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Abstract 

 
This diploma work has been carried out at AP&T Presses AB in Tranemo. AP&T produces 
hydraulic presses with a pressure force ranging from 100 up to 20000 ton. The customers are 
mainly within the automotive industry but also the household appliance and indoor climate 
sectors are represented. The aim of this work has been to prepare a template for LCC- 
calculations directed towards hydraulic presses. The template is then applied on a press of 
model ZM-8000-30/22. Since no general rules or regulations exist for LCC-calculations, they 
must be adapted to the industry sector and product considered. 
 

In order to decide the life cycle cost, all costs that arise in connection with the purchase and 
subsequent operations are listed. The LCC-calculation proceeds from 8 cost section 
paragraphs. It shows that after 10 years the purchase cost is 51% of the total cost. The life 
cycle cost over 10 years then becomes 3,6 million SEK. The number of parts possible to 
produce over ten years became 2 500 000. If the total cost is distributed over the number of 
details produced the price ends up at 15,80 SEK/pcs. This then only costs for the hydraulic 
press have been considered. To this material costs, tool costs etc. must be added. 

 
The LCC – template developed can be used as an argument against the customer but also in 
the internal improvement work at AP&T in order to see where large costs arise during the life 
time of the machine. In this way even more cost effective presses can be manufactured in the 
future. Further, the LCC template can be used internally at the AP&T construction department 
to justify more expensive but qualitative component purchases and thus make the machines 
more cost effective during their lifetime. 
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Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts på företaget AP&T Presses AB i Tranemo. AP&T tillverkar 
hydrauliska pressar med en presskraft från 100 ton upp till 20000 ton. Kunderna finns främst 
inom bilindustrin men även vitvaru- och inomhusklimatbranscherna finns representerade. 
Syftet med arbetet har varit att utarbeta ett underlag för LCC-kalkyler avseende hydrauliska 
pressar. Därefter skall mallen tillämpas på en press av modell ZM-8000-30/22. Det finns inga 
generella regler eller krav för LCC beräkningar utan de får anpassas utifrån aktuell industri 
och produkt.  
 
För att bestämma livscykelkostnaden listas alla kostnader som uppkommer i samband med 
inköp och efterföljande drift. LCC-kalkylen utgår från 8 stycken kostnadsrubriker. Det 
framgick att inköpskostnaden låg på 51 % av totalkostnaden efter 10 år. Livscykelkostnaden 
över 10 år blev 38,6 miljoner SEK. Antalet möjliga detaljer att tillverka under tio år blev 2 
500 000 st. Om totalkostnaden slås ut över hur många detaljer man tillverkat kommer priset 
att hamna på 15,80 kr/st då endast hänsyn till kostnaden för pressen tagits. Till detta kommer 
materialkostnader, verktygskostnader, m.m. 

LCC- modellen kan användas som försäljningsargument gentemot kund, men även i 
förbättringsarbetet hos AP&T för att se var det uppkommer stora kostnader under 
maskinernas livslängd för att på så sätt bygga ännu mer kostnadseffektiva pressar i framtiden. 
Vidare kan LCC- kalkylen användas internt hos konstruktionsavdelningen vid AP&T för att 
motivera dyrare mer kvalitativa komponentinköp. På så sätt kan maskinerna görs mer 
kostnadseffektiva under sin livstid 
 

 Nyckelord:  

LCC, Lifecycle cost, Livscykelkostnad, totalkostnad, TCO
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1. Inledning 

Examensarbetet har utförts på AP&T Presses AB i Tranemo.  

1.1 Om företaget 

AP&T (Automation, Presses and Tooling) bildades år 1989 när Tranemo hydraulmaskiner 
gick ihop med Lagan Press och Vibab. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför 
automationslösningar, pressar, verktyg och kompletta produktionslinjer åt 
metallformningsindustrin. AP&T finns på tre orter i Sverige; vid huvudkontoret i Tranemo 
där all tillverkning av pressarna sker, Blidsberg där metallformningsverktygen tillverkas efter 
kundens önskemål och i Lagan. Pressarna är hydrauliska verkstadspressar från 100 upp till 
20 000 ton vilka kan användas till stansning, djupdragning, prägling, hydromekanisk 
formning och hydroformning. De största kunderna finns inom bilindustrin men även inom 
inomhusklimat- och vitvarubranscherna har man kunder. 

På hemsidan kan man hitta AP&Ts affärside: Med våra moduler som grund kan vi alltid 
erbjuda en lösning som är anpassad för varje kund. Vi tar också det fulla ansvaret i våra 
leveranser. Vi kallar denna filosofi för En Ansvarig Partner™. [AP&T] 

1.2 Bakgrund 

Vid köp och drift av produkten uppkommer andra kostnader än inköpskostnaden. Kunder har 
därför börjat ställa krav på tillverkaren för att få hjälp med en så rättvis LCC (Life Cycle 
Cost)-beräkning som möjligt. Detta öppnar en möjlighet för kunderna att välja den tillverkare 
som kommer att vara billigast sett över produktens hela livslängd, istället för att välja den som 
är billigast vid själva köptillfället. Faktorer som kan komma att spela en stor roll för den totala 
kostnaden är energiförbrukning och underhåll. 

