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Sammanfattning 
Globaliseringen innebär ökad konkurrens för företag vilket gör det 

viktigare för företag att snabbt kunna utföra sina kostnadsuppskatt-

ningar. I detta arbete undersöks förutsättningarna för att använda 

moderna teorier inom cost engineering för att kunna förkorta ledtiderna 

vid förkalkylsarbetet för företag inom custom made-tillverkning. Inom 

cost engineering har teorier för kostnadsuppskattning används för att 

beräkna tillverkningstider för tre olika produkter hos ett fallföretag. För 

att få en bra beskrivning av problematiken med kostnadsuppskattning 

inom custom made-tillverkning har design science-metodologi använts 

under arbetets gång.  Resultatet av arbetet visar att förutsättningarna för 

att använda moderna teorier inom cost engineering för kostnadsupp-

skattning hos custom made-tillverkande företag är att historisk data 

avseende för- och efterkalkylsarbete finns tillgänglig. Genom att an-

vända moderna teorier inom cost engineering kan custom made-

tillverkande företag förkorta sina ledtider vid kostnadsuppskattning och 

således kan företaget räkna på fler kundförfrågningar. Företaget kan 

dessutom återkoppla till sina kunder snabbare vilket leder till bättre 

kundrelationer.  

Nyckelord: Cost engineering, kostnadsuppskattning, custom made-

tillverkning, kostnadskalkylering, design science.  
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Abstract 
Globalization means more competition for companies which make it 

important for them to quickly perform their cost estimates. This study 

examines the feasibility of using modern theories of Cost Engineering in 

order to shorten lead times in estimate calculation for companies in 

custom made manufacturing. This study has focused on theories 

concerning cost estimation within Cost Engineering to calculate produc-

tion times for three different products in a case company. In order to get 

a good understanding of the problem with the cost estimate in custom 

made manufacturing design science was used during the study. The 

result of the study shows that the conditions for the use of modern 

theories of Cost Engineering for cost estimation of companies with 

custom made manufacturing is that historical data regarding pre- and 

post-calculation is available. Custom made manufacturing companies 

can shorten their lead times for cost estimation by using modern theo-

ries within Cost Engineering, thus the companies can calculate a larger 

number of customer inquiries. The company can also respond to their 

customer inquiry fast which leads to improved customer relations.  

Keywords:  Cost Engineering, cost estimation, custom made manufac-

turing, costing, design science.  



Cost Engineering – 

Kostnadsuppskattning inom 

custom made-tillverkning 

Eric Edstedt och Fredrik Sundelin 

Förord 

  

 

2015-06-05 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

v 

Förord 
Vi vill tacka vår handledare Aron Larsson för de kloka råden vi fått 

under tiden vi arbetat med uppsatsen.  

 

  

___________________________ __________________________ 

Eric Edstedt                                                       Fredrik Sundelin 



Cost Engineering – 

Kostnadsuppskattning inom 

custom made-tillverkning 

Eric Edstedt och Fredrik Sundelin 

Innehållsförteckning 

 

 

2015-06-05 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

vi 

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning ................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund och problemmotivering ................................................... 1 

1.2 Övergripande syfte ............................................................................. 2 

1.3 Avgränsningar ..................................................................................... 2 

1.4 Konkreta och verifierbara mål .......................................................... 3 

1.5 Översikt ................................................................................................ 3 

1.6 Författarnas bidrag ............................................................................. 3 

2 Teori .......................................................................................................... 4 

2.1 Cost engineering ................................................................................. 4 

2.2 Metoder för kostnadsuppskattning .................................................. 5 

2.2.1 Traditionell kostnadsuppskattning 5 

2.2.2 Parametrisk kostnadsuppskattning 6 

2.2.3 Funktionsbaserad kostnadsuppskattning 7 

2.2.4 Kostnadsuppskattning baserad på neurala nätverk 8 

2.2.5 Fallbaserad kostnadsuppskattning 8 

2.3 Kostnadstyper ...................................................................................... 9 

2.4 Kostnadskalkylering ........................................................................... 9 

2.4.1 Självkostnadskalkyl 10 

2.4.2 Bidragskalkyl 13 

2.5 Aktuell forskning .............................................................................. 14 

3 Metod ...................................................................................................... 15 

3.1 Val av metod – design science......................................................... 15 

3.2 Vald design science-metod .............................................................. 16 

3.2.1 Förtydliga problem 22 

3.2.2 Beskrivning av artefakten och definiera krav 23 

3.2.3 Designa och utveckla artefakt 24 

3.2.4 Demonstrera artefakt 25 

3.2.5 Utvärdera artefakt 26 

3.3 Datainsamling .................................................................................... 27 

3.4 Validitet .............................................................................................. 28 

3.5 Reliabilitet .......................................................................................... 28 

3.6 Etiska aspekter ................................................................................... 28 

3.7 Samhälleliga aspekter ....................................................................... 28 



Cost Engineering – 

Kostnadsuppskattning inom 

custom made-tillverkning 

Eric Edstedt och Fredrik Sundelin 

Innehållsförteckning 

 

 

2015-06-05 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

vii 

4 Resultat och analys .............................................................................. 30 

4.1 Tillverkningsprocessen .................................................................... 30 

4.2 Förtydliga problem ........................................................................... 31 

4.2.1 Definiera exakt 31 

4.2.2 Motivering av problem 32 

4.2.3 Hitta huvudorsak 32 

4.3 Beskrivning av artefakten och definierade krav........................... 33 

4.3.1 Beskrivning av artefakt 33 

4.3.2 Definiera krav 33 

4.4 Designa och utveckla artefakt ......................................................... 34 

4.5 Demonstrera artefakt ........................................................................ 36 

4.5.1 Valt fall 36 

4.5.2 Tillämpning av artefakt 38 

4.6 Utvärdera artefakt ............................................................................. 39 

4.6.1 Vald utvärderingsstrategi 40 

4.6.2 Utvärdering 40 

5 Slutsatser och diskussion ................................................................... 46 

5.1 Tillverkningsprocess 1 ...................................................................... 46 

5.2 Tillverkningsprocess 2 ...................................................................... 46 

5.3 Tillverkningsprocess 3 ...................................................................... 47 

5.4 Artefakten som helhet ...................................................................... 48 

5.5 Förslag på vidare forskning ............................................................. 49 

Källförteckning .............................................................................................. 51 

Bilaga A: Intervjuunderlag för anställda inom tillverkningsprocessen

 .................................................................................................................. 55 

Bilaga B: Intervjuunderlag för tjänstemän ............................................... 56 

 

 

 



Cost Engineering – 

Kostnadsuppskattning inom 

custom made-tillverkning 

Eric Edstedt och Fredrik Sundelin 

1 Inledning 

 

 

2015-06-05 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

1 

1 Inledning  
I kapitel 1 beskrivs bakgrund och problemformulering följt av övergri-

pande syfte, avgränsningar, konkreta och verifierbara mål, översikt och 

författarnas bidrag. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Med internets utsträckning kan företag idag nå fler kunder än tidigare 

(Gerdin 1995, s. 11). Detta skapar nya konkurrenter och marknaderna 

blir mer och mer globala. På dessa globala marknader är det viktigt för 

företag att hålla en konkurrenskraftig prisbild. Kunderna förväntar sig 

bättre kvalité till ett lägre pris och det är därför viktigt att analysera sina 

kostnader. Genom en god förståelse för vilka kostnader olika produkter 

genererar menar Gerdin (1995, s. 11) att företagen kan få en bra grund 

vid prissättning. För att skapa sig en god förståelse är det viktigt att se 

hela tillverkningskedjan, från design till färdig produkt. En modell för 

prissättning skapas för att på ett smidigt sätt kunna räkna ut vilket pris 

en produkt ska säljas för.  

 

Tillverkande företag är huvudsakligen produktägare till de produkter 

som de tillverkar men det finns även företag som tillverkar produkter åt 

sina kunder. Kunden skickar då in en design till det producerande 

företaget och får därefter produkten producerad. För denna typ av 

producerande företag försvinner designfasen ur tillverkningsprocessen 

och kostnaderna för den blir således inte en del av produktens kostnad, 

för beställande företag inkluderas denna kostnad vid försäljning av 

produkten.  

 

Cost engineering är ett forskningsområde som behandlar produkttill-

verkning och prissättning. Inom området finns det studier som är 

utförda på serietillverkande företag. Inom dessa företag kan hela 

kostnaden för kedjan från design till service av såld produkt beräknas. 

Genom att analysera hela denna kedja kan företagen redan i designfasen 

börja arbetet med att minska sina kostnader. Cost engineering innehåller 

teorier och verktyg för varje steg inom tillverkningsprocessen. Clark och 

Lorezoni (1995) beskriver att cost engineering är användandet av 
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vetenskapliga principer och tekniker för att besvara problemen med 

kostnadsuppskattning, kostnadskontroll och lönsamhet.  

 

I den alltmer globala marknaden är det viktigt för företag att vara 

flexibla och tillmötesgående mot sina kunder. För företag inom custom 

made-tillverkning är det viktigt att en offert med prisuppgifter snabbt 

kan presenteras för beställaren. För att snabbt kunna lämna dessa 

uppgifter är det viktigt att ha en fungerande modell för prissättning 

(Winchell 1989). I detta arbete kommer prissättningsmodellen hos ett 

custom made-tillverkande företag att analyseras med hjälp av teorier 

och verktyg inom cost engineering. Arbetet fokuserar på tidsuppskatt-

ningen för tillverkningen av produkten och inte prissättningsmodellen 

som helhet.  

 

Det finns idag lite forskning om företag med custom made-tillverkning 

inom cost engineering, vilket kan ses i kapitel 2.5. Under detta arbete 

kommer ett tillverkande företag som erbjuder custom made-tillverkning 

att analyseras med hjälp av teorier och verktyg inom cost engineering. I 

fall med custom made-tillverkning är det fasen om kostnadsuppskatt-

ning som är intressant då företaget snabbt vill få en uppskattad kostnad 

för tillverkningen och med hjälp av denna kunna ta fram ett pris till 

kunden. 
 

1.2 Övergripande syfte 

Arbetets övergripande syfte är att undersöka huruvida teorier och 

verktyg inom cost engineering kan användas för att analysera och för att 

förkorta ledtiderna för förkalkylsarbetet hos ett företag som arbetar med 

custom-made-tillverkning. Förhoppningsvis kan en generell men 

konfigurerbar tidsbesparande modell tas fram. Modellen måste samti-

digt ha en för fallföretaget acceptabel träffsäkerhet.  

1.3 Avgränsningar 

Detta arbete fokuserar på ett företag med custom made-tillverkning och 

kommer analysera företagets nuvarande modell för prissättning med 

hjälp av teorier och verktyg inom cost engineering. Därefter kommer 

teorier och verktyg inom cost engineering användas för att försöka ta 

fram en bättre modell. 
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1.4 Konkreta och verifierbara mål  

Genom att analysera en nuvarande kostnadsmodell för ett företag med 

custom made-tillverkning och placera den inom teorier för cost enginee-

ring kan en bättre bild av hur den är uppbyggd ges. Genom att vidare 

studera den samt hur tillverkningsprocessen ser ut kan en ny modell 

arbetas fram och testas. Arbetet syftar till att besvara följande frågor: 

 

 P1: Vad är förutsättningarna för moderna teorier för cost engine-

ering inom custom made-tillverkning? 

 P2: Vilka affärsmässiga förbättringar inom custom made-

tillverkning kan identifieras med cost engineering? 

 

 

1.5 Översikt  

I kapitel 2 presenteras de teorier som kommer användas under arbetet. 

Kapitel 3 beskriver den metod som arbetet är utfört enligt, här presente-

ras även arbetets reliabilitet och validitet. Arbetets resultat och analys 

presenteras i kapitel 4 och i kapitel 5 redogörs slutsatser av arbetet.  

1.6 Författarnas bidrag 

Arbetet delas lika mellan de två författarna. Det har varit ett nära 

samarbete mellan författarna under hela arbetets gång.
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2 Teori  
I följande kapitel presenteras de teorier som använts under arbetet.  

2.1 Cost engineering 

Cost engineering behandlar kostnadsberäkning, kostnadskontroll, 

affärsplanering och ledningsvetenskap. Cost engineering hjälper företa-

gen med beslutsfattning, kostnadsförvaltning och budgetering med 

avseende på produktutveckling (Roy 2003). Det är en metodologi för att 

beräkna, förutse och förutsäga kostnader för ett arbete eller produkt 

(Stewart et al. 1995). Kostnadsberäkning anses enligt Roy (2003) vara 

viktiga då de används som underlag vid beslut om huruvida projektet 

ska gå vidare eller inte. Om företaget gör en för hög kostnadsberäkning 

kan de tappa kunder till konkurrerande företag på grund av ett för högt 

pris och om de gör en för låg kostnadsberäkning riskerar de att inte 

täcka upp för kostnaderna som produkten/tjänsten genererar (ibid). 

Många anser att 70-80 % av en produkts kostnader uppstår under 

konceptfasen (Stewart et al. 1995; NASA 2015; Mileham et al 1993). 

Misstag under denna fas blir kostsamma senare i processen (Roy 2003). 

