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Sammanfattning 
Det har alltid varit viktigt för företag i alla branscher att ständigt kunna fatta rätt 
beslut. För att kunna göra det måste företagen vara medvetna om vilka kostnader 
som finns och kan uppstå i deras verksamhet. För att kunna göra en rättvis 
kostnadsuppskattning bör företag även sträva efter att identifiera osynliga 
kostnader. Detta arbete baseras på en fallstudie som genomfördes på företaget 
LKAB som bedriver gruvverksamhet. Syftet med denna studie var att utreda 
huruvida osynliga kostnader och förlorade intäkter existerar och i så fall var och 
i vilken mån de bör beaktas. Studiens mål var att ta fram ett underlag som ska 
kunna tillämpas i effektiviserings syfte hos olika företag. Studiens 
frågeställningar kunde besvaras. Med hjälp av intervjuer utformades en 
värdeflödeskarta som påvisade var kostnader uppstår. En ABC-kalkyl användes 
för att kunna identifiera kopplingen mellan kostnader och deras aktiviteter och 
resurser. För att kunna avgöra vilka av kostnaderna och de förlorade intäkterna 
som bör påverkas användes Leans definition på slöseri. Resultatet som erhölls 
visade på att osynliga kostnader och förlorade intäkter existerar samt i vilken mån 
de bör beaktas och hanteras vid den taktiska planeringen. De kostnader som bör 
påverkas visade sig vara Demurrage-kostnaden, transportkostnaden och 
särhanteringskostnaden. De förlorade intäkterna som inte visade sig skapa något 
värde för kunden och då borde beaktas var dödfrakt, fraktkompensation, 
rabatterat pris och förlorade intäkter som uppstår i samband med 
produktionsstopp och produktkassering. Resultatet visade även på att det går att 
få ett användbart resultat utan att använda en ABC-kalkyl fullt ut.  
 
Nyckelord: Cost engineering, kostnadsidentifiering, ABC-kalkyl, VSM, Lean, osynliga 
kostnader, förlorade intäkter.  
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Abstract 
Before making a decision based on a fair cost estimate, careful consideration 
should be given to ensure that invisible operational costs have been adequately 
identified and incorporated into the estimate. We present the results of a case 
study conducted at the Swedish mining company LKAB in which we investigated 
to what extent do invisible costs exist, their impact on lost revenue, and whether 
they can be adequately captured within the framework of a fair cost estimate. 
Using data obtained from a series of interviews conducted at LKAB, we built a 
value-flow chart to model costs and used an ABC calculation to determine the 
linkage between the costs and their activities and resources. We then applied 
Lean's definition of waste to identify which, and to what extent, these costs and 
lost revenue should be affected. Specifically, we determined that the costs which 
should be considered are: Demurrage, transport, and special handling and the 
sources of lost revenue are: dead freight, freight compensation, discounted prices, 
production stoppages, and discard a product. Finally, our analysis showed that 
fair cost estimates including invisible costs and lost revenue are useful in making 
decisions about the efficiency of a company and that a full ABC calculation is 
not required to get a useful result. 
 
Keywords: Cost engineering, cost identification, ABC-calculation, VSM, Lean, 
invisible costs, lost revenue.  
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrund och problemmotivering tillsammans med 
övergripande syfte, frågeställningar, mål, avgränsningar, disposition och 
författarnas bidrag.  
 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 
Luossavaara-Kirunavaara Aktiebolag, LKAB är en gruvdriftskoncern som 
grundades år 1890. LKAB är statligt ägt och bedriver huvudsakligen 
järnmalmsbrytning i Malmberget och Kiruna. Omsättningen år 2017 var drygt 23 
miljarder kronor. Dagligen fraktas cirka 80 000 ton järnmalmsprodukter med tåg 
från Svappavaara, Kiruna och Malmberget till utskeppningshamnarna i Narvik 
och Luleå. Från hamnarna exporteras sedan malmen främst till Europa där LKAB 
står för 78 procent av all järnmalmsproduktion. Detta gör bolaget till en viktig 
global aktör som även är den största järnmalmsproducenten inom EU:s gränser. 
LKAB spelar också en betydande roll i Sveriges ekonomiska utveckling där 
malmen som LKAB producerar används i utvecklingen av samhällen. Bolagets 
järnmalm blir stål som bland annat används vid vägbyggen, fordonstillverkning 
och andra byggnader. 
LKAB kan inte påverka marknadspriset på järnmalm som säljs vilket gör att 
gruvkoncernens intäkter från järnmalms-affärer till stor del styrs av hur stor 
efterfrågan är.  
 
LKAB har precis som alla andra verksamheter också olika typer av kostnader. 
Det finns både synliga och osynliga kostnader, där medvetenhet och kontroll av 
dem kan vara avgörande för att kunna ta optimala beslut redan vid planering. 
Med kostnader kommer även förlorade intäkter vilka kan vara bra att känna till 
och beakta. Det kan exempelvis handla om kostnader som produktionskostnader, 
transportförseningar men också förlorade intäkter i form av prisnedsättningar. 
Därmed finns ett behov av att kunna identifiera och hantera de kostnader och 
förlorade intäkter som bör beaktas vid beslutsfattande.  
 
Idag finns inte någon klar bild av de osynliga kostnaderna och förlorade 
intäkterna vid den taktiska planeringen på LKAB. Den taktiska planeringen är en 
planeringsfas som ligger på den taktiska beslutsnivån.  
 Den taktiska beslutsnivån ligger mellan beslutsnivåerna Strategisk nivå och 
Operationell nivå i en verksamhet. Nivåerna hör till en så kallad 
informationspyramid där strategisk nivå är toppen, sedan kommer taktisk nivå, 
operationell nivå och slutligen nivån för utförande. [1] På den taktiska 
planeringen på LKAB planeras det bland annat för produkter, lager och 
leveranser.  
 
Anledningen till att det idag inte tas någon hänsyn till eventuella kostnader och 
förlorade intäkter är för att de är väldigt svåra att förutse. Det medför då att de 
inte kan räknas med i planeringen. 
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Att det inte tas någon hänsyn till kostnader och förlorade intäkter vid den taktiska 
planeringen gör att beslut som fattas för stunden inte alltid är de mest optimala i 
längden. Det kan resultera i stora kostnader och förlorade intäkter som möjligtvis 
annars hade kunnat undvikas. Därmed finns ett behov av att kunna identifiera och 
påvisa de kostnader och förlorade intäkter som kan uppstå. Detta för att öka 
förståelsen kring kostnader och förlorade intäkter på den taktiska planeringen på 
LKAB.  
 
Inom området Cost engineering finns metoder som kan vara till hjälp vid 
kostnadsuppskattning där kostnadsidentifiering ingår. Cost engineering har 
praktiserats i olika typer av branscher däribland tillverkningsindustri. Enligt 
Hollmann kan Cost engineering beskrivas som “området för teknikutövning där 
ingenjörsbedömning och erfarenhet används vid tillämpning av vetenskapliga 
principer och tekniker för problem med kostnadsberäkning, kostnadskontroll, 
affärsplanering, managementvetenskap, lönsamhetsanalys, projektledning, 
planering och schemaläggning.” [2] 
 
I denna studie kommer en passande Cost engineering- metod att utses och 
användas för att kunna kategorisera de kostnader som kommer att identifieras. 
Utifrån det resultat som fås kan sedan en bedömning göras på vilken kostnad eller 
förlorad intäkt som bör påverkas. 
 

1.2 Övergripande syfte 
Syftet är att utreda huruvida osynliga kostnader och förlorade intäkter existerar 
och i så fall var och i vilken mån de bör beaktas. På så sätt kommer denna studie 
kunna öka medvetenhet kring kostnadsidentifiering på olika typer av företag och 
bidra till vidareforskning inom området Cost engineering.  
 
 

1.3 Frågeställningar 
Utifrån syftet och fallet LKAB har ett antal frågeställningar formulerats. 
 

1. Hur ser planeringsprocessen ut? 
2. Vilka är kostnaderna och de förlorade intäkterna? 
3. Vilka kostnader och förlorade intäkter bör påverkas? 

 

1.4 Mål 
Målet med fallstudien är att redogöra för planeringsprocessen på taktisk nivå och 
utifrån krav och det specifika fallet LKAB, arbeta fram ett underlag som visar på 
om det finns kostnader och förlorade intäkter som bör skattas och beaktas i en 
verksamhets planeringsprocess. Metoden ska kunna tillämpas i effektiviserings 
syfte för att uppnå besparingar.  
 



Cost engineering: Kostnadsidentifiering i en 
verksamhet – En fallstudie om identifiering av osynliga kostnader 
Frida Sundberg och Carina Viklund 2018-05-24 
 

3 

1.5 Avgränsningar 
Projektet kommer att avgränsas med att enbart studera fallet LKAB och hur deras 
planeringsprocess på taktisk nivå ser ut. Detta innefattar produktions-, transport- 
och leveransplanering. Det innebär att planeringsprocesser på den strategiska 
beslutsnivån kommer att exkluderas i detta arbete. I studien studeras enbart 
kostnader och förlorade intäkter som finns och kan uppstå, kopplade till 
planeringsprocessen. Andra avgränsningar för projektet innefattar att endast 
studera vilka kostnader och förlorade intäkter som är möjliga att påverka utifrån 
det krav och mål som satts. Detta för att anpassa arbetet efter den tidsram som 
finns. En konkret metod på hur de kan påverkas kommer därför inte att 
presenteras i det här projektet. Det medför att kvaliteten på den metod som 
används vid kostnadsidentifiering inte kommer att kunna utvärderas och 
fastställas i denna studie. 

1.6 Disposition 
I kapitel 1 beskrivs bakgrunden till fallstudien. Kapitel 2 beskriver teori som varit 
relevant för studien. Kapitel 3 redogör för de metoder som valts och använts i 
arbetet. I kapitel 3 förklaras även de aspekter som beaktats i studien så som 
reliabilitet och validitet. Kapitel 4 innehåller det resultat som erhållits från 
studien däribland en värdeflödeskarta och en tabell med identifierade kostnader 
och förlorade intäkter. I kapitel 5 analyseras resultatet däribland metoderna som 
använts. I sista kapitlet, kapitel 6 besvaras frågeställningarna och en slutsats som 
dragits utifrån det resultat som erhållits presenteras.  
 

1.7 Författarnas bidrag 
Genom hela arbetet har ett nära samarbete mellan författarna pågått. Rapportens 
alla delar är författade av båda författarna. Arbetet kan därför anses som jämnt 
fördelat.  
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2 Teori 
I det här kapitlet presenteras teori som legat till grund för studien. Först 
presenteras ett antal kostnadsuppskattningsmetoder inom Cost engineering. 
Därefter följer en beskrivning av området Supply Chain Management och några 
metoder inom området. Det följs sedan av en förklaring av olika kostnadstyper 
och de mest vanliga kostnadskalkylerna. Slutligen presenteras tidigare forskning 
till studien.  
 

2.1 Cost engineering 
Cost engineering är en metodik som innefattar kostnadskontroll, 
kostnadsberäkning, affärsplanering och ledarskapsteori. Däribland ingår 
projektledning, planering, schemaläggning och lönsamhetsanalys av tekniska 
projekt och processer. [3] 
Enligt Stewart, Wyskidsa och Johannes används metodiken för att förutsäga, 
prognosera och uppskatta kostnaden för en verksamhet eller produktion [4]. 
 
Inom företag används Cost engineering vid bland annat beslutstagande, 
kostnadshantering och budgetering med hänsyn till produktutveckling. [3] Enligt 
professorn Rajkumar Roy, en forskare inom området Cost engineering är 
kostnadsberäkningar avgörande på de tidiga stadierna i en produktutveckling. 
Detta eftersom beräkningarna kan användas som underlag vid beslut om ett 
projekt ska få fortsätta eller inte. En för hög kostnadsuppskattning kan resultera 
i affärsförluster och att konkurrenterna gynnas. I det fall då 
kostnadsuppskattningen istället blir för låg kan det innebära att företaget inte kan 
producera produkten. Detta då intäkten riskerar att inte täcka upp för alla 
kostnader som uppstår i samband med produkten. [3] 
Det anses att 70–80% av en produkts kostnad redan uppkommer i konceptfasen 
[3] [4]. Att fatta ett felaktigt beslut under denna fas kan därför bli extremt 
kostsamt längre fram i utvecklingsprocessen. Kostnader för produkt- eller 
processförändringar stiger ju längre in i utvecklingscykeln de är när de 
genomförs. Kostnadsuppskattare bör därför basera sina approximeringar för den 
verkliga kostnaden att producera en produkt, på empiriska data. Detta med syftet 
att tillgodose både kunden och företaget.  
För att analytikern ska kunna hjälpa ett företag i sitt beslutsfattande krävs stöd 
och samarbete från hela företaget. [3] 
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2.1.1 Metoder för att kostnadsuppskatta 

I denna del av kapitlet presenteras metoder för kostnadsuppskattning inom 
området Cost engineering. Först förklaras traditionell kostnadsuppskattning som 
sedan följs av funktionsbaserad kostnadsuppskattning, parametrisk 
kostnadsuppskattning, fallbaserad kostnadsuppskattning och slutligen 
kostnadsuppskattning baserad på neurala nätverk. I tabell 1 ses en översikt över 
i vilka underkapitel de olika metoderna finns.   
 
Tabell 1. Översikt över kostnadsuppskattningsmetoderna.  

Avsnitt Metod 
2.1.1.1 Traditionell kostnadsuppskattning 

2.1.1.2 Funktionsbaserad kostnadsuppskattning 

2.1.1.3 Parametrisk kostnadsuppskattning 

2.1.1.4 Fallbaserad kostnadsuppskattning 

2.1.1.5 Kostnadsuppskattning baserad på neurala nätverk 

 

2.1.1.1 Traditionell kostnadsuppskattning 
Inom metoden traditionell kostnadsuppskattning finns två huvudsakliga 
uppskattningar. Den översiktliga kostnadsuppskattningen och den detaljerade 
kostnadsuppskattningen. Den förstnämnda görs i ett tidigt kostnadsstadie och är 
till största del beroende av analytikerns erfarenheter av kostnadsberäkning. Det 
är exempelvis inte ovanligt att en översiktlig kostnadsuppskattning är baserad på 
liknande projekt som genomförts tidigare. För att nå en tillräcklig erfarenhetsnivå 
inom kostnadsberäkning krävs år av inlärning och mycket stöd från en erfaren 
handledare. Trots att den översiktliga uppskattningen är användbar vid grova 
uppskattningar menar professor Roy på att metoden är alldeles för subjektiv för 
dagens kostnadsmedvetna samhälle där det istället krävs mer motiverade och 
kvantifierade uppskattningar. [3] 
 
Inom den andra uppskattningsmetoden, detaljerad kostnadsuppskattning baseras 
kostnaderna på antalet operationer, tid per operation, materialkostnader, 
arbetskostnader och allmänna kostnader vid kostnadsuppskattning för en 
produkt. En stor del av informationen inom detaljerad uppskattning är baserad på 
företagets kostnad och tid utifrån förväntad arbetshastighet för en viss 
arbetsuppgift. För att generera uppskattningarna är det därför viktigt att ha 
förståelse för produkten, produktens tillverkningsprocess och hur processer 
förhåller sig till varandra. Detaljerad kostnadsuppskattning itereras ett flertal 
gånger då återkoppling från relevanta avdelningar inom företaget gör att 
beräkningarna kan granskas och förbättras. 
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Enligt författarna Rush och Roy kan detaljerad kostnadsuppskattning endast 
uppnås när en produkt är förstådd och väldefinierad. [3] 
 
Aktivitetsbaserad kostnaduppskattning, ABC är en metodik som används för att 
mäta kostnader för en organisations verksamhet [3]. Det är en kvantitativ teknik 
som brukar användas vid mätning av kostnader och prestanda för aktiviteter inom 
exempelvis administration, inspektioner och produktionsprocesser. När 
identifieringen av alla aktiviteter inom en organisation genomförts och en 
genomsnittlig kostnad kopplats till varje aktivitet, är det möjligt att uppskatta den 
mängd aktiviteter som sannolikt krävs för att kunna tillverka en produkt och 
slutligen sammanställa de relaterade kostnaderna. Detta gör metoden tilltalande 
då den kan kombinera hårddata och uppskattningar. Metoden använder sig av 
liknande processer som detaljerad kostnadsuppskattning. Precis som detaljerad 
kostnadsuppskattning kräver även den här metoden en detaljerad och förstådd 
produktdefinition. De två metoderna är således inte användbara vid en 
projektutvecklings konceptfas. För att uppskatta ett projekt i dess konceptfas bör 
därför andra metoder prioriteras. [3] 
 
Enligt Gilford är ABC för närvarande den ledande kostnadsmetoden som förser 
företag med mest tillförlitlig och korrekt kostnadsinformation inom 
tillverkningsindustrin [5]. Traditionell kostnadsuppskattning tillämpas ofta i 
tillverkningsföretag [6]. 
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2.1.1.2 Funktionsbaserad kostnadsuppskattning 
CADCAM-teknikens framsteg har enligt författarna Rush och Roy till stor del 
påverkat utvecklingen av funktionsbaserad kostnadsuppskattning, FBC, i 
synnerhet utvecklingen av 3D-verktyg. [7] Inom området Cost engineering 
används funktionsbaserad kostnadsuppskattning till att undersöka integrering 
mellan tillverkning, design och processplanering se [7]. [3] Trots att 
funktionsbaserad kostnadsuppskattning ännu inte är helt etablerad inom området 
Cost engineering finns det ändå goda skäl till att undersöka användningen av 
funktioner som grund för kostnadsuppskattning i designfasen. Enligt författarna 
Rush och Roy, kan produkter huvudsakligen beskrivas som ett antal associerade 
funktioner såsom kanter, hål, plana ytor och fickor. Det medför att varje 
produktfunktion har en kostnad under produktionen. [7] Kostnaden ökar ju fler 
funktioner en produkt har eftersom det då krävs mer planering och tillverkning. 
Därför kan beslutet gällande inkludering eller utelämnande av en funktion 
påverka nedströmskostnaderna för en del av produkten.  [3] Så småningom 
påverkas även livscykelkostnaderna för den [3]. Inom funktionsbaserad 
kostnadsuppskattning förekommer samma funktioner i många olika delar och 
produkter. Detta skapar möjligheten till en frekvent användning av 
baskostnadsinformation för de olika funktionerna i varje produkt. Genom att 
kunna tilldela varje funktion en kostnad kan ett verktyg som visualiserar 
förhållandet mellan designaspekt och kostnad skapas. Betydelsefulla aspekter 
kan vara delar av funktioner såsom bland annat prestanda, produktfunktionalitet 
och beteendeegenskaper.  
Trots att funktionsbaserad kostnadsuppskattning blir mer och mer vanlig så finns 
det fortfarande begränsningar i metodens användning. Det finns ingen tydlig 
definition på vad en funktion är och därför kan innebörden variera inom olika 
organisationer. Enligt Roy påvisas detta tydligast vid en jämförelse av 
verksamheter inom olika industrier. [3] Funktionsbaserad kostnadsuppskattning 
kan användas inom verksamheter som använder sig av CAD-ritningar vid 
tillverkning av olika produkter [8].  
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2.1.1.3 Parametrisk kostnadsuppskattning 
Parametrisk kostnadsuppskattning är en metod för att uppskatta kostnaden av en 
produkt i början av utvecklingsfasen. Denna typ av metod använder sig av linjär 
regressions- och multipel regressionsanalys. Hur detta går till kan förklaras med 
hjälp av ett exempel inom flygplansutveckling. Det finns ett samband mellan 
flygplanets vikt och produktionskostnad. Ju större massa flygplanet har, ju större 
blir produktionskostnaden. Detta förhållande illustreras linjärt, där 
produktionskostnaden och flygmassan står för olika axlar. Linjen som går genom 
punkterna representerar ett linjärt samband mellan massan och 
produktionskostnaden. Med hjälp av relativt enkel algebra kan en formel härledas 
för att bestämma det matematiska förhållandet mellan flygmassa och 
produktionskostnad. Det linjära sambandet kan exempelvis beskrivas med den 
linjära ekvationen [3]: 
 
𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏																																																																																																																(1)  
 
Med en beskriven relation kan formeln (1) sedan användas till att beräkna 
tillverkningskostnaden för framtida plan genom att endast känna till flygplanets 
massa. Denna typ av relation kallas inom Cost engineering för Cost estimating 
relationship (CER).  
Exemplet med flygplansmassan och produktionskostnaden är en ganska enkel 
illustration av huvudprinciperna inom parametrisk kostnadsuppskattning. 
Relationerna kan i andra fall bli mycket mer komplexa när antalet variabler ökar. 
Det kan då krävas väldigt svåra matematiska ekvationer för att beskriva dem. I 
de fall då relationerna blir för komplexa för att kunna lösas med matematiska 
ekvationer, utvecklas kostnadsalgoritmer [3]. Det är vanligt att relationen mellan 
kostnad och antalet rader används på liknande sätt som i exemplet med 
flygplanets massa, inom mjukvaruutveckling. [3] 
 

2.1.1.4 Fallbaserad kostnadsuppskattning 

Fallbaserad kostnadsuppskattning, CBR är en teknik som baseras på tidigare fall. 
CBR använder tidigare fall för att identifiera likheter hos exempelvis produkter, 
med antagandet att de produkter som liknar varandra har samma kostnader. Att 
jämföra produktionen av en tidigare produkt mot en annan produkt och göra 
justeringar för olikheter ger möjlighet till att åstadkomma en giltig och användbar 
uppskattning. Metoden kräver identifiering av både likheter och olikheter av ett 
föremål vilket görs genom användning av tidigare erfarenheter eller från 
databaser som innehåller information om produkter. Fallbaserat resonemang 
klassificeras som en form av artificiell intelligens eftersom den kan användas för 
att skapa en modell, lagra och återanvända den historiska datan samt samla in 
kunskap om problemlösning. I fallbaserat resonemang finns den viktiga 
förmågan att kunna lära utifrån tidigare situationer och fall. Ett system i CBR 
lagrar och organiserar tidigare fall, väljer ut ett annat fall som liknar det tidigare 
problemet för att kunna anpassa en lösning som är baserat på det tidigare fallet.  
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Fallbaserat resonemang och funktionsbaserad kostnadsuppskattning beror båda 
på en funktionsbeskrivning. Fallbaserat resonemang är i behov av information av 
tidigare fall för att vara effektiv. [3] 
Metoden är därför inte effektiv för ett mycket innovativt företag som inte har 
tillgång till information från tidigare fall. Företag som istället regelbundet 
använder sig av analoga uppskattningar anser att denna metod är användbar. [7] 
 

2.1.1.5 Kostnadsuppskattning baserad på neurala nätverk 
Neurala nätverk (NN) står för nästa generations datorisering av det mänskliga 
tankesättet. Detta görs genom att skapa program för mänskligt tänkande, 
artificiell intelligens (AI). [3] Många forskare och användare undersöker om det 
finns möjlighet att tillämpa artificiella intelligenssystem inom Cost engineering. 
[3] Syftet med att använda NN är att kunna göra datorprogram som kan lära sig 
att relatera produktspecifika attribut till dess kostnader. Genom att ge den data 
som krävs till datorn kan den då lära sig att se vilka produktattribut som främst 
påverkar slutkostnaden. [3]. Under inlärningsperioden matas historiska data in 
programmet för att datorn hela tiden ska närma sig det funktionella förhållandet 
mellan attributen och kostnaderna. [3] 
När inlärningen är avslutad matas attributvärdena för en produkt under 
utveckling in i ett system som tillämpar den approximerade funktionen som tagits 
från träningsdata och beräknar då en slutgiltig kostnad. Neurala nätverk har visat 
sig generera bättre kostnadsuppskattningar än konventionella 
regressionskostnadsmetoder om ett antal villkor beaktas. [3] I situationer där en 
lämplig CER kan identifieras har det visat sig att regressionsmodeller har fördelar 
och är bättre i avseende på variabilitet, precision, modellskapande och 
modellundersökning. [3] Denna metod används bland annat i konstruktions- och 
förpackningsindustri. [9]  
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2.2 Supply Chain Management 
Enligt Paulsson, Nilsson och Tryggestad [10] har begreppet supply chain 
management inte en entydig definition som dessutom förändras med tiden. Två 
av definitionerna är följande: 
  

1. “En integrerad filosofi för att leda det totala flödet i en distributionskanal 
från leverantör till slutkund.” [10] 

2. “Ett strategiskt koncept som innefattar förståelse för och ledning av på 
varandra       följande aktiviteter- från leverantör till kund- vilka adderar 
värde i produktens pipeline.” [10] 

  
I den sammanhängande processen kan aktiviteter som är ihopkopplade med 
varandra i en bestämd ordning identifieras, de bildar en så kallad aktivitetskedja. 
I de fall då en kedja betonas av mängden enskilda leverantörer kallas den 
leverantörskedja. Kedjan kan även kallas för en försörjningskedja då fokus ligger 
på att varje led i kedjan förser det nästkommande ledet med något. En värdekedja 
eller en förädlingskedja används då fokus ligger på det som adderar värde och 
den förädling som förekommer. Det finns även andra typer av flöden där fokus 
ligger på andra saker. Förädlingskedjor som är effektiva skapas av ett effektivt 
flöde och måste ha någon som styr detta. När alla företag i värdekedjan tillhör 
samma koncern finns det ett informationscentrum och ett ledningscentrum som 
styr flödet. Vanligtvis är varje led i kedjan inte kopplade till varandra när det 
gäller ägandet av varje led. Vid denna styrning är det viktigt att fokusera på flödet 
i förädlingskedjan och inte på det individuella företaget. Styrningen har 
målbilden att flödet ska uppnå den ultimata total effektiviteten i hela kedjan. Det 
kan dock uppstå olika konsekvenser när det gäller samarbete mellan företagen 
och effekter inom varje enskilt företag, där det sker en omdefinition av 
gränslinjen mellan logistik, marknadsföring, produktion och inköp. [10]  
 

2.2.1 Flöden 
Flödesekonomi omfattar hela kedjan och där slutkunden är startpunkten att utgå 
ifrån. Kunden initierar flödet där fokus är just kundvärdet i kedjan. Det finns 
många faktorer som påverkar kundvärdet då de viktigaste faktorer hos 
slutprodukten är pris, produktegenskaper, information samt leveransvillkor. Det 
finns olika flöden och en förädlingskedja innehåller tre olika typer av flöden, det 
fysiska flödet, det finansiella flödet och informationsflödet. 
Det fysiska flödet består primärt av varorna själva, men även lastbärare, 
förpackningar och transportmedel. Informationsflödet innebär till största delen 
styrning av det fysiska flödet för att skapa effektivitet. För att kunna skapa en 
effektiv försörjningskedja är det finansiella flödet av betydande vikt. Att 
betalningarna för produkter sker på ett säkert, snabbt och effektivt sätt gör att det 
fysiska flödet inte stannar upp. De olika flödena går i olika riktningar i kedjan, se 
bild 1. [10] 
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Bild 1: Riktningar på de olika flödena. 

Det ska finnas en nära förbindelse mellan flödet av information och det fysiska 
flödet. Ett kontinuerligt informationsflöde med relevant information skapar 
möjlighet till lägre lagernivåer. I de fall då förbindelsen saknas krävs det lager 
som säkerhet i de olika delarna av kedjan. [10] 

2.2.2 Interna aktörer inom försörjningskedjan 
Försörjningskedjor i företag består av aktörer i form av funktioner eller 
avdelningar som i samarbete med varandra är engagerade i exempelvis 
värdeflödet. Aktörerna kan vara avdelningar för inköp, sluttillverkning, 
kundordermottagningen, detaljtillverkning och leverans. Enskilt är varje 
avdelning en så kallad kund eller leverantör till varandra och med ett gemensamt 
engagemang skapas förutsättningar för företaget att leverera produkter till 
externa kunder. Inom ett industriföretag finns det tre olika funktioner, 
materialförsörjande, värdeförädlande och den distribuerade funktionen. I 
försörjningskedjan finns de enskilda funktioner som är aktörer i den interna 
försörjningskedja samt kunder och externa leverantörer. I den interna 
försörjningskedjan betraktas de externa aktörerna helt utifrån de utgångspunkter 
som det enskilda företaget har. Detta begränsas till företagets egna 
förutsättningar, intressen och målsättningar. Företagets resurser utför själva 
aktiviteter för att styra material-, information- och betalningsflöden. De externa 
komponenterna i systemet kan inte styra systemet utan kan istället vara med och 
påverka. [11]   
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2.2.3 Lean 
Lean är ett begrepp och ett verktyg som används inom tillverkningsindustrin för 
att utveckla företag. Lean har hämtats från Taiichi Ohno som skapade Toyota 
production system. Verktyget används för att öka flödeseffektivitet, undvika alla 
typer av slöseri, skapa värde för kunden och endast producera de enheter som 
behövs. Därmed måste aktiviteterna som inte skapar värde för kunden elimineras 
samt identifieras i värdeflöden. Värdeflödet ska skapa värde för de externa 
kunderna och se till att de är effektiva. Att skapa förståelse för vilket värde som 
skapas kräver även förståelse för hur slöseri kan identifieras och elimineras. [12] 
En verksamhet bör bestå av värdeskapande aktiviteter och endast göra det som 
skapar värde för kunden. De lösningar som vidtas i organisationen ska lägga 
fokus på det behov som kunden har, vilket innebär en optimal resursförbrukning. 
Interna processer och de processer som är kopplade till kunden innehåller oftast 
icke-värdeskapande delverksamheter som kräver förändring. [10]  
 
Om en organisation använder sig av Lean kan det exempelvis bidra till att minska 
kostnaderna, skapa konkurrensfördelar och öka kapaciteten. Ett flertal företag 
som använt sig av Lean visar på att förbättringar kan ske på tre olika områden- 
operationellt, administrativt och strategiskt. TQM, Total Quality Management 
som på svenska betyder offensiv kvalitetsutveckling har många likheter med 
Lean [12]. Lean har ett centralt begrepp -slöseri, vilket även är centralt begrepp 
inom TQM ch Supply Chain Management  [13][14]. De tre områdena fokuserar 
på att verksamheter ska effektiviseras och arbeta för att eliminera slöseri 
[13][14]. 
 
Det finns olika typer av slöseri som på japanska betyder Muda. Enligt Langstrand 
[15] finns det sju typer av slöseri medan Bergman och Klefsjö [12] anser att 
outnyttjad kreativitet hos medarbetarna även är ett slöseri som ska räknas med. 
Dessa åtta typer av slöseri beskrivs i listan nedan [12]: 
 

• Väntan (exempelvis, om en operatör eller en resurs behöver vänta på 
kommande processteg eller väntan på en resurs.) 

• Onödiga transporter (exempelvis, transporter skapar inget värde, 
transporten tar hand om resursen och därmed adderas transporttid till 
ledtiden.) 

• Överproduktion (exempelvis, att produkter är färdiga innan det finns ett 
behov av produkten.)  

• Onödiga lager (exempelvis, material som finns på lager i väntan på att 
användas.) 

• Inkorrekta processer (exempelvis, om en process tillverkar en produkt 
som inte uppfyller produktkraven eller produkter som måste justeras ska 
rättas till omgående för att inte åstadkomma mer slöseri.) 

• Onödiga rörelser (exempelvis, minimera förflyttningar av både 
människor och material i en process.) 

• Outnyttjad kreativitet hos medarbetarna (exempelvis, att inte ta 
tillvara på den potential som medarbetarna har.) 
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Överproduktion är det mest allvarliga slöseriet enligt Langstrand [15] eftersom 
den är bidragande till att andra slöserier uppstår. Produceras mer än vad som 
efterfrågas fylls lagren och skapar en längre väntan och kräver även fler 
transporter. I sin tur kan detta resultera i ett flertal andra brister. Tid och väntan 
är ett annat slöseri som ska elimineras om det inte kan skapa något värde som i 
vissa fall. Varje aktivitet måste omfördelas i processen för att skapa balans i den. 
Det händer att mängdkapaciteten kan möta kundernas efterfrågan utan att ta 
hänsyn till kvaliteten. Finns produktkvaliteten med i beräkningen kan det bli 
svårare att möta behovet då kundernas behov kan variera. [15] 
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2.2.4 Value Stream Mapping  
Value stream mapping, VSM är ett verktyg som kartlägger värdeflöden och ger 
möjlighet till att kunna kartlägga och följa en produkts produktionsflöde från 
råmaterial till kund. [16] Verktyget gör det möjligt att visualisera och skapa 
förståelse för materialflödet och informationsflödet genom en värdekedja.  
Värdeflödeskartläggning används för att ge en global syn över alla aktiviteter 
som finns i produktionsprocessen. Detta för att kunna identifiera material som 
inte används och därmed anses vara värdelösa eller oönskade. Lägre 
produktionskostnader, snabbare återkoppling till kunderna och högre kvalitet på 
produkter är resultat som förväntas vid tillämpning av VSM i 
produktionsprocessen. Fokus ligger på det värdet som varje aktivitet 
representerar, på de ekonomiska aspekter och även på processtiden som alla är 
avgörande för beslutsprocessen. [17] 
VSM involverar både värdeskapande- och icke värdeskapande aktiviteter. 
Verktyget är effektivt inom Lean produktion och används bland annat för att 
kunna identifiera de dolda kostnaderna och var de uppstår.   
VSM involverar hela processflödet och används med hjälp av en trestegsmetod:  
Först skapas ett diagram med två flöden, material- och informationsflöde för att 
kunna måla upp det aktuella tillståndet för hur den verkliga processen ser ut. 
Nästa steg är att kartlägga ett framtida tillstånd för att kunna identifiera slöseri 
och grundläggande orsakerna till slöseri. Eventuella processförbättringar kan 
även identifieras, som kan skapa goda ekonomiska effekter. Därefter genomförs 
de förbättringar som anses vara aktuella.  
Sista steget är att ta fram en handlingsplan som innehåller partiella detaljer och 
åtgärder som krävs för att nå fram till ett projektmål med kontinuerligt 
förbättringsarbete. [18] 
 
Enligt Rother och Shook [16] förser VSM inte bara med en bild av en 
processnivå. Den skapar också ett gemensamt språk för produktionsprocesser och 
visar länken mellan informationsflödet och materialflödet, vilket ingen annan 
metod gör. VSM beskriver i detalj hur en anläggning ska drivas för att skapa ett 
flöde. Rother och Shook [16] menar att siffror enbart är bra för att kunna skapa 
en känsla för fara och för att ge mätvärden. VSM:s fördelar ligger däremot i att 
illustrera vad som bör göras för att påverka dessa siffror. 
   
Value stream mapping är ett verktyg som enbart kräver penna och papper. Ikoner 
används för att symbolisera informationsflödet och materialflödet i hela 
värdeflödet mellan aktiviteterna [16].  
Nedan förklaras några symboler som används vid processkartläggning. [16] 
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Tabell 2: Symboler i VSM 
Symbol Förklaring 

 

Leverantör eller kund 

 

Process och informationsbox 

 

Lastbilstransport 

 

Representerar en person som tittar på 
ovanifrån 

 

Lastnivå 

 

”Gå och se” schemaläggning av produktionen 

 

2.2.4.1 Konstruering av Value Stream Mapping 
VSM är en metod som kan beskrivas i fem olika steg enligt Langstrand [15]. De 
fyra första stegen leder fram till processförbättringar. Fokus ligger på skapandet 
av kartorna för nuläget och det framtidaläget. 

2.2.4.2 Kartläggning av nuläget 
Kartläggningen av nuläget sker i fyra steg som beskrivs nedan. [15] 
 
Steg 1-Skapa en skiss av processen 
I steg ett skapas en så kallad ryggrad för värdeflödet i kartan, detta genom att 
identifiera verksamheten och rita in det i en karta med raka linjer. För att sedan 
lägga till de externa källorna. Högre upp på den högra sidan placeras kunden och 
på samma nivå på den vänstra sidan placeras leverantören. Det är viktigt att lämna 
plats längs kanterna på kartan samt mellan varje process. [15] 
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Steg 2 - Rita flödet av information och material 
I steg två är det information som ska läggas till i kartan, som förklarar hur 
information och material flödar genom värdeflödet. Något annat som ska finnas 
med är information om transporter och visualisering av var materiallagren finns. 
[15] 
  
Steg 3 - Lägg till processdata 
För att kartan ska bli komplett måste information om processen läggas till. När 
informationen läggs till är det viktigt att känna igen vad som är relevant för den 
givna situationen och syftet. I vissa fall är syftet oklart eftersom ingen analys är 
gjord, vilket bidrar till att den data som är känd för processen läggs till. I vissa 
fall kan det vara användbart att indikera variabler för cykeltiden, processtiden 
samt lagernivån för att kunna beräkna den totala förändringen i ledtid. [15] 
  
Steg 4 - Lägg till tidslinje och beräkningar 
I det sista steget görs beräkningar för takttiden, processtiden och väntetiden för 
att lägga till dessa i VSM. Beräkningarna är användbara för att skatta den totala 
ledtiden, processtiden samt hur effektiv processen är. Takttiden är den 
produktionshastighet som bör hållas för att kunna möta kundernas efterfrågan 
och beräknas genom att dividera tillgänglig tid med kundernas behov. Takttiden 
behövs sedan för att kunna beräkna väntetiden, som är den tid då produkter eller 
människor är inaktiva eller stillastående. Processtiden är den tid som krävs för att 
hantera en produkt i en process, vilket inkluderar tiden mellan förberedelser tills 
produkten är klar och skickas vidare. [15] 
  
I de processer som är enkla kan det visa sig att processtiden är densamma som 
cykeltiden vilket bidrar till enkel hantering. I de processer som är mer komplexa 
eller hanterar ett flertal produkter samtidigt kan processtiden och cykeltiden 
skilja sig åt. I detta steg är det därför viktigt att söka efter den tid som skapar 
värde i processen. Det som även är av intresse är att beräkna den totala ledtiden 
vilket är den tid som skattas för varje produkt att passera genom hela processen 
från början till slutet. Genom att ta hänsyn till dessa principer blir det enklare att 
göra ett urval av tidsparametrar i kartan. När ledtiden och processtiden har 
beräknats finns det möjlighet att ta fram processenseffektiviteten. 
Det är en stor utmaning att uppnå ett synkroniserat flöde där inga lager 
förekommer. Då det uppnås skapas möjlighet till en kraftig minskning av 
ledtiden.  [15] 
 

2.2.4.3 Analys av kartan för nuläget 
Vid analys av kartan av det nuvarande tillståndet är det balansen som är aktuell 
att studera. Balans kan betyda ett flertal saker, att sträva efter en balans mellan 
processens totala kapacitet och vad kunden efterfrågar. För att kunna säkra en 
stabil och även förutsägbar produktionshastighet ska det finnas en bra balans 
mellan bland annat produkter och processtider inom verksamheten.  
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När en analys görs är det viktigt att besvara två frågor: 
 

1. Är det eller är det inte möjligt för processen att möta kundernas 
efterfrågan? 