1.3 Frågeställning 

Uppdraget var att utreda hur en LCC-kalkyl utförs och används inom tillverkningsindustrin. 
Det ingick även att reda ut de olika begrepp som används vid beräkning av alla kostnader 
under en maskins livslängd. Inom ramarna för uppdraget skulle också en kalkylmall som 
beräknar kostnaden för varje detalj som kommer att tillverkas tas fram. Kalkylmallen tar 
endast upp de kostnader som pressen bidrar med till detaljkostnaden. För att få hela 
detaljkostnaden måste material- och verktygskostnader läggas till. 
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 Kalkylmallen skall gå att implementera på de pressar företaget säljer och kommer att 
användas som diskussionsunderlag i samtal med kunder.  Med en LCC-kalkyl blir det lättare 
för kunderna att jämföra pressar från olika konkurrenter, till exempel kan en dyrare maskin 
vägas upp av billigare driftskostnader. En del kunder har även börjat efterfråga LCC-kalkyl 
för att de vill ha en bra bild av vad de framtida kostnaderna kommer att bli. 
Den valda detaljen, B-stolpe visas i Fig. 1 och är nedbruten i 5 underrubriker vilka 
tillsammans utgör den totala kostnaden för en detalj. Rapporten behandlar enbart ’’Press 
LCC/detalj’’ inga andra kostnader berörs i detta arbete. 

 

Figur 1: De olika kostnaderna för detaljen B-stolpe 

2. Livscykelkostnad 

När konkurrensen hårdnar blir det allt viktigare att planera och 
räkna på lönsamhet innan man gör större investeringar. Då är 
LCC-kalkyler ett bra hjälpmedel för att redovisa kostnader som 
uppkommer vid köp och drift av anläggningar. Isberget i Fig. 2 
symboliserar de kostnader som finns under ytan, och som kanske 
alla inte är medvetna om. Syftet med LCC-kalkylering är att 
uppskatta och optimera den totala kostnaden för en investering. 

2.1 Historia  

Begreppet LCC kommer från amerikanska försvarsmakten, vilka 
på 1950-talet som ett steg i förbättringsarbetet ville ha en bättre 
kontroll på ekonomin. Amerikanska försvaret har haft stor nytta 
av LCC-kalkylering som har ökat kvalitén och hjälpt till att               Figur 2: Isberg               
reducera kostnaderna.  
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2.2 Allmän tillämpning av LCC-kalkyl 

Det finns ännu ingen standard med LCC-kalkylering på samma sätt som det gör med LCA 
(Life Cycle Analysis). Det finns dock en generell form på LCC-kalkylen, men den kan avvika 
beroende på vilken bransch man arbetar i. 

En enklare mall för LCC har dock utarbetas av Dantes tillsammans med ABB, Chalmers m.m.  
i syfte att förstå hur arbetet kan läggas upp (Dantes är ett EU finansierat projekt som tagit 
fram strategier kring miljöanalyser). Mallen bygger på att den totala kostnaden ska användas 
till jämförelse eller inom investeringsberäkningar. 

 Det är lättast att göra en LCC-beräkning på anläggningar som har konstant drift, tid och 
belastning t.ex. en pump. Metoden går dock att expandera till andra områden utan att göra 
några större ändringar. Den vanligaste formen man använder sig av när man gör en 
livscykelanalys är de olika stegen: inköp, installation, energi, drift, underhåll, stillestånd, 
miljö och skrotning. Om man vill ha en enklare analys räcker det för en pump med inköp, 
installation och energi, pga. av att en pump oftast inte lagas utan byts och den kräver ingen 
operatör. För större anläggningar måste man dock ha med alla parametrar för att få en 
tillförlitlig LCC-kalkyl. Den parameter det råder mest osäkerhet om är miljökostnaden. 

LCC-kalkyl är en bra metod när man väger olika investeringar mot varandra, eftersom den 
innehåller så få prognoser och osäkra indata. Den är också lättast att avgränsa till enskilda 
system. I andra modeller måste man på något sätt räkna in kostnader för den övriga 
organisationen. 

När man bestämt sig för att undersöka om man skall byta leverantör är en LCC-beräkning bra 
att göra. Då får man en bra bild av vad en produkt kommer att kosta över hela sin livslängd. 
LCC-kalkyler används inom många områden t.ex. värmebranschen där verkningsgrad och 
elförbrukning utgör en stor del av kostnaderna, men även verkstadsindustrin kan använda 
LCC-kalkyler för att räkna på investeringar. Man kan då dra nytta av de fördelar man får med 
en översikt på kostnaderna och kan göra mer precisa lönsamhetskalkyler. Genom direkta 
jämförelser går det då att överväga att byta leverantör. 