Kostnaderna för produktionsändringar stiger ju senare i utvecklings-

processen som de görs (ibid). För kostnadsberäkningarna används 

empirisk data för att uppskatta det verkliga värdet av att producera en 

produkt både med avseende för tillverkare och kunder (ibid). De stora 

svårigheterna som analytiker inom kostnadsberäkning måste över-

komma är följande (Pugh 1992; Buxton et al. 1994; Meisl 1988; Rush och 

Roy 2002):  

 

 Begränsad mängd tillgänglig data om nyutveckling. 

 Ta hänsyn till förändringar inom teknologin under produktut-

vecklingsprocessen. 

 Kravet att visa hur kostnadsberäkningen utförts inklusive anta-

ganden och risker. 

 Kostnader för outsourcing till delleverantörer.  

 Uppskattningarna måste vara korrekta.  

 

Analytikerna behöver därför samarbete och stöd från hela företaget för 

att bistå dem i sitt beslutsfattande.  
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Professor Rajkumar Roy arbetar på Cranfield University och är en 

ledande forskare inom forskningsområdet cost engineering och har varit 

president för organisationen Assiciation of Cost Engineers (ACostE) 

(Cranfield University). Då professor Roy är framträdande inom ämnet 

har hans publikationer till stor del använts inom arbetet.   
 

2.2 Metoder för kostnadsuppskattning 

Nedan följer en beskrivning av olika metoder för kostnadsuppskattning 

som hör till cost engineering. Se tabell för vilket underkapitel de olika 

metoderna återfinns i. 

Tabell 2.2.1: Översikt över de olika kostnadsuppskattningsmetoderna. 

Kapitel Metod 

2.2.1 Traditionell kostnadsuppskattning 

2.2.2 Parametrisk kostnadsuppskattning 

2.2.3 Funktionsbaserad kostnadsuppskattning 

2.2.4 Kostnadsuppskattning baserad på neurala nätverk 

2.2.5 Fallbaserad kostnadsuppskattning 

 

2.2.1 Traditionell kostnadsuppskattning 

Inom traditionell kostnadsuppskattning görs två huvudsakliga upp-

skattningar, en överskådlig uppskattning och en detaljerad bedömning 

(Roy 2003). Överskådlig uppskattning görs i ett tidigt skede och kräver 

erfarenhet av analytikerna (ibid). Denna typ av uppskattning base-

ras enligt Roy (2003) på liknande projekt som utförts tidigare. Den är 

användbar för grova uppskattningar men i dagens kostnadsmedvetna 

kultur krävs mer kvantifierbara och motiverade uppskattningar (ibid).  

 

Detaljerad uppskattning görs för att beräkna det faktiska priset (Rush 

och Roy 2000). Denna typ av uppskattning är enligt Rush och Roy (2000) 

baserad på antalet operationer, tid per operation, arbetskostnader, 
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materialkostnader och indirekta kostnader vid kostnadsuppskattning 

för produkter (ibid). Eftersom en stor del av informationen inom detalje-

rad kostnadsuppskattning kommer från företagets tid och kostnad för 

en särskild uppgift är det viktigt att förstå produkten och dess tillverk-

ningsprocess samt sambandet mellan processerna (ibid). Detaljerad 

kostnadsuppskattning går igenom flera iterationer eftersom feedback 

från företagets olika relevanta avdelningar hjälper till att utvärdera och 

förbättra uppskattningen (ibid). Rush och Roy (2000) menar att det 

därför är viktigt att produkten är väl definierad och förstådd.  

 

Aktivitetsbaserad kostnad är en process för att mäta kostnaden av en 

organisations verksamhet (Cokins 1998). Det är en kvantitativ teknik 

som används för att mäta kostnad och prestanda för aktiviteter såsom 

forskning, tillverkningsprocess och administration (Roy 2003). Varje 

aktivitet inom organisationen identifieras och en medelkostnad kopplas 

till aktiviteterna (ibid). När aktiviteterna är identifierade är det möjligt 

att uppskatta hur många aktiviteter som krävs för att tillverka en 

produkt för att kunna sammanställa de relaterade kostnaderna (ibid). 

Denna metod använder liknande processer som detaljerad kostnads-

uppskattning och kräver även den en detaljerad förståelse av produkt-

definitionen (ibid). Detta gör att aktivitetsbaserad kostnad och detalje-

rad kostnadsuppskattning inte är lämpliga att använda i den konceptu-

ella fasen av projektutvecklingen (ibid). Denna typ av kostnadsupp-

skattning används ofta inom tillverkningsindustrin (Qian och Ben-

Arieh, 2007) 

 

2.2.2 Parametrisk kostnadsuppskattning 

Parametrisk kostnadsuppskattning är en allmänt använd metod för att 

uppskatta kostnaden av en produkt i utvecklingsstadiet (Stewart et al. 

1995, s. 233-237). Denna metod för kostnadsuppskattning använder sig 

av linjär regressions- och multipel regressionsanalys (ibid, s. 254-255). 

För att beskriva detta koncept ges ett hypotetiskt exempel: inom flyg-

plansutveckling finns ett förhållande mellan flygplanets vikt och dess 

produktionskostnad, produktionskostnaden ökar när vikten för flygpla-

net ökar (Roy 2003). Denna relation representeras linjärt med vikten och 

tillverkningskostnaden på varsin axel (ibid). Linjen som går genom 

dessa punkter representerar det linjära sambandet mellan tillverknings-

kostnad och vikt (Roy 2003). Med hjälp av algebra kan en formel härle-
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das för att fastställa ett matematiskt samband mellan vikt och tillverk-

ningskostnad, till exempel genom att beskriva det linjära sambandet 

med hjälp av ekvationen y = ax+b (ibid). När relationen är beskriven kan 

formeln användas för att beräkna tillverkningskostnaden för framtida 

flygplan genom att enbart veta vikten (ibid). Inom cost engineering 

kallas denna relation för cost estimating relationship (CER) (ibid). Dessa 

relationer kan bli väldigt komplexa när antalet variabler ökar och det 

kan då bli väldigt svåra matematiska ekvationer som behövs för att 

beskriva dem (NASA 2015). Om relationerna blir för komplexa för att 

lösa med matematiska ekvationer måste kostnadsalgoritmer utvecklas 

(ibid). Inom mjukvaruutveckling används ofta relationen mellan antalet 

rader och kostnad på liknande vis som i exemplet med flygplanstill-

verkningen (Roy 2003).  

 

2.2.3 Funktionsbaserad kostnadsuppskattning 

Utvecklingen inom CADCAM-teknologin har enligt Roy (2003) ett stort 

inflytande på utvecklingen inom funktionsbaserad kostnadsuppskatt-

ning, särskilt utvecklingen av 3D-verktyg. Inom cost engineering 

används funktionsbaserad kostnadsuppskattning för att undersöka 

integrationen mellan design, processplanering och tillverkning (Wierda 

1991; Catania 1991; Ou-Yang and Lin 1997). Det finns många anledning-

ar att studera antalet funktioner som bas för kostnadsuppskattning i 

designfasen men detta till trots är metoden inte etablerad eller utvecklad 

fullt ut inom cost engineering (Roy 2003). Produkter kan enligt Roy 

(2003) i grunden beskrivas som antalet funktioner såsom hål, kanter, 

fickor etc. Varje funktion har påverkan på kostnaden under produktion-

en då fler funktioner kräver mer planering (Brimson 1998). Funktioner-

na kan förekomma i mer än en produkt och genom kartläggning av vad 

de olika funktionerna kostar finns den informationen tillgänglig till 

nästa produkt (Roy 2003). Genom att kartlägga kostnaden för varje 

funktion kan ett verktyg för relationen mellan kostnad och design-

aspekter skapas (ibid). Viktiga aspekter kan vara en del av funktionerna 

såsom produktionsfunktionalitet, tillverkningsprocesser, prestanda och 

beteendemönster (ibid). Problematiken med denna metod är att definit-

ionen för vad som är en funktion skiljer sig mellan olika organisationer, 

detta blir särskilt tydligt vid jämförelse av organisationer inom olika 

industrier (ibid). Organisationer som utgår från CAD-ritningar vid 
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tillverkning av olika typer av produkter kan använda sig av denna 

kostnadsuppskattningsmetod (Philpott et al. 2006). 

 

2.2.4 Kostnadsuppskattning baserad på neurala nätverk 

Neurala nätverk (NN) handlar om att skapa ett program för mänskligt 

tänkande, även kallat artificiell intelligens (AI) (Villarreal et al. 1992). 

Många forskare och utövare utforskar möjligheten att använda sig av 

AI-system för användning i cost engineering-sammanhang (Bode 1998; 

Smith och Mason 1997; Hornik et al. 1989). Inom cost engineering är 

idén med NN enligt Roy (2003) att skapa ett program som lär sig vad 

olika produktrelaterade attribut kostar för att senare kunna räkna fram 

kostnaden för nya produkter. Under inlärningsprocessen matas histo-

risk data in i programmet för att det ska lära sig vilka produktattribut 

som har störst påverkan på den slutgiltiga kostnaden (Roy 2003; Zhang 

och Fuh 1998). Nätverket beräknar sedan funktionella relationen mellan 

attributvärden och kostnad under inlärningen (Roy 2003). När inlär-

ningen är genomförd matas attributvärden för en produkt under 

utveckling in i programmet som beräknar kostnaden utifrån sin träning 

(Roy 2003; Zhang och Fuh 1998). Neurala nätverk har genererat bättre 

kostnadsuppskattningar än konventionella regressionsmetoder vid 

beräkningar där ett antal villkor iakttas (Bode 1998). I de fall där lämplig 

CER kan identifieras har det visat sig att regressionsmetod är bättre med 

avseende på precision, variabilitet, modellskapande och modellunder-

sökning (Smith och Mason 1997). Denna kostnadsuppskattningsmetod 

används exempelvis inom förpackningsindustrin (Zhang och Fuh 1998). 

 

2.2.5 Fallbaserad kostnadsuppskattning 

Fallbaserat resonemang är en teknik för beslutsfattande som baseras på 

tidigare fall (Roy 2003). Metoden använder sig av tidigare fall för att 

hitta likheter med premissen att liknande fall har liknande utfall (ibid). 

Genom att försöka matcha tillverkningen av en produkt mot en tidigare 

produkt och göra anpassningar för skillnaderna kan en användningsbar 

uppskattning tas fram (Roy 2003; Watson 1999). Om metoden ska lyckas 

gäller det att företaget kan identifiera både likheter och skillnader i olika 

fall, till exempel likheter och skillnader hos produkter, detta kan göras 

med hjälp av stor erfarenhet eller databaser med information om 

tidigare fall (Roy 2003; Zhang och Fuh 1998). Metoden kan användas 

tillsammans med AI-program och då användas för att bygga upp 
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modeller, lagra och återanvända historisk data samt fånga in kunskap 

om problemlösning (Roy 2003). En viktig del av fallbaserat resonemang 

är egenskapen att lära från tidigare fall och situationer (ibid). Ett system 

för fallbaserat resonemang lagrar och organiserar tidigare situationer 

och väljer sedan situationer som är liknande till det aktuella problemet 

och anpassar en lösning baserad på tidigare fall (Roy 2003; Watson 

1999). Fallbaserat resonemang är precis som funktionsbaserad kost-

nadsuppskattning beroende av en funktionsbeskrivning (Roy 2003). 

Vidare kräver fallbaserat resonemang ett antal tidigare fall och situat-

ioner för att vara effektiv vilket gör att den inte är lämplig för företag 

med en hög grad av innovation medan företag som vanligen använder 

sig av analoga uppskattningar kan få stor användning av metoden 

(ibid).  Denna metod har exempelvis använts vid tekniskt underhåll av 

flygplansmotorer (Heider 1996). 

2.3 Kostnadstyper 

Ett företags kostnader kan delas upp i två kategorier: direkta och indi-

rekta kostnader (Karlsson 1999, s. 135-136). Direkta kostnader syftar till 

de kostnader som direkt kan anknytas till ett kalkylobjekt medan 

indirekta kostnader syftar till de kostnader som inte är direkt anknutna 

till ett kalkylobjekt (ibid). Vidare beskriver Karlsson (1999, s.135-136) att 

kostnader kan ses som sär- och samkostnader där särkostnaderna är de 

kostnader som uppstår eller försvinner beroende av en särskild hand-

ling eller beslut och samkostnader är de kostnader som inte påverkas av 

särskilda handlingar eller beslut.  

 

2.4 Kostnadskalkylering 

Inom kalkylering finns det tre traditionella varianter som har använts 

under en lång tid. Dessa tre varianter är själkostnadskalkyl, bidragskal-

kyl och påläggskalkyl. Inom dessa tre varianter används samma variab-

ler (Karlsson 1999, s. 138-141). Karlsson (1999, s. 138-141) beskriver att 

det är följande variabler:  

 

 Direkta materialkostnader (DM) - Den direkta kostnaden för 

material, det vill säga inköp av råmaterial. 

 Materialomkostnad (MO) - Kostnader för hantering av materi-

alet, till exempel lagerplats och hantering av inköpt material. 
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 Direkta lönekostnader (DL) - Den direkta kostnaden för löner 

för de anställda som arbetar direkt med produkten.  

 Tillverkningsomkostnad (TO) - Kostnader vid tillverkning av en 

produkt, till exempel avskrivningar.  

 Administrationsomkostnad (AO) - Kostnad för administration. 

Denna kostnad är inte direkt kopplad till en särskild produkt 

utan företagets administrativa kostnader fördelas på deras pro-

dukter. Brukar slås samman med försäljningsomkostnaderna och 

kallas för affärsomkostnader (AFFO).  