2. Hur väl är processen beredd att hantera en ökning av lagernivån? 
  
Dessa frågor behandlar vilken kapacitet som finns i flödet och därefter ligger 
fokus på värdeflödet för att kunna identifiera slöseri. I teorin om Lean finns alla 
slöserier beskriva som är en hjälp till att förstå vad de innebär. [15] 
 

2.2.4.4 Kartlägga det framtida läget 
Efter en analys av nuläget skapas ett antal planer på förändringar som kan 
implementeras. Genom att kartlägga dessa förändringar finns det möjlighet att 
undvika misstag och utveckla bättre möjligheter för förändringar. Det viktigaste 
målet för värdeflöden inom Lean är att skapa ett kontinuerligt flöde. Ett 
kontinuerligt produktionsflöde utan väntetider mellan processer och som inte 
innehåller lager är något att sträva efter, vilket sällan uppnås i praktiken. [15] 
 

2.2.4.5 Analys av VSM 
Lean mätvärden är viktigt vid analys av värdeflöden och vid beslut om ett 
produktionssystem. I VSM är mätvärdena avgörande för att kunna identifiera och 
eliminera icke-mervärdes aktiviteter. Vid användning av VSM rekomenderar 
tidigare studier att ett antal lean mätvärden bör användas som till exempel ledtid, 
mervärdestid, cykeltid och takttid. Ledtid kan definieras som den tid det tar för 
en produkt att genomgå ett värdeflöde eller en process, från början till slut. 
  
Mervärdestid avser den tid det tar för en operation som enligt kunden ger värde 
till produkten som kunden är beredd att betala för. Cykeltiden är en tidsperiod för 
upprepningar av samma uppgift. Takttid är den tid en produkt genomgår för att 
möta kundernas efterfrågan. Mätvärdet som tas fram används för att synkronisera 
produktion med försäljning. [17] 
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2.3 Kostnadstyper 
Det finns ett flertal olika kostnadsfördelningar inom företag där en övergripande 
uppdelning är första steget för att sedan kunna dela upp dem i mindre 
kostnadskategorier. En övergripande kostnadsuppdelning görs genom att först 
dela upp i fasta och rörliga kostnader, beroende på om de påverkas av 
produktionsvolymen. [19] 
  
Enligt Persson och Persson [20] finns ett flertal kostnadsfördelningar, lättast är 
att dela in dem i direkta kostnader och indirekta kostnader samt särkostnader och 
investeringskostnader. Enligt Ivarsson och Tern [19] delar man även upp i både 
samkostnader och särkostnader. 
Kostnaderna radas upp och beskrivs i tabell 3 nedan: 
 
Tabell 3: Typ av kostnader med tillhörande beskrivning. 

Typ av kostnad Beskrivning 

Fasta kostnader Kostnader som inte påverkas av produktionsvolymen. 
[19]  

Rörliga kostnaderna Kostnader som förändras beroende på förändringen av 
produktionsvolymen. [19] 

Direkta kostnader Kostnader som är kopplade direkt till produkten. 
Exempel på denna kostnad är produktens inköpspris och 
tullkostnader som räknas per produkt. [20] 

Indirekta kostnader Kostnaderna uppstår på grund av aktiviteter, precis som 
direkta kostnader går det att beräkna kostnaderna per 
produkt. Exempel på indirekta kostnader är kostnader 
som är relaterade till orderläggning, leveransbevakning 
och godsmottagning.  [20] 

Samkostnader Samkostnader är de kostnader som är samma oavsett 
vilket beslut som tas. [19]  

Särkostnader Särkostnader är ett resultat av olika typer av beslut, vid 
beslut kan kostnaderna uppstå eller försvinna.  
Ett beslut som kan påverka är beslut om förändring av 
den genomsnittliga lagervolymen. Eftersom beslutet 
leder till lagerhållningskostnader kallas denna kostnad 
för en särkostnad. Lagerhållningskostnad är i detta fall 
även kopplad till en specifik produkt och blir en så kallas 
direkt särkostnad. [20] 
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Investeringskostnader För att kunna framställa en produkt krävs det en 
investering, en investering är anskaffning av resurser 
som inte förbrukas omgående. Investeringar resulterar i 
kostnader som i sin tur leder till en 
produktionsavkastning. Ett exempel på en 
investeringskostnad kan vara en kostnad som uppstår vid 
produktionsutveckling i form av design av olika 
elektroniska delar eller mekanisk design. [20] 

 

2.4 Kostnader inom tillverkningsindustrin  
De olika kostnaderna som finns inom tillverkningsindustrin kan delas in i olika 
grupper enligt Ostwald. [21] Kostnaderna kan delas in i produktions- och 
materialkostnader som i sin tur kan klassificeras som direkta- och indirekta 
kostnader. En ytterligare indelning av kostnaderna resulterar i rörliga kostnader 
som består av direkta-, variabel- och fasta kostnader. De fasta kostnaderna förblir 
konstanta under en tidsperiod medan de variabla kostnaderna kan påverkas 
mycket under designfasen. [21] 
 
Inom tillverkningsindustrin är tre typer av kostnader centrala; direkta 
tillverkningskostnader, indirekta tillverkningskostnader och fasta 
tillverkningskostnader [22]:  
 
De direkta tillverkningskostnaderna inkluderar till största del kostnader som 
uppstår vid arbete, hantering av råmaterial, nyttoverktyg och andra direkta 
kostnader. 
Råmaterialskostnaden är vanligtvis den största och dyraste inom 
tillverkningskostnader av en produkt. Kostnaden omfattar alla de kostnader som 
har med själva råmaterialet att göra.  
Kostnaden för arbete är den näst största inom tillverkning. Den inkluderar 
kostnader såsom löner för arbetskraft per produktionsenhet. Dessa räknas ut 
genom att först beräkna hur många arbetare som krävs per skift för att 
upprätthålla en viss produktionshastighet.  
Innebörden av nyttoverktygskostnader kan exempelvis vara kostnaden för att 
kyla vatten och elkostnader. Dessa kostnader är välkända inom företag men de är 
vanligtvis mycket mindre än råmaterialkostnader och arbetskostnader.  
Andra direkta kostnader är bland annat kostnader för underhåll och reparationer.  
 
Indirekta tillverkningskostnader innefattar kostnader för avlöning, 
kontrollaboratorium, verksamhet och lagringsutrymmen. Kostnader för avlöning 
omfattar bland annat utbetalning av pension, sjukpenning och semesterlön. Deras 
omfattning är mellan 15–20% av de totala arbetskostnaderna. 
De kostnader som uppstår i kontrollaboratorium är exempelvis produktkvalitet-
kontrollkostnader som uppgår till mellan 10–20% av arbetskostnaderna.  
Verksamhetskostnader kan variera mellan 50 och 150% av de totala 
arbetskostnaderna. De innefattar bland annat kostnader för sjukvård, säkerhet, 
lagerlokaler och avloppshantering. 
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Förpackningskostnaderna beror av den fysiska- och kemiska sammansättningen 
av produkten samt dess användning och värde.  
Fasta tillverkningskostnader är en funktion av de fasta kapitalkostnaderna 
beroende av produktionshastigheten i en fabrik. [22] 
 

2.4.1 Kostnader för en färdig produkt 
För att kunna definiera den totala kostnaden för en tillverkad produkt summeras 
direkta materialkostnader, direkta arbetskostnader och andra 
tillverkningskostnader (indirekta). [22] 

• Direkta materialkostnader (även kallad Råmaterialkostnader) - kostnad 
för det material som direkt kan kopplas till en tillverkad produkts 
komponenter.  

• Direkta arbetskostnader - kostnad för den arbetskraft som krävs för att 
transportera råvaror till en produkt. Exempelvis löner för de som arbetar 
i produktionen.  

• Andra tillverkningskostnader (indirekta) - en variation av indirekta 
kostnader. Exempelvis inkluderas försäkringar och skatter på 
produktionsanläggningar. [22] 

 

2.5 Kostnadskalkylering 
Det finns två huvudsakliga kalkylfilosofier där det utgås ifrån graden av 
kostnadsfördelning [23]:  

• Bidragskalkyl (ofullständig fördelning av kostnader) 
• Självkostnadskalkyl (fullständig fördelning av kostnader) 

 
Valet mellan de två metoderna är beroende på syftet med kalkyleringen. 
Generellt kan ses att självkostnadskalkyl i praktiken kan användas för [23]: 

• Beslut för prissättning på lång sikt 
• Lönsamhetsbedömningar på lång sikt 

 
Bidragskalkylens användningsområden i praktiken är [23]: 

• Prisbeslut på kort sikt 
• Lönsamhetsbedömningar på kort sikt 

 
I företag som endast tillverkar och säljer en produkt ses alla kostnader som 
direkta kostnader.  
I de företag som producerar och säljer mer än en produkt kan de gemensamma 
kostnaderna ses som omfattande och problematiken med kostnadsfördelning vara 
betydande.  [23] 
 
Nedan presenteras ett antal kostnadskalkyler.  
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2.5.1 Självkostnadskalkyl 
Inom självkostnadskalkylering görs kalkyleringen genom att beräkna alla 
kostnader för en produkt fram till att den har levererats och betalats. Samtliga 
kostnader blir fördelade på kostnadsbärare. Därför kallas metoden även för 
fullständig kostnadsfördelning. Definitionen av självkostnad kan också beskrivas 
som summan av en produkts särkostnader och de samkostnader som blir 
fördelade på produkten. De fördelade samkostnaderna är den kostnad som står 
för de gemensamma resurserna som utnyttjas för en produkt. Ibland görs skillnad 
mellan tilldelade samkostnader och fördelade samkostnader. Fördelade 
samkostnader har en klar orsakskoppling till produkterna och kan på logiskt sätt 
kopplas till respektive produkt. De tilldelade samkostnaderna behöver däremot 
inte ha en klar orsaksanknytning till produkterna och kan beskrivas vara mer 
schablonmässigt fördelade. [23] 
 
Inom självkostnadskalkylering finns två huvudmetoder orderkalkylering och 
periodkalkylering (processkalkylering). [23] 
 

2.5.1.1 Orderkalkylering 

De företag som säljer olika och flera produkter till kunder med olika krav har ett 
behov av att kunna beräkna självkostnader för varje enskild produkt, uppdrag 
eller order. Orderkalkylering används inom industriföretag men också inom 
tjänste- och handelsföretag. Orderkalkylering används mest i företag som främst 
producerar många produkter och där kostnaderna för företagsresurser i stor 
omfattning är gemensamma och indirekta men där varje vara/tjänst, kundorder 
skiljer sig åt när det gäller förbrukning av de gemensamma resurserna.  
Orderskalkylering kan göras som ABC-kalkyl eller påläggskalkyl. [23] 
 

2.5.1.1.1 Påläggskalkyl 
När ett företags självkostnad med hjälp av påläggskalkyl ska beräknas utgår man 
ifrån en kostnadsindelning för direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader 
läggs på produkterna direkt i redovisning och kalkyler. Indirekta kostnader 
uppdelas först på kostnadsställen och sedan på produkterna bestående av pålägg 
efter speciella fördelningsgrunder. Ett gemensamt drag för de indirekta 
kostnaderna är att de är kostnader för de resurser som gemensamt används för de 
olika produkterna, orderna. Vid orderkalkylering beräknas självkostnaden som 
summan av kalkylobjektets fördelade indirekta kostnader och direkta kostnader.  
Ambitionen är att alltid så långt som möjligt identifiera kalkylobjektets direkta 
kostnader och på det sättet få en bättre precision i kalkylerna. [23] 
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Inom industriföretag är de vanligaste direkta kostnaderna [23]: 
• material (direkt) - dM 
• löner (direkt) - dL 
• speciella försäljningskostnader (direkta), exempelvis provisioner - sdfk 
• speciella tillverkningskostnader (direkta), exempelvis patentkostnader - 

sdtk 
 
I automatiserade, robotiserade och mekaniserade produktionsanläggningar 
brukar teknik-och maskinutnyttjande-kostnaden ses som en direkt kostnad, även 
benämnd som teknik/maskinkostnad.   
Dessa direkta kostnader är ofta lätta att koppla till varje produkt med bland annat 
hjälp av materialrekvisitioner, patentöverenskommelser och arbetssedlar. Det 
finns således tydliga orsakssamband mellan direkta kostnader och produkter. [23] 
 
De indirekta kostnaderna (omkostnader) förs samman på kostnadsställen och 
brukar inom tillverkningsföretag indelas i fyra kostnadsslag [23]: 

• tillverkningsomkostnader, TO - exempelvis avskrivningar på maskiner 
och löner till personal i planeringsavdelningen.  

• materialomkostnader, MO - exempelvis kostnader för försäkringar och 
förrådslokaler.  

• administrationsomkostnader, AO - kostnader för personalavdelning 
och företagsledning. 

• försäljningsomkostnader, FO - löner till försäljare och reklam.  
 
Ofta sammanfattas AO och FO till den gemensamma benämningen 
affärsomkostnader- AffO. [23]  
 

2.5.1.1.2  ABC-kalkyl  
ABC-kalkyl är en metod för uppdelning av gemensamma kostnader. 
Kalkylmetoden är som påläggskalkylen fokuserad på att beräkna en självkostnad 
för ett kalkylobjekt.  
I dagens företag, särskilt tillverkningsföretag är sambandet mellan de direkta och 
indirekta kostnaderna ofta betydande. Detta gäller speciellt oftast 
tillverkningsföretag där indirekta kostnader, TO har blivit mycket omfattande på 
grund av automatisering, mekanisering, datorisering och robotisering. I de fall då 
de indirekta kostnadernas andel av de totala kostnaderna blir höga, ökar 
svårigheten med att utföra en korrekt fördelning av kostnader samtidigt som 
behovet för det ökar. Att arbeta fram en lösning på detta problem är en av de 
bakomliggande drivkrafterna för framväxten av ABC-kalkyl.  
Inom ABC-kalkylering framförs först de indirekta kostnaderna på aktiviteter 
istället för kostnadsställen. Exempel på aktiviteter är inköp, konstruktion och 
utveckling. Sedan identifieras kostnadsdrivare på varje aktivitet. 
Kostnadsdrivare är orsaker till att kostnader för genomförandet av en aktivitet 
sjunker eller stiger. Slutligen fördelas företagets aktiviteters kostnad med 
kostnadsdrivare som grundfördelning. 
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Inom ABC-kalkyl summeras inte de indirekta kostnaderna i grupperingar av fyra 
(TO, MO, AO, FO). Istället summeras de indirekta kostnaderna i aktiviteter. 
Aktiviteter kan vara delar av ett kostnadsställe eller utgöra själva kostnadsstället. 
De kan också sträckas över flera kostnadsställen. 
Med ABC-kalkyl är ambitionen att kunna uppnå mer rättvis och korrekt 
kostnadsfördelning när det gäller de indirekta kostnader. Fördelningen av 
kostnader från ett företags aktiviteter till kostnadsbärare genomförs genom 
utgångspunkten i hur aktivitetskostnaderna faktiskt har utnyttjats av ett företags 
kostnadsbärare. I praktiken innebär detta att kostnadsdrivare används vid 
fördelning av aktivitetskostnaderna till ett kalkylobjekt. [23] 
 
Konstruering av en Aktivitetsbaserad kostnadskalkyl 

 
Många författare har redogjort för vilka steg som ingår i konstrueringen av ett 
ABC-system.  Alla konstruktionsmodeller innefattar praktiskt taget exakt samma 
steg [24]. Därför utgår kommande beskrivning från författarna Ask & Ax fem 
steg. [24] [25]  
 
Ask & Ax (1995) tillvägagångssteg för ett ABC-system [24]: 

1. Identifiera och välja aktiviteter 
2. Fördela resurser till varje aktivitet 
3. Utse kostnadsdrivare  
4. Fastställa kostnadsdrivarvolymer 
5. Beräkna produktkostnader 

 
Identifiera och välja aktiviteter 
Det grundläggande steget i konstruktionen av ett ABC-system är att identifiera 
aktiviteterna. Detta steg kräver att organisationer bestämmer vad som verkligen 
genomförs inom de väsentliga områdena i företaget. Det krävs även att 
kalkylsystemet baseras på “verkliga” omständigheter [24]. 
För att samla in information om vilka aktiviteter som utförs inom företaget görs 
intervjuer med personal som även får svara på frågan om hur mycket tid som 
ägnas åt varje aktivitet.  
Resultaten från intervjuerna sammanställs sedan på olika nivåer, exempelvis 
avdelningar och kostnadsställen. Detta kommer sedan att utgöra en grund för 
aktivitetsindelning av företagets kostnader. Aktivitetsindelningen av de olika 
kostnaderna har en giltighet som är tidsbegränsad vilket innebär att den måste 
uppdateras vid förändringar av kalkylsituationen.  
En vanlig implementering av aktivitetsbaserad kostnadskalkyl är att de direkta 
kostnadsställena bevaras och delas upp som tidigare men avlägsnas från 
påläggen. Indirekta kostnader indelas i aktiviteter och tilldelas en 
kostnadsdrivare. För att resultatet av fördelningen i ABC-systemet ska bli rättvis 
krävs det att aktiviteterna är  
enhetliga och att indelningen av aktiviteterna är stadig under kalkylperioden.  
[24] 
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Fördela resurser till varje aktivitet 
Efter att ha identifierat de aktiviteter som ska ingå i ett ABC-system ska en 
beräkning av aktivitetskostnader göras. Innan fördelningen av resurser genom 
resursdrivare till aktiviteter kan göras är det viktigt att skilja på två typer av 
aktivitetskostnader - aktiviteternas sam-och särkostnader. 
Aktiviteternas särkostnader är de kostnader som skulle falla bort om en aktivitet 
slutade att utföras, exempelvis lön. Samkostnader är de resurskostnader som är 
gemensamma för ett flertal aktiviteter. Särkostnader för en aktivitet måste först 
identifieras för att kunna fördelas till rätt aktivitet. Efter det kan samkostnaderna 
identifieras och tilldelas aktiviteter med hjälp av resursdrivare. [24]  
 
Utse kostnadsdrivare  
Efter att en resursfördelning till aktiviteter gjorts genomförs en 
kostnadsdrivaranalys där kostnadsdrivare väljs och kostnadsdrivarvolymer 
fastställs. Antalet kostnadsdrivare måste vanligtvis begränsas av praktiska skäl. 
Detta sker genom att ett flertal aktiviteter har gemensamma kostnadsdrivare. 
Beskrivningen ovan talar om för vilka kostnadsdrivare som bör väljas i ett ABC-
system baserat på mätkostnad, faktorer, beteendeeffekter och kausalitet. [24] 
 
Begreppet kausalitet innebär att en kostnadsdrivare ska skildra produkternas 
förbrukning av aktiviteter på ett korrekt sätt. Schablonfördelningen blir större 
desto färre kostnadsdrivare som utses och ju mer olikartade aktiviteterna är. Valet 
av kostnadsdrivare påverkar också kausaliteten eftersom en rättvis 
kostnadsdrivare kan vara komplicerad att mäta och därför ersätts det med ett 
billigare och enklare alternativ. [24] 
 
Fastställa kostnadsdrivarvolymer 
Att fastställa kostnadsdrivarvolymer är en komplex process som kräver att 
kostnadrivaren kan uttryckas i värde-, tids- eller mängdmått och kopplas till 
kalkylobjektet. I litteratur som behandlar ABC rekommenderas det att 
kostnadsdrivarvolymerna fastställs utifrån full kapacitetsanvändning i varje 
aktivitet. Detta är naturligtvis svårbestämt. I praktiken används därför vanligtvis 
erfarenhetsbaserade normalvolymer. Ett annat problem är att 
kostnadsdrivarvolymerna spärras under en kalkylperiod, oftast ett år, och att 
kostnaderna från överkapacitet i aktiviteter kommer att belasta de produkter som 
produceras under perioden. För att kunna undvika effekter som nämnts 
rekommenderar ABC-litteratur att den kapacitet som inte utnyttjas ska redovisas 
som periodkostnader. Detta är dock ett begrepp inom externredovisning som inte 
förklarar hur kostnaden ska täckas. För detta krävs att kostnadsdrivarvolymerna 
och aktivitetskostnaderna följs upp och en ansvarig för aktiviteter som matchar 
varje aktivitets resursförbrukning till produkternas behov [24]. 
Produktkostnaderna kan därefter beräknas. [24]  
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Beräkna produktkostnader  
För att på ett tydligare sätt förklara beräkningen av produktkostnader kommer ett 
förenklat exempel av Ask och Ax (1995) att illustreras. Syftet är att beräkna 
produktkostnaderna för produkterna A, B och C. Det antas att de fyra föregående 
stegen inom ABC-kalkylering redan utförts och det återstår nu att beräkna 
produktkostnaderna. Produktkostnaderna erhålls enligt följande beskrivning 
[25]: 

Tabell 4: Exempel - Produktionsvolym 

 Produkt A Produkt B Produkt C 

Produktionsvolym 600st 400st 200st 

 

Det finns olika nivåer för aktiviteter. Exempel på nivåer i exemplet är enhetsnivå, 
satsnivå och produktnivå. På enhetsnivån nyttjar produkterna aktivitetskostnader 
i förhållande till antalet enheter som produceras av produkt A, produkt B och 
produkt C. Materialkonsumtionen är proportionell mot antalet av de producerade 
enheterna. Materialet kostar dock olika mycket för varje produkt. På satsnivå 
beror aktivitetsnivån på satsantalet som körs. Exempel på aktiviteter på satsnivå 
är inköp av material och produktionsplanering. I detta exempel är 
produktutveckling en aktivitet på produktnivå.  [25] 

Tabell 5: Exempel – Aktiviteter och kostnadsdrivare.  

