enligt Niazi et al. (2006) och Lere (2001) är kostnadsuppskattning viktigt för tillverkande 

företag eftersom det direkt påverkar lönsamheten. De menar att om produkters pris 

kalkyleras lågt kan företag förlora inkomst och finansiella problem kan uppstå. Om 

produkter kalkyleras högt kan företag förlora marknadsandelar (Niazi et al., 2006; Lere, 

2001). 

 

Direkta och indirekta kostnader 

Lantz, Isaksson & Löfsten (2014) menar att självkostnadskalkylering kan delas upp i 

direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader har en tydlig koppling till 

kalkylobjektet och är de kostnader som endast påverkar det objektet. Indirekta kostnader 

kallas även omkostnader och har en svagare koppling till kalkylobjektet då kostnaderna 

påverkar flera kalkylobjekt samtidigt. I självkostnadskalkylering delas de indirekta 

kostnaderna upp mellan de olika kalkylobjekten som påverkas (Lantz et al., 2014). 

 

Självkostnadskalkylering inom tillverkande företag 

Lantz et al. (2014) menar att självkostnadskalkylering inom tillverkande företag delas upp 

med fyra direkta och fyra indirekta kostnader med ett adderande vinstpålägg. Kostnaderna 

sorteras upp i tre kategorier enligt kalkyltrappan för tillverkande företag (Se figur 3.3). 

Första kategorin är tillverkningskostnad och innefattar direkta materialkostnader, 

materialomkostnader, direkta lönekostnader, tillverkningsomkostnader och speciella 

direkta tillverkningskostnader. Den andra kategorin är självkostnad och innehåller alla 

kostnader inom tillverkningskostnaden och adderar affärsomkostnader (AFFO) som 

innehåller administrationsomkostnader, försäljningsomkostnader samt direkta 

försäljningskostnader.  Den sista kategorin är ett vinstpålägg på självkostnaden för att 

utforma försäljningspriset (Lantz et al., 2014). 

 



 

22 

 

 
Figur 3. 3. Kalkyltrappan för tillverkande företag (Lantz et al., 2014). 

 

3.3.1.1 Kostnader inom självkostnadskalkylering 

Nedan förklaras de olika kostnaderna för självkostnadskalkylering i tillverkande företag 

som visas i figur 3.3. 

 

Direkta materialkostnader (DM) 

Lantz et al. (2014) menar att DM är de direkta kostnader för det material som 

tillverkningen förbrukar för kalkylobjektet. DM inkluderar även kostnaderna som 

tillkommer för att transportera materialet till produktionen. Nedan visas relaterade DM 

kostnader enligt Lantz et al. (2014): 

● Material och råvaror 

● Kontroll vid leverans av ingående varor 

● Komponenter 

● Fraktkostnader 

● Tull 

 

Materialomkostnader (MO) 

Enligt Andersson (2013) är MO de kostnader som relaterar till produktionens 

materialflöde. MO innefattar då kostnaderna nedan: 

● Inköpsverksamhet 

● Lagerhantering 
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● Lokal 

● Svinn & inkurans 

● Försäkringar 

● Räntekostnader 

 

Direkta lönekostnader (DL) 

Enligt Lantz et al. (2014) är DL de lönekostnader som direkt kopplas till kalkylobjektet. 

De bryter ned DL i tre faktorer: 

● Producerande personal 

● Övertidskostnad 

● Utbildningskostnad 

 

Tillverkningsomkostnader (TO) 

Andersson (2013) menar att TO är de indirekta kostnaderna med relation till 

tillverkningen. TO kan delas upp i flera separata kostnader om de står för en stor del av 

tillverkningskostnaden. Nedan visas relaterade TO kostnader enligt Lantz et al. (2014) 

samt Andersson (2013): 

● Avskrivningar och räntekostnader på maskiner samt byggnader  

● Lön till personal för produktionens planering 

● El- och energikostnader 

● Lokalkostnader 

● Underhåll 

 

Speciella direkta tillverkningskostnader (SDT) 

SDT är andra kostnader som direkt kan hänföras till ett visst kalkylobjekt. Exempel på 

speciella direkta tillverkningskostnader är verktyg lämpade för att kunna tillverka 

objektet, kostnader som uppstår i konstruktionsfasen och kostnader för patent som ska 

skydda objektet (Lantz et al., 2014).  

 

Administrationsomkostnader (AO) 

AO rör kostnader för att kunna administrera en tillverkning, som lön till 

ekonomiavdelningen eller kontorsmaterial som används och förbrukas (Andersson, 2013; 

Lantz et al., 2014).   



 

24 

 

 

Försäljningsomkostnader (FO) 

Andersson (2013) menar att FO är de indirekta kostnaderna som uppkommer vid 

försäljning, marknadsundersökning, marknadsföring och marknadsanalys. Nedan visas 

kostnader som relateras med FO: 

● Löner för orderhanterare och säljare 

● Reklamkostnader 

● Resekostnader 

● Kostnader för färdigvarulager 

 

Direkta försäljningskostnader (DF) 

Lantz et al. (2014) menar att DF är kostnader som uppstår när produkten ska 

marknadsföras och säljas till kund. Exempel på DF är lön till säljare som både 

marknadsför, reklamför och säljer produkten till kund. Provision till säljare ingår också i 

DF likaså kostnader för skapande och färdigställande av reklam för produkten.  