 Försäljningsomkostnad (FO) - Kostnad för försäljning av pro-

dukter. Även denna kostnad är en indirekt kostnad som slås ut 

på företagets produkter. Slås samman med administrationsom-

kostnaderna.  

 

Kostnaderna för DM, MO, DL och TO utgör en produkts tillverknings-

kostnad, dessa är produktens direkta kostnader (Karlsson 1999, s. 138-

141). Kostnaderna för AO och FO läggs ihop och kallas då för AFFO och 

dessa är indirekta kostnader (ibid).   

 

2.4.1 Självkostnadskalkyl 

Inom självkostnadskalkylering beräknas alla kostnader för en produkt 

tills den är betald (Olsson och Skärvad 2009). Kostnader som inte är 

direkt knutna till en produkt, indirekta kostnader, fördelas på alla 

företagets produkter, eftersom de indirekta kostnaderna fördelas på alla 

produkterna kallas metoden för fullständig kostnadsfördelning (ibid). 

Inom självkostnadskalkylering kan skillnad ibland göras på tilldelade 

samkostnader och fördelade samkostnader, de tilldelade samkostnader-

na är kostnader som inte har något direkt samband med produkten och 

de fördelade samkostnaderna är de som har en logisk koppling till 

produkten (ibid).  Enligt Olsson och Skärvad (2009) finns det två grund-

läggande metoder för själkostnadskalkylering: periodkalkylering och 

orderkalkylering. 

 

2.4.1.1 Periodkalkylering 

Periodkalkylering används ofta för att beräkna självkostnaden inom 

företag som bara erbjuder en produkt eller ett fåtal liknande produkter 

(Olsson och Skärvad 2009). I periodkalkylering beräknas självkostnaden 
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för ett kalkylobjekt över en tidsperiod och går ut på att beräkna peri-

odens kostnader och sedan fördela den per produkt (ibid). Denna metod 

av självkostnadskalkylering är vanlig för företag med process- och 

serietillverkning och brukar då kallas processkalkylering (ibid). Det 

finns fyra varianter av periodkalkyler (ibid): 

 

 Divisionskalkyl (genomsnittskalkyl) - Självkostnaden räknas ut 

per styck med hjälp av den totala produktionsvolymen och den 

totala kostnaden för en tidsperiod. Genom att dividera de totala 

kostnaderna med den totala produktionsvolymen fås självkost-

naden. Passar bäst för företag som endast tillverkar en produkt 

eller har flera produkter där de gemensamma kostnaderna enkelt 

kan produktfördelas. Ger ingen information om var kostnaderna 

uppstår.  

 Normalkalkyl - En stabilare metod än divisionskalkyl. Självkost-

naden per styck beräknas genom att de fasta kostnaderna divide-

ras med den normala volymen och de rörliga kostnaderna divi-

deras med den verkliga volymen. Resultatet adderas sedan och 

utgör självkostnaden. Detta gör att metoden tar bort verksam-

hetsvolymens inverkan på självkostnaden och skapar således en 

stabilare kalkylerad självkostnad jämfört med divisionskalkylen. 

För att metoden ska fungera är det viktigt att under- och 

överabsorptionen balanserar varandra. Underabsorption uppstår 

när verksamhetsvolymen blir lägre än den beräknade normalvo-

lymen så att de fasta kostnaderna inte täcks upp och överabsorpt-

ion uppstår när normalvolymen överskrids så företaget får täck-

ning för ett högre belopp än de fasta kostnaderna utgör.  

 Ekvivalentkalkyl - Används för företag som har produkter med 

gemensam eller likartad resursförbrukning och de gemensamma 

kostnaderna fördelas då med hjälp av ekvivalenstal. Ekvivalent-

talen är ett mått på skillnaden i resursförbrukningen för olika 

produkter och används som vägningstal vid fördelningen av de 

gemensamma kostnaderna. Fördelningen av de gemensamma 

kostnaderna är fortfarande volymbaserad men görs nu med hjälp 

av ekvivalent volym.  

 Restkalkyl - Vid tillverkning av en produkt kan en biprodukt 

skapas och om denna biprodukt kan säljas skapar täckningsbi-

draget för denna en negativ kostnadspost vid kalkylering. Täck-
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ningsbidraget för biprodukten används således för att minska 

självkostnaden för huvudprodukten.  
 

2.4.1.2 Orderkalkylering 

Många företag har behov att beräkna självkostnaden för varje enskild 

order eller tjänst (Olsson och Skärvad 2009). Metoden används framför-

allt inom företag där kostnaderna för företagets resurser är gemen-

samma för produkterna men förbrukningen av resurserna för varje 

produkt, order eller tjänst skiljer sig åt (ibid). Varje produkt, order eller 

tjänst måste således kostnadsberäknas var för sig (ibid). Orderkalkyle-

ring utförs i två former (ibid): 

 

 Påläggskalkyl - Inom påläggskalkylering fördelas de direkta och 

indirekta kostnaderna upp var för sig (Karlsson 1999, s. 147-154). 

Påläggskalkylering går enligt Karlsson (1999) att dela in i tre 

grundelement: kostnadsslag, kostnadsbärare och kostnadsställe. Med 

kostnadsslag menas de olika typer av kostnader som finns, till ex-

empel material, löner, maskiner, försäljningskostnader etc. (ibid). 

Kostnadsbärare åsyftar det objekt som kalkylen avser, till exempel 

en produkt (ibid). Det är detta objekt som skall bära upp kostna-

derna (ibid). Kostnadsställe innebär de funktioner inom företaget 

som kostnaderna fördelas på, till exempel produktionsgrupper 

(ibid). Ett större antal kostnadsställen möjliggör mer detaljerade 

kalkyler (ibid). Direkta kostnader fördelas direkt på produkterna 

(kostnadsbärarna) och de indirekta kostnaderna delas upp på olika 

kostnadsställen, till exempel företagets avdelningar (ibid). Nam-

net påläggskalkyl kommer från att de indirekta kostnaderna för-

delas ut på kostnadsbärarna genom pålägg (ibid). En förutsätt-

ning för att påläggskalkylering ska vara genomförbar är att före-

taget har ett fungerande och omfattande rapportsystem (ibid). 

Det är ofta en löpande kostnadsredovisning som ligger till grund 

för påläggskalkyleringen (ibid).  

 

 ABC-kalkyl - Acitvity Based Costing, eller ABC-kalkyl som det 

heter på svenska baseras på att alla aktiviteter inom ett företag ut-

förs för att stödja distribution och produktion av företagets pro-

dukter (Gerdin 1995, s. 62-64). Precis som i tidigare kalkyler så 

fördelas alla företagets kostnader på kostnadsbärarna men inom 
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ABC-kalkylering görs det genom tre komponenter: aktiviteter, re-

surser och produkter (ibid). För att förädla sina produkter utför före-

taget aktiviteter som i sin tur förbrukar resurser (ibid). Eftersom ak-

tiviteterna förbrukar resurserna är det viktigt att fördela resursför-

brukningen till olika aktiviteter (ibid). Sambandet mellan de tre 

komponenterna är att produkterna förbrukar aktiviteter som i sin 

tur förbrukar resurser (ibid). De direkta kostnaderna fördelas di-

rekt på produkterna medan de indirekta kostnaderna fördelas ut 

med hjälp av fördelningsnycklar (ibid). Dessa fördelningsnycklar 

beskrivs inom ABC-kalkylering genom att aktiviteterna ses som 

resursdrivare och produkterna ses som aktivitetsdrivare och det 

är således resurs- och aktivitetsdrivarna som blir fördelnings-

nycklar (ibid).  
 

2.4.2 Bidragskalkyl 

Vid bidragskalkylering används ett kalkylobjekts särintäkter och 

särkostnader (Karlsson 1999, s. 55-57). Det är skillnaden mellan de två 

som utgör kalkylobjektets TB, täckningsbidrag (ibid). Vid beräkning av 

resultatet för företaget beräknas TTB, totala täckningsbidrag och sedan 

subtraheras företagets fasta kostnader (ibid). Genom att subtrahera 

särkostnaderna från särintäkterna räknas TB fram (ibid). TG, täcknings-

graden för en produkt är den andel av TB som kan användas för att 

täcka företagets indirekta kostnader (ibid). För att ta fram TG för en 

produkt divideras produktens TB med särintäkterna för den produkten 

(ibid). Bidragskalkylering används inte bara på produktnivå utan det 

kan användas för att beskriva kunder, avdelning eller funktioner hos ett 

företag (ibid).  

 

Riebel (1994) menar att de direkta kostnaderna inom självkostnadskal-

kylering ofta beräknas för en utvald kapacitet och att de således är 

kapacitetsrelaterade och istället bör täckas av produktens täckningsbi-

drag då de inte med självklarhet kan räknas som direkta kostnader.  

 

Många företag använder en kombination av både bidrags- och själv-

kostnadskalkyl, så kallade stegkalkyler (Olsson och Skärvad 2009). 

Varianten går ut på att TB beräknas på olika nivåer, täckningsbidragsni-

våer (ibid). En vanlig uppdelning av TB-nivåer är enligt Olsson och 

Skärvad (2009): produktenhet (TB1), produktslag (TB2), produktgrupp 
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(TB3) och division (TB4). Stegkalkyler ger enligt Olsson och Skärvad 

(2009) en god överblick och information om effekten av ändringar.  

 

2.5 Aktuell forskning 

Författarna till detta arbete har inte kunnat hitta någon tidigare forsk-

ning som berör cost engineering inom custom made-tillverkning. 

Sökningar har gjorts via Mittuniversitetets bibliotek och andra kända 

sökfunktioner så som Google Scholar, Primo och Diva.  

 

Den forskning som författarna har hittat berör cost engineering inom 

serietillverkande industrier så som exempelvis flygplansindustrin (Roy 

2003). Cost engineering har även använts som stöd vid tekniskt under-

håll av flygplansmotorer (Heider 1996). Metoden har även använts inom 

försvarsindustrin (Xu et al. 2012). Organisationer om använder sig av 

CAD-ritningar som kostnadsuppskattningsunderlag har även använt 

sig av cost engineering (Philpott et al. 2006).  

 

Forskning inom offertledtid har hittats inom custom made-tillverkning 

men forskarna har då inte haft teorier inom cost engineering som 

utgångspunkt, (Veeramani och Joshi, 1997). Enligt Veeramani och Joshi 

(1997) saknas det mycket arbete med att försöka förkorta ledtiderna för 

offertarbetet. Då detta arbete bygger på att använda teorier från cost 

engineering och applicera dessa på förkalkylsarbetet inom custom 

made-tillverkning blir detta arbete ett bidrag till forskningen som hittills 

inte har gjorts.  
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3 Metod 
I följande kapitel beskrivs de metoder som har använts under arbetets 

gång samt arbetets etiska och samhälleliga aspekter. 
 

3.1 Val av metod – design science 

Eftersom syftet med detta arbete var att utforska om det går att förbättra 

förkalkylsarbetet för ett företag inom custom made-tillverkning valdes 

design science som metod.  

 

Detta då metoden utgår från ett initialt problem som definieras och 

förklaras för att sedan skapa en artefakt som löser det definierade 

problemet. Design science innehåller andra metoder och strategier som 

är användbara vid denna typ av arbete och har med framgång används 

vid framtagning av modeller, framförallt inom informationssystem 

(Hevner et. al 2004). Metoden har också använts vid framtagning av 

mediciner (Van Aken 2005). Design science bygger inte på att förstå det 

fenomen som studeras utan det bygger på att försöka hitta lösningar till 

det problem som studeras. Metoden liknar mer det tankesätt som finns 

ute bland företag och organisationer vilket är att lösa de problem som 

uppstår istället för att försöka förstå hur problemet uppstod (Osterwal-

der 2004). Design science försöker hitta lösningar som ska hjälpa männi-

skan medan naturvetenskapen och samhällsvetenskapen mer försöker 

förstå hur verkligheten ser ut (Au 2001). Utifrån arbetets syfte passar 

design science bättre än naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga 

metoder då design science fokuserar på att hitta en lösning på proble-

met istället för att förstå problemet.   

 

Metoden ger en bra struktur för arbetet där problemet först förklaras för 

att sedan beskriva de krav som finns för den artefakt som skall lösa 

problemet och vidare med utformande, demonstration och utvärdering 

av den framtagna artefakten. Denna metod har valts då det är önskvärt 

att beskriva i vilken miljö det undersökta problemet finns samt vilka 

som berörs av problemet.  
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I detta arbeta valdes Johannesson och Perjons (2012) tillvägagångssätt 

för metoden design science. 

 

3.2 Vald design science-metod 

I design science analyseras användningen och prestandan hos en 

artefakt för att förstå, förklara och ofta förbättra beteendet i det sociala 

systemet som artefakten blir en del av (Gregor och Hevner 2011). Simon 

(1996) beskriver skillnaden mellan naturvetenskap och design science 

som att naturvetenskap fokuserar på hur saker och ting är medan 

design science fokuserar på hur saker borde vara. Vid användandet av 

design science kan valfri forskningsstrategi och metod användas för att 

beskriva en artefakt och miljön som den finns i (Johannesson och 

Perjons 2012). Johannesson och Perjons (2012) beskriver att det inom 

stora projekt även är vanligt att använda flera forskningsstrategier och 

metoder eftersom de olika aktiviteterna inom design science kan kräva 

olika tillvägagångssätt. March och Smith (1995) beskriver att design 

science består av två basaktiviteter skapa och utvärdera. Johannesson och 

Perjons (2012) utvecklar detta tänkande och beskriver en design science-

metod som består av fem huvudaktiviteter: förtydliga problem, beskriva 

artefakt och definiera krav, designa och utveckla artefakt, demonstrera artefakt 

samt utvärdera artefakt. I figur 3.2.1 nedan visar Johannesson och Perjons 

(2012) förslag på en översiktlig arbetsmetod.  
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Figur 3.2.1: Översikt arbetsmetod. Figur från Johannesson och Perjons (2012). 