Aktiviteter Kostnadsdrivare 

Material Antal enheter 

Maskinbearbetning Maskintid 

 

Då det finns flera olika aktiviteter som bör räknas in anges här endast ett exempel. 
Exempel Maskinbearbetning [25]:  

Kostnad för aktivitet: 1 000 000 kr 
Kostnadsdrivare (timmar): Maskintid 
Kostnadsdrivarvolym: 2000 timmar  
Kostnad per maskintimma: 500 kr (1000000kr/2000tim) 
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Tabell 6: Exempel – Produkter och deras kostnader och tider 

 Produkt A Produkt B Produkt C 

Maskintid per styck produkt 1.33 tim 1.5 tim 3 tim 

Totalt maskintid per 
produkt 

800 tim 600 tim 600 tim 

Maskinbearbetningskostnad 
totalt kronor 

400000kr 300000kr 300000kr 

Maskinbearbetningskostnad 
kronor per styck 

666.67kr 750.00kr 1500.00kr 

 

När alla aktivitetskostnader summerats kan slutligen den totala kostnaden för en 
produkt och produktkostnad för varje produkt, per styck beräknas. I tabell 7 
presenteras exemplet av summeringen för den totala produktkostnaden per 
produkt. [25] 

Tabell 7: Exempel – Produkter och deras aktiviteter  

 Produkt A Produkt B Produkt C 

Material (kr) 60000 30000 25000 

Maskinbearbetning 
(kr) 

400000 300000 300000 

Inköp av material (kr) 22000 44000 33000 

Produktionsplanering 
(kr) 

34000 27200 13600 

Omställning av 
maskin (kr) 

15400 6160 3080 

Kvalitetskontroll  

(kr)  

76000 38000 45600 

Produktutveckling(kr) 60000 75000 105000 

Totalt (kr) 667400 520360 525280 
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2.5.1.2 Periodkalkylering 

Periodkalkylering används för att kalkylera periodens totala kostnader för att 
sedan göra beräkningar för kostnaden per produkt. Periodkalkylering kallas även 
för processkalkylering eftersom den innefattar beräkningar av den output som 
kommer från en process inom produktionen, är vanlig inom företag med 
processtillverkning. Det finns fyra typer av periodkalkyleringar.  Det som är 
viktigt att åstadkomma inom periodkalkylering är att produktens självkostnad ska 
vara baserad på kostnaden för en process och dess output under en period. Det är 
också viktigt att självkostnaden för en produkt är en så kallad statistisk 
genomsnittlig kostnad för produkten, vilket inte innebär en beräkning av de 
specifika kostnaderna för en enskild produkt. Produktens kostnadsandel för de 
resurser som förbrukats under en period fördelas men en utgångspunkt i volymen 
eller den ekvivalenta volymen. Det finns fyra olika typer av periodkalkylering 
[23]: 
 

• Divisionskalkylering - exempelvis är metoden anpassad för företag som 
kan fördela sina kostnader för gemensamma resurser till produkterna. 

• Normalkalkylering - metoden används bland annat för att kunna få ett 
mer stabilt värde för självkostnaden samt för att eliminera förändringar 
av verksamhetsvolymen på självkostnaden.  

• Ekvivalentkalkylering - är en metod för företag med produkter som har 
gemensam eller liknande förbrukning av resurser där kostnaden för den 
gemensamma förbrukningen av resurser kan fördelas på produktionen.  

• Restkalkylering - För denna kalkyl är utgångspunkten biproduktens 
karaktär och därför finns ingen möjlighet att beräkna en fullständig 
resultatkalkyl.  
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2.5.2 Bidragskalkyl 
Inom bidragskalkylering beräknas endast särkostnader för kalkylobjekt medan 
samkostnader hanteras i en totalsumma. Genom att subtrahera särintäkter med 
särkostnader fås kalkylobjektets täckningsbidrag. För att beräkna resultatet för 
ett företag subtraheras det totala täckningsbidraget med samkostnader. 
Täckningsbidrag beräknas på olika nivåer exempelvis produktnivå och 
produktgruppsnivå.  
Bidragskalkylering används huvudsakligen vid problem som gäller beslut på kort 
sikt och som är i behov av en lösning inom ramen för kapacitet och befintliga 
resurser. Kortsiktskalkylering handlar ofta om att utnyttja den kapacitet som finns 
tillgänglig så effektivt som möjligt i form av medarbetare, anläggningar och 
andra resurser.  
Bidragsmetoden är bland annat lämplig vid kortsiktiga beslut och problem. 
Metoden är snabb och enkel samt möjliggör flexibel prissättning.  
Bidragskalkylering sker både i rutinmässiga, löpande och i specifika situationer. 
Vid rutinmässig och löpande bidragskalkylering görs både order- och 
periodkalkyler. När en bidragskalkyl för en order görs är utgångspunkten i en 
orders fasta och rörliga särkostnader men den kan även utformas som en 
stegkalkyl. 
Enligt författarna använder många företag ofta en kombination av bidragskalkyl 
och självkostnadskalkyl. Samlingsnamnet för dessa kalkyler är stegkalkyler. 
Stegkalkyler informerar om effekter av produktsortiments förändringar när det 
gäller kostnader, strukturella åtgärder och priser. [23]  
 
 

2.6 Aktuell forskning inom området  
Författarna till denna rapport har inte kunnat hitta någon tidigare forskning 
gällande kostnadsidentifiering som innehåller den kombination av de metoder 
som använts i detta arbete. Varje metod för sig är utstuderad och analyserad. Cost 
engineering är ett område som bland annat professorn Rajkumar Roy har skrivit 
mycket om. Han är därför även en viktig källa i denna studie.  
 
Eftersökningar av relevant teori gällande kostnadsidentifiering på 
tillverkningsföretag resulterade i endast några få träffar. Däremot inom andra 
branscher som exempelvis sjukvård har det genomförts ett flertal olika studier 
med kostnadsidentifiering som huvudsyfte.  
Kostnadsidentifiering hittades även som centralt begrepp i ett flertal studier kring 
kostnadskalkylering. Detta påvisar att kostnadsidentifiering som huvudsyfte 
inom tillverkningsföretag inte är utbrett inom forskning utan endast är ett krav 
för att kunna räkna på kostnader vilket verkar vara mer känt och aktuellt.  
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En studie hittades som exempelvis hade syftet att undersöka vad som påverkar 
kostnaden för produkter i företagets processteg och genom det skapa en överblick 
av kostnadsfördelning i samband med den interna prissättningen. Studien 
använde en ABC-kalkyl för att kostnadsidentifiera vid ett tillverkningsföretag 
men då den inte fanns tillgänglig var det omöjligt att fördjupa sig i det resultat 
som presenterades i den studien. Då syftet för den studien skiljer sig åt med den 
här studiens syfte, kan kostnadsidentifiering ses som den enda gemensamma 
faktorn för de två studierna.  
 
När det gäller osynliga kostnader hittades ett flertal olika studier men ingen 
metod för att identifiera dessa. Det kan bero på att det finns ett flertal osynliga 
kostnader inom olika företag och därför fokuserar denna studie enbart på de 
osynliga kostnader som uppkommer i denna fallstudie.  
 
Sökningar efter teori gällande värdeflödeskartläggning visar på att metoden  
implementerats i olika typer av industrier, däribland tillverkning, [26] och 
sjukvård med goda resultat. [27]  
 
Vid sökningar gällande kostnadsidentifiering och Value Stream Mapping 
hittades en studie där en kartläggning av ett flöde sker med syftet att senare 
identifiera de kostnader som bör ingå i en Value Stream Costing-modell. [28] I 
den här studien är syftet istället att identifiera alla osynliga kostnader och 
förlorade intäkter som kan uppstå längs flödet för att påvisa att de existerar och 
bör beaktas.  
 
Vid sökningar gällande metoden Lean hittades boken Lean Construction av Luis 
Alarcón. Där ges exempel på slöseri och vilken procentuell andel de utgör av den 
totala projektkostnaden. Detta visar på att termen slöseri inom Lean kan 
översättas till aktiviter som bidrar till att kostnader ökar. [29] Detta ger belägg 
för att Leans definitioner på slöseri kan vara behjälpliga vid identifiering av 
aktiviteter som inte skapar något värde för kunden i den här studien. 
 
Vid sökningar huruvida kombinationen av Värdeflödeskartläggning och Lean 
använts tidigare hittades ett flertal källor. Kombinationen används ofta i syfte att 
effektivisera verksamheter. I boken ”Learning to see” skriven av Mike Rother 
och John Shook beskrivs kombinationen av metoderna som strävande efter att 
skapa värde och eliminera slöseri. [16] 
 
Vid tidigare forskning gällande kombinationen av ABC-kalkyl och Value Stream 
Mapping samt kombinationen ABC-kalkyl och Lean kunde ingen relevant till det 
här arbetet forskning hittas. Det finns ett flertal studier där de två 
kombinationerna använts men ingen av dem har samma syfte som den här 
studien.  
 
De sökord som har använts vid sökandet är Cost engineering, cost, cost 
identification, invisible costs, Value Stream Mapping, Value Stream Mapping 
and costs, Lean and Value Stream Mapping, Lean, Lean and costs och invisible 
costs in manufacturing.  
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Databaser som använts vid sökandet var Google Scholar, Primo, Diva och Libris. 
 
En studie genomförd av Piotr Chwastyk och Mariusz Kołosowski visar på att det 
är möjligt att skatta kostnader för en produkt i varje steg av utvecklingsprocessen. 
Hur noggranna skattningarna blir beror dock på hur noggrann den information 
som använts är. I studien av Chwastyk och Kolosowski ligger fokus alltså i att 
visa på att det går att skatta kostnader i en process. [30] Därför kan deras studie 
ses som ett belägg för den här studiens syfte som är att kunna påvisa att osynliga 
kostnader faktiskt existerar.  
 
Den här studien är fallspecifik vilket gör att den blir mer unik. Fallstudien 
genomförs på ett tillverkningsföretag vilket innebär att den kan komma att bidra 
till forskning inom flera områden. Företag inom liknande branscher som LKAB 
kan med hjälp av denna studie få insyn och kunskap om osynliga kostnader. 
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3 Metod 
I det här kapitlet redogörs det för valda metoder och väsentliga aspekter kring 
insamling av data för den här studien.  
 

3.1 Forskningsstrategi - fallstudie  
Metoder som används för att mer ingående studera exempelvis ett specifikt fall, 
social enhet eller en person kallas gemensamt för fallstudie. Vid en fallstudie kan 
flera olika informationsinsamlingsmetoder användas beroende på 
forskningsperspektivet.  
En fallstudie innefattar forskarens deltagande eller iakttagande i ett 
händelseförlopp.  
Med hjälp av fallstudier kan en inblick i oväntade förhållanden som tidigare 
uppfattats olika eller varit oklara fås. Vid fallstudier läggs stor vikt på 
förberedelsearbetet. Antalet variabler är många gånger stort medan antalet 
subjekt litet. [31] 
Enligt Eisenhardt och Graebner är fallstudie en forskningsstrategi där teori 
skapas utifrån empiriska data [32]. Yin beskriver fallstudier som empiriska 
beskrivningar av specifika fall där fenomen är typiskt baserade på olika 
datakällor [33].  
 
Det finns många fördelar med att använda sig av en fallstudie. Ett exempel är att 
undersökningen av data ofta genomförs inom området för dess användning. En 
fallstudie kan vara intressant inom olika typer av processer . I en fallstudie kan 
både kvalitativ- och kvantitativa data kombineras. En annan fördel är att 
framställningen av de detaljerade kvalitativa uppgifter i studien hjälper inte bara 
till att beskriva och utforska data i verklig miljö. Det bidrar även till att redogöra 
för komplexiteten i verklighetssituationer som inte kan påvisas genom 
undersökningar eller experiment. [34] 
 
Fastställandet av fallstudie som strategi skedde tidigt i arbetet. Detta då arbetet 
skulle genomföras på ett fall, företaget LKAB.  
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3.2 Val av metod  
För att kunna kartlägga planeringsprocessen och sedan identifiera de kostnader 
som är kopplade till planeringsprocessen krävs en kombination av metoder.  
För att identifiera osynliga kostnader och förlorade intäkter valdes intervjuer då 
de ansågs kunna ge ett bra informationsunderlag och mer detaljerade svar av 
respondenterna.  
Metoden som valts för kartläggning av planeringsprocessen är Value Stream 
Mapping. Denna metod valdes för att kunna skapa förståelse för både 
informationsflödet och materialflödet genom en värdekedja, vilket inte en vanlig 
processkarta skulle kunna visualisera. VSM fokuserar på de värden som varje 
aktivitet representerar och som är avgörande för beslutsprocessen. [17] VSM är 
den enda metoden som skapar en bild av processnivåer, ger produktionsprocessen 
ett gemensamt språk samt visar länken mellan information- och materialflödet 
[16].       
 
För att kunna koppla de identifierade kostnaderna till rätt aktivitet valdes 
metoden Activity based costing då det är en ledande kostnadsmetod som ger 
tillförlitlig kostnadsinformation för företag inom bland annat tillverkning. [5] 
ABC-kalkyl är även en del av traditionell kostnadsuppskattning som ofta 
tillämpas vid tillverkningsföretag vilket LKAB är. De andra 
kostnadsuppskattningsmetoderna som nämnts tidigare i teoriavsnitt 2.1.1, 
används oftast inom andra typer av industrier och därför anses de inte lika 
aktuella i detta fall. ABC-kalkyl påvisar kopplingen mellan utförandet av 
specifika aktiviteter och de krav det ställer på organisationens resurser. I 
kostnadsarbetet kan därför kalkylen ge en tydlig bild av hur olika typer av flöden 
såsom kunder, produkter och andra distributionskanaler genererar både kostnader 
och intäkter inom en verksamhet. [35] Då ABC-kalkylen bland annat bygger på 
en identifiering av aktiviteter, deras resurser och kostnadsdrivare anses metoden 
ABC som den mest passande i den här studien. Detta då en identifiering av de 
aktiviteter som kostnaderna uppstår i krävs för att sedan kunna bestämma om de 
bör påverkas vilket är en av studiens frågeställningar.  
 
Vid bestämmandet av vilka kostnader och förlorade intäkter som bör påverkas 
valdes Leans sju definitioner på slöseri. Detta för att kunna identifiera vilka 
aktiviteter och därmed också kostnader som bör elimineras då de kan ses som 
slöseri och inte är värdeskapande för kunden [12]. Inom Lean bör verksamheten 
enbart göra det som skapar värde för kunden. Därför används Lean även för att 
avgöra vilka aktiviteter där förlorade intäkter kan uppstå som är värdeskapande 
eller icke-värdeskapande och vilka som därmed bör elimineras [10]. 
 

3.2.1 Value Stream Mapping 
VSM användes i denna studie utifrån den teori som finns, se metodkapitlet 2.2.4. 
Informationen som samlades in från både intervjuer och LKAB:s hemsida ligger 
till grund för att kunna kartlägga värdeflödet. I studien kommer enbart de två 
första stegen användas för att kartlägga verksamhetens nuläge. 
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Metoden används inte i syfte för att genomföra några typer av förändringar i 
denna studie vilket innebär att ingen kartläggning av ett framtida läge kommer 
att göras samt inga beräkningar av exempelvis takttid. Detta eftersom syftet 
innefattar att enbart identifiera de kostnader och förlorade intäkter som existerar 
i nuläget.  

3.2.1.1 Kartläggning av nuläget 

Här presenteras de steg som fullföljts gällande kartläggningen av LKAB:s 
material- och informationsflöde kopplat till den taktiska planeringen.  
 
Steg 1-Skapa en skiss av processen 
För att kartlägga informationsflödet och materialflödet användes symboler för 
processkartläggning, se exempel på symboler i tabell 1 i teorin om VSM. De 
relevanta symbolerna placerades ut på kartan med ett mellanrum mellan varje 
process. På den högra sidan placerades kunden och leverantören på den vänstra 
sidan. Se kapitel 4.2, bild 2 över värdeflödeskartan över produktflödet och den 
taktiska planeringen på LKAB. 
 
Steg 2 - Rita flödet av information och material 
I det andra steget användes pilar för att kunna beskriva hur material och 
information flödar genom hela värdeflödet. Mellan processerna av materialflödet 
placerades symboler för att visualisera vart materiallagren finns. För att kunna 
åskådliggöra för transporterna placerades symboler för lastbil, tågvagnar och 
båtar där dessa transporter uppstår.     
  
När de två stegen var avklarade kunde information om vart kostnader och de 
förlorade intäkterna uppstår läggas till i materialflödet. Varje kostnad och 
förlorad intäkt tilldelades en siffra. 
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3.2.2 Aktivitetsbaserad kostnadskalkyl 
Vid implementering av aktivitetsbaserad kostnadskalkyl i denna studie användes 
enbart de tre första stegen från Ask & Ax (1995) tillvägagångssteg för ett ABC-
system. [25] Det fjärde och femte steget innefattar beräkningar och 
räkneoperationer som inte är relevanta i denna studie. Detta då syftet med denna 
studie är att påvisa om osynliga kostnader existerar genom att identifiera dem. 
För att uppnå syftet krävs inga beräkningar och därför exkluderas de två sista 
stegen i ABC-kalkyleringen.  
 

1. Identifiera och välja aktiviteter 
2. Fördela resurser till varje aktivitet 
3. Utse kostnadsdrivare 

 

3.2.2.1 Identifiera och välja aktiviteter  

Steg ett i ABC-kalkylen var att identifiera och välja aktiviteter. Detta gjordes 
efter att ha identifierat kostnader och förlorade intäkter. Aktiviteter som 
identifierades och valdes kunde sedan kopplas ihop till varje kostnad och förlorad 
intäkt. 

3.2.2.2 Fördela resurser till varje aktivitet  

Steg två i ABC-kalkylen var att fördela resurser till varje aktivitet. Resurser 
fördelades till de aktiviteter som fastställdes i föregående steg. Resurserna som 
kopplades ihop till aktiviteterna var de som krävdes för att den specifika 
aktiviteten skulle hållas igång. I det här fallet gjordes inte några beräkningar av 
aktivitetskostnader då det inte krävdes för att kunna koppla rätt resurs till rätt 
aktivitet. Däremot definierades aktiviteterna som sär-eller samkostnader för att 
kunna fördelas till rätt aktivitet.   
 