 

3.3.1.2 Påläggskalkylering 

Enligt Andersson (2013) är påläggskalkylering en fördelningsnyckel för omkostnader 

inom självkostnadskalkylering. Fördelningen relaterar omkostnaderna till de direkta 

kostnaderna i form av ett procentuellt pålägg. Det betyder att omkostnaderna 

kalkylmässigt växer med de direkta kostnaderna. De kostnader där pålägg adderas till är 

materialomkostnader till direkta materialkostnader, tillverkningsomkostnader till direkta 

lönekostnader samt att ett AFFO pålägg adderas till hela tillverkningskostnaden 

(Andersson, 2013).  

För att beräkna en procentuell påläggssats menar Lantz et al. (2014) att de totala 

omkostnaderna måste divideras med de totala direkta kostnaderna (Se Formel 3.1). 

 

𝑃𝑃å𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 =
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑇𝑇𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜𝑜𝑔𝑔𝑜𝑜

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙 𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑜𝑜𝑔𝑔 𝑜𝑜𝑇𝑇𝑔𝑔𝑔𝑔𝑜𝑜𝑔𝑔𝑜𝑜
 

Formel 3. 1. Påläggssats(Andersson, 2013). 
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3.3.1.3 ABC-kalkylering 

Lantz et al. (2014) menar att ABC-kalkylering likt påläggskalkylering är en 

fördelningsnyckel till omkostnader inom självkostnadskalkylering. Fördelningen av 

omkostnader sker genom aktiviteter som relaterar till kalkylobjektet. Aktiviteterna 

varierar men använder alltid en kostnadsdrivare som är en beräkningsbar faktor. När en 

aktivitet används beräknas kostnaden för ett specifikt kalkylobjekt med hur mycket av 

aktiviteten som har använts genom den beräkningsbara kostnadsdrivaren (Lantz et al., 

2014). 

Andersson (2013) menar att det finns två faktorer som bestämmer hur mycket en 

kostnadsdrivare kostar vid förbrukning. Den första faktorn är vad aktiviteten kostar per 

tidsperiod och den andra är kostnadsdrivarvolymen som har uppnåtts under samma 

period. Divideras aktivitetens kostnad per tidsperiod med kostnadsdrivarvolymen under 

samma tidsperiod blir talet vad kostnaden blir per kostnadsdrivarenhet (Se figur 3.4). 

 

 
Figur 3. 4. Ekvation för att räkna ut kostnad per kostnadsdrivarenhet. 
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4. Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs fallföretagets produktionssätt och deras metod för att bestämma 

tillverkningskostnad.  

 
 

4.1 Fallföretaget 
 

Alderholmens mekaniska är en mekanisk verkstad i Gävle som tillverkar produkter 

genom skärande bearbetning. Företaget är främst inriktat på fräsning och svarvning. 

Alderholmens mekaniska erbjuder kunder tre sätt att beställa produkter: tillverkning mot 

order vid enstaka beställningar, serietillverkning vid regelbundna kvantiteter och 

akuttillverkning när kunder efterfrågar produkter snabbt. I produktionen finns en modern 

maskinpark med CNC-styrda maskiner som ger flexibilitet att kunna tillverka det kunder 

efterfrågar (Alderholmens mekaniska, uå). 

 

Organisationen består av en VD med ledningsgrupp som stöd. I ledningsgruppen ingår 

produktionschefen, marknadschefen och produktionsledare. Ledningsgruppen och VD:n 

har stöd av en ekonomiassistent. Under dessa poster finns tre huvudsakliga avdelningar: 

Marknadsföring, inköp och produktion. Under studiens gång har företaget gjort 

organisationsändringar och företagets struktur ser annorlunda ut i dagsläget. Företaget 

köptes av nuvarande VD år 2007 och har sedan dess växt till dubbel storlek, både i antalet 

anställda och omsättning. 

 

4.2 Tillverkningen 
 

Alderholmens mekaniska tillverkar produkter på tre sätt. Tillverkning mot order, akut 

tillverkning och serietillverkning. Tillverkning mot order riktas mot enstaka 

beställningar, akut tillverkning mot snabba leveranser och serietillverkning vid 

återkommande kvantiteter. Denna studie fokuseras mot en produkt i serietillverkningen. 

Alderholmens mekaniska beskriver att processen innan en serietillverkning startar består 

av att hitta rätt kund och vinna kundens förtroende genom att erbjuda hög 
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leveranssäkerhet och ett marknadsmässigt pris. Alderholmens mekaniska har ett mål på 

95 % leveranssäkerhet. Nästa steg är att produktionschefen ser över vilka maskiner som 

finns tillgängliga och planerar produktionen därefter. Företaget har en prognos för 

kundefterfrågan som sträcks 12 månader framåt. Själva produktionen och 

maskinutnyttjande planeras sex månader framåt. Slutligen startar serieproduktionen. 

Serieproduktionen står för mer än 50 % av lönsamheten och utgör en viktig del för 

företagets ekonomiska resultat.  

 

Alderholmens mekaniska köper in råmaterial från leverantörer i större kvantiteter. 