Design science går ut på att försöka lösa det som anses vara ett problem 

(Hevner et. al 2004). För att förtydliga problemet beskriver Johannesson 

och Perjons (2012) att enkäter är en effektiv metod för att snabbt samla 

in åsikter och uppfattningar om problemet från ett stort antal intressen-

ter. Enligt Johannesson och Perjons (2012) finns dock risken att intres-

senterna inte är förberedda eller lägger ner den tid som krävs för att 

beskriva problemet och att enkätsvaren således bara berör ytan av det. 

Genom att istället använda sig av en fallstudie menar Johannesson och 

Perjons (2012) att en bättre förståelse för problemet kan skapas men att 

resultatet från fallstudien istället kan bli svår att generalisera om den 

bara baseras på ett specifikt fall. Enkäter beskrivs av Johannesson och 

Perjons (2012) som en bra metod för datainsamling även vid kravspeci-

fikation för artefakten, Sawyer et al. (1997) belyser dock problematik vid 

utvecklandet av komplexa och väldigt innovativa artefakter då det kan 

medföra svårigheter för intressenterna att definiera krav. I dessa fall kan 

fallstudier och action research vara bättre metoder då det ger forskaren 

möjligheten att själv identifiera krav (Johannesson och Perjons 2012). 

Johannesson och Perjons (2012) beskriver att valet av forskningsstrate-

gier ofta har liten betydelse när det kommer till att designa och utveckla 

artefakten då det primära målet av aktiviteten är att ta fram en artefakt 

och mindre fokus ligger på att ta fram kunskap om den. Det är istället 

kreativa metoder som är relevanta såsom brainstorming, deltagande 

modellering, empatiskt tänkande och sidotänkande (Johannesson och 

Perjons 2012). Aktiviteten att demonstrera artefakten menar Johannes-
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son och Perjons (2012) bör utföras med hjälp av en fallstudie då det 

handlar om att använda den specifika artefakten för att visa tillämpbar-

heten. Experiment beskrivs av Johannesson och Perjons (2012) som ett 

populärt instrument för att utvärdera artefakten. Genom att utföra 

experiment för att utvärdera artefakten menar Johannesson och Perjons 

(2012) att forskaren får en bra intern validering av artefakten men 

varnar samtidigt för att den externa valideringen kan bli bristande då 

miljön för experimentet kan skilja sig från den miljö där artefakten är 

tänkt att användas. Ett alternativ till att utföra experiment är enligt 

Johannesson och Perjons (2012) att genomföra en fallstudie eller action 

research där artefakten kan utvärderas inom ett specifikt fall. 

 

I detta arbete studerads alla fem aktiviteterna men Johannesson och 

Perjons (2012) beskriver att många projekt inom design science inte på 

djupet undersöker alla fem utan att de istället fokuserar på en eller två 

av dem för att bara ytligt beröra de andra. Baserad på vart fokus ligger 

beskriver Johannesson och Perjons (2012) att fem vanliga typer av 

design science projekt kan identifieras: 

 

 Problem focused design science - Denna typ av design science 

projekt fokuserar på att beskriva och förtydliga problemet samt 

dela upp det i delproblem, de kan även inkludera en analys för 

att ta reda på roten till problemet. Inom denna typ av projekt an-

vänds ofta väldigt omfattande empiriska studier. En beskrivning 

av en artefakt inkluderas också i projekten men den demonstre-

ras eller utvärderas inte. Projekt av den här typen har ofta en 

stark prägel av socialstudier och design delen är av en mindre be-

tydelse. 

 Requirements focused design science - Den här typen av projekt 

fokuserar på kravspecifikation. Projekten startar med ett problem 

som är accepterat eller aningen förtydligat och fortsätter med att 

noggrant utreda vilka krav som finns på artefakten. Detta görs 

bland annat med hjälp av litteraturstudier och interaktion med 

relevanta intressenter. Denna typ av projekt demonstrerar eller 

utvärderar inte artefakten. 

 Requirements and development focused design science - I den 

här typen av projekt ligger fokus på en kombination av både 

kravspecifikation och utvecklande av artefakten. Ingen beskriv-

ning eller förtydligande av problemet ges i den här typen av pro-
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jekt utan de går direkt till aktiviteten med att upprätta en krav-

specifikation, denna aktivitet utförs noggrant. Artefakten utveck-

las sedan med hjälp av forskning och kreativa metoder och vali-

diteten för artefakten demonstreras, en lättare utvärdering kan 

utföras istället för demonstration. 

 Development and evaluation focused design science - En vanlig 

typ av design science-projekt där fokus ligger på utveckling och 

utvärdering av artefakten. Denna typ av projekt utför varken 

problemförtydligande eller upprättar en kravspecifikation utan 

de startar med en redan framtagen kravspecifikation. Projekten 

fokuserar på att designa och utveckla en artefakt med hjälp av 

forskning och kreativa metoder. Artefakten demonstreras och ut-

värderas sedan med hjälp av experiment, fallstudier eller andra 

relevanta forskningsstrategier. 

 Evaluation focused design science - Inom design science före-

kommer även projekt som fokuserar på utvärderingsaktiviteten. 

Inom denna typ av projekt utvecklas ingen artefakt utan de ut-

värderar en redan existerande artefakt. Utvärderingsprojekten 

innehåller många gånger en kravspecifikation som ligger till 

grund för utvärderingen av artefakten. Utvärderingen utförs se-

dan noggrant med hjälp av relevanta forskningsstrategier och 

metoder. 

 

 

Johannesson och Perjons (2012) tar upp frågeställningen om ett utvärde-

ringsprojekt kan vara design science och besvarar frågan med att var 

och en av de olika aktiviteterna inom design science kan ses som att 

vara design science även om de inte ensamma är det. Vidare argumente-

rar Johannesson och Perjons (2012) för att alla aktiviteterna tillsammans 

utgör design science och att varje enskild aktivitet därför kan utföras i 

enskilda projekt och att resultaten av de enskilda projekten således 

utgör en studie inom design science. 

 

För att beskriva och visualisera den valda design science-metoden kan 

enligt Johannesson och Perjons (2012) Intergrated Definition for 

Function Modeling (IDEFO) användas, IDEFO är en teknik för att 

beskriva ett system som ett antal interagerande aktiviteter som repre-

senteras grafiskt som boxar. Varje aktivitet kan brytas ned i underaktivi-
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teter som i sin tur vidare kan brytas ned ytterligare (Johannesson och 

Perjons 2012), i figur 3.2.2 nedan visas ett IDEFO-diagram. 

 

 
Figur 3.2.2: IDEFO-diagram. Figur från Johannesson och Perjons (2012). 

 

Johannesson och Perjons (2012) beskriver att det finns fyra olika element 

som används inom IDEFO, dessa element är: indata, utdata, kontroller och 

resurser. Förhållandet mellan dessa element beskriver Johannesson och 

Perjons (2012) genom att en indata omvandlas eller utnyttjas av en 

aktivitet för att producera en utdata. Aktiviteten kontrolleras av ritningar, 

regler, metoder och instrument medan resurser såsom kunskap stödjer 

aktiviteten (Johannesson och Perjons 2012). Dessa element representeras 

grafiskt som pilar där indata representeras av en pil som pekar på 

boxens vänstra sida, utdata representeras av en pil som pekar ut från 

boxens högra sida, kontroller av en pil som pekar på boxen uppifrån och 

resurser av en pil som pekar på boxen underifrån (ibid). Vidare beskriver 

Johannesson och Perjons (2012) att dessa element kan beskrivas på 

följande sätt inom design science: 

 

 Indata - beskriver vilken kunskap eller vilket objekt som är indata 

för aktiviteten. 

 Utdata - beskriver vilken kunskap eller vilket objekt som är ut-

data från aktiviteten. 
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 Kontroller - beskriver vilken kunskap som används för att styra 

aktiviteten, detta inkluderar till exempel forskningsstrategier och 

forskningsmetoder. 

 Resurser - beskriver vilken kunskap som används som bas för en 

aktivitet, till exempel modeller och teorier. 

 

Figur 3.2.3 nedan visar ett IDEFO-diagram för en design science-metod. 

IDEFO-diagrammet kan enligt Johannesson och Perjons (2012) användas 

som en mall där detaljer om projektet kan fyllas i och det kan i sin tur ge 

en bra översikt av projektet och således användas för dokumentation 

och kommunikation. 

 

 
Figur 3.2.3: IDEFO-diagram för design science. Figur från Johannesson och Perjons 

(2012). 

För att skapa en mer kompakt översikt av projektet kan enligt Johannes-

son och Perjons (2012) en Design Science Canvas användas. Denna 

Canvas ger en lättöverskådlig och koncis överblick av nyckelkomponen-

terna i ett design science projekt i en visuell representation. En Canvas 

består av en rektangel som är indelad i ett antal fält som beskriver 

artefakten, problemet som angrips, vilken kunskapsbas som används, 

kravspecifikationen för artefakten, vilka forskningsstrategier och 
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metoder som används under projektet samt projektets resultat (Johan-

nesson och Perjons 2012). Figur 3.2.4 nedan visar en mall för en Canvas. 

 

 
Figur 3.2.4: Mall för Canvas. Figur från Johannesson och Perjons (2012). 

 

Den övre delen av en Canvas innehåller definitionen av artefakten, 

problemet som angrips och vilken kunskapsbas som används i arbetet 

(Johannesson och Perjons 2012). I rektangelns mittparti återfinns en 

beskrivning för aktiviteterna för design science-metoden och den 

nedersta delen innehåller resultatet av projektet med hänsyn på kon-

struktion, funktion, användbarhet och effekt för artefakten (ibid). 

 

3.2.1 Förtydliga problem 

Den första aktiviteten av design science-metoden är att förtydliga 

problemet för att skapa en tydlig bild av och precisera ursprungspro-

blemet, motivera varför det är viktigt samt undersöka underliggande 

orsaker (Peffers et al. 2007). För att utföra detta används huvudsakligen 

beskrivande kunskap om problemets egenskaper och i vilken miljö det 

finns, men förklarande kunskap kan också behövas för att beskriva vad 

som orsakar problemet (Johannesson och Perjons 2012). Johannesson 

och Perjons (2012) beskriver ett problem som gapet mellan det önsk-

värda tillståndet och det nuvarande tillståndet. Vidare beskriver Johan-

nesson och Perjons (2012) att problemen i vissa fall kan vara att det 

nuvarande tillståndet inte är önskvärt, till exempel att kunder eller 
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anställda klagar på det aktuella tillståndet, men att det också kan vara 

att det nuvarande tillståndet fungerar bra men att bättre tillstånd är 

önskvärt, till exempel att en konkurrent har kortare leveranstider, 

tillståndet med kortare leveranstider blir då det önskvärda tillståndet. 

Hevner et al. (2004) beskriver förtydligandet av problemet som en 

grundsten för studien då kommande aktiviteter grundas på det.  

 

Johannesson och Perjons (2012) beskriver att det finns tre underaktivite-

ter i detta steg:  

 Definiera exakt - Problemdefinitionen bör vara så exakt som 

möjligt så olika personer kan förstå det på samma sätt. Definit-

ionen är mer exakt om antalet sätt som den kan tolkas på reduce-

ras, för långa definitioner kan dock vara svåra att förstå.  

 Motivera problemet - Problemet bör motiveras väl så att vikten 

av att angripa stärks. Genom att påvisa att problemet är viktigt 

inom ett område kan en motivation om varför det skall angripas 

ges, till exempel genom att påvisa vikten av att lösa problemet för 

en intressent.  

 Hitta huvudorsaker - Det är viktigt att analysera de underlig-

gande orsakerna till problemet för att kunna ta fram ett bättre re-

sultat. Om inte orsakerna till problemet analyseras kan fokus 

hamna fel och i dessa fall löser projektet bara symptomen och 

inte orsaken till problemet.  

 

Johannesson och Perjons (2012) beskriver följande forskningsstrategier 

för att förtydliga problemet: enkäter, fallstudier, action research, grounded 

theory och etnografi. Vidare beskriver Johannesson och Perjons (2012) 

följande forskningsmetoder: intervjuer, gruppdiskussion, frågeformulär, 

observationer och dokumentstudier.  

 

I detta arbete har öppna intervjuer och observationer av hur de arbetar i 

dagsläget genomförts för att förtydliga problemet. 