3.2.2.3 Utse kostnadsdrivare  

Steg tre i kalkylen var att utse en kostnadsdrivare till varje aktivitet. Vissa av 
aktiviteterna fick flera kostnadsdrivare då det fanns flera faktorer som kunde 
bidra till att en viss kostnad eller förlorad intäkt ökade.  
 

3.2.3 Lean  
Efter	att	samtliga	kostnader	tilldelats	en	aktivitet	används	Leans	sju	definitioner	
på	 slöseri	 för	 att	 kunna	 avgöra	 om	 aktiviteten	 är	 ett	 slöseri	 eller	 inte.	 Om	
aktiviteten	kan	kopplas	till	ett	slöseri	enligt	Lean	medför	detta	att	aktiviteten	
inte	är	värdeskapande	för	kunden.	De	förlorade	intäkterna	tilldelas	en	aktivitet	
men	inget	slöseri.	Detta	då	det	inte	går	att	koppla	ett	slöseri	till	aktiviteterna	ur	
kundernas	perspektiv.	Istället	används	Lean	för	att	avgöra	om	de	aktiviteterna	
för	de	förlorade	intäkter	är	värdeskapande	eller	icke-värdeskapande	för	kunden.	
Utifrån	om	aktiviteterna	skapar	eller	inte	skapar	något	värde,	avgörs	det	om	de	
bör	elimineras	eller	inte. 	
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3.3 Datainsamling 
Under detta avsnitt beskrivs för studien relevant datainsamlingsmetod och hur 
den använts i detta arbete.  
 

3.3.1 Kvalitativa insamlingsmetoder  
Kvalitativa metoder syftar till att karaktärisera något. Centralt för metoderna är 
att söka beskrivningar, kategorier eller modeller som tydligast redogör för ett 
sammanhang eller fenomen i omvärlden.  
Det huvudsakliga syftet med metoderna är att få kännedom eller utforska om 
olika och multipla mönster. Metoderna innebär också systematisk kunskap om 
handlingssätt för visualisering av något. Kvalitativ metod är inte passande vid 
beskrivning om mängd, kvantitet eller storlek i ett projekt. [31] 
 
Allmänt för alla kvalitativa metoder är att de kräver mycket tid. Nedan följer 
några punkter som kan variera beroende på vilket metodperspektiv som 
dominerar [31]:  

• Analys och datainsamling sker parallellt. 
• Sammanfattande och systematisk metod används för att kunna 

kategoribestämma.  
• Meningsfulla enheter/beskrivningstyper skapas. 
• Forskaren möter data. 
• Kategorierna/Enheterna behandlas. 
• Regelbundna jämförelser, undersökningar av olikheter och likheter görs.  
• Det är svårt med standardisering.  

 
Några exempel på kvalitativa metoder är fokusgrupp, observationer, intervjuer, 
fallstudie och skrivna dokument/berättelser/texter. [31] 
 

3.3.1.1 Intervjuer 

Genom att ställa frågor är syftet att uppnå kunskap om respondentens omvärld. 
Enligt författarna Olsson och Sörensen består en intervju vanligen av tre olika 
samtal: logiskt begreppsligt samtal, empiriskt samtal och emotionellt personligt 
samtal.  
För att uppnå ett bra intervjuresultat ska problemområde och syfte definieras 
innan undersökningen påbörjas. Studiens vad och varför bör klarläggas innan 
frågan hur ställs. 
Det är viktigt att tänka igenom alla faser vid planering inför en 
intervjuundersökning även det som händer när intervjun är avslutad. Hur ska den 
verifieras och analyseras? Hur ska resultatet presenteras? Har de etiska 
aspekterna beaktats?  
Det finns lika många frågeformulärmodeller som intervjumodeller. [31] 
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Tre punkter är viktiga att ha i åtanke vid intervjuer [31]: 
 

• En intervju ska vara en dialog mellan minst två personer. Det är viktigt 
att ett samarbetsvilligt klimat skapas för att respondenten ska lämna så 
bra upplysningar som möjligt. Respondenten ska få tala till punkt och 
känna sig viktig.  

• Informationen som intervjupersonen lämnar får inte vara påverkad av 
olika ovidkommande faktorer och måste vara pålitlig.  

• Den information som en intervjuledare är ute efter ska ges i intervjun. 
Svaren måste därför vara giltiga, vilket innebär att respondenten svarar 
på det som intervjuledaren frågar om.  

 
En intervju som är standardiserad är väl genomtänkt och planerad. Detta för att 
intervjuledaren inte ska ha någon möjlighet till att variera situationen från en 
respondent till en annan. Frågorna ska ställas i samma ordning och med samma 
ordformulering. Respondenterna får svara enligt fasta svarsalternativ. Den 
viktigaste anledningen till att standardisera en intervju är för att minska en 
intervjuledares inverkan på intervjun.  
När en intervju innehåller en hög grad av strukturering menas det att 
frågeformuleringen är gjord på ett sätt som gör att frågorna uppfattas på liknande 
sätt av de olika respondenterna. Låg grad av strukturering innebär istället att en 
respondent kan tolka frågorna fritt beroende på bland annat egna erfarenheter, 
språkvanor, önskningar och värderingar.  
Ett exempel på en ostrukturerad intervju är den journalistiska intervjun. Där är 
avsikten att dels öka möjligheterna till att få fram väsentlig och intressant 
information som annars kanske skulle uteblivit på grund av respondentens 
förutfattade meningar, dels öka respondentens samarbetsvilja.  
Strukturering och standardisering kan kombineras. [31] 
 
En intervju försöker täcka in både meningsplanet men också det faktiska planet. 
Det kan beskrivas som nödvändigheten i att både lyssna till direkta beskrivningar 
men också den innebörd av det som sägs mellan raderna. “Mellan-raderna-
budskapet” för intervjuledaren tillbaka till respondenten för att få en bekräftelse 
på om det som tolkats är riktigt eller inte. Att vara lyhörd och öppen för det som 
sägs och inte sägs är viktigt.  
Utmaningen med att intervjua är att på samma gång vara både neutral, känslig 
och “nära” för respondentens budskap.  [31] 
 

3.3.1.1.1  Intervjuer i studien  
I det här arbetet användes intervjuer främst för att kunna identifiera kostnader 
och förlorade intäkter. Intervjuer användes även till att kunna identifiera hur 
arbetet på den taktiska planeringen går till och hur informationen sprids mellan 
de olika planeringsområdena. Anledningen till att intervjuer valdes i detta fall var 
att intervjuer ger en större förståelse för svaren då intervjuer täcker in både ett 
meningsplan men också ett faktiskt plan. En annan anledning till att intervjuer 
valdes var för att intervjuledarna skulle kunna ha en möjlighet att direkt fråga om 
informationen som de tagit del av tolkats rätt.  
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Förarbetet till intervjuerna påbörjades med att ett antal intervjufrågor 
formulerades. Se bilaga 1. Frågorna anpassades beroende på vilken 
områdesansvarig som skulle intervjuas. Detta gjordes för att anpassa materialet 
bättre efter varje arbetare och planeringsområde.  Inför varje intervju skickades 
en samtyckesblankett ut, se bilaga 1. Tillsammans med samtyckesblanketten 
skickades även intervjufrågor. Detta gjordes för att informera alla respondenter 
om vilka frågor som skulle ställas och för att de skulle kunna förbereda sig. Två 
olika samtyckesblanketter utformades efter det informationskrav som beskrivs 
nedan i kapitel 3.7.1. Däribland uppgifter som handlar om frivillighet om 
deltagande i studien men också anonymitet och kofidentialitet av information 
som lämnas ut. Anledningen till att två samtyckesblanketter utformades är att 
vissa intervjuer inte spelades in och därmed inte behövde något medgivande till 
inspelning av respondent. Att vissa intervjuer inte spelades in berodde på att vissa 
respondenter inte kunde närvara fysiskt och fick därför svara på intervjufrågorna 
genom mail.  

Intervjuerna utspelades på tre olika platser, i Kiruna, Malmberget och Narvik. 
Totalt intervjuades åtta personer. Intervjuerna genomfördes enskilt med varje 
respondent. Detta för att undvika att respondenterna skulle kunna påverka 
varandra och den information som lämnas ut.  
 
Majoriteten av respondenterna arbetar med olika delar av planeringsarbetet inom 
de tre områdena - produktionsplanering, transportplanering och 
leveransplanering. Två av de intervjuade arbetar med kvalitet som är ett område 
som täcker hela den taktiska planeringen. En intervju gjordes även med en 
ansvarig på Malmtrafikcentralen. Det gjorde för att få ett bredare underlag 
gällande kostnader och förlorade intäkter som kan uppstå.  
 
På varje område inom planering finns två personer som arbetar med samma 
planeringsansvar. Det innebär att de tillsammans bidragit till information och 
även kompletterat varandras svar.  
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3.4 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär till vilken grad som mätningar av samma mätinstrument 
överensstämmer, att varje mätning ger samma resultat. Hög reliabilitet innebär 
att resultaten överensstämmer med hög grad. Det finns olika sätt för att mäta 
reliabilitet, en metod är test-repeat-metoden då alla mätningar görs vid samma 
tidpunkt vid ett flertal tillfällen. Om en individ ändrar sig mellan mätningarna 
vilket kan innebära att den första mätningen påverkade den andra mätningen, 
vilket kallas för attitydmätning. För att kunna undvika felkällor har en annan 
metod tagits fram, split-half-metoden som är lämplig vid användning av t.ex. 
attitydmätning. Instrumenten omfattar påståenden och frågor som tillsammans 
vägs ihop till ett och samma index. Det sker en slumpmässig fördelning av 
frågorna till två grupper för att därefter kunna jämföra svaren. Stämmer svaren 
överens till hög grad tyder detta på att även reliabiliteten är hög. Vid vissa 
tillfällen utförs bedömningen av olika mätningar och skattningar av ett flertal 
personer, den överensstämmelsen kallas interbedömarreliabiliteten. [31] 
 

3.5 Validitet 
Validitet innebär ett mätinstruments kapabilitet till att mäta rätt sak. Exempelvis 
innehåller en patients sjukjournal uppgifter om patientens ålder vilket kan anges 
med hög noggrannhet, det vill säga hög validitet. Det kallas för logisk validitet.  
Vid konstruering av ett frågeformulär är det nödvändigt att ha kontroll på den 
logiska validiteten. Vid granskning av frågeformulär där många av svaren består 
av “vet ej” är därför validiteten sannolikt låg.  
Innehållsvaliditet innefattar att alla detaljer av ett visst område mäts och stämmer 
överens med varandra. Exempelvis vid mätning av tillfredsställelse och 
upplevelse kan olika komponenter av tillfredsställelse och samvariationen mellan 
dem analyseras.   
Kriterievaliditet är enligt författarna det säkraste sättet att undersöka validitet på. 
Av namnet framgår avsikten med kriterievaliditet, det vill säga att jämföra de 
mätresultat som uppnåtts med något kriterium som mäter samma sak. I de flesta 
medicinska undersökningar registreras exempelvis personens vikt och längd. 
Därefter jämförs de två resultaten. Hög överensstämmelse innebär hög validitet. 
Det är dock viktigt att ha i åtanke att det inte alltid finns tillgång till passande 
kriterier. Då måste andra validitetsformer användas.  
Överensstämmelsevaliditet är en annan validitetstyp som innebär en 
överenskommelse mellan några “experter” om att ett mätinstrument har validitet. 
Ett exempel på denna typ av validitet är Socioekonomiskt index (SEI).  
Prediktiv validitet innebär ett mätinstruments förmåga att kunna förutsäga 
exempelvis framtida ohälsa och beteenden. Prediktiv validitet studeras genom att 
det förutsagda jämförs med de faktiska- och kommande händelserna.  
Begreppsvaliditet är när sambandet mellan ett aktuellt mätinstrument och andra 
närstående mätinstrument är högt. Exempelvis skulle ett frågeformulär avseende 
mätning av motionsvanor kunna relateras till fysiska test och observationer av 
faktiskt beteende. [31] 
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Sensitivitet och specificitet är två begrepp som kan relateras till begreppet 
validitet. Sensitivitet och specificitet används inom epidemiologin. Sensitivitet 
förklarar förmågan hos ett mätinstrument att fastställa vilka som har det som ska 
mätas.  
Med specificitet menas däremot förmågan att kunna fastställa vilka som inte har 
det som ska mätas. Exempelvis avser sensitivitet vilka som verkligen har en viss 
sjukdom. Specificitet i sin tur innebär då att kunna fastställa vilka som inte har 
sjukdomen. [31] 
 

3.6 Generaliserbarhet 
Generalisering innebär att kunna se den data som samlats in i ett bredare 
perspektiv.  
Behovet av att kunna generalisera ett resultat är ofta större än beräknat. [31] 
I den här studien kommer en generalisering att göras då intervjusvaren ska 
sammanställas till ett resultat och ligga till grund för den slutsats som ska dras 
angående huruvida osynliga kostnader och förlorade intäkter existerar.   
 

3.7 Etiska aspekter 
Det finns fastställda principer hur ett vetenskapligt urval av försökspersoner ska 
göras i ett forskningsprojekt. Nedan beskrivs de två kraven som grundar sig i de 
etiska frågorna angående anonymitet, konfidentialitet, integritet och frivillighet. 
[31] 
 

3.7.1 Informationskrav 
Informationskravet är ett krav som betyder att den information angående 
projektet som försökspersonen tar del av är begriplig, samt att personen lämnar 
ett samtycke. Informationen ska inkludera projektets syfte, uppläggning, 
beskrivningar av beståndsdelar och metoder, förväntad nytta samt en ordentlig 
beskrivning av deltagandets betydelse. Deltagaren ska vara medveten om det 
finns risker för bland annat obehag, att deltagandet är frivilligt och därmed rätt 
att avbryta vid behov och att det inte innebär några negativa konsekvenser. Det 
ska finnas information om namn, adress och telefonnummer till projektledaren 
och vart projektuppgifter finns. 
Försökspersonen ska ha möjlighet till att ta del av informationen innan 
deltagandet för att kunna avgöra om personen vill delta. Det ska finnas muntlig 
och skriftlig information som är förståelig och riktad till försökspersonen och 
som fyller ungefär en A4-sida. 
Försökspersonen ombeds att delta i projektet och genom att ge sitt samtycke till 
deltagandet innebär det att forskaren får använda uppgifterna som personen ger 
ut i det syftet som informationen beskriver. [31] 
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3.7.2 Begriplighetskravet 
En försöksperson ska självständigt kunna avgöra sitt deltagande och därför måste 
informationen uppfylla begriplighetskraven. Forskaren har ansvaret över att 
försökspersonen har förståelse för den information som han får. Det finns även 
andra krav som ska uppfyllas, vilket är samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själv 
bestämma om att medverka. Är deltagarna minderåriga kan ett godkännande från 
vårdnadshavare vara ett krav. Konfidentialitetskravet, innebär att alla uppgifter 
som lämnas från samtliga deltagare ska behandlas så konfidentiellt som möjligt. 
Personuppgifterna ska enbart vara tillgängliga för behöriga och obehöriga ska 
därför inte kunna få åtkomst. Det sista kravet är Nyttjandekravet och beskriver 
att uppgifter om den enskilda personen som tillhandahålls bara får brukas i 
forskningsändamål. [31] 
 

3.8 Samhälleliga principer 
Brist på kostnadsmedvetenhet inom planering kan få konsekvenser då beslut ska 
fattas. Fattade beslut som inte är de mest optimala kan i värsta fall innebära 
förluster i form av förlorade intäkter och kostnader. Då kostnaderna blir för stora 
finns det en risk att företaget måste börja spara på andra sätt exempelvis genom 
uppsägningar av anställda. En god kostnadsmedvetenhet kan däremot innebära 
att företaget kan undvika eller minska vissa kostnader och förlorade intäkter. Det 
kan även innebära en större satsning på fler arbetstillfällen och fler anställningar 
för människor i samhället.  
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4 Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultatet av studien utifrån bland annat de 
frågeställningar som formulerats.  
 

4.1 Intervjuer 
Utifrån intervjufrågorna (bilaga C) har svaren sammanställts och möjliggjort en 
kartläggning av den taktiska planeringen inom LKAB vidare har också 
identifiering av kostnader och förlorade intäkter redovisats. Se bild 2 och tabell 
8 och 9. 
  
Utsagorna från intervjuerna visade på att arbetsuppgifter kan skilja sig åt inom 
de olika planeringsområdena beroende på produktionsort. Samtliga informanter 
påpekade att arbetet utförs utifrån en plan som sträcker sig upp till ett år. För att 
kunna utföra sina arbetsuppgifter används ett flertal verktyg. De verktyg 
majoriteten använder sig av vid den taktiska planeringen är det digitala 
kalkylblads programmet Excel och programmet Qlikview. Informanterna belyser 
vikten av Excel för att kunna samla delar av sin information och för att utföra 
olika simuleringar. I kapitel 4.2.1 förklaras mer i detalj de olika 
planeringsområdena. 
  
Utifrån svaren gällande hur, vart och till vem information skickas, kunde en 
visualisering av informationsflödet göras, se bild 2 i kapitel 4.2. Informationen 
på den taktiska planeringen passerar gruvplaneringen till 
produktionsplaneringen, vidare till transportplaneringen och slutligen 
leveransplaneringen. Information skickas även mellan alla delar i den taktiska 
planeringen samt till produktionen. Intervjudeltagarna som arbetar med 
kvalitetsfrågor får kontinuerlig information från olika delar i hela verksamheten 
där även kunden och försäljningsavdelningen ingår. 
  
När det gäller frågor kring informationsflödet så belyser flertalet av 
informanterna att de tar emot information för att kunna planera och utföra sitt 
arbete. Några av deltagarna sammanställer den inhämtade informationen för att 
sedan kunna distribuera information till personer som är i behov av detta. Den 
aktuella informationen uppdateras dagligen och delas över telefon, e-mail och 
andra verktyg som exempelvis Excel. Det finns även inplanerade veckomöten 
där samtliga medarbetare och chefer kan ta del av viktig information och 
uppdateringar. 
  
För en sammanställning av av kostnader och förlorade intäkter se tabell 8 och 9. 
I den taktiska planeringen tas ingen hänsyn till osynliga kostnader och förlorade 
intäkter då det är svårt att beräkna dessa i förväg. Däremot uttrycker 
informanterna att de försöker planera så sparsamt som möjligt och välja de 
alternativ som är billigast.  
För att LKAB ska ha nöjda kunder så tar de medvetet eventuella oförutsedda 
kostnader istället för att kunderna ska bli missnöjda. 
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Under intervjuerna lyfte deltagarna fram att deras arbete påverkar LKAB:s 
kunder. En bra planering betyder att kunderna tillfredsställs och de tillhandahåller 
rätt produkter med rätt kvalitet i rätt tid. Att kunderna inte får rätt produkt i rätt 
tid händer sällan. En mindre bra planering kan till exempel innebära att fel antal 
tåg har bokats för att transportera produkter eller att för lite produkter har 
producerats. 
Kvalitet är något som deltagarna har olika uppfattningar om, däribland om hur 
kvalitet mäts inom företaget. 
Genom att ständigt uppfylla kundernas krav på produkter uppstår hög kvalité 
vilket flertalet av informanterna beskriver. I de kvalitetsansvarigas uppgifter 
ingår det att säkra kvalitet i slutleverans och produktion. De får en 
produktspecifikation av försäljningsavdelningen som de ska upprätthålla i 
produkterna och kolla med produktionen om det är möjligt att genomföra. 
 