Råmaterial kan vara en rundstång av stål som kapas och lagras sedan för att invänta 

produktionsstart. Alderholmens mekaniska väljer att kapa en hel stång istället för det 

exakta antalet bitar som behövs för att minska på ställkostnaderna. Den totala kostnaden 

för kapning av rundstång blir således mindre eftersom maskinen bara behöver ställas om 

en gång. De artiklar som inte behövs direkt läggs i ett mellanlager. Alderholmens 

mekaniska arbetar på samma sätt i produktionen. Maskinerna tar lång tid att ställa om 

från ett program till ett annat och därför väljer företaget att köra så många som möjligt 

och lagra produkter för att minska på styck- och ställkostnad. Det leder till att 

Alderholmens mekaniska kör stora kvantiteter samtidigt. Under intervjuerna framkom det 

att maskinerna har ledig kapacitet men företaget saknar personal för att kunna köra 

maskinerna. Under planeringsstadiet av produktionen ser ledningen att det finns ledig 

kapacitet i maskinerna men kontrollerar inte personalens kapacitet. Det leder till att 

planering finns för personalen att köra x antal timmar i maskinerna men tiden är inte alltid 

tillräcklig.  

 

Under intervjuer och observationer framkom det att företaget har lagringspunkter, 

transporter och operationer. I studien presenteras aktiviteterna grafiskt genom symbolerna 

triangel, pil och cirkel. Triangel symboliserar lagring. En lagringspunkt kan vara lagring 

bredvid maskin på en pall eller i ett pallställ i färdigvarulagret. Pil symboliserar 

transporter. En transport kan vara mellan Alderholmens mekaniska och legoföretag som 

utför ytbehandling. Cirkel symboliserar operation. En operation kan vara inköp eller en 

förädlingsoperation i maskin.  
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4.3 Bestämning av tillverkningskostnader 
 

I dagsläget har Alderholmens mekaniska inte ett standardiserat tillvägagångssätt för att 

bestämma tillverkningskostnader för produkter. Företaget använder affärssystemet 

Monitor för att registrera händelser som inkommande material, förbrukat material, 

operationstider, lagringstider och kostnader. Anställda i produktionen använder Monitor 

för att registrera produktionsprocessen och produktionsansvarig tar ut rapporter från 

Monitor gällande materialförbrukning, operationstider, ledtider. Inom företaget råder 

olika åsikter om hur produktionen ska planeras och kostnader beräknas. Försäljningspris 

bestäms i dagsläget delvis genom känsla och kunskap om marknaden men även genom 

kostnadsfaktorer som företaget identifierat. Priset beror även på om kunden är 

återkommande och kvantiteten på beställningen. 

 

Alderholmens mekaniska har insett att det är bekymmersamt att inget standardiserat 

tillvägagångssätt eller modell finns för att beräkna tillverkningskostnad för en produkt. 

Det har lett till osäkerhet om det pris som kunder betalar täcker alla kostnader som uppstår 

i produktionen. Om priset blir för högt kommer kunder leta efter ett annat företag som 

kan erbjuda ett lägre pris. Om priset är för lågt kommer företaget istället göra 

minusresultat. Det har lett till att några anställda i ledningsgruppen börjat skissa på hur 

kostnader ska fördelas i produktionen. Under arbetets gång har Alderholmens mekaniska 

arbetat med kostnadsfördelningen och den kan se annorlunda ut nu än vad den gjorde när 

intervjuerna utfördes för att få in information. 

 

Nedan följer information som Alderholmens mekaniska skissat på för att fördela 

kostnader:  

● Materialkostnader: Kostnader för inköpt material som används för att tillverka 

en produkt.  

● Materialomkostnader: Kostnader för hantering av material. Inköpsverksamhet, 

lön till anställda i produktionen, lagringskostnader, lagringspersonal och truckar 

som används. 

● Legoomkostnader: Kostnader för ytbehandling hos legoföretag, transport till och 

från företaget som utför ytbehandling. 
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● Fasta kostnader: Kostnader som rör verksamheten. Lokalkostnader, 

driftskostnader, förbrukningsinventarier, programvaror, arbetskläder, 

arbetstelefoner, redovisningstjänster, IT-system, bankkostnader och 

räntekostnader. 

● Verklig kostnad maskin: Kostnader för leasing av maskin eller ränta plus 

avskrivning av maskin.  

● Timkostnad för produktionsgrupper: Kostnader för fasta kostnader fördelat på 

maskintimmar plus maskinkostnaden. 

● Affärsomkostnader: Kostnader för resekostnader, reklam, sponsring, tjänstebilar, 

lön för VD, kvalitetsansvarig och ekonomiassistent.  
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5. Utformning av modell för bestämning av 

tillverkningskostnad 

I detta kapitel presenteras den utformade modellen för bestämning av 

tillverkningskostnad med utgångspunkt från materialflöde med avseende på operation, 

lagring och transport. Modellen bygger på kostnadsfaktorer funna i empiri och teori och 

riktas mot tillverkande företag. 