 

3.2.2 Beskrivning av artefakten och definiera krav 

Aktiviteten går ut på att beskriva en artefakt som angriper det förtydli-

gade problemet (Johannesson och Perjons 2012). Johannesson och 

Perjons (2012) beskriver att denna aktivitet kan ses som en förlängning 

av förtydligen av problemet där den utformade lösningen används som 
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guidning. Vidare beskriver Johannesson och Perjons (2012) att beskri-

vande kunskap används för att specificera de krav på artefakten som är 

viktiga för intressenterna. Sawyer et al. (1997) beskriver att följande 

problem är vanliga vid kravspecifikation: kraven speglar inte kun-

den/intressenternas behov, kraven är inte konsekventa och det uppstår 

missförstånd mellan kunderna, de som specificerar kraven samt utveck-

larna av artefakten. Kraven avser i huvudsak artefaktens funktion och 

konstruktion men även relationen till sin miljö (Johannesson och Perjons 

2012). De funktionella kraven på artefakten är enligt Johannesson och 

Perjons (2012) beroende av vilket problem som angrips medan kraven 

för konstruktionen och artefaktens miljö är mer övergripande.  

 

Johannesson och Perjons (2012) beskriver att det finns två underaktivite-

ter i detta steg: 

 

 Beskrivning av artefakten - Går ut på att välja vilken typ av arte-

fakt som skall angripa problemet, till exempel en modell eller en 

metod. Kan i vissa fall vara svårt att välja vilken typ av artefakt 

som skall angripa problemet då mer än en typ kan vara nödvän-

dig.  

 Definiera krav - Här definieras kraven för den beskrivna artefak-

ten. Kraven inkluderar problemets karaktär, den beskrivna lös-

ningen, tekniska möjligheter, tidigare forskning inklusive doku-

menterade lösningar på likande problem samt intressenternas 

åsikter och intressen.  

 

Följande forskningsstrategier beskrivs av Johannesson och Perjons 

(2012) för att beskriva artefakten och definiera krav: enkäter, fallstudier, 

action research och teoretisk analys. Vidare beskriver Johannesson och 

Perjons (2012) följande forskningsmetoder: intervjuer, gruppdiskussioner, 

frågeformulär, observationer och dokumentstudier.  

 

I detta arbete har intervjuer och observationer använts för att beskriva 

artefakten och definiera krav. 
 

3.2.3 Designa och utveckla artefakt 

Målet med denna aktivitet är att skapa en artefakt som uppfyller de 

krav som tagits fram tidigare under projektet, aktiviteten innehåller 



Cost Engineering – 

Kostnadsuppskattning inom 

custom made-tillverkning 

Eric Edstedt och Fredrik Sundelin 

3 Metod 

 

 

2015-06-05 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

25 

design av både funktionalitet och konstruktion (Peffers et al. 2007). 

Resultatet av aktiviteten kommer huvudsakligen vara normativ kun-

skap som i sin tur kan bäddas in i artefakten (Johannesson och Perjons 

2012). Aktiviteten kommer ta fram beskrivande kunskap om de beslut 

som tagits under designen och deras logiska grund (ibid).  

 

För denna aktivitet beskriver Johannesson och Perjons (2012) två under-

aktiviteter:  

 

 Generera - I denna underaktivitet generas designen för artefakt-

en. Det finns flera olika tillvägagångssätt vid lösningsgenerering. 

Ett tillvägagångssätt är empatiskt tänkande som Brown (2009) 

beskriver som att se världen genom någon annans ögon, förstå 

den genom deras erfarenheter och känna den genom deras käns-

lor. Andra tillvägagångssätt är till exempel brainstorming och 

deltagande modellering.  

 Söka och välja - När förslag har genererats är det dags att ta be-

slut om vilka förslag som skall användas. De framtagna förslagen 

för varje steg hanteras tills en design är utvald.  

 

Johannesson och Perjons (2012) beskriver att valet av forskningsstrate-

gier och metoder inte är av lika stor betydelse som i de andra aktivite-

terna eftersom målet med aktiviteten är att skapa normativ kunskap 

genom att skapa en artefakt. 
 

3.2.4 Demonstrera artefakt 

Under denna aktivitet demonstreras användandet av den framtagna 

artefakten i ett eller flera fall för att bevisa användbarheten (Peffers et al. 

2007). Beskrivande kunskap används för att visa hur artefakten fungerar 

i det valda fallet och förklarande kunskap används för att bevisa varför 

den fungerar (Johannesson och Perjons 2012). Johannesson och Perjons 

(2012) belyser att demonstrationen kan anses vara en lite tunn utvärde-

ring då faktum att artefakten fungerar i ett specifikt fall inte betyder att 

den fungerar i fler fall, men demonstrationen hjälper också att förmedla 

idén bakom artefakten på ett övertygande sätt.   

 

Johannesson och Perjons (2012) tar upp två underaktiviteter för denna 

aktivitet:  
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 Välj eller designa fall - Denna underaktivitet går ut på att välja 

ett fall som artefakten skall tillämpas, det kan vara ett fiktivt fall 

eller ett verkligt fall. Ett verkligt fall är vanligtvis bättre för att 

påvisa extern validitet medan fiktiva fall kan påvisa validiteten 

vid extremfall.  

 Tillämpa artefakt - Här tillämpas artefakten på det valda fallet. 

Resultatet av tillämpningen dokumenteras.  

 

Forskningsstrategin i denna aktivitet menar Johannesson och Perjons 

(2012) beror på vilket fall som valts samt egenskaperna för artefakten. 

Vidare menar Johannesson och Perjons (2012) att action research och 

fallstudier är naturliga val vid tillämpning av applikationen på ett 

verkligt fall samtidigt som experiment är användbara vid fiktiva fall.  

 

I detta arbete har en fallstudie med ett verkligt fall genomförts.  

 

3.2.5 Utvärdera artefakt 

Aktiviteten går ut på att utvärdera hur väl artefakten löste det förtydli-

gade problemet samt till vilken utsträckning som artefakten uppfyllde 

kraven (Peffers et al. 2007). Vidare beskriver Peffers et al. (2007) att 

demonstrationen bör innefatta en jämförelse mellan kravspecifikationen 

och observerade värden. Johannesson och Perjons (2012) beskriver att 

utvärderingen till huvudsak består av beskrivande kunskap men att 

även förklarande kunskap kan förekomma. Den förklarande kunskapen 

kan enligt Johannesson och Perjons (2012) användas för att förklara 

varför artefakten klarade av att lösa det förtydligade problemet. Det är 

väldigt viktigt att noggrant utvärdera artefakten, artefakten måste 

utvärderas i den miljö som den är tänkt att användas i för att på så sätt 

kunna säkerställa att artefakten verkligen fungerar som det är tänkt 

(Hevner et. al. 2004). 

Till aktiviteten beskriver Johannesson och Perjons (2012) två underakti-

viteter:  

 

 Välj utvärderingsstrategi - I denna underaktivitet beslutas hur 

utvärderingen skall utföras.  
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 Utför utvärderingen - Det är i denna underaktivitet som själva 

utvärderingen utförs. Här diskuteras även reliabilitet och validi-

tet.  

 

För aktiviteten beskriver Johannesson och Perjons (2012) att det finns två 

huvudstrategier: ex ante och ex post. Ex ante-utvärdering innebär att 

artefakten utvärderas utan att den används och består oftast av inter-

vjuer där experter uttrycker sina tankar och åsikter om artefakten (ibid). 

Experterna baserar sina åsikter och tankar om artefakten på allmän 

kunskap och erfarenheter av liknande artefakter och hur de används 

(ibid). Ex post-utvärdering innebär att artefakten används i ett fall (ibid). 

Johannesson och Perjons (2012) beskriver att den främsta fördelen med 

ex post utvärdering är att den kan tillämpas för att avgöra användbar-

heten och effekterna för artefakten. Vidare beskriver Johannesson och 

Perjons (2012) följande forskningsstrategier som lämpliga vid utförandet 

av denna aktivitet: enkäter, experiment, fallstudier, etnografi samt teoretisk 

analys. Följande forskningsmetoder beskrivs av Johannesson och Perjons 

(2012) som lämpliga för aktiviteten: intervjuer, frågeformulär samt obser-

vationer.  

 

I detta arbete har en fallstudie av ett verkligt fall genomförts där inter-

vjuer med experter inom företaget har varit en del av utvärderingen.  

 

3.3 Datainsamling 

I arbetet har öppna intervjuer utförts med fem tjänstemän och åtta 

anställda inom tillverkningsprocessen. Intervjuerna utfördes för att få en 

djupare förståelse för hur fallföretaget arbetar. Efter att artefakten tagits 

fram intervjuades tjänstemännen igen för att utvärdera den framtagna 

artefakten. Detta som en del av utvärderingen av artefakten. Intervju-

underlaget återfinns i bilaga A och B.  

 

För att få en förståelse för hur fallföretaget arbetar utfördes observation-

er av hur både tjänstemännen och anställda inom tillverkningen arbetar. 

Observationerna av tjänstemännen utfördes genom att studera hur de 

utförde kalkylarbetet. För att förstå tillverkningsprocesserna observera-

des de anställda när de utförde sina operationer. Detta för att förstå hur 

tillverkningsprocessen fungerar. 
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3.4 Validitet 

Det finns både intern och extern validitet (Christensen et al 2010). Med 

den interna validitet menas hur trovärdig den genomförda studien är. 

Alltså hur väl resultatet överensstämmer med verkligheten. Med den 

externa validiteten menas istället hur generellt resultatet är, graden av 

generaliserbarhet (Christensen et al. 2010). 

Den interna validiteten är säkrad genom dels tester hos fallföretaget för 

redan tillverkade produkter. Resultatet från testerna genomfördes sedan 

med fallföretagets beräknade resultat. Expertutlåtande har även legat 

som grund för den interna validiteten. Med expert menas personal på 

fallföretaget som arbetar med förkalkylsarbetet. Den externa validiteten 

har säkrats genom att utveckla en modell som inte enbart är användbar 

hos fallföretaget. Genom att kalibrera modellen kan den användas av 

andra företag. 

3.5 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas förmågan att kunna återupprepa den genom-

förda studien (Christensen et al. 2010). Christensen et al. (2010) menar 

att om studien genomförs på ett likartat sätt eller helt identiskt sätt ska 

samma resultat erhållas. Men med tanke på att omvärlden ständigt 

förändras så är det inte möjligt att erhålla exakt samma resultat enligt 

Christensen et al (2010). Detta eftersom data från intervjuer och obser-

vationer således kan skilja sig från den data som samlades in under 

arbetet vilket i sin tur leder till ett annat resultat. Om samma data 

analyseras kan samma resultat uppnås.  

3.6 Etiska aspekter 

Genom att låta intervjupersonerna vara anonyma har ingen åsikt röjts 

och på så sätt har även de intervjuade kunnat känna sig trygga med att 

berätta om saker som kan uppfattas som negativa. 

3.7 Samhälleliga aspekter 

Om företag inte har en fungerande kostnadsuppskattning kan det leda 

till ett negativt täckningsbidrag för produkter, vilket i värsta fal kan leda 

till uppsägningar. Med en snabb och väl fungerande kostnadsuppskatt-

ning kan företaget i bästa fall nyanställa. 
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4 Resultat och analys 
I följande kapitel redovisas resultatet av arbetet. 

4.1 Tillverkningsprocessen 

Med hjälp av observationer och intervjuer kunde fallföretagets tillverk-

ningsprocess identifieras. Första steget för processen är att företaget får 

in en anbudsförfrågan med specifikationer på en produkt som kunden 

vill ha tillverkad. När anbudsförfrågan kommer in beräknar företaget 

vilka kostnader som tillverkningen av produkten kommer att generera, 

materialkostnader etc. När kostnaderna är framtagna adderas tillägg 

och en offert skapas med ett pris för kunden. Vid ett vunnet anbud 

startar processen med att tillverka den önskade produkten. På fallföre-

taget kan tillverkningen delas in i tre huvudaktiviteter: plock, kap och 

montering. Monteringen sker huvudsakligen för hand och det är här 

den stora skillnaden för slutprodukten återfinns. När en produkt ska 

tillverkas plockas de material som skall användas ihop. Steg två är att 

material kapas till önskad storlek. I steg tre monteras materialet till den 

färdiga produkten, det är i detta steg som den största skillnaden mellan 

produkterna finns. De olika stegen i tillverkningsprocessen kan sedan 

delas upp ytterligare och i varje steg kan en eller flera underaktiviteter 

utföras. Ett exempel på indelning av tillverkningsprocesser visas i figur 

4.1.1 
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Figur 4.1.1: Exempel på tillverkningsprocess för en glassförsäljare. 

 

4.2 Förtydliga problem 

I följande kapitel redovisas resultatet för förtydligande av det studerade 

problemet.  

4.2.1 Definiera exakt 

För att kunna ha en bra prissättning är det viktigt att veta vilka kostna-

der som produkterna skall täcka. Inom serie-tillverkande företag kan en 

god bild av kostnadsbilden ges då produkterna tillverkas upprepade 

gånger. Inom custom made-tillverkande företag tillverkas sällan en 

produkt mer än en gång och det blir således väldigt svårt att beräkna 

priset på produkterna. Detta eftersom att företaget inte har något 

tidigare fall att titta på för att till exempel beräkna hur mycket tid 

produkten tar att tillverka. Dessa osäkra variabler gör att det blir svårt 

att beräkna det slutgiltiga priset för produkten. De fasta kostnaderna 

hos företaget kan heller inte på ett enkelt sätt fördelas ut på de olika 

produkterna. Då produkterna kräver handarbete blir dessutom ledtiden 

för varje produkt varierad beroende på vem det är som arbetar med 
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den. För att kunna göra en kostnadsuppskattning för tillverkningen av 

en produkt görs därför noggranna uträkningar där ett betydande antal 

variabler ingår. Det stora antalet variabler gör att arbetet tar lång tid och 

om företaget inte vinner anbudet täcks inte kostnaden för att ta fram 

offerten upp. Tjänstemännen som arbetar med kostnadsuppskattning-

arna och offertkalkylerna upplever att det tar för lång tid och kräver för 

stort arbete att ta fram offerter med dagens modell. Dagens modell 

innebär att tjänstemännen utför beredningsunderlaget för den aktuella 

produkten och det tar således lång tid då varje steg i tillverkningen 

måste beskrivas detaljerat. Genom att inte beräkna hela beredningsun-

derlaget redan innan anbudet har vunnits kan tiden för att ta fram 

offertkalkylen minskas, beredningsunderlaget måste givetvis beräknas 

fram om företaget vinner anbudet. Problemet är således att tiden för att 

ta fram en offert idag är för lång och att det skapar högre utgifter och 

kan bidra till minskad sysselsättning. 