När produktionen och transporterna fungerar som de ska vilket ligger till grund 
för någon har gjort en bra planering, är en bidragande roll till att kvalitet uppstår. 
Kvalitet mot kund mäts i form av planupplevelse, leveranssäkerhet, 
produktkvalitet och genom subjektiv bedömning av kundnöjdhet. Kundnöjdhet 
är något som försäljningsavdelningen har vetskap om och förmedlar ut till 
verksamheten. Får kunderna rätt produkt, i rätt tid och rätt mängd uppstår 
kundnöjdhet. Nöjda kunder återkommer och mindre nöjda kunder visar sin 
missnöjdhet. 
  
Intervjuerna visade även på att kommunikation är en viktig faktor i arbetet och 
att det är en utmaning att ta del av information och att kommunicera utan 
missförstånd. Det finns också ett flertal andra utmaningar i arbetet enligt 
intervjudeltagarna. Det är att kunna skapa en helhetsbild samt kunna förutspå vad 
som händer i produktionen för att kunna lösa eventuella problem i tid. Detta för 
att kunna minska risken till att onödiga kostnader uppstår. 
  
Enligt informanterna finns ett flertal olika utmaningar. En stor utmaning är att 
kunna leverera det som efterfrågas av kunderna, vilket innebär att verksamheten 
måste fungera optimalt. Att sträva efter kvalitet och våga prova nya saker i 
produktionen är viktigt i förändringsarbetet.  
 
En annan utmaning är att kunna planera tre månader framåt och hålla den 
leveranstid som lovats till kund. Tidsspannet brukar vara 10-15 dagar. Ett mål är 
att kunna leverera oberoende av om kunden anländer på den första dagen eller 
den sista. Utmaningen är att hålla lagren på en jämn nivå under hela den perioden 
så att kunden kan få sin produkt i tid.  Tomma lager kan exempelvis leda till 
Demurrage-kostnader och fulla lager till extra kostnader för lagerhantering.  
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4.2 Kartläggning av planeringsprocess  
För att kunna kartlägga planeringsprocessen på taktisk nivå på LKAB gjordes en 
värdeflödeskarta. Resultatet av kartläggningen ses i bild 2 där även 
kostnadsställen markerats med siffror. 
  

 
Bild 2: Värdeflödeskarta över produktflödet och den taktiska planeringen på LKAB 

 

4.2.1 Informationsflöde 
Den taktiska planeringen på LKAB består av tre huvudsakliga områden. 
Produktionsplanering, Transportplanering och Leveransplanering. 
Gruvplanering tillhör inte den taktiska planeringen men har i detta arbetet tagits 
med vid kartläggningen för att få en bättre överblick av planeringens 
styrområden. Det verktyg som främst används vid simulering och överskådning 
av det som är planerat, är Excel. Detta gäller hela planeringsprocessen på taktisk 
nivå. 
Som nämnts tidigare pågår ett aktivt kvalitetsarbete längs hela planeringen och 
som inte kan specificeras till endast en viss del. 
Nedan redogörs det för den taktiska planeringen i detalj.  
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4.2.1.1 Produktionsplanering 
Produktionsplaneringen innefattar all planering av allt från råmaterial till färdig 
produkt. 
Från Gruvplaneringen kommer information om hur mycket malm som ska brytas, 
hur brytningen ska gå till, hur produktionen fungerar under jord och information 
om mängden uppfodrad råmalm. Informationen angående malmen översätts 
sedan till hur mycket produkter som LKAB kan producera. Information från 
gruvplaneringen används även till för att styra men också för att göra en plan med 
de ansvariga på en av LKAB:s malmprocesser, sovringen. Detta görs för att 
kunna bestämma och fördela produktionen mellan tillverkning av fines och 
pellets som är två av LKAB:s produkter. För att kunna se konsekvenser och om 
någon produkt bör sparas på görs det simuleringar på planeringen.  
 
Inom produktionsplanering sker korrigeringar dagligen beroende på vad som 
inträffar, exempelvis produktionsstopp.  
Varje år sätts ett årsmål upp inför nästa budget mål. Målet gäller för hur många 
miljoner ton pellets som ska tillverkas. Utifrån målet görs beräkningar bakåt i 
kedjan för att ta reda på hur mycket material som behövs och vid behov 
kontrollera varifrån det finns möjlighet till att ta fram mer material. Inom 
produktionsplaneringen finns en ständig strävan att täcka upp för det 
produktionsbehov som krävs för de produkter som sålts tre månader framåt. Inom 
planeringsområdet sker även ständiga avstämningar med produktionen inför de 
tre kommande månaderna för att se hur väl planen stämmer med det praktiska. 
Från produktionsplanering skickas information vidare till produktionen- 
anrikningsverk, pelletsverk och transportplanering.  
 

4.2.1.2 Transportplanering 
Inom transportplanering sker arbetet operativt och planeringen sker på kortbasis 
i dagar, månader men också upp till ett år. Transportplaneringen planerar för alla 
transporter med malmvagnar mellan produktionsorterna och hamnarna i Luleå 
och Narvik. Det planeras också för specialtransporter. Det sker även kontroller 
över vilka produktionssiffror som finns, hur mycket som ska fraktas, vad som ska 
prioriteras och att rätt produkt lastas på tågen. Inom transportplaneringen är målet 
att all transport mellan orterna och hamnarna ska fungera. Målet är att allt färdigt 
material ska flyttas så snabbt som möjligt och inga färdiga produkter ska finnas 
kvar på produktionsorterna. I Kiruna finns exempelvis produktionsplaner som är 
kopplade till specifika produkter.  
 
På årlig basis planeras det för tillsatsmedel, med hjälp av simuleringar beräknas 
mängden tillsatsmedel som behövs och att transportering sker till rätt ort vilket 
sedan redovisas. Inom transportplaneringen kan vissa ansvariga arbeta med delar 
som har med andra områden att göra. Exempelvis arbetar vissa inom 
transportplaneringen även i vissa delar av leveransplaneringen men också mot 
produktion och hjälper till i kvalitetsarbetet mot kunden och produktchefen.  
Det sker ett ständigt samarbete mellan alla planeringsområden och när det gäller 
transportplaneringen så fås information från många olika håll däribland 
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leveransplaneringen och MTC, Malmtrafikcentral som förklarar hur 
transportläget ser ut. Information från de olika produktionsverken kommer i form 
av bland annat planerade underhållsstopp vilket informeras ut till alla inom 
planeringen. Inom den taktiska planeringen är det huvudsakligen 
produktionsplaneringen som ger information och ställer frågor angående hur 
många tåg som finns tillgängliga och hur mycket som kan transporteras.  
Från den strategiska planeringen inkommer också information. Inom 
transportplanering görs simuleringar per produkt, tillsatsmedel och 
båtleveranser.  
Den bearbetade informationen sammanställs sedan till en plan och skickas sedan 
vidare till främst leveransplaneringen men också till de på strategisk nivå och 
andra inom verksamheten. Information som skickas till leveransplaneringen 
handlar om den mängd gods som inkommer och hur mycket som ska 
transporteras då all färdig produkt ska till hamnarna. De sker ofta möten med 
bland annat produktionen och dess chefer, andra inom planeringsprocessen där 
man redovisar för vad som görs och med de som arbetar med marknad. På de 
gemensamma för alla inom planeringen på taktisk nivå, fredagsmöten gör alla en 
sammanställning av veckans resultat.  
 

4.2.1.3 Leveransplanering 

Leveransplaneringen planerar för mottagandet av produkter i hamnarna. De 
planlägger även för lager och ser till att det finns lagerutrymme för produkterna 
som inkommer eftersom det är begränsat utrymme i silosarna. En gång i månaden 
sker ett prioriteringsmöte med försäljningsavdelningen för att se vilka kunder 
som ska få sina produkter först. Därefter ser leveransplaneringen till så att 
produkterna finns på plats när det väl är dags för kunden att komma in till hamnen 
och hämta dem. Planeringen sker från 3–6 månader framåt. De flesta kunder har 
tio dagar på sig att hämta produkterna och i samband med det kan det uppstå 
problem om det inte finns tillräckligt med produkt i hamnen när kunden kommer. 
Ständig kommunikation sker med alla inom planeringsprocessen men främst fås 
informationen ifrån transportplaneringen. Information består då exempelvis av 
vilka tåg som ska komma till hamnarna och hur mycket malm som sänds. Från 
försäljningsavdelningen fås också en del information angående produkterna.  
Inom leveransplaneringen hanteras även uppgifter angående de båtar som ska 
komma in till hamn. Det sänds ut information till operatörer och dokumenteras 
hur mycket som blivit lastat på varje båt. Planen uppdateras ständigt för att kunna 
förutse problem och i så fall hinna korrigera utifrån situationen. Det kan 
exempelvis handla om problem som uppstår vid lagernivåer och 
produkttillgänglighet.   
När informationen ska föras vidare så skickas den till andra inom planeringen 
och även till chefen för den taktiska planeringen om några problem uppstår. Det 
måste ständigt ske en dialog med andra i planeringsprocessen för att uppdatera 
om planen uppfylls eller inte.   
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4.2.2 Materialflöde 
LKAB levererar olika typer av produkter som till största del består av 
masugnspellets och direktreduktionspellets. LKAB bryter även mineraler och 
förädlad järnmalm som används utanför stålindustrin. Masugnspellets är den 
största produkten för LKAB, samtidigt som de även säljer fin krossad järnmalm 
som kallas för fines. [36] 
 

4.2.2.1 Brytning 

LKAB bryter järnmalmen ovanjord i dagbrottsgruvorna Gruvberget och 
Leveäniemi i Svappavaara och under jord i underjordsgruvorna som finns i 
Kiruna och Malmberget. Brytningen i underjordsgruvor och dagbrottsgruvor 
skiljer sig något åt men malmen följer samma flöde som visas i 
värdeflödeskartan, se bild 2. LKAB bryter järnmalm varje dag vilket totalt blir 
flera miljoner ton råmaterial varje år. [36] 
 

4.2.2.1.1 Brytning i underjordsgruvor  
I underjordsgruvorna utvinner LKAB malmen genom skivrasbrytning. Med 
denna brytningsmetod borras och sprängs hålrum i malmkroppen och med hjälp 
av gravitationskraften rasar malmen ner till nivån under för att sedan 
transporteras med tåg och lastfordon. När malmen lastas bort fylls hålrummen 
med gråberg som rasat ned. Desto mer malm som bryts, desto mer sjunker den 
marken som är ovan. Denna brytningsmetod är effektiv och ger hög säkerhet och 
används i kraftigt lutande malmkroppar som ger maximalt uttag i malmkroppen. 
Processen där brytningen sker i underjordsgruvor kallas salvcykel och inkluderar 
alla aktiviteter som ortdrivning, tillredning, produktionsborrning, 
produktionslastning, tappning, transportering, tömning, krossning och det sista 
steget uppfodring. [36] 
 

4.2.2.1.2  Brytning i Dagbrottsgruvor  
Dagbrottsbrytning sker i ett flertal steg som utformning, borrning, sprängning 
och lastning. Vid friläggning av malmen och för att säkra väggarna måste 
sidoberget tas ut. Detta sidoberg avlägsnas först och sedan finns möjlighet för 
malmen att brytas. [28] 
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4.2.2.2 Förädling 
LKAB förädlar all den järnmalm som bryts från ovanjordsgruvorna och 
underjordsgruvorna till järnmalm med hög kvalitet. Förädlingen sker i 3 steg 
[36]: 
 

4.2.2.2.1 Sovring 
Den järnmalm som transporterats från under- och ovanjordsgruvorna till 
sovringsverket grovsorteras och krossas till mindre bitar. I sovringen separeras 
gråberget från malmen genom att använda magnetiska separatorer, eftersom 
magnetitmalmen är magnetisk. Malmen siktas igen och krossas sedan till mindre 
bitar och efter att sovringsprocessen är klar har järnhalten i malmen ökat från 45 
procent till 62 procent. [36] 
 

4.2.2.2.2 Anrikning 
Anrikning innebär att den finmalda malmen renas genom separering till ett 
koncentrat av järnmalmspulver med hög renhet. Först sker malning och 
separering av malmen som sedan fortsätter in i flotationsprocessen. 
Flotationsprocessen är en kemisk reningsprocess för att separera partiklar och 
används för att malmen ytterligare ska renas från exempel fosformineralet, apatit. 
I sista steget blandas tillsatsmedel ihop i slurryn (Finmald malm blandat med 
vatten) innan det slutligen sker en filtrering. [36] 
 

4.2.2.2.3 Pelletisering 
I pelletsverken tillverkar LKAB två olika typer av pellets - masugnspellets och 
direktreduktionspellets. Kulorna som tillverkas torkas, sintras och kyls för att 
sedan transporteras till hamnarna. LKAB har totalt sex pelletsverk där 
totalkapaciteten av förädlade järnmalmsprodukter uppgår till cirka 28 miljoner 
ton per år. [36]  
 

4.2.2.3 Transportering till hamn 
Varje dag avgår tåg till Narvik och Luleå med malmprodukter och på 
tillbakavägen fraktas tillsatsmedel som används i förädlingsprocessen. LKAB 
använder sig av världens starkaste lok, IORE och varje tåg kan transportera upp 
till 6 800 ton järnmalmsprodukter. Tågen trafikerar Malmbanan på den svenska 
sidan och på Ofotenbanen, på den norska sidan. [36] 
 

4.2.2.4 Leverans till kund  

Varje år skeppas miljoner ton järnmalmsprodukter till LKAB:s kunder via 
hamnarna. En tredjedel av produkterna går till hamnen i Luleå och resterande går 
till den större hamnen i Narvik. [36] 
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4.3 Identifiering av kostnader 
De kostnader och förlorade intäkter som identifierades utifrån intervjuerna 
sammanställdes i en tabell, se tabell 8 och 9 nedan. I tabellerna har varje kostnad 
en siffra för att kunna identifiera vart den uppstår i värdeflödet, se bild 2. Varje 
kostnad har även tilldelats en kostnadstyp - indirekt kostnad eller direkt kostnad.  
 
Tabell 8: Kostnader 

Kostnad Definition 

1. Demurrage-kostnader, 
indirekt kostnad (AO) 
 

Uppstår vid fördröjd båtlastningstid vid leverans. LKAB får 
då betala en straffavgift i form av Demurrage-kostnad för den 
extra tid som använts.  

2. Personalkostnader, direkt 
kostnad (dL)  
 

Löner för övertid på personal som uppstår vid oförutsägbara 
situationer i hela kedjan. Kan inkludera inhyrning av 
entreprenörer vid exempelvis utlastning av produkter på 
backen eller sedan upp på tåg. inkludera även lastning av 
produkter med lastmaskiner istället för direktlast i hamnarna 
till båtar.  

3. Transportkostnader, 
direkt kostnad (dM) 
 

Kostnader för transporter utöver det som var planerat. 
Bokning av extra tåg och när tåg är försenade eller inställda. 
Kostnader uppstår även vid oplanerade transporter av gods (ej 
färdig produkt) mellan produktionsorterna.  

4. Särhanteringskostnader, 
indirekt kostnad (TO) 

Kostnader som uppstår för att särhantera både material och 
produkter. Exempelvis lagerhantering av avvikande produkt 
och kvalitetsbrist.  

5. Kostnad för nyproduktion, 
direkt kostnad (dL) (dM)  

Kostnad för att nya produkter ska produceras, för att ersätta 
en produkt som exempelvis varit tvungen att kasseras. 
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Tabell 9: Förlorade intäkter 

 

4.3.1.1 Kostnadsidentifiering utifrån aktivitetsbaserad kostnadskalkyl 
I detta arbete fullföljs endast de tre första stegen för en abc-kalkyl. Anledningen 
till att de två sista stegen exkluderas är för att det inte krävs någon skattning och 
beräkning av de kostnader och förlorade intäkter som identifieras. Detta på grund 
av att studiens syfte enbart inkluderar en identifiering och påvisning av att 
osynliga kostnader existerar. För att påvisa att osynliga kostnader finns görs ett 
ytterligare bevis och därmed används steg två och tre.  
 

4.3.1.1.1 Identifiering av kostnader och val av aktiviteter 
Då företag definierar förlorade intäkter på olika sätt kommer därför en definition 
på intäktstyp inte att redogöras för i denna studie. Kostnaderna definieras med en 
kostnadstyp, se tabell 3. Utifrån de kostnader som har identifierats kan dessa 
kopplas till olika aktiviteter med hjälp av att analysera var dessa kostnader 
uppstår i värdeflödeskartan, se bild 2.  
De aktiviteter som kopplas till varje kostnad i denna rapport bör ses som utökade 
aktiviteter då de inte är de primära aktiviteterna som menas, utan de som uppstår 
utanför planeringen.  
Till aktiviteten transportering kopplas transportkostnad eftersom kostnaden 
innefattar transporter av både rågods och färdiga produkter (en specifik produkt). 
Personalkostnader kopplas till aktiviteten drift och underhåll i hela verksamheten 
då extra personal kan behövas till hela kedjan beroende på om och vart det 
uppstår eventuella problem. Kostnad för nyproduktion tillhör aktiviteten 
nyproduktion eftersom kostnaden innefattar både direkta material- och 
lönekostnader. Personal behövs i hela kedjan för att kunna framställa produkter 
och levereras ut till kunden. 

Förlorade intäkter Definition 

6. Dödfrakt Krav på att betala frakt på det som inte blev lastat på båten till kund. 

7. Rabatterat pris  Kunden får ett rabatterat pris exempelvis på grund av att produkten 
har bristande kvalitet.  

8. Ingen 
pelletspremie 

Prioritering av en produkt som inte är pellets och tillverkning av fines 
från en sekundär produkt. 

9. Produkt kasseras  Förlorad intäkt som uppstår vid produktkassering.  

10. 
Fraktkompensation  

Kompensera kunden då kunden måste hämta produkterna vid en 
annan hamn än det som var överenskommet samt att en annan produkt 
som inte utlovats levereras.  

11. 
Produktionsstopp 

Eftersom ingenting produceras när verken står uppstår en förlorad 
intäkt på de produkter som kunde produceras om verken hade varit 
igång.  
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Demurrage-kostnader uppstår när produkterna ska lastas på båten ut till kund och 
kopplas därför till aktiviteten båtlastning. Den sista kostnaden är särhantering av 
produkter och material, vilket är något som sker mellan varje process. Därmed 
inkluderas kostnaden i aktiviteten lagerhantering. Se tabell 10. 
 
Tabell 10: Kostnader och aktiviteter 

Kostnader Aktivitet 

Demurrage-kostnader 
(Samkostnad)  

Båtlastning 

Personalkostnader (Särkostnad) Drift och underhåll i verksamheten (gäller hela flödet) 
se bild 2. 

Transportkostnader (Särkostnad) Transportering  

Särhanteringskostnader 
(Särkostnad) 

Lagerhantering 

Kostnad för nyproduktion Nyproduktion (gäller hela flödet) se bild 2. 

 
4.3.1.1.2 Fördela resurser till varje aktivitet 

När aktiviteterna har identifierats tilldelas varje aktivitet med de olika typer av 
resurser som finns. Se tabell 11. 
 
Tabell 11: Aktiviteter och resurser 

Aktivitet Resurser 

Båtlastning (Samkostnad) Lastningsmaskiner, personal 

Drift och underhåll (Särkostnad) Personal, verktyg  

Transportering (Särkostnad) Tåg, personal 

Lager- och produkthantering (Särkostnader) Lastningsmaskin, lagerplats 

Nyproduktion (Särkostnader) Maskiner, personal, material 
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4.3.1.1.3 Utse kostnadsdrivare 
Genom att identifiera kostnader och aktiviteter med kostnadstyp och resurser 
kunde kostnadsdrivare till varje aktivitet utses. Se tabell 12. 
 