 
 

5.1 Modell för bestämning av tillverkningskostnad 
 

Olhager (2013) menar att i serietillverkande företag finns processer som omvandlar 

råmaterial till färdiga slutprodukter. Tillverkningskostnad är samtliga kostnader som 

uppstår då en produkt produceras (Olhager, 2013). I studien har teoretiska och empiriska 

undersökningar utförts med syfte att redogöra för kostnadsfaktorer som påverkar 

tillverkningskostnaden inom tillverkande företag. Modellens avsikt är att kategorisera och 

förklara kostnader som uppstår inom tillverkande företag genom aktiviteter som redovisas 

med ett materialflöde. Modellen använder tre aktiviteter för att kategorisera 

kostnadsfaktorer. Aktiviteterna är operation, lagring och transport. I modellen definieras 

tillverkningskostnad som en summering av samtliga kostnader för operation, lagring och 

transport i materialflödet. I modellen förkortas ordet tillverkningskostnad till TK (Se figur 

5.1). 
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Figur 5. 1. Modell för bestämning av tillverkningskostnad (TK). 

 

5.1.1 Materialflöde 

Enligt Youngman (2006) syftar processflödesanalys på att analysera produktionen i en 

industri. Arbetsprocesser i hela eller delar av produktionskedjan redovisas grafiskt genom 

symboler (Youngman, 2006). Olhager (2013) menar att ett materialflöde består av 

flertalet processer som omfattar hantering, förflyttning och lagring av material (Olhager, 

2013). Materialflödet i modellen identifieras med tre aktiviteter: operation, lagring och 

transport. Aktiviteten transport kopplar ihop produktionens operationer och 

lagringspunkter i en logisk följd. Aktiviteterna i materialflödet kartläggs och visualiseras 

med cirkel (operation), triangel (lagring) och pil (transport). 

 

5.1.2 Operation 

Enligt Olhager (2013) är operation en aktivitet där ingående materialet förädlas eller 

förändras till ett nytt stadie. En operation kan vara en materiell förändring liksom en 

informationsförändring. Exempel på operationer är montering, planering och svarvning. 

I modellen definieras aktiviteten operation som den del av materialflödet där material 

eller information förädlas eller förändras. 
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5.1.2.1 Operationskostnader 

 

Lönekostnader 

Lönekostnader är kostnader som uppstår för att personal ska utföra en specifik operation. 

Likt direkta lönekostnader inom självkostnadskalkylering kan lönekostnader brytas ner 

till tre delkostnader (Lantz, 2014):  

● Kostnader för producerande personal 

● Övertidskostnader 

● Utbildningskostnader 

 

Materialkostnader 

Materialkostnader är kostnaden för det material som förbrukas eller förädlas inom en 

operation (Lantz, 2014). 

 

Förädlingskostnader 

Förädlingskostnader definieras i modellen som de kostnader som relaterar till förädling 

av material i en operation. Kostnaden beräknas likt ABC-kalkylering och använder en 

vald aktivitet som fördelar alla kostnader vid förbrukning genom en kostnadsdrivare 

(Andersson, 2013). Kostnaderna som relaterar till förädlingskostnader är samma som 

självkostnadskalkyleringens tillverkningsomkostnader och innehåller följande delar 

(Andersson, 2013; Lantz, 2014): 

● Räntekostnader och avskrivningar på maskiner och byggnader 

● Leasingkostnader 

● Lönekostnader för produktionsplanering 

● Energikostnader 

● Lokalkostnader 

● Kostnader för underhålls 

● Kostnader för utrustning 

 

Speciella operationskostnader 

Speciella operationskostnader är de kostnader som relaterar till övriga operationer inom 

tillverkande företag. Exempel på speciella operationskostnader som studien identifierat 
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är kostnaden för inköpsverksamhet samt kostnaden för legotillverkning (Egen definition 

i modellen). 

 

5.1.3 Lagring 

Oskarsson et al. (2013) definierar lagring som en plats där material eller varor är placerade 

i väntan på att bli bearbetade i nästa process eller bli sålda. Lagringskostnader kan 

kategoriseras i två kostnadsposter enligt totalkostnadsmodellen. Dessa poster är 

lagerhanterings- och lagerföringskostnader (Oskarsson et al., 2013). 

 

5.1.3.1 Lagringskostnader 

Lagringskostnader innefattar alla kostnader för att lagerföra produkter. Andersson (2013) 

beskriver att självkostnadskalkylering använder begrepp som materialomkostnader och 

försäljningsomkostnader för att fördela kostnader som rör lagerverksamhet. Andersson 

(2013) beskriver också att materialomkostnader omfattar kostnader för drift av lokalyta 

för lagring, kostnader för att bedriva förrådsverksamhet, försäkringar på inköpt material, 

räntekostnader på bundet kapital och svinn och inkurans (Andersson, 2013). Enligt Lantz 

et al. (2014) är försäljningsomkostnader kostnader som uppstår i samband med 

försäljning av objekt. Det kan exempelvis vara färdigvarulager där produkter placeras i 

väntan på att säljas (Lantz et al., 2014).  

 

I modellen har de materialomkostnader som Andersson (2013) nämner i 

självkostnadskalkylering kombinerats med Oskarsson et al. (2013) totalkostnadsmodell 

som innehåller begreppen lagerhanteringskostnad och lagerföringskostnad. Studien har 

valt att placera färdigvarulager under lagringskostnad likt totalkostnadsmodellen till 

skillnad från självkostnadskalkylering som placerar färdigvarulager under 

affärsomkostnader (Oskarsson et al., 2013; Andersson, 2013). Samlingsbegreppet för 

samtliga kostnadsfaktorer blir lagringskostnad. 