4.2.2 Motivering av problem 

Genom att utföra noggranna underlag till sina offerter spenderar 

företagets tjänstemän mycket tid redan innan affären är säkrad. Rent 

ekonomiskt innebär det att företaget gör en stor investering redan innan 

de vet om de kommer få betalt för den. Kostnadsbärarna för ett tillver-

kande företag är deras produkter som de säljer och om en stor investe-

ring görs innan de vet att kunden vill köpa produkten skapas enbart en 

kostnad eftersom produkten aldrig tillverkas. Med hjälp av en snabbare 

modell minskar företaget den initiala investeringen och de kan dessu-

tom lämna en offert till kunden tidigare vilket i en del fall kan leda till 

att ett anbud vinns. Med en noggrann och tidskrävande modell spende-

ras onödig tid för tjänstemännen då de spenderar tid på att beräkna 

produkter som kanske aldrig tillverkas. Den tiden som idag går till att 

beräkna potentiella produkter kan istället användas till att räkna fram 

fler offerter eller användas till andra sysselsättningar.  Att minska tiden 

för offertkalkylering skulle således minska kostnaderna för företaget och 

kunna öka sysselsättningen. 

4.2.3 Hitta huvudorsak 

Huvudorsaken för problemet är att modellen som idag används vid 

framtagningen av en offert är för omfattande och tidskrävande. Anled-

ningen till att den är så omfattande och tidskrävande är för att den är 

baserad på samma mall som fungerar som beredningsunderlag vid 
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tillverkning av produkten. Problemet med att använda den mallen är att 

varje steg i tillverkningsprocessen beskrivs i detalj för att uppskatta hur 

mycket tid som kommer gå åt vid tillverkningen vilket leder till många 

variabler att fylla i. Alla variabler sammanfattas sedan och matas in i 

affärssystemet där ett pris för produkten beräknas. Det är således ett 

flertal variabler som fylls i för att sedan ändå sammanfattas till ett fåtal 

värden. 

4.3 Beskrivning av artefakten och definierade krav 

I följande kapitel redovisas resultatet för beskrivning av artefakten samt 

de definierade kraven.  

4.3.1 Beskrivning av artefakt 

För att kunna angripa problemet med kostnadsuppskattningen för 

custom made-tillverkande företag har en modell arbetats fram. Denna 

modell fungerar som stöd vid prissättning av produkterna hos företaget. 

Genom att observera hela processen, från förfrågan till leverans av 

produkt arbetades en modell fram med hjälp av teorier inom området 

cost engineering. Med stöd av intervjuer kartläggs företagets nuvarande 

modell inom teorierna. Genom att kartlägga de nuvarande modellerna 

inom teorierna för cost engineering fås en djupare förståelse för hur de 

idag arbetar med problemet. 

 

4.3.2 Definiera krav 

Följande krav har efter intervjuer med tjänstemännen identifierats för 

modellen:  

 

 Generera godtycklig kostnadsuppskattning - Det är viktigt att 

modellen lyckas uppskatta en godtycklig kostnad och den får så-

ledes inte avvika för mycket från den verkliga kostnaden. Ett 

godtyckligt resultat för modellen i denna studie är om den inte 

avviker mer än den befintliga modellen hos fallföretaget.  

 Använda idag tillgänglig data - Modellen måste kunna använ-

das med den data som idag finns tillgänglig och inte kräva nya 

mätningar. För att fungera så smidigt som möjligt är det viktig att 

inte ny data måste tas fram för att kunna använda modellen.  

 Enkel och effektiv att använda - Det får inte vara för svårt och 

tidskrävande att använda modellen då målet är att minska tiden 
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det idag tar att ta fram offerter. Om modellen är för svår och 

komplicerad ökar tidsåtgången som krävs för att använda den 

samt att risken för fel ökar.  

 Fungera för olika produkter - Om inte modellen går att tillämpa 

på olika produkter är den inte användbar för företag. Det är vik-

tigt att förstå att det finns extremfall som kommer vara svåra att 

hantera.   

 Fungera för olika volymer - Det är viktigt för företaget att kunna 

räkna på olika volymer så att modellen är tillämpar vid beräk-

ning av offerter.  

 

 

4.4 Designa och utveckla artefakt 

Modellen togs fram teoretiskt för att se hur teorierna inom området 

fungerar i praktiken för custom made-tillverkande företag. Delar från de 

olika metoderna inom teorierna analyseras var för sig och således 

utvecklas en modell med de metoder som anses passa bäst även om de 

inte används tillsammans inom teorierna. För att göra modellen genera-

liserad kommer den utvecklas i Microsoft Excel för att enkelt kunna 

användas oberoende av vilket affärssystem som används. En annan 

fördel med Microsoft Excel är att det är enkelt att använda då personen 

som skall använda modellen enbart behöver fylla i de utmärkta fälten 

med efterfrågad data. 

 

Modellen är teoretiskt grundad i fall- och funktionsbaserad kostnads-

uppskattning och genom att kategorisera aktiviteterna vid tillverkning-

en kan en snabb och godtycklig uppskattning räknas fram med hjälp av 

historisk data från tidigare tillverkade produkter. Genom att studera 

vilka av aktiviteterna inom tillverkningen som har likheter kan historisk 

data från tidigare tillverkade produkter ge en uppskattning av hur 

mycket tid som kommer gå åt vid de olika aktiviteterna. Eftersom 

slutprodukterna inom custom made-tillverkning skiljer sig åt är det 

viktigt att identifiera var i tillverkningsaktiviteterna som produkterna 

huvudsakligen skiljer sig. För dessa aktiviteter kan historisk data från 

tidigare tillverkade produkter användas för att kategorisera hur lång tid 

de olika funktionerna hos slutprodukten har tagit att tillverka och 

således kunna beräkna hur lång tid en ny slutprodukt kommer ta att 

tillverka genom att addera tiderna för de enskilda funktionerna, istället 
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för att varje operation beskrivs var för sig kategoriseras de upp för att 

minska antalet variabler att fylla i. För att snabbt kunna göra en upp-

skattning kategoriseras sedan slutprodukterna upp efter vilka egen-

skaper de har och i vilken miljö som de ska användas. Genom att 

kategorisera på detta sätt kan den extra tid som krävs för till exempel att 

göra en produkt vattentät läggas till direkt. 

 

För de tillverkningsprocesser där produkterna inte skiljer sig åt delas 

tillverkningsprocesserna upp i kategorier. Varje tillverkningsprocess får 

således egna kategorier för de operationer som utförs samt att kategori-

erna får standardtider per operation, antalet kategorier bestäms för varje 

specifikt fall. Tider för varje kategori tas från det högsta värdet från de 

operationer som ingår i kategorin. Parametrarna för kategorierna inom 

dessa tillverkningsprocesser blir att antalet operationer för en kategori 

multipliceras med standardtiden för den kategorin. För den eller de 

tillverkningsprocesser där produkterna skiljer sig åt används istället 

funktionsbaserat resonemang för att kategorisera operationerna. För 

dessa tillverkningsprocesser kan huvudkategorier skapas om olika 

arbetssätt förekommer, till exempel att det finns olika monteringsgrup-

per. När huvudkategorierna har bestämts kategoriseras varje operation 

inom huvudkategorierna. För att beräkna tiden anges hur många 

operationer inom varje huvudkategori som kommer att utföras och 

sedan läggs operationerna in i den ordning som de kommer att utföras 

vid tillverkningen. Detta är för att en del operationer kan försvåra 

utförandet av efterföljande operationer och den extra tid som det 

medför måste beräknas. För att beräkna den extra tiden multipliceras en 

faktor med tiden för de efterföljande operationerna, denna faktor räknas 

fram vid kalibrering av modellen. 

 

Beräkningsexempel för modellen: 

Tiden tsi är tiden för tillverkningsprocess i och tsi ges från att summera 

alla termer N*kij där N är antalet enheter som ska produceras och kij är 

kategori j för tillverkningsprocess i. Den totala tiden för tillverkningen 

av de processer som är lika, standardiserade, blir således summan av 

tiden för de enskilda processerna enligt formel 1. 

 

 
𝑡𝑠𝑖 =  ∑ 𝑁 ∗ 𝑘𝑖𝑗

𝑛

1

 (1) 
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För den/de tillverkningsprocesser där arbetet skiljer sig för de olika 

produkterna beräknas tiden tvi genom att summera alla termer N*xij där 

N är antalet enheter som ska produceras och xij är egenskap j för kate-

gori i. För att beräkna den totala tiden för den/de tillverkningsprocesser 

som skiljer sig används formel 2. 

 

 
𝑡𝑣𝑖  =  ∑ 𝑁 ∗ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

1

 

 

(2) 

Den totala tiden för tillverkningen är summan av de standardiserade 

tillverkningsprocesserna och de tillverkningsprocesser som skiljer sig 

och räknas ut med hjälp av formel 3. 

 

 𝑇 =   𝑡𝑠𝑖 +  𝑡𝑣𝑖 
 

(3) 

 

Fallbaserad kostnadsuppskattning används ofta för tillverkande företag 

där produkterna inte skiljer sig avsevärt från varandra. Genom att 

identifiera de delar av tillverkningen som är lika för produkterna hos ett 

custom made-tillverkande företag kan denna typ av kostnadsuppskatt-

ning även tillämpas på ett sådant. För att täcka upp hela tillverknings-

processen kategoriseras funktionerna hos produkterna för de delar i 

tillverkningsprocessen där skillnaderna är och de kan således beräknas 

snabbare. Modellen är en anpassning av kända metoder för kostnads-

uppskattning för serietillverkande företag. 

 

4.5 Demonstrera artefakt 

I följande kapitel redovisas resultatet från demonstration av artefakten 

4.5.1 Valt fall 

Fallet som valdes för detta arbete är ett custom made-tillverkande 

företag i Sverige. Företaget får förfrågningar av kunder att tillverka en 

produkt efter deras önskemål. När en förfrågan kommer in till företaget 

börjar arbetet med att utföra en kostnadsuppskattning för att kunna 
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skapa en offert att skicka tillbaka till kunden. I dagsläget använder sig 

företaget av en blandning av kalkylmetoder för att beräkna kostnaden 

för sina produkter. Grunden till metoden är en klassisk påläggskalkyl 

där de direkta och indirekta kostnaderna beräknas för varje produkt. 

För att kontrollera att företaget inte får negativt täckningsbidrag på varje 

produkt används en bidragskalkyl. Med hjälp av detta bestäms ett 

minsta acceptabelt TB för varje produkt. Om inte produkterna uppnår 

detta TB måste priset på dem justeras så att företagets indirekta kostna-

der täcks upp. Denna kontroll är framtagen för att TG ska bli tillräckligt 

stor även vid extrema produktionsvolymer. Problematiken med extrema 

produktionsvolymer är att TG kan bli lågt även om produkten har ett 

högt TB. För att beräkna vilket AFFO-tillägg som varje produkt ska få 

används en ABC-kalkyl med för företaget framtagna aktiviteter. ABC-

kalkylen ger ett AFFO-tillägg för kunder istället för specifika produkter. 

En tabell för kunderna skapas då för att lätt kunna tillgå information för 

vilken AFFO-tillägg produkten skall få. I tabellen redovisas de femton 

största kunderna var för sig och därefter klumpas resterande kunder 

ihop och får ett gemensamt AFFO-tillägg. För varje kolumn i tabellen 

beskrivs de kundrelaterade kostnaderna för företagets olika aktiviteter, 

till exempel olika avdelning. Detta ger en mer rättvis bild av de indi-

rekta kostnaderna då kontrakten och upphandlingarna med de olika 

kunderna kan skilja sig mycket från varandra. De olika aktiviteterna bör 

således få kostnader utifrån detta. Komplexa order och språkbarriärer är 

exempel på faktorer som kan bidra till att ett högre AFFO-tillägg bör 

tilldelas en kund. Eftersom det är en konkurrensdriven marknad kan 

inte priset sättas för högt då det skulle leda till att kunderna vänder sig 

till andra tillverkare istället. Vinsten för varje produkt skiljer sig därför i 

modellen då det inte finns utrymme att höja priset högre än vad kunden 

är villig att betala. Då de olika kunderna får enskilda AFFO-tillägg kan 

därför vinsten för samma produkt skilja sig beroende på vilken kund 

det är som beställer den.  