Tabell 12: Aktiveter och kostnadsgivare 

Aktivitet Kostnadsdrivare 

Båtlastning Antal dygn lastning 

Drift och underhåll 
(Produktion)  

Antal timmar övertid 
Antal ton lastat 

Transportering Antal tåg  
Antal ton 

Lager- och produkthantering Antal produkter 
Antal ton 

Nyproduktion Antal misslyckade ordrar 
Antal ton  

 

4.4 Kostnader och förlorade intäkter som bör påverkas  
Belägg för vilka av de identifierade kostnaderna som bör påverkas förklaras 
nedan. Kostnaderna som bör påverkas redogörs utifrån Leans sju definitioner på 
slöseri. Då det kan vara problematiskt att koppla förlorade intäkter till någon form 
av slöseri utifrån kundens perspektiv, exkluderas de vid typ av slöseri-
avgörandet.  
Kostnaderna studeras även utifrån ett värdeskapande perspektiv och vilket värde 
kostnadernas aktiviteter har för kunden.   
 

4.4.1 Slöseri och värdeskapande 
Alla aktiviteter som definierats med koppling till kostnaderna kan inte ses som 
slöseri då vissa av dem skapar värde för kunden. I tabell 13 ses aktiviteter och 
typer av slöseri som de kan kopplas till.  
Utifrån tabellen ses att aktiviteten båtlastning är ett slöseri i form av väntan. Det 
kan förklaras med att kunden måste vänta eftersom lastningen inte sker inom den 
tidsram som satts. En väntan innebär missnöjda kunder och levererar därför inget 
kundvärde. Personalkostnader kan inte kopplas till något slöseri då det krävs 
personal för att underhålla produktionen och tillverka de produkter som kunden 
efterfrågar. Aktiviteten drift och underhåll i verksamheten kan därför ses som 
värdeskapande för kunden. Aktiviteten transportering som bland annat innefattar 
bokning av tåg utöver det planerade ses däremot som en typ av slöseri. 
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Den typen av slöseri som menas i detta fall är onödiga transporter. Inom Lean är 
det en typ av slöseri då en transport i sig inte skapar något värde. Transporten 
kräver endast resurser och tiden för transportering adderas till ledtiden. I de fall 
då en transport kan elimineras genom omorganisering av värdeflödet så kan ett 
slöseri elimineras [12]. En annan typ av slöseri som kan kopplas till de aktuella 
kostnaderna är defekter. Till denna kategori av slöseri hör de kostnader som kan 
uppstå i samband med aktiviteten lager-och produkthantering. Detta på grund av 
att särhantering inte skapar något värde för kunden och enbart är slöseri på 
resurser och material då produkter exempelvis behöver blandas ut eller hanteras 
på annat sätt. Den sista kostnaden för nyproduktion kan inte kopplas till någon 
typ av slöseri utifrån Leans definitioner på slöseri utan är istället en aktivitet som 
krävs för att kunden ska få det som den efterfrågar. Alltså är nyproduktion en 
värdeskapande aktivitet.   
 
Tabell 13: Aktiviteter och deras kostnader samt typer av slöseri 

Kostnad Aktivitet Kostnadsdrivare Typ av slöseri  

Demurrage-kostnad  Båtlastning  Antal dygn lastning 
 

Väntan  

Personalkostnad Drift och underhåll 
i verksamheten  

Antal timmar övertid 
Antal ton lastat 
 

- 

Transportkostnad Transportering Antal tåg  
Antal ton 

Onödiga 
transporter 

Särhanteringskostnad  Lager- och 
produkthantering 

Antal produkter 
Antal ton  

Defekter  

Kostnad för 
nyproduktion 

Nyproduktion 
 

Antal misslyckade 
ordrar 
Antal ton 

-   
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4.4.2 Värdeskapande vid förlorade intäkter 
Aktiviteterna till de förlorade intäkterna definieras som värdeskapande och icke-
värdeskapande aktiviteter. De aktiviteter som kopplas till varje förlorad intäkt i 
denna rapport bör ses som utökade aktiviteter då de inte är de primära 
aktiviteterna som menas, utan de som uppstår utanför planeringen.  
Anledningen till att förlorade intäkter inte räknas med vid ABC-kalkylen är för 
att ABC-kalkylen enbart behandlar kostnader samt att det är svårt att koppla de 
förlorade intäkterna till de sju slöserierna i Lean. Enligt Lean finns viljan att 
skapa värde för kunden och eliminera de aktiviteter som inte ger något värde, se 
teori. I tabell 14 ses de förlorade intäkterna, aktiviteterna och om de är 
värdeskapande eller icke-värdeskapande. Fyra av aktiviteter visade sig vara icke-
värdeskapande för kunden och bör därmed elimineras enligt Lean. Aktiviteten 
produktprioritering i produktion är den enda aktiviteten som är värdeskapande 
och är kopplad till den förlorade intäkten, ingen pelletspremie. Att ingen 
pelletspremie fås påverkar inte kunden eftersom kunden vill att den produkten 
eller de produkterna som efterfrågas ska bli prioriterade. Just därför bryr sig inte 
kunden om företaget får sälja pelletsprodukter för att kunna få en premie vid 
försäljningen.  
En av de icke-värdeskapande aktiviteterna är lager- och produkthantering som 
inte ger något värde för kunden då en produkt måste slängas. Nya produkter 
måste därmed produceras för att täcka behovet och efterfrågan hos kunderna 
vilket både kräver onödig tid och resurser. Detta bidrar till att kunden inte får sina 
produkter i tid och måste vänta. Aktiviteten, onödig frakt är också icke-
värdeskapande och kan även den bidra till att kunden måste vänta. Den förlorade 
intäkten dödfrakt uppkommer då båtarna inte lyckas fyllas med den rätta 
produktmängden ut till kund. Kunden får även här inte sina produkter i tid och 
måste invänta en ny båt (onödig båttransport) vid en senare tid med den mängd 
produkt som saknas. Den förlorade intäkten fraktkompensation tillhör också 
aktiviteten, onödig frakt. Då kunden inte får hämta sin rätta produkt vid den hamn 
som utlovats. Exempelvis om produktionen inte håller den hastighet som var 
beräknad är det svårt att leverera det kunden efterfrågat. Då kan kunden vara 
tvungen att ta emot en produkt som inte är densamma som de blivit lovade samt 
att den måste hämtas från en annan hamn. Detta bidrar till att kunden blir 
missnöjd.  
 
Rabatterat pris tillhör aktiviteten, bristande produktion och skapar inget värde för 
kunden eftersom produktionen av produkterna exempelvis inte håller den kvalitet 
som utlovats. Enligt Bergman och Klefsjö är kvalitetsbrist något som uppstår och 
uppkommer till en storlek av 10–30% av företagets omsättning [12]. Detta visar 
på att kvalitetsbrist uppstår och eftersom det inte skapar något värde för kunden 
bör den elimineras. Sista förlorade intäkten är produktionsstopp i aktiviteten, 
produktionsstopp. Produktionsstopp innebär en stor väntan då ett verk står stilla. 
När ett verk står stilla kan inte produktionen tillverka den mängd produkt som 
utlovats till kund.  
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Tabell 14: Aktiviteter och deras kostnader samt om värdeskapandet 

Förlorade intäkter Aktivitet Värdeskapande/ 
Icke-värdeskapande 

Dödfrakt Onödig frakt Icke-värdeskapande  

Rabatterat pris  Bristande produktion Icke-värdeskapande 

Ingen pelletspremie Produktprioritering i produktion Värdeskapande 

Produkt kasseras  Lager- och produkthantering Icke-värdeskapande 

Fraktkompensation  Onödig frakt Icke-värdeskapande 

Produktionsstopp Produktionsstopp Icke-värdeskapande 
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5 Analys 
Här presenteras den analys som gjorts på rapportens resultat.   

5.1 Analys av intervjuer 
Alla personer som blev tillfrågade att delta i denna studie deltog även. 
Intervjudeltagarna visade sig vara rätt urval då informationen som samlades in 
kunde täcka hela informationsflödet och sedan ligga till grund vid identifiering 
av kostnader och förlorade intäkter. Vid mer tid skulle det finnas möjlighet till 
att intervjua ett flertal personer för att kunna fördjupa sig ytterligare. Några frågor 
i intervjun togs bort, och lades till vid bland annat intervjuer med 
kvalitetsansvariga för att anpassa innehållet till personens yrke. 
Samtyckesblanketten innehöll samma information för alla intervjudeltagarna, det 
enda som skildes åt var information angående inspelning av intervjun (se bilaga 
A och B). Anledningen till detta var att det inte fanns någon möjlighet till att 
träffa vissa intervjudeltagare. 
 
Intervjufrågorna var väl strukturerade vilket innebar att respondenterna 
uppfattade frågorna på liknande sätt. Vid ett intervjutillfälle valde en av 
deltagarna att inte svara på intervjufrågorna gällande kostnader och förlorade 
intäkter. Vilket resulterade i att intervjun exkluderas vid granskning eftersom 
intervjusvaren var bristfälliga och inte ansågs ligga till grund för att kunna 
besvara studiens syfte.  
 

5.1.1 Etiska aspekter 
För att uppfylla informationskravet utformades en samtyckesblankett för att 
intervjudeltagarna skulle kunna ta del av information gällande intervjun. 
Information behandlar studiens syfte, upplägg, metod och bland annat vilken 
nytta svaren från intervjuerna har i studien. I informationskravet ska deltagarna 
vara medvetna om att det är frivilligt att delta och att det finns möjlighet att 
avbryta intervjun när som helst. Denna information kunde deltagarna ta del av 
både muntligt och i samtyckesblanketten vid intervjutillfället. 
Samtyckesblanketten skickades ut tidigare via mail för att alla tänkbara 
respondenter skulle få mer tid till att ta ställning om att medverkan i studien. Det 
visade sig att deltagarna villigt skrev under denna blankett för ett samtycke till 
att delta och enbart ett fåtal frågor angående informationen uppstod. Detta visar 
på att alla deltagare tog del av informationen gällande studien och att alla delar 
av samtyckesblanketten var lättbegripliga. Detta tyder på att informationskravet 
uppfylldes.   
  
Det visade sig även att studien uppnår alla fyra kraven i Begriplighetskravet. 
Detta då deltagarna själv fick bestämma om att delta och att informationen som 
både spelades in och dokumenterades inte var tillgänglig för obehöriga. Syftet 
med den information som samlades är att enbart användas i studien där endast 
författarna har tillgång till informationen.  
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5.2 Analys av metoder  
De metoder som användes i arbetet var Värdeflödesanalys, Lean och ABC-
kalkyl. Värdeflödesanalysen användes till att kartlägga informationsflödet som 
framkom i de genomförda intervjuerna. Materialflödet kartlades med hjälp av 
information från LKAB:s hemsida. För att bland annat bestämma 
kostnadsdrivare och aktiviteter till de identifierade kostnaderna valdes metoden 
ABC-kalkyl. Lean användes för att avgöra vilka aktiviteter som bör elimineras 
då de inte skapar något värde för kunden. 
 

5.2.1 Värdeflödesanalys 
För att kartlägga nuläget av verksamheten användes enbart de två första stegen 
av en VSM och därmed användes inte metoden fullt ut. Detta då det inte krävdes 
för att kunna besvara syftet i studien. Insamling av ytterligare information skulle 
behövas för att kunna utföra de beräkningar som inkluderas i de återstående 
stegen. 
Kartläggningen visade sig ge en bra och överskådlig bild över verksamheten och 
hur informationsflödet flödar genom planeringsprocessen på taktisk nivå. Den 
ger en tydlig bild över hur bland annat informationen skickas mellan alla 
planeringsområdena och över hur materialflödet ser ut. Utifrån kartan kan både 
kostnaderna och de förlorade intäkterna tydligt identifieras samt vart i 
produktflödet som de uppstår. Detta visar på det går att enbart använda sig av 
utvalda steg i metoden.   
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5.2.2 ABC-kalkyl  
Metoden ABC-kalkyl användes i detta arbete inte fullt ut då beräkningarna som 
utgjorde de sista två stegen exkluderades. Detta på grund av att beräkningarna 
inte var relevanta för att uppnå det syfte som satts. Det skulle också vara 
tidskrävande då en gemensam enhet vid beräknandet av kostnader och förlorade 
intäkter skulle tas fram. Exempelvis antal ton eller antal timmar. Metodens tre 
första steg identifiera och välja aktiviteter, fördela resurser till varje aktivitet och 
utse kostnadsdrivare användes fullt ut. Metoden abc-kalkyl visade sig effektiv i 
detta arbete och med hjälp av den kunde både aktiviteter, resurser och 
kostnadsdrivare identifieras på ett effektivt sätt. En stor fördel med abc-kalkyl 
var att den gav ett resultat utan att kräva genomförandet av beräkningar. Vissa 
svårigheter uppstod vid bestämmandet av indirekta-och direkta kostnader då 
vissa kostnader skulle kunna vara både indirekta- och direkta kostnader. Detta 
löstes med hjälp av kapitlet teori och ekonomisk litteratur. ABC-kalkylens syfte 
i denna studie påvisar att kalkylen inte enbart måste användas fullt ut med 
avancerade beräkningar utan även ger ett resultat vid enbart teoretiska 
bestämningar. 
 

5.2.3 Sju definitioner på slöseri 
För att kunna avgöra vilka av de identifierade kostnaderna som uppstår vid icke 
värdeskapande aktiviteter för kunden användes Leans sju definitioner på slöseri. 
Detta gjordes för att se vilka kostnader som bör beaktas och påverkas.  
Vid jämförelsen mot de sju typer av slöseri exkluderas förlorade intäkter. Detta 
på grund av att det är svårt att koppla de förlorade intäkterna till slöserierna. 
Användningen av Leans definitioner på slöseri var väldigt effektiv för att kunna 
utse de kostnader som främst bör påverkas. Då det var första gången som 
författarna använde sig av definitionerna på ett verkligt problem är det därför 
möjligt att någon aktivitet definierats fel.  
Det visade sig dock att de aktiviteter och kostnader som definierades med Lean 
även var de som nämndes av respondenterna och författarna till denna rapport 
som mest troligt dyraste. Därför är det med hög sannolikhet rätt koppling som 
gjorts mellan aktivitet och typ av slöseri. 
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5.3 Analys av kostnadsidentifiering med hjälp av intervjuer 
Med hjälp av intervjuer kunde ett antal kostnader och förlorade intäkter 
identifieras. Ett flertal kostnader och förlorade intäkter nämndes vilket tyder på 
att den taktiska planeringen trots bristande kostnadsuppfattning är väl medvetna 
om att kostnaderna existerar.  
Trots att ett flertal kostnader nämndes så kan det inte uteslutas att det antagligen 
finns ännu fler kostnader som bör identifieras och beaktas. På grund av tidsbrist 
fick kvalitetsområdet exkluderas och även några fler avdelningar som har 
koppling till den taktiska planeringen. Genom att intervjua andra avdelningar 
som arbetar ihop med den taktiska planeringen skulle möjligtvis fler kostnader 
kunna identifieras.    
Genom att välja ett annat tillvägagångssätt exempelvis en enkätundersökning 
skulle svar eventuellt kunna erhållas snabbare men antagligen inte lika ingående 
och förklarande som i intervjuerna. Vid intervjuerna kunde även kompletterande 
frågor ställas för att försäkra sig om att innehållet uppfattats rätt både från 
intervjuledarnas och intervjudeltagarnas håll. Detta skulle vara problematiskt att 
genomföra vid en enkätundersökning.  
Med hjälp av intervjuer kunde både kartläggningen av planeringsprocessen göras 
men också kostnadsidentifieringen. Ett lika bra underlag för detta skulle nog inte 
kunna uppnås med enkäter och därför anses intervjuer ha varit det bästa 
tillvägagångssättet.   
 

5.4 Analys av de kostnader och förlorade intäkter som bör påverkas 
De aktiviteter som enligt definitionerna på slöseri bör påverkas visade sig vara 
båtlastning, transportering och särhantering. Med dessa aktiviteter följer 
kostnaderna; demurragekostnad, transportkostnad och särhanteringskostnad. 
Dessa identifierades med en viss osäkerhet då det enbart utgicks ifrån Leans sju 
definitioner på slöseri. Vid mer tid skulle fler metoder kunna kombineras och på 
så sätt komplettera Leans definitioner på slöseri. Ett mer säkert resultat hade då 
kunnat erhållas.  
Aktiviteterna onödig frakt, bristande produktion, lager- och produkthantering 
samt produktionsstopp bör enligt Lean elimineras då de är icke-värdeskapande 
för kunden. Då definieringen enbart gjordes utifrån ett värdeskapande och icke-
värdeskapande perspektiv på aktiviteter togs ingen hänsyn till andra perspektiv 
såsom exempelvis vikten av värdeskapandet, vilket kan vara en brist i studien. 
Vid mer tid hade fler faktorer kunnat användas.  
 

5.5 Analys av tillvägagångssätt för att påverka kostnader och 
förlorade intäkter 
Nedan presenteras tänkbara påverkningsalternativ för kostnader och förlorade 
intäkter. De kostnader och förlorade intäkter som uppstod vid värdeskapande 
aktiviteter för kunden exkluderas från en teoretisk påverkan.  
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5.5.1 Kostnader 
De aktiviteter som kunde identifieras som icke värdeskapande för kunden utifrån 
Leans sju definitioner på slöseri var båtlastning, transportering och 
särhanteringkostnader, se kapitel 4.4.1 och tabell 13. Därför bör dessa kostnader 
främst påverkas och undvikas i största möjliga utsträckning.  
 
Demurrage-kostnaden är ett exempel på en stor kostnad i form av straffavgift för 
företaget men också kopplad till en icke-värdeskapande aktivitet för kunden. 
Därför behöver den påverkas. För att helt utesluta demurrage-kostnaden krävs ett 
annat leveranssystem som inte innefattar båtleveranser då det inte går att styra 
över väder och vatten och förutspå båtarnas ankomst till någon exakt dag. 
Båtleveranser är dock idag det bästa alternativet enligt författarna att kunna frakta 
de stora mängder malm på så långa sträckor ut till kunder i hela världen. Det är 
det bästa sättet både utifrån miljö- och tidsmässiga aspekter då hela mängden kan 
levereras samtidigt i en enda last.  
Ett dilemma som kan uppstå och påverka demurrage-kostnaden är den 
sikthastighet som i vissa fall behöver regleras. Vid varje lastning siktas pellets 
ner i båten, beroende på sikthastigheten kan renare pellets fås om hastigheten 
sänks då mer fines kan siktas bort. I de fall då en båt fått vänta på att bli lastad 
och det även visar sig att kvalitet på pellets bör förbättras en aning kan 
sikthastigheten sänkas. På det sättet får kunden en bättre produkt men företaget 
får en högre straffavgift i form av demurrage. Då LKAB prioriterar att alltid göra 
kunden nöjd och hellre själv ta kostnaderna så är detta inget stort dilemma men 
bör ändå beaktas. Ett annat sätt att kunna påverka demurrage-kostnaden på är att 
ständigt se till att det finns tillräckligt med produkt i hamnarnas lager för att båtar 
inte ska behöva vänta för länge. Detta är dock problematiskt då båtarna kommer 
inom olika tidsspann. En annan lösning på demurrage-kostnadsproblemet kan 
vara att ha en maximal gräns på antal liggedagar. Med det menas de tidsspann 
som båtarna har för att komma in till hamnen som idag vanligtvis är från 10–15 
dagar bör förändras och bli kortare. Detta kan dock göra att kunder på grund av 
svårigheter med att hålla den tid som finns kommer att vara missnöjda.  
Detta kan leda till att kunder väljer bort LKAB.  
 