 

Lagerhanteringskostnad 

Lagerhanteringskostnader är de kostnader som uppstår för att bedriva förrådsverksamhet 

(Oskarsson et al., 2013): 

● Lokalkostnader 
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● Kostnader för lagrings- och hanteringsutrustning 

● Lönekostnader för personal som arbetar i lager 

 

Lagerföringskostnader 

Lagerföringskostnader är kostnader för att ha produkter i lager (Oskarsson et al. 2013): 

● Kostnader för försäkring på inköpt material 

● Kapitalbindning (Räntekostnader för bundet kapital) 

● Kostnader för svinn och inkurans 

 

5.1.4 Transport 

Lumsden (2012) definierar transport som förflyttning av varor eller gods från en plats till 

en annan. Aktiviteten transport i modellen omfattar kostnader för transporter mellan 

aktiviteter. Det kan vara transport med truck från ett mellanlager till nästa operation, 

likaså transport från mellanlager till annan anläggning. 

 

5.1.4.1 Transportkostnader 

Enligt Lumsden (2012) kan kostnaden för en transport delas upp i två huvudgrupper:  

● Transportkostnader 

● Övriga transportkostnader 

Transportkostnad behandlar kostnaderna för den fysiska förflyttning av materialet som 

lastning, omlastning, lossning och förflyttning. Övriga transportkostnader behandlar 

kostnader som rör verksamheten för att kunna utföra transporter (Lumsden, 2012). 

Modellen definierar transportkostnad som de kostnader som sker vid förflyttningen av 

material mellan aktiviteter. 
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6. Tillämpning och utvärdering av modell 

I detta kapitel tillämpas modellen på Alderholmens mekaniska och totala 

tillverkningskostnaden för komponent A presenteras. Kapitlet avslutas med att modellen 

utvärderas.

 

 

6.1 Tillämpning av modell 
 

Tillämpning av studiens modell är utförd på komponent A som tillverkas hos fallföretaget 

Alderholmens mekaniska. Komponent A är en av 40 komponenter som ingår i slutprodukt 

X (Komponent A och slutprodukt X motsvarar verkliga produkter men av sekretesskäl 

benämns de under fiktiva namn i studien). Alla kostnader i modellen är inhämtade från 

fallföretaget och gäller endast för komponent A. Siffror som erhållits från företaget är i 

viss mån uppskattade men har sin grund i verkliga kostnader hämtade från fallföretagets 

interna dokument som Excelfiler och affärssystemet Monitor. Komponent A:s 

materialflöde innehåller sju unika operationer innan slutmonteringen av produkt X. 

Operationerna är planering, inköp, inleverans, kapning, fräsning, lego-operation och 

förmontering. Innan och mellan operationerna finns ett råvarulager och tre mellanlager. 

Transport sker fram och tillbaka från det externa legoföretaget. 

Nedan visas aktiviteterna i komponent A:s materialflöde (se figur 6.1). 

 

 
Figur 6. 1. Materialflöde komponent A. 
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6.1.1 Operationskostnader 

 

Operation - Planering      

Operationen planering innehåller förädlingskostnader som styrs av kostnadsdrivaren 

“antal använda minuter” i form av lön till planeringspersonal. Kostnaden för operationen 

är 3,97 kr/minut. Tiden för planeringen av en komponent uppskattades av företaget till en 

minut och gav en förädlingskostnad på 3,97 kr/komponent. 

● Förädlingskostnad: 3,97 kr/komponent. 

 

Operation - Inköp 

I modellen definieras inköp som en speciell operationskostnad. Materialet som beställs 

räknas in i materialkostnad. Inköp hade en kostnadsdrivare som var “antal använda 

minuter”. Kostnadsdrivaren beräknades av fallföretaget till 3,17 kr/min. Fallföretaget 

uppskattade att en minut av inköpstid behövdes per komponent. Det ger ett inköpspris på 

3,17 kr/komponent. Materialkostnaden per komponent uppgick till 20 kr/komponent. 

Tillsammans adderas operationens kostnader till 23,17 kr/komponent. 

● Speciell operationskostnad: 3,17 kr/komponent. 

● Materialkostnad: 20 kr/komponent. 

○ Summa: 23,17 kr/komponent. 

 

Operation - Inleverans 

Inleverans definieras enligt modellen som en lagerhanteringskostnad men fallföretaget 

ansåg att det skulle beräknas som en operation då de inte räknat in någon annan kostnad 

än lönekostnad för operationen. Operationens kostnader styrs av en kostnadsdrivare som 

räknar “antal använda minuter”. Kostnadsdrivaren beräknas av fallföretaget till 3,17 

kr/min. Företaget uppskattade att operationen tar två minuter per komponent och 

operationens kostnad blir 6,34 kr/komponent.  

● Lönekostnad: 6,34 kr/komponent. 
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Operation - Kapning 

Kapning innehåller lönekostnader samt förädlingskostnader. Lönekostnaden per detalj 

uppskattades av företaget till 0,10 kr/komponent. Förädlingskostnaden styrs av 

kostnadsdrivaren “antal minuter i maskin” och uppskattades till 0,33 kr/min. Tiden för att 

kapa en komponent är 0,05 minuter vilket gör förädlingskostnaden till 0,02 

kr/komponent. Totala kostnaden för kapningen är 0,12 kr/komponent. 