 

Vid offertkalkylering använder de sig av samma mall som de använder 

som beredningsmall för att beräkna kostnaden av att tillverka produk-

ten. Beredningsmallen är ett utförligt Microsoft Excel-dokument där 

varje aktivitet i tillverkningen beskrivs i detalj för att sedan sammanfat-

tas till huvudaktiviteterna. Detta Microsoft Excel-dokument är tidskrä-

vande och komplex. För de anbud som företaget vinner är således redan 

beredningsmallen ifylld för den planerade produkten, problemet är 
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dock i de fall där en offert räknas fram och företaget inte vinner anbu-

det. I de fall där företaget inte vinner anbudet har dyrbar tid lagts ner 

som inte kommer att täckas upp av den produkt som de räknat på. I 

detta arbete ligger fokus vid att minska ledtiden för offerterna hos 

fallföretaget med hjälp av teorier inom cost engineering. 

 

4.5.2 Tillämpning av artefakt 

Modellen tillämpas på det här fallet genom att studera redan tillverkade 

produkter för att med hjälp av den indata som företaget fått i sin kund-

förfrågan beräkna kostnaden för tillverkningen av produkten. När 

kostnaden för tillverkningen är beräknad jämförs den med beräknade 

kostnaden från företagets nuvarande modell. Intervjuer med anställda 

inom tillverkningen utförs för att veta vilka kategorier samt vilka 

värden som skall användas i modellen. Observationer av tillverknings-

processen fungerar som stöd till dessa intervjuer. Intervjuer med 

tjänstemän på företaget som arbetar med anbud och offertkalkylering 

ligger också till stöd för kalibreringen av modellen för det valda fallet. 

Dokumentstudier har också genomförts där Microsoft Excel-dokument 

från tidigare produkter har studerats och analyserats. För att få en bättre 

förståelse för tillverkningsprocessen har även intervjuer utförts med 

arbetarna i tillverkningen. När variablerna har fått sina värden används 

modellen för att räkna ut tillverkningstiden för exempelprodukter som 

representerar fallföretagets verksamhet. För att kunna validera mo-

dellen valdes redan tillverkade produkter då historisk data om den 

uppskattade tillverkningstiden för fallföretagets nuvarande modell finns 

att tillgå och en jämförelse således kunde göras. Nedan redovisas 

artefaktens resultat vid tillämpningen av den.  

 

Tillverkningsprocess 1 

Värden för de tre produkterna redovisas i tabell 4.5.2.1 nedan, med en 

multipel. 

 
Tabell 4.5.2.1: Resultat med tillämpning av artefakten för tillverkningsprocess 1. 

 Beräknad tid från artefakt (min) 

Produkt 1 1.1 

Produkt 2 2,4 

Produkt 3 2,94 
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Tillverkningsprocess 2 

Värden för de tre produkterna redovisas i tabell 4.5.2.2 nedan, med en 

multipel. 

 
Tabell 4.5.2.2: Resultat med tillämpning av artefakten för tillverkningsprocess 2. 

 Beräknad tid från artefakt (min) 

Produkt 1 1,56 

Produkt 2 1,41 

Produkt 3 6,17 

 

Tillverkningsprocess 3  

Värden för de tre produkterna redovisas i tabell 4.5.2.3 nedan, med en 

multipel. 

 

Tabell 4.5.2.3: Resultat med tillämpning av artefakten för tillverkningsprocess 3. 

 Beräknad tid från artefakt (min) 

Produkt 1 15,82 

Produkt 2 15,82 

Produkt 3 22,76 

 

Tillverkningsprocess som helhet 

Värden för de tre produkterna, summan för alla tre 

tillverkningsprocesserna redovisas i tabell 4.5.2.4 nedan, med en 

multipel. 

 

Tabell 4.5.2.4: Resultat med tillämpning av artefakt för alla tillverkningsprocesser. 

 Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 

Total tid tillverkning 

Artefakt (min) 

18,48 19,63 31,87 

 

4.6 Utvärdera artefakt 

I följande kapitel redovisas utvärderingen av artefakten. 
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4.6.1 Vald utvärderingsstrategi 

För att utvärdera artefakten har både ex ante- och ex post-utvärdering 

använts för att få en mer övergripande utvärdering. Ex ante-

utvärderingen gjordes genom att intervjua tjänstemännen. De anställda 

på fallföretaget inom offertkalkylering, tillverkning och planering 

intervjuades och fick uttrycka sina tankar om artefakten för att se om de 

tror det är möjligt att använda den. När ex ante-utvärderingen genom-

förts utfördes en ex post-utvärdering där redan tillverkade produkters 

tillverkningstid beräknades med hjälp av den framtagna artefakten, 

företagets nuvarande modell samt historisk data med faktiskt tillverk-

ningstid. De valda produkterna togs fram vid intervjuer med tjänstemän 

på företaget för att de skulle ge en så rättvis bild av företagets produkt-

ion som möjligt. Utvärderingen är avgränsad till operationstiderna för 

de olika tillverkningsprocesserna. 
 

4.6.2 Utvärdering 

I följande kapitel redovisas resultatet av utvärderingen. Tillverknings-

processen på fallföretaget delades upp i tre delprocesser där två proces-

ser bedömdes som standardprocesser. De två standardprocesserna för 

fallföretaget är plock och kap. Den tredje processen hos fallföretaget är 

montering och det är där skillnaderna för slutprodukterna blir tydliga. 

Utvärderingen delas upp för varje delprodukt och avslutas med en 

utvärdering av artefakten som helhet, operatörerna i tillverkningen 

besvarade frågor angående den process de arbetade i. När efterkalky-

lerna analyserades visade det sig att de inte överensstämde med de 

beredningsmallar som tillhör samma produkt och således kunde inte 

det verkliga utfallet inkluderas i utvärderingen.  

 

Tillverkningsprocess 1  

Ex ante-utvärdering: Tjänstemännen bedömde att en standardtid kunde 

bestämmas utifrån tidigare fall. De belyste dock att det inte var möjligt 

att enbart sätta en standardtid för antalet plockade artiklar men genom 

att kategorisera olika artikeltyper så kan en godtycklig uppskattning 

göras med hjälp av standardtider. Tjänstemännen påpekade dock att 

standardtiden varierar beroende på om det är styckartiklar som ska 

hämtas eller om det är löpmeter artiklar som ska hämtas. Då dessa 

artiklar hanteras på olika sätt. Ex-post-utvärdering: När artefakten 

testades på de tre produkterna som tjänstemännen valde ut så blev 
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resultatet varierande. För produkter med få artiklar överensstämmer 

artefakten bra med fallföretagets beräknade tid. Artefakten gav ett något 

högre värde än fallföretagets beräknade tid i samtliga av de tre testade 

produkterna. Avvikelsen mellan artefaktens beräknade tid och företa-

gets beräknade tid ökar med antalet artiklar som produkterna innehål-

ler.  Utfallet för fallföretagets planerade tid i efterkalkylerna kontra den 

faktiska tiden visar att fallföretaget beräknar tiden för högt och artefakt-

en fungerar således sämre än fallföretagets nuvarande modell för 

tillverkningsprocess 1. Då det i fallföretagets beredningsmall inte finns 

så många variabler för denna tillverkningsprocess blir därmed den 

insparade tiden inte så effektfull. Se tabell nedan för resultat för till-

verkningsprocess 1. 

 
Tabell 4.6.2.1: Jämförelse mellan artefakten och fallföretagets beräknade tid för 

tillverkningsprocess 1. 

 Beräknad 

tid från 

artefakt 

(min) 

Fallföretagets 

beräknade tid 

(min) 

Procentuell 

skillnad i 

tillverkningstid 

(%) 

Procentuell 

minskning 

av antal fält 

(%) 

Produkt 

1 

1.1 0,96 14,6 20 

Produkt 

2 

2,4 1,96 22,5 0 

Produkt 

3 

2,94 2,38 23,5 0 

 

Tillverkningsprocess 2 

Ex ante-utvärdering: Precis som för tillverkningsprocess 1 så var tjäns-

temännen överens om att standardtider bör kunna upprättas om artikel-

typerna grupperas. Detta då de olika artiklarna har olika egenskaper 

som gör att de måste hanteras på olika sätt. Till exempel hanteras inte 

alla artiklar i maskin utan en del kräver handarbete. Därför borde det gå 

att gruppera artikeltyper utifrån hur artiklarna hanteras i denna till-

verkningsprocess. De belyste även vikten av samarbete mellan bered-

ningspersonalen och operatörerna för att kunna sätta rättvisande tider. 

Ex post-utvärdering: Även för denna delprocess visade sig artefaktens 

beräknade tid vara högre än fallföretagets beräknade tid. Avvikelsen 

blir större för antalet olika operationer som utförs per produkt. Resulta-
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tet visar att avvikelsen mellan fallföretagets beräknade tid och artefak-

tens beräknade skiljer sig markant när antalet olika operationer utförs i 

tillverkningsprocess 2. Detta visar att grupperingarna av artikeltyperna 

inte fungerar så bra i det studerade fallet. Då det i fallföretagets bered-

ningsmall inte finns så många variabler för denna tillverkningsprocess 

blir därmed den insparade tiden inte så betydande. Se tabell nedan för 

resultat för tillverkningsprocess 2. 
 

Tabell 4.6.2.2: Jämförelse mellan artefakten och fallföretagets beräknade tid för 

tillverkningsprocess 2. 

 Beräknad 

tid från 

artefakt 

(min) 

Fallföretagets 

beräknade 

tid (min) 

Procentuell 

skillnad i 

tillverkningstid 

(%) 

Procentuell 

minskning av 

antal fält 

(%) 

Produkt 

1 

1,56 1,54 1,3 0 

Produkt 

2 

1,41 1,06 33 0 

Produkt 

3 

6,17 4,72 30,7 0 

 

Tillverkningsprocess 3  

Ex ante-utvärdering: Tjänstemännen trodde alla att egenskaperna hos 

slutprodukten kunde tidsättas genom att studera dem på ritningen som 

kommer in från kunderna. Genom att ha ett nära samarbete mellan 

operatörerna och tjänstemännen med regelbundna möten kan även 

besvärliga produkter få en godtycklig tidsuppskattning. Tjänstemännen 

på beredningen tror att det blir svårt att göra en godtycklig uppskatt-

ning då fallen skiljer sig åt så mycket. Egenskaperna hos slutprodukten 

tar olika tid vid montering beroende på vilken miljö som de ska befinna 

sig i, är det till exempel en fuktig miljö måste alla delar tätas ordentligt 

vilket leder till en längre tid vid montering. Tjänstemännen vid tillverk-

ningsplaneringen tror att det går att få till en uppdelning efter egen-

skaperna hos slutprodukten om dessa kartläggs noggrant.  Ex post-

utvärdering: Då inga tider finns för egenskaperna hos slutprodukterna 

direkt från ritning utan bara tider från beredningsmallarna har tider för 

de olika egenskaperna på ritningarna tagits fram genom att studera 
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historisk data från tidigare fall. Då företagets beredningsmall för denna 

tillverkningsprocess innefattar ett stort antal fält blir den insparade 

tiden av att använda artefakten mest betydande i denna tillverknings-

process. Till exempel minskades antalet fält jämfört med bered-

ningsmallen med 75 % för en av produkterna. Se tabell nedan för 

resultat för tillverkningsprocess 3. 

 

Tabell 4.6.2.3: Jämförelse mellan artefakten och fallföretagets beräknade tid för 

tillverkningsprocess 3. 

 Beräknad 

tid från 

artefakt 

(min) 

Fallföretagets 

beräknade tid 

(min) 

Procentuell 

skillnad i 

tillverkningstid 

(%) 

Procentuell 

minskning 

av antal 

fält 

(%) 

Produkt 

1 

15,82 16,68 -5 75 

Produkt 

2 

15,82 16,66 -5 71 

Produkt 

3 

22,76 20,76 9 67 

 

Tillverkningsprocessen som helhet 

Ex ante-utvärdering: Tjänstemännen trodde att modellen var möjlig att 

använda om rätt tider sätts för de olika egenskaperna och materialet 

som skall användas. De var överens om att modellen skulle fungera om 

tiderna togs fram i samarbete mellan dem och tjänstemännen. De var 

alla överens om att det måste finnas något enklare sätt än det som 

används idag. Både tjänstemännen menar också att en undersökning av 

hela tillverkningsprocessen bör göras för att således kunna kategorisera 

samt uppdatera de standardtider de har för operationerna i sina bered-

ningsmallar. Ex post-utvärdering: Artefakten visar att den går att an-

vända, särskilt för produkter som inte innehar så många egenskaper. 

När antalet egenskaper en produkt har ökar blir den beräknade tiden för 

artefakten mer missvisande jämfört med fallföretagets nuvarande 

beräkningsmodell. Artefakten visar att det är för tillverkningsprocess 3 

som artefakten fungerar som bäst. Det är även i denna tillverkningspro-
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cess som den största tidsbesparingen uppstår vid användandet av 

artefakten. Se tabell nedan för resultat för den totala tillverkningstiden. 
 

Tabell 4.6.2.4: Jämförelse mellan artefakten och fallföretagets beräknade tid för alla 

tillverkningsprocesser. 

 Produkt 

1 

Produkt 

2 

Produkt 

3 

Total tid tillverkning 

Artefakt (min) 

18,48 19,63 31,87 

Total tid tillverkning 

Fallföretaget (min) 

19,18 19,68 27,86 

Procentuell skillnad i tillverknings-

tid (%) 

-3,6 -0,3 14,4 

 

Kravuppfyllnad 

Nedan utvärderas artefakten gentemot de fastställda kraven.  