För att kunna påverka demurrage-kostnaden kan det sättas upp ett 
prioriteringssystem där den båt som ger högst demurrage-kostnad vid försening 
bör lastas först. Detta gör dock att first-in-first-served inte alltid kommer att 
kunna gälla vilket kan göra andra kunder missnöjda och är ett stort dilemma för 
företaget.  
 
Då inte rätt produkt eller rätt mängd finns i hamnarna får båtar ibland vänta vilket 
gör att demurrage-kostnaden ökar. Med en bättre planering och snabbare 
uppdateringar från alla inblandade verksamhetsområden både vid 
kommunikation och simulering gällande problem som kan uppstå, kan 
lagernivåerna möjligtvis hanteras mer optimalt.  
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Den andra kostnaden som bör påverkas är transportkostnaden då aktiviteten där 
denna kostnad uppstår inte är värdeskapande för kunden. Detta kan enligt 
författarna göras genom att antingen öka på fler vagnar eller göra dem större för 
att rymma fler ton, vilket idag även studeras och forskas på inom LKAB. Det 
som också kan påverka transportkostnaden är en bättre planering så att tåg ska 
undvikas att ställas in och köra onödiga resor. Snabbare uppdateringar om läget 
både i produktionen och planeringen och en bättre kommunikation mellan alla 
planeringsområdena kan göra att denna kostnad minskar. Då svårigheter med 
kommunikation framkom i intervjuerna anses det därför som en viktig 
bidragande faktor till bland annat transportkostnaderna. Exempelvis skedde ett 
missförstånd vid transportbokning på grund av att olika termer för samma sak 
användes. Det är även viktigt att försäkra varandra om att information har 
mottagits. Detta gäller både inom produktion- och informations-flödena. Det är 
även viktigt att informationen tolkas rätt och detta bör kontrolleras ständigt. 
Utöver flera möten sker den dagliga kommunikationen över mail och telefon. 
Detta gör att risken för misstolkningar minskar men det eliminerar inte det helt.  
 
Särhanteringskostnader kan ske vid flera olika typer av defekter. Därför är det 
svårt att påpeka en specifik aktivitet. När det exempelvis gäller särhantering på 
grund av bristande kvalitet så ses kvalitetssäkringar inom Lean som en typ av 
slöseri men i denna verksamhet krävs det för att kunna upprätthålla den kvalitet 
som utlovats och inte få förlorade intäkter. Huruvida det går att minska antalet 
kvalitetssäkringar är dock svårt att svara på eftersom arbetets fokus inte låg i 
kvalitet. Särhanteringskostnader bör dock elimineras så långt det går. Det kan 
även uppstå särhanteringskostnader vid exempelvis kommunikationssvårigheter 
och missförstånd. Särhanteringskostnader skulle även möjligtvis kunna minskas 
med hjälp av ett IT-stöd i form av ett gemensamt planeringssystem som kan 
ersätta eller ersätta delar av det program som används idag, Excel. 
Planeringssystemet borde exempelvis innehålla ett lättare gränssnitt för att det 
ska vara tillgängligt och lättbegripligt för alla som behöver ha tillgång till det. 
Det ska även vara överskådligt och inte kräva en förståelse för alla delar vid 
användning.  
 

5.5.2 Förlorade intäkter 
Utifrån intervjuerna har sex stycken förlorade intäkter identifierats och med hjälp 
av värdeflödeskartan i kapitel 4, bild 2 illustreras ställen där de förlorade 
intäkterna kan uppstå.  
  
Dödfrakt är en förlorad intäkt vilket innebär att båten inte har lastat med rätt 
mängd produkter till kunden. Det medför att LKAB själva måste stå för 
fraktkostnaden på det som inte blev lastat. För att LKAB inte ska behöva betala 
denna avgift måste rätt produkter vid rätt tid och i rätt mängd finnas i hamnen när 
båten anländer till hamnen för lastning. När inte båtarna kan lastas med rätt 
mängd kan detta bero på att en annan produkt har prioriterats i produktionen eller 
att produktionen inte hinner tillverka tillräckligt med rätt produkt. 
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Det krävs då att planeringen har en bättre uppfattning av när kunderna anländer 
med sina båtar. En bättre planering kan bidra till att bättre beslut tas för vilken 
produkt som ska prioriteras och när den ska produceras. Det har förekommit att 
produkter fryser vid lagren i hamnen. Vilket kan innebära att det blir svårt att 
hinna producera rätt mängd nya produkter innan båten måste lämna hamnen. För 
att inte produkterna ska frysa krävs det att produkterna blir täckta eller att de kan 
bevaras i ett lager inomhus. Finns produkten tillgängligt i ett annat lager kan extra 
transporter planeras in för att transportera ut denna produkt till hamnen. Det 
uppstår sällan att LKAB inte har tillräckligt med produkter för att lasta en båt. 
När det väl inträffar kan det bland annat uppstå förlorade intäkter för LKAB då 
kunderna inte får det som utlovats vilket resulterar i missnöjda kunder. Kunderna 
får vänta längre på alla sina produkter som återstår, vilket gör att LKAB måste 
planera in en extra båt som ska hämta produkter, vilket även har en påverkan på 
miljön. 
  
I de fall då en produkt har bristfällig kvalitet och det inte finns någon möjlighet 
till att påverka produkten innan leverans till kund, måste produkten säljas till ett 
rabatterat pris. Detta på grund av att kunden inte vill betala fullt pris för en 
bristfällig produkt. Att sälja produkten till ett rabatterat pris innebär för LKAB 
en förlorad intäkt.  
Genom att kontinuerligt kontrollera att produktkvaliteten hålls inom 
kvalitetsgränserna, finns det möjligheter att minimera den förlorade intäkten och 
öka kvaliteten på produkterna. 
  
För att få pelletspremie på alla sina produkter måste LKAB:s kunder enbart 
efterfråga pelletsprodukter. Eftersom LKAB idag även har kunder som 
exempelvis enbart efterfrågar fines blir det ingen pelletspremie vid försäljning av 
den produkten. Vilket innebär att produktionen av produkter prioriteras beroende 
på vad kunden efterfrågar. Det kan uppstå att LKAB får en biprodukt från pellets 
vilket innebär att fines istället framställs. Ett sätt att undvika denna förlorade 
intäkt kan vara genom att minimera och undvika situationer där pelletskvalitet 
försämras och att en ingen biprodukt uppstår. 
  
Att en produkt kasseras är ovanligt och händer mycket sällan vilket gör att ingen 
hänsyn behöver tas till denna förlorade intäkt.  
  
I de fall då LKAB inte kan leverera produkt till den hamn som utlovats till kund 
för avhämtning måste LKAB betala en fraktkompensation. Skulle inte kunderna 
få sin kompensation skulle de eventuellt inte vara nöjda. I det fall då det kan 
uppstå problem i produktionen i Kiruna och Svappavaara som alltid är slutsålda, 
kan kunderna möjligtvis istället få sina produkter från Malmberget som 
vanligtvis har överskott i produktionen.  
För LKAB blir det billigare att frakta produkterna till hamnen i Luleå istället för 
att transportera till Narvik eftersom sträckan är längre och mer trafikerad. Hämtar 
kunderna sina produkter från en annan hamn får kunden även en annan produkt, 
som är likvärdig den produkt som de utlovats. 
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Att kunderna inte får exakt den produkt som efterfrågats från rätt hamn kan bidra 
till missnöjda kunder. Bättre kommunikation mellan produktionen och 
planeringen gällande brister och oväntade stopp som kan uppstå och resultera i 
att kunden får hämta sina produkter i en annan hamn, kan göra att dessa 
situationer kan undvikas och möjligtvis även korrigeras innan det är dags för 
transportering till hamn.  
 
Produktionsstopp innebär att ett verk står stilla vilket medför att den mängd 
produkt som var tänkt att bli producerad går förlorad. Därmed produceras inga 
produkter från det verket och inget kan säljas till kund och på så sätt uppstår 
denna förlorade intäkt. Om detta uppstår kan det vara nödvändigt att producera 
finesprodukt istället för pellets. Detta gör dock att LKAB går miste om 
pelletspremien och att kunderna inte får det som efterfrågats.  
Produktionsstopp kan både vara planerade och oplanerade och därför kan det vara 
svårt att eliminera alla stopp, då planerade stopp måste ske vid underhåll av 
verken. Genom att införa fler och tydligare kontroller som kan indikera på att fel 
kan inträffa i verken och produktionen, finns möjlighet till att åtgärda ett 
eventuellt fel i tid för att inte ett verka ska behöva stå. Att produktionen snabbare 
informerar exempelvis produktionschefen och andra inblandade när problem 
uppstår, kan också skapa möjlighet till att åtgärda och ta rätt beslut i rätt tid. 
 

5.6 Analys av reliabilitet och validitet 
För att kunna garantera validitet och reliabilitet har författarna i denna studie 
besvarat både syftet och frågeställningarna. Denna rapport stärker sin validitet 
genom att den information som samlats in kommer från ett flertal olika källor, 
där ibland intervjuer, tryckt litteratur och vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga 
metoder som använts i denna studie är bland annat värdeflödesanalys och 
aktivitetsbaserad kostnadskalkyl. 
 I studien genomfördes intervjuer där intervjuledarna ställde samma frågor till 
samtliga deltagare. Svaren från deltagarna visade sig kunna komplettera varandra 
väl vilket gav ett tydligt resultat. Intervjuer gav möjlighet till att försäkra sig om 
att frågorna uppfattats rätt vilket stärker trovärdigheten i denna studie. 
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Detta gjordes för 
att i efterhand än en gång kunna försäkra sig om att informationen tolkats rätt. 
Detta skapar tillförlitlighet till den information som presenterats i studien. 
Eftersom intervjun var väl standardiserad fanns ingen möjlighet för 
intervjuledarna att påverka intervjun. Frågorna i intervjun var välstrukturerade 
vilket gjorde att respondenterna tolkade frågorna på liknande sätt. Detta tyder på 
hög grad av strukturering vilket eftersträvats i detta arbete. 
Vid en inkludering och jämförelse av fler företag i den här studien skulle 
möjligtvis ett mer tillförlitligt och generaliserbart resultat kunnat erhållas. 
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6 Slutsats 
Studiens syfte var att utreda huruvida osynliga kostnader och förlorade intäkter 
existerar och i så fall var och i vilken mån de bör beaktas. Detta för att öka 
medvetenhet kring kostnadsuppskattning på olika typer av företag och bidra till 
vidareforskning inom området Cost engineering.  
För att kunna uppfylla syftet besvarades frågeställningarna: 
 

• Hur ser planeringsprocessen ut? 
• Vilka är kostnaderna och de förlorade intäkterna? 
• Vilka kostnader och förlorade intäkter bör påverkas? 

 
Det har visats att osynliga kostnader existerar i detta fall och att en del av de 
identifierade kostnaderna bör beaktas och påverkas mer än andra. Detta då det 
enbart innebär kostnader för företaget och inte medför något kundvärde. 
Resultatet som erhölls var väntat då planläggningen på den taktiska planeringen 
görs för ett flertal olika aktiviteter som förknippas med olika typer av kostnader 
och förlorade intäkter.  
 
För företaget LKAB innebär studien en upplysning om att det finns osynliga 
kostnader i deras processer som de bör beakta och hantera redan vid planeringen. 
Då denna studie riktades mot den taktiska planeringen så studerades enbart de 
kostnader och förlorade intäkter som kunde kopplas till den. Det är dock inte en 
begränsning för andra företag däribland LKAB att undersöka om det även finns 
kostnader i andra delar av deras verksamhet. Samma metodval kan då användas. 
Författarna till denna rapport anser att Cost engineering innefattar så många olika 
typer av kostnadsuppskattningmetoder att det bör finnas minst en metod som 
passar alla företag för att kunna uppskatta kostnader där kostnadsidentifiering 
ingår.   
 
Studien var fallspecifik vilket gjorde att problemet direkt kunde hänföras till ett 
verkligt fall. Då studien genomfördes på ett stort tillverkningsföretag ökar det 
studiens trovärdighet och kan bidra till vidare forskning.  
 
Studien visade på att en abc-kalkyl inte behöver användas fullt ut för att få ett 
resultat. Abc-kalkyl kan med framgång kombineras med andra metoder som i 
detta fall bland annat värdeflödeskartläggning.  
Då de källor som behandlade området Cost engineering och som användes i detta 
arbete är föråldrade hoppas författarna till denna rapport att denna studie kan öka 
intresset för området Cost engineering.  
 
Som förslag till vidare forskning hade det varit intressant att genomföra samma 
studie på ett liknande företag för att se om samma osynliga kostnader uppstår.  
Det vore även intressant att fullgöra kalkylen och utföra kostnadsuppskattning 
för att se vilken av de kostnader som identifierats är den dyraste. 
 
Med hjälp av intervjuer och en värdeflödeskarta kunde planeringsprocessen 
utformas och kostnadsställen identifieras. För att sedan bland annat identifiera 
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aktiviteter och resurser kopplade till kostnaderna användes en ABC-kalkyl. 
Slutligen kunde de kostnader och förlorade intäkter som bör påverkas 
identifieras. Detta gjordes med hjälp av Leans definitioner på slöseri och utifrån 
om aktiviteterna är värdeskapande eller icke-värdeskapande för kunden.  
 
Syftet kan ses uppfyllt då frågeställningarna kunde besvaras och ett resultat 
erhölls. 
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Bilaga A: Samtyckesblankett inför intervjuer med 
inspelning 

Samtyckesblankett 
 

Vi heter Carina Viklund och Frida Sundberg och studerar till civilingenjör i 
industriell ekonomi år 3, vid Mittuniversitetet Vi gör just nu vår C-uppsats som 
handlar om kostnadsidentifiering i en verksamhet. Studien görs med handledning 
av Aron Larsson, Docent vid Mittuniversitetet och Peter Erkki, sektionschef vid 
Taktisk Planering på LKAB.  
 
Syfte och genomförande  
Syftet med den här intervjun är att få information gällande de olika 
planeringsområdena inom planeringsprocessen på taktisk nivå. Det kommer att 
göras för att sedan kunna identifiera hela planeringsprocessen som omfattar 
produktions-, transport- och leveransplanering. Ett annat syfte med denna 
intervju är att få svar kring osynliga kostnader och förlorade intäkter som har en 
koppling till de olika planeringsområdena.  
I arbetet kommer även kvalitetsområdet att innefattas för att kunna undersöka 
kostnader som uppstår i samband med kvalitetsarbetet.  
 
Det som sägs i intervjun kommer både att spelas in och skrivas ner i ett dokument. 
Det kommer endast att göras för att försäkra oss om att vi inte har missat någon 
viktig information. Inspelning kan i vårt arbete ses som ett komplement.  
Informationen från intervjuerna kommer att användas som primär källa i arbetet. 
Det färdiga arbetet kan sedan komma att publiceras. Vid behov och önskan om 
åtkomst och eventuell korrigering av svar kan du som respondent ta del av din 
intervju.  
 
Samtycke i intervjun  
Deltagandet i intervjun är frivilligt.  
Vid ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta oss. 
 
Carina Viklund, 076 7972598, cavi1500@student.miun.se 
Frida Sundberg, 076 0507737, frsu1500@student.miun.se 
 
Konfidentialitet 
Allt material från denna intervju kommer att behandlas konfidentiellt. Det 
innebär att all information som lämnats ut kommer att avidentifieras. Vid 
presentation av arbetets resultat kommer inga enskilda personer att identifieras.  
 

Ort och datum: ____________________________________ 
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___________________________ ___________________________ 
Intervjuledare Intervjuledare 

 
 

___________________________  
Intervjudeltagare  
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Bilaga B: Samtyckesblankett inför intervjuer utan 
inspelning 

Samtyckesblankett 
 

Vi heter Carina Viklund och Frida Sundberg och studerar till civilingenjör i 
industriell ekonomi år 3, vid Mittuniversitetet Vi gör just nu vår C-uppsats som 
handlar om kostnadsidentifiering i en verksamhet. Studien görs med handledning 
av Aron Larsson, Docent vid Mittuniversitetet och Peter Erkki, sektionschef vid 
Taktisk Planering på LKAB.  
 
Syfte och genomförande  
Syftet med den här intervjun är att få information gällande de olika 
planeringsområdena inom planeringsprocessen på taktisk nivå. Det kommer att 
göras för att sedan kunna identifiera hela planeringsprocessen som omfattar 
produktions-, transport- och leveransplanering. Ett annat syfte med denna 
intervju är att få svar kring osynliga kostnader och förlorade intäkter som har en 
koppling till de olika planeringsområdena.  
I arbetet kommer även kvalitetsområdet att innefattas för att kunna undersöka 
kostnader som uppstår i samband med kvalitetsarbetet.  
 
Informationen från intervjuerna kommer att användas som primär källa i arbetet. 
Det färdiga arbetet kan sedan komma att publiceras. Vid behov och önskan om 
åtkomst och eventuell korrigering av svar kan du som respondent ta del av din 
intervju.  
 
Samtycke i intervjun  
Deltagandet i intervjun är frivilligt.  
Vid ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta oss. 
 
Carina Viklund, 076 7972598, cavi1500@student.miun.se 
Frida Sundberg, 076 0507737, frsu1500@student.miun.se 
 
Konfidentialitet 
Allt material från denna intervju kommer att behandlas konfidentiellt. Det 
innebär att all information som lämnats ut kommer att avidentifieras. Vid 
presentation av arbetets resultat kommer inga enskilda personer att identifieras.  
 
Ort och datum: ____________________________________ 

___________________________ ___________________________ 

Intervjuledare Intervjuledare 
 

___________________________  

Intervjudeltagare  
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Bilaga C: Intervjufrågor 
För personal på produkt-, produktions-, transport- och 
leveransplanering samt kvalitetsområdet. (taktisk planering) 
 

1. Vi vill att du så detaljerat och tydligt som möjligt förklarar i vilken 
del av planeringsprocessen du arbetar och vad den innefattar. 
 

2. Vilka verktyg/system använder du i din planering?  
 

3. Var får ditt planeringsområde information ifrån (input) och vad är det 
för information?  
 

4. Vad gör du med den informationen du får?  
 

5. Hur ser du till att informationen är uppdaterad och att övriga inom 
planeringsprocessen får uppdaterad information från ditt område? 
 

6. Till vilket planeringsområde skickar du din information vidare och 
vad är det för information (output)? 
 

7. Vad finns det för fasta kostnader och övriga kostnader som kan uppstå 
och påverka ditt planeringsarbete?  
 

8. Vad kan det uppstå för förlorade intäkter som kan påverka ditt 
planeringsarbete?  

 
9. Vilka kostnader och förlorade intäkter anser du kan uppstå kopplade 

till hela planeringsprocessen på taktisk nivå? 
 

10. Hur påverkar ditt arbete LKAB:s kunder?  
 

11. Vad är kvalitet för er och hur mäter ni det? 
 

12. Vad är kundnöjdhet för er och hur mäter ni kundnöjdhet? 
 

13. Vilka är dom största utmaningarna i ditt jobb? 
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För personal på Malmtrafikcentralen (MTC) 
 

1. Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
 

2. Vilka verktyg/system använder du i ditt jobb? 
 

3. Från vilket område får du information ifrån och vart skickar du 
din information vidare? 
 

4. På vilket sätt skapar du kvalitet för dina kunder och vilka är dina 
kunder? 

 
5. Hur påverkar den taktiska planeringen ditt arbete? 

 
6. Hur påverkar ditt arbete LKAB:s kunder/LKAB? 

 
7. Vad finns det för fasta kostnader och övriga kostnader som kan 

uppstå när det gäller ditt område? 
 

8. Vad kan det uppstå för förlorade intäkter kopplade till ditt arbete? 
 
 

 