● Lönekostnad: 0,10 kr/komponent. 

● Förädlingskostnad: 0,02 kr/komponent. 

○ Summa: 0,12 kr/komponent. 

 

Operation - Fräsning 

Fräsning innehåller förädlingskostnader och lönekostnader. Kostnaderna bestäms av en 

gemensam kostnadsdrivare som är “antal minuter i maskin”. Förädlingskostnaderna inom 

operationen tar upp alla kostnader inom modellen förutom lön för planeringspersonal. 

Förädlingskostnaden är 9,17 kr/min och lönekostnaden för operationen uppskattas av 

företaget vara 6,33 kr/min. Den totala minutkostnaden för fräsning blir då 15,50 kr/min. 

Tiden för fräsning av en komponent är 5,15 minuter och gör att förädlingskostnaden blir 

47,23 kr/komponent, lönekostnaden blir 32,60 kr/komponent och totala kostnaden för 

operationen blir då 79,83 kr/komponent. 

● Förädlingskostnad: 47,23 kr/komponent.  

● Lönekostnad: 32,60 kr/komponent. 

○ Summa: 79,83 kr/komponent. 

 

Operation - Lego-operation 

Lego-operation är en speciell operationskostnad och har ett fast pris på 7 kr/komponent. 

● Speciell operationskostnad: 7 kr/komponent. 
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Operation - Förmontering 

Förmontering innehåller lönekostnader som uppgår till 2,98 kr/min. Företaget uppskattar 

att förmonteringen tar cirka tre minuter att genomföra vilket gör att operationens kostnad 

blir 8,94 kr/komponent. 

● Lönekostnad: 8,94 kr/komponent. 

 

Summering av samtliga operationskostnader: 129,37 kr/komponent. 

 

6.1.2 Lagringskostnader 

Kostnaderna för lagerhållning och lagerföring erhölls av företaget som en totalsumma för 

komponentens samtliga lagringspunkter (råvarulager och tre mellanlager). Kostnaden 

beräknades med en påläggssats på materialet. Påläggssatsen var 5 % och 

materialkostnaden uppgick till 20 kr/komponent. Totala lagringskostnaden för 

komponent A uppgick till 1 kr/komponent. Fördelat på fyra lagringsplatser kostar vardera 

lagringspunkt 0,25 kr/komponent. 

● Råvarulager: 0,25 kr/komponent. 

● Mellanlager 1: 0,25 kr/komponent. 

● Mellanlager 2: 0,25 kr/komponent. 

● Mellanlager 3: 0,25 kr/komponent. 

○ Summa: 1 kr/komponent. 

 

Summering av samtliga lagringskostnader: 1 kr/komponent. 

 

6.1.3 Transportkostnader 

Två transportaktiviteter identifierades hos fallföretaget, en transport till ett externt 

legoföretag och en tillbaka till produktionen. Transportkostnaden hos fallföretaget är 

grovt uppskattad då flera produkter samtransporteras i olika kvantiteter till och från 

legoföretaget. Då transporten till och från legoföretaget är av samma längd uppskattas de 
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vara lika kostsamma. Transportkostnaden är idag 0,75 kr/komponent för vardera aktivitet. 

Den totala transportkostnaden för de två aktiviteterna blir 1,5 kr/komponent. 

● Transportkostnad till legoföretag: 0,75 kr/komponent. 

● Transportkostnad från legoföretag: 0,75 kr/komponent. 

○ Summa: 1,5 kr/komponent. 

 

Summering av samtliga transportkostnader: 1,5 kr/komponent. 

 

6.1.4 Totala tillverkningskostnaden för komponent A 

 

Nedan redovisas samtliga kostnader fördelat genom materialflödets aktiviteter (Se figur 

6.2). 

 
Figur 6. 2. Tillverkningskostnad Komponent A. 
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6.2 Utvärdering av modell 
 

Idag finns forskning inom båda områdena tillverkningskostnad och materialflöden. Då 

studien inte kunde finna någon modell med detaljerad koppling mellan 

tillverkningskostnad och materialflöden har modellen sin styrka i att kombinera dessa två 

punkter.  

 

Förståelse om processer 

Oskarsson et al. (2013) menar att förståelsen av företags processer är avgörande för att 

veta om en potentiell förändring blir en förbättring. En styrka med modellen är att den 

utökar förståelsen om processer inom företaget då de ekonomiska aspekterna kombineras 

med materialflödets aktiviteter. När materialflödet visualiseras förtydligas aktiviteter och 

kan indikera på vilken aktivitet som bär den största kostnaden. Detta kan bli underlag för 

förbättringsarbete.  

 

Logistik är inte endast förflyttningar 

Oskarsson et al. (2013) menar att logistik inte endast handlar om förflyttningar utan också 

om styrning och planering som krävs för att samordna aktiviteterna. En effektiv 

samordning av aktiviteterna leder till reducerade kostnader (Oskarsson et al., 2013). 