 Generera godtycklig kostnadsuppskattning - Artefakten får an-

ses generera en godtycklig kostnadsuppskattning. Artefakten av-

viker som mest med cirka 14 procent och som minst med 0,3 pro-

cent.  

 Använda idag tillgänglig data - Artefakten använder sig av idag 

tillgänglig data vid användandet i denna studie. En utförlig ob-

servation av tiden det tar för de olika tillverkningsprocesserna 

och de olika operationerna som utförs skulle möjliggöra en bättre 

kalibrering av modellen då alla tider som fallföretaget beräknar 

efter idag inte helt stämmer överens med de faktiska tiderna.  

 Enkel och effektiv att använda - Artefakten är enkel att använda 

då antalet fält som skall fyllas i har minskats gentemot den mo-

dell som fallföretaget använde sig av innan utvecklandet av arte-

fakten. Artefakten är uppbyggd i Microsoft Excel där de önskade 

egenskaperna skrivs in i fält vilket gör den enkel att använda. Ef-

fektiviteten får också bedömas som bra då användandet av arte-

fakten besparar fallföretaget tid men trots tidsbesparingen gene-

rerar artefakten ett acceptabelt resultat. 

 Fungera för olika produkter - Artefakten går att använda för de 

olika typer av produkter som erhölls från fallföretaget. I studien 

har tre olika typer av produkter beräknats med hjälp av artefakt-

en. 
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 Fungera för olika volymer - Eftersom artefakten i detta fall har 

tillämpats på operationstiden för de olika tillverkningsprocesser-

na går den att använda på olika volymer genom att multiplicera 

den beräknade tillverkningstiden med den önskade volymen. 
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5 Slutsatser och diskussion 
I detta kapitel redovisas de slutsatser som författarna kommit fram till 

samtidigt som en diskussion förs kring de slutsatser som presenteras. 

5.1 Tillverkningsprocess 1 

Fallföretaget behöver med dagens modell inte fylla så många fält i sin 

beredningsmall och det var stor skillnad på de olika aktiviteterna för 

varje fält. Detta gjorde det svårt för författarna att gruppera och katego-

risera de olika fälten men en fallbaserad kostnadsuppskattning använ-

des för denna tillverkningsprocess. Några grupperingar var dock 

möjliga att genomföra. Då endast ett fåtal grupperingar gjordes under 

denna tillverkningsprocess blev tidsbesparingen inte så betydande för 

personalen på fallföretaget. När artefakten användes blev operationsti-

derna vid tillverkningen högre än när fallföretaget använde sig av sin 

nuvarande modell. Efter att ha studerat efterkalkyler samt intervjuat 

experter på fallföretaget har vi kunnat konstatera att fallföretagets 

beräkningar ofta lägger sig för högt gentemot efterkalkylen. Detta 

innebär att artefakten ligger ännu längre från det faktiska utfallet. Det 

sker dock en viss tidsbesparing i att använda artefakten men differensen 

mot de faktiska operationstiden blir istället högre. För just denna 

tillverkningsprocess bör fallföretaget fortsätta använda sig av den 

modell de i dagsläget använder då tidsbesparingen inte väger upp det 

sämre resultatet. I detta arbete användes fallbaserad kostnadsuppskatt-

ning vilket resulterade i en modell som inte överträffade den befintliga 

beräkningsmodellen. Därför bör kanske en annan infallsvinkel använ-

das för tillverkningsprocess 1.  

5.2 Tillverkningsprocess 2 

Även för denna tillverkningsprocess användes fallbaserad kostnads-

uppskattning. I denna tillverkningsprocess var antalet fält i fallföreta-

gets beredningsmall få vilken även här ledde till svårigheter vid grup-

pering och kategorisering av operationerna. Några grupperingar 

identifierades och testades i studien och det ledde till att den framtagna 

modellen genererar ett högre värde för tillverkningsprocessens operat-

ionstid. Den vanligaste avvikelsen är att den planerade tiden är lägre än 

det faktiska utfallet. Artefakten som tagits fram i arbetet genererade 



Cost Engineering – 

Kostnadsuppskattning inom 

custom made-tillverkning 

Eric Edstedt och Fredrik Sundelin 

5 Slutsatser och diskussion 

 

 

2015-06-05 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

47 

högre operationstider än beredningsmallarna som fallföretaget använ-

der sig av. Det medför att den framtagna artefakten ger en bättre 

uppskattning i de fall där den planerade tiden är lägre än det faktiska 

utfallet. Intervjuerna med operatörerna inom denna tillverkningsprocess 

beskrev att det i dagsläget inte är särskilt stort samarbete mellan dem 

och tjänstemännen som arbetar med beredningsmallarna vilket leder till 

att de planerade tiderna i de flesta fallen skiljer sig markant från den 

faktiska tiden. För att skapa bättre underlag vid beredning bör ett 

närmare samarbete mellan operatörerna och tjänstemännen upprättas 

med möten minst en gång i månaden för att stämma av huruvida de 

planerade tiderna stämmer överens med de faktiska utfallet samt se vad 

orsakerna till avvikelserna är. Då denna tillverkningsprocess har stan-

dardoperationer bör en noggrann kalibrering av tiderna kunna göras för 

att kunna göra bättre uppskattningar. För denna tillverkningsprocess 

visade sig den fallbaserade uppskattningen skilja sig med upp till cirka 

30 % från fallföretagets uppskattning. Tiden som sparades in blev heller 

inte särskilt stor då fallföretaget i sin beräkningsmodell inte behövde 

mata in mycket data.  

5.3 Tillverkningsprocess 3 

I beredningsmallen för tillverkningsprocess 3 fanns ett mycket stort 

antal fält som skulle fyllas i. Eftersom det är i denna tillverkningsprocess 

som den stora skillnaden hos slutprodukterna får stor betydelse använ-

des istället funktionsbaserad kostnadsuppskattning. Genom att studera 

ritningar och beredningsmallar från tidigare fall kunde standardtider 

för de olika egenskaperna hos slutprodukterna räknas fram. Med hjälp 

av dessa standardtider kunde tiden för att göra tidsuppskattningen 

minskas markant. Antalet fält som tjänstemännen behöver fylla i 

minskades med mellan 65-75 % med hjälp av den framtagna artefakten. 

Efter intervjuerna med operatörerna och tjänstemännen visade det sig 

att det var en låg samarbetsgrad även för denna tillverkningsprocess. 

Operatörerna menade också att den planerade tiden i regel alltid var för 

låg jämfört med den tid operationerna faktiskt tog att utföra. Från 

studien går att utläsa att artefaktens beräknade tid var lägre i två av 

fallen medan artefakten i det tredje fallet hade en högre beräknad tid. 

Således var alltså artefakten bättre i ett av tre fall men den tid som 

artefakten frigjorde i denna tillverkningsprocess var mycket större än de 

tidigare tillverkningsprocesserna. Då felmarginalen är som högst nio 

procent får det anses vara tillräckligt bra för att använda artefakten som 
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en första kostnadsuppskattning. För tidsuppskattningen av operations-

tiden för denna tillverkningsprocess användes funktionsbaserad upp-

skattning. Uppskattningen fungerade bra på de studerade produkterna 

då det uppskattade värdet som mest skiljde sig 9 % från fallföretagets 

uppskattningar. Eftersom operatörerna i sina intervjuer påpekade att 

den planerade tiden för denna tillverkningsprocess nästan alltid är lägre 

än den tid som det faktiskt tar att utföra operationerna visar sig den 

framtagna artefakten fungera bättre än fallföretagets beräkning i ett av 

de tre studerade fallet, i de andra två fallen gav den framarbetade 

artefakten enbart 5 % lägre tid samtidigt som antalet fält att fylla i 

minskades med cirka 70 %. Funktionsbaserad uppskattning får således 

anses fungera väl för denna tillverkningsprocess och om en utförlig 

undersökning av de olika tiderna görs kan uppskattningen bli ännu 

bättre. Ett nära samarbete mellan operatörer och tjänstemän som arbetar 

med uppskattningar ger goda förutsättningar för att kunna göra ännu 

bättre uppskattningar. 
 

5.4 Artefakten som helhet 

Det övergripande syftet med arbetet var att undersöka huruvida teorier 

och verktyg inom cost engineering kunde användas för att förbättra 

förkalkylsarbetet hos ett företag som sysslar med custom made-

tillverkning. Syftet får anses vara uppfyllt då en artefakt konstruerades 

och testades mot verklig data. Att artefakten inte alltid presterade bättre 

än den modell som fallföretaget använder sig av i dagsläget är ändå ett 

resultat. Vi har visat att det är möjligt att använda sig av cost enginee-

ring teorier till förkalkylsarbetet inom custom made-tillverkning även 

om resultatet i vissa fall blev sämre än deras nuvarande modell. Detta 

kan ha att göra med hur noggrant artefakten kalibreras mot det fallföre-

tag om den ska användas gentemot och hur mycket data som ligger till 

grund för kalibreringen Författarna tycker att resultatet är tillfredsstäl-

lande då de har kunnat se hur det är möjligt att använda sig av cost 

engineering teorier inom custom made-tillverkningen och på så sätt 

göra en tidsbesparing i arbetet med förkalkyler. Artefakten i sig är 

generell men den behöver dock kalibreras gentemot det fallföretag som 

den ska användas mot. För att artefakten skall kunna användas av andra 

företag är det viktigt att historisk data finns tillgänglig så att artefakten 

på så sätt kan kalibreras mot företaget.  
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Resultatet i denna studie är utifrån den metod och för de rådande 

förutsättningar som fanns. Förutsättningarna kan skilja sig beroende på 

vilket fallföretag som undersöks och resultatet kan således skilja sig 

trots att samma metod används.  

 

 P1: Vad är förutsättningarna för moderna teorier för cost engine-

ering inom custom made-tillverkning? 

 

Som svar på P1 anser författarna att cost engineering teorier är tillämp-

ningsbara inom custom made-tillverkning. Detta då vi har visat att det 

är möjligt att använda sig av fallbaserad- och funktionsbaserad kost-

nadsuppskattning för att beräkna beredningstider. Förutsättningarna för 

att kunna använda moderna teorier inom cost engineering är att histo-

risk data avseende för- och efterkalkyler finns. För att kunna kalibrera 

modellen till ett företag måste data för tillverkningstider finnas, både 

planerade och faktiska tider. Om inte en noggrann kartläggning av 

operationerna inom tillverkningsprocesserna finns blir kalibreringen 

svår att utföra och uppskattningen blir således grövre. Resultatet från 

detta arbete visar på att uppskattningen inte avviker avsevärt från 

fallföretagets planerade tider trots att efterkalkyler inte gick att använda 

vid kalibreringen.   

 

 P2: Vilka affärsmässiga förbättringar inom custom made-

tillverkning kan identifieras med cost engineering? 

 

Svaret på P2 är att arbetstiden för förkalkylsarbetet kan förkortas genom 

att använda sig av artefakten. På så sätt frigörs mantimmar som istället 

kan användas till andra viktiga arbetsuppgifter. Återkopplingen till 

kunden kan dessutom göras snabbare vilket kan leda till bättre kundre-

lationer. Tack vare de kortare ledtiderna kan kunden få ett kostnadsför-

slag snabbare vilket kan leda till fler vunna anbud. Med hjälp av en 

snabb och godtycklig kostnadsuppskattning kan företaget räkna på fler 

anbud och kan således öka sin produktion. En förutsättning för att 

företag ska våga räkna på anbud är att de känner sig trygga i sina 

kostnadsuppskattningar.  

5.5 Förslag på vidare forskning 

Då fallföretaget fick in ritningar av sina kunder skulle det vara intres-

sant att undersöka möjligheten för att automatisera kostnadsuppskatt-
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ningen direkt från riktningarna med hjälp av CAD. Det skulle under-

lätta arbetet avsevärt för tjänstemännen som arbetar med offertkalkyle-

ring, givetvis måste någon form av kontroll fortfarande utföras. Genom 

att använda en databas där egenskaperna hos produkterna lagras samt 

igenkänning från en applikation skulle tidsuppskattningen för att 

tillverka produkterna kunna ske automatiskt med hjälp av artificiell 

intelligens (AI) och tjänstemännen skulle då kunna fylla i vilka priser de 

har för materialet för produkten. Det vore även intressant att undersöka 

hur mycket bättre resultaten blir om fallföretaget får vara med i design-

fasen av produkten. Så att fallföretaget på ett tidigt stadium kan an-

vända sin expertkompetens för att förbättra slutprodukten samt i 

samförstånd med kunden ta fram de material som passar bäst. 
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Bilaga A: Intervjuunderlag för 
anställda inom 
tillverkningsprocessen 
 

Fråga 1: Hur skulle du beskriva arbetsuppgifterna inom denna del av 

tillverkningen? 

 

Fråga 2: Går det att använda standardtider och typfall för att snabbare 

kunna beräkna tiden för denna del av tillverkningen? 

 

Fråga 3: Hur väl stämmer de planerade tiderna med den faktiska tiden? 
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Bilaga B: Intervjuunderlag för 
tjänstemän 
Fråga 1: Hur skulle du beskriva arbetet med offertkalkylering? 

 

Fråga 2: Vad skulle du beskriva som det mest tidskrävande inom arbetet 

med offertkalkylering? 

Fråga 3: Vilka skulle dina krav vara för en kostnadsuppskattningsmo-

dell? 