Modellen har inte tagit hänsyn till kostnaden för informationsflöden vilket enligt 

Oskarsson et al. (2013) är en viktig aktivitet för att uppnå effektiv logistik. 

 

Osäkerheten mellan intern och extern transport 

Vid tillämpning av modellen uppkom en osäkerhet hur transport kategoriseras i modellen. 

Olhager (2013) menar att transport omfattar både externa och interna transporter. Dock 

menar Oskarsson et al. (2013) att lagerhållningskostnad i totalkostnadsmodellen 

innehåller interna transporter, varpå en konflikt uppstår hur transportkostnader ska 

kategoriseras i modellen.  

 

Data ger pålitlighet 

Vid tillämpning av modellen på fallföretaget uppmärksammades att arbetet med 

fördelningen av kostnader behöver stora mängder data från produktionen för att bli 
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pålitligt. Företag som vill använda modellen behöver då erhålla kunskap om sin 

produktion och arbeta kontinuerligt för att upprätthålla rätt data för att få pålitliga resultat 

av modellen.  

 

Sammanfattning av modellen 

Modellen använder välkända ekonomiska och logistiska begrepp för att sortera kostnader 

som uppkommer i materialflödet. Materialflödet delas upp i tre logistiska aktiviteter som 

sedan kategoriseras med ekonomiska begrepp. Detta för att tydliggöra vilken data som 

behövs för att räkna ut tillverkningskostnaden. Modellen sammanfogar ekonomiska och 

logistiska begrepp och identifierar korrelationen mellan dem. Detta kan leda till större 

förståelse mellan ämnena men även få olika avdelningar inom företag att samarbeta. 

Sammanfattningsvis är modellen enkel att använda om tillgång till relevant data finns. 
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7. Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats, studiens bidrag, studiens begränsningar och 

rekommendation för fortsatta studier. 

 
 

7.1 Studiens slutsats 
Syftet med studien var att utforma och utvärdera en modell för bestämning av 

tillverkningskostnad med utgångspunkt från materialflöden i produktionen med avseende 

på lagring, transport och tillverkningsoperationer. Modellen bygger på att visualisera 

produktionsprocesser i materialflöden med aktiviteterna operation, lagring och transport. 

Med de visualiserade processerna beräknas kostnaderna som associeras med de olika 

processerna för framtagning av produktens tillverkningskostnad. Nedan besvaras 

forskningsfrågorna: 

 

1: Vilka aktiviteter och faktorer i produktionen påverkar tillverkningskostnaden? 

 

Studien har funnit att de aktiviteter i produktionen som påverkar tillverkningskostnaden 

är operation, lagring och transport. Inom operation, lagring och transport har flertalet 

kostnadsfaktorer identifierats.  

 

Kostnadsfaktorer identifierade inom operation:  

● lönekostnader 

● materialkostnader 

● förädlingskostnader 

● speciella operationskostnader 

 

Kostnadsfaktorer identifierade inom lagring: 

● lagerhantering 

● lagerföringskostnad  

 

Kostnadsfaktorer identifierade inom transport: 

● transportkostnader 
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2: Hur kan en modell utformas för bestämning av tillverkningskostnad med utgångspunkt 

från materialflöden i produktion med avseende på lagring, transport och 

tillverkningsoperationer? 

 

Genom empiri och teori har kostnadsfaktorer som påverkar tillverkningskostnaden 

samlats in och bildat en modell. Modellen använder aktiviteterna operation, lagring och 

transport för att visualisera produktionsprocesserna i materialflödet. I modellen definieras 

tillverkningskostnad som en summering av samtliga kostnader för operation, lagring och 

transport i materialflödet. Modellen som tagits fram visas nedan (Se figur 7.1). 

 

 
Figur 7. 1. Modell för bestämning av tillverkningskostnad (TK). 

 

7.2 Begränsningar 
 

Begränsningar bör omnämnas i denna studie då det kan ha påverkat studiens utfall. 

Tidigare forskning inom kopplingen mellan tillverkningskostnad och materialflöden på 

detaljerad nivå är begränsad och därav knapp tillgång till relevant teori att inkludera i 

denna studie. En annan begränsning är att endast ett fallföretag inkluderats i studien. 
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7.3 Studiens bidrag 
 

Studien bidrar med att identifiera kostnadsfaktorer som påverkar tillverkningskostnaden. 

Dessa faktorer förtydligas genom ett materialflöde över produktionen. Insamlad teori och 

empiri om kostnadsfaktorer och materialflöden lägger grund för den utformade modellen 

för bestämning av tillverkningskostnad. Modellen anses kunna appliceras på tillverkande 

företag för att bestämma tillverkningskostnaden. 

 

7.4 Fortsatta studier 
 

Fortsatta studier inom området  

Studien har utforskat kopplingen mellan materialflöden och tillverkningskostnad. 

Fortsatta studier kan riktas mot att undersöka kopplingen mellan tillverkningskostnad och 

materialflöden utan att använda modellen som presenteras i studien. Det för att området 

är delvis outforskat med högre detaljgrad och flera kopplingar kan finnas. 

 

Tillämpning av modellen på fler företag 

I studien har endast en tillämpning skett och i fortsatta studier föreslås att modellen 

valideras och tillämpas på fler tillverkande företag för att öka generaliserbarheten i 

modellen. 

 

Modellens vidareutveckling 

Modellen har utformats under en tidsbegränsad period och har potential att utvecklas i en 

djupare detaljgrad. Under arbetets gång har studien funnit områden i modellen som är i 

behov av djupare vidareutveckling:  

● Insamling av kostnadsfaktorer: Använda fler referenser och samla in empiri 

från mer än ett företag för att öka reliabiliteten. 

● Analys av kostnadsfaktorer: Kritiskt analysera insamlade kostnadsfaktorer för 

att kunna sortera rätt i modellen. 

● Aktiviteten transport: Tydligt definiera vilka transporter som ingår i 

aktiviteten transport.  
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8. Rekommendationer till fallföretag 

I kapitel 8 presenteras rekommendationer riktade direkt till fallföretaget. Nämnda 

punkter nedan är rekommendationer.  

 
 

Under studiens gång har följande rekommendationer för fallföretaget tagits fram: 

 

● Använda och utveckla modellen: Genom att studera och använda modellen 

samt utnyttja det studien funnit kan modellen utvecklas och anpassas för 

verksamheten (Se kapitel 5 och 6). Modellen är ett stöd för att identifiera 

kostnadsfaktorer på detaljerad nivå inom tillverkande företag. Det utgör en 

grund för att tillförlitligt kunna beräkna tillverkningskostnaden. 

● Strukturera upp arbetet med att lagra och kategorisera kostnader: I 

dagsläget har inte fallföretaget något strukturerat arbetssätt för att lagra och 

kategorisera kostnader. Därför rekommenderas att företaget arbetar fram en 

arbetsgång för att lagra och kategorisera kostnader i exempelvis Monitor. Detta 

för att information ska vara tillgänglig för samtliga anställda och kan leda till att 

minska missförstånd och oklarheter. 

● Enskilda maskiner för serietillverkning: För att serietillverkningen inte ska bli 

störd av tillverkning mot order bör serietillverkningen ha egna maskiner. 
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Bilagor 

Bilaga 1: 
 

Hej, vi studerar vårt sista år på Ekonomiingenjörsprogrammet och ska göra vårt 

examensarbete här hos er på Alderholmens mekaniska. All information som lämnas 

kommer anonymiseras så inget kan härledas tillbaka till dig. Anteckningar och eventuell 

ljudinspelning kommer endast hanteras av oss. Är detta okej för dig och har du några 

frågor? Annars börjar vi intervjun. 

 

Övergripande bild över organisationen  
 

Bakgrund 

● Vilken befattning har du? 

● Vad har du för arbetsuppgifter? 

 

Övergripande förståelse för organisationen 

● Hur är organisationen uppbyggd? (avdelningar till exempel) 

● Hur ser er affärsidé ut? (Vad gör ni, hur gör ni det, till vem gör ni det till) 

● Hur tillverkar ni produkter idag? 

● Vilket tillverkningssätt har störst påverkan på lönsamheten? 

● Hur ser det ekonomiska läget ut? (då, nu, framåt) 

● Vem tar beslut gällande produktionen, produkter, kunder, prissättning? 

Hur mäter ni organisationen? (nyckeltal, efter känsla, affärssystem exempelvis) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2: 
 

Hej, vi studerar vårt sista år på Ekonomiingenjörsprogrammet och ska göra vårt 

examensarbete här hos er på Alderholmens mekaniska. All information som lämnas 

kommer anonymiseras så inget kan härledas tillbaka till dig. Anteckningar och eventuell 

ljudinspelning kommer endast hanteras av oss. Är detta okej för dig och har du några 

frågor? Annars börjar vi intervjun. 

 

Bakgrund 
● Vilken befattning har du? 

● Vad har du för arbetsuppgifter? 

 

Bestämning av tillverkningskostnad 
● Hur bestämmer ni tillverkningskostnaden? 

● Vad är viktigt att tänka på när ni bestämmer tillverkningskostnaden? 

● Hur använder ni Monitor? 

● Hur kommer råvarukostnader och så vidare in i Monitor? 

● Har ni tagit hänsyn till lagerhållningskostnader? 

● Hur bestämmer ni operationstider? 

 

 

Bestämning av försäljningspris 
● Hur bestämmer ni försäljningspriset? 

● Hur ser ni på försäljningspriset med tanke på relation med kunder? 

● Vad använder ni för kalkylränta? 

 

Övriga frågor 

● Hur många produkter serietillverkar ni? 

 
 

 

 

 



 

 

Bilaga 3: 

 
Hej, vi studerar vårt sista år på Ekonomiingenjörsprogrammet och ska göra vårt 

examensarbete här hos er på Alderholmens mekaniska. All information som lämnas 

kommer anonymiseras så inget kan härledas tillbaka till dig. Anteckningar och eventuell 

ljudinspelning kommer endast hanteras av oss. Är detta okej för dig och har du några 

frågor? Annars börjar vi intervjun. 

Tillverkningskostnad 
● Vilka faktorer påverkar tillverkningskostnaden? Exempelvis lön, 

materialkostnad, maskinkostnad mm. 

Prissättning 
● Hur prissätter ni produkter idag? 

● Vilka kostnader inkluderas/Hur fördelar ni kostnader? 
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