LCC-kalkyler måste avgränsas över en viss tid, oftast sätts den till maskinens ekonomiska 
livslängd alltså tiden tills maskinen är avbetalad. Hänsyn till skrotningskostnaden skall också 
tas med. Observera att maskinen inte behöver vara förbrukad vid den ekonomiska 
livslängdens slut. Då kan det tas beslut om att fortsätta att ha maskinen i produktion under 
ytterligare tid om det skulle vara ekonomiskt försvarbart. 

Den svåra biten i en anläggning som inte har konstant drift är att uppskatta den troliga 
drifttiden. Om inte denna blir korrekt kan det slå fel på den totala kostnaden, beroende på att 
det inte blir en korrekt energiförbrukning, drift m.m. En annan tillämpning är att man kan 
använda LCC-kalkyler internt t.ex. för konstruktionsavdelningen till att motivera dyrare 
komponentval gentemot säljavdelningen. 

Innan analysen påbörjas måste man bestämma en lämplig nivå så att den passar till det den 
ska användas för. Det är ingen fördel att ta med många parametrar om den enbart skall 
användas till en jämförelse. 

En organisation som under lång tid använt LCC-kalkyler är FMV (Försvarets Materielverk). 
De använder LCC-kalkyler för att bestämma totalkostnaden för anskaffningar. Eftersom FMV 
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gör stora kvantitativa inköp är LCC-kostnaden per produkt inte så stor. Fördelarna är att man kan 
kalkylera in i framtiden och välja produkter med låg totalkostnad, vilket är viktigt när man köper 
produkter med lång livslängd som försvaret ofta gör. FMV definierar LCC som kostnaden under 
utveckling, inköp, användning, underhåll och avveckling. Livslängden är den tid, under vilket 
systemet används [FMV, 2002]. De delar upp LCC i fyra huvudrubriker (Fig. 3) enligt; 

 

Figur 3: De olika delarna i en LCC-kalkyl enligt FMV [FMV 2002] 

LCCA; Anskaffningskostnad 

LSC; Kostnad för drift och underhåll 

LOC; Kostnad för operativ drift 

LTC; Kostnader för skrotning och kassation 

Huvudrubrikerna kan därefter delas upp i ytterligare undergrupper. 

2.3 Olika begrepp för totalkostnad under livstid 

För att beräkna totalkostnad används en del olika begrepp. De flesta fungerar och används 
ungefär på samma sätt. Här följer några olika metoder som används:  

• LCC (Life cycle cost) 

Totala kostnaden under den ekonomiska livslängden. Används för att jämföra 
investeringar. Det vanligaste sättet att räkna på totalkostnad inom 
tillverkningsindustrin. 

• TCO (Total Cost of Ownership) 

Total kostnad för ägande av en tillgång. Kan likställas med LCC men är mest använd 
inom IT-industrin. Metoden utarbetades under 1980-talet för att bestämma vad en 
persondator kostar förtaget per tidsenhet. Det finns inga generella former, utan 
modellen får anpassas efter produkt och mål. Modellen liknar till stor del LCC men 
lägger större vikt vid indirekta kostnader. 

• ROI (Return Of Investment) 

Avkastningen på en investering, och anges i procent. ROI är således avkastningen av 
investeringen i förhållande till investeringen. Det svenska begreppet är annuitetskvot. 
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Begreppet används på samma sätt som LCC för att kunna jämföra olika investeringar, 
men innehåller en större andel prognoser.  

• TCA (Total Cost Assessment) 

Begreppet totalkostnadsanalys är ett annat namn på LCC och innehåller samma 
parametrar. Skillnaden är att fokus ligger på byggindustrin  

2.4 Begrepp inom Life Cycle 

Det finns några olika lifecycle-begrepp som kan vara bra att känna till även om rapporten 
enbart behandlar LCC (Fig. 4) eftersom denna metod bäst jämför olika investeringsalternativ. 

 

Figur 4: Olika LC-Begrepp 

 

Life cycle Economics (LCE) är huvudrubriken, under vilken det följer en rad begrepp 
(Figur 4) 

• LCA 

Life cycle analysis-begreppet behandlar miljöpåverkan. Resultatet blir mängden 
utsläppta ämnen under hela livstiden. Resultatet kan räknas om i kronor men det 
medför vissa problem. (se rubriken; 4.7 Miljökostnad en svårdefinierad kostnad) 

• LCP 

Life cycle profit, resultatet blir vinsten under livstiden. Här måste intäkterna förutspås 
och tas med på något sätt. 

• LCL 

Life cycle lost, utgör summan av förlusterna då investeringen inte ger full avkastning 
pga. driftstörningar m.m. 

• LCC 

Life cycle cost, totala kostnaden under den ekonomiska livslängden. Investeringen 
behöver inte, och är ofta inte förbrukad vid den ekonomiska livslängdens slut. 
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2.5 Olika delar i LCC 

Den mest förekommande modellen för LCC-kalkylering utgår från 8 huvudkostnader. Vissa 
av dessa stryks dock om de inte anses relevanta för just det aktuella fallet. De olika 
huvudkostnaderna framgår i Fig. 5 och följer enligt: 

 

Figur 5: Huvudkostnaderna i LCC-modellen 

 

• Inköpspris 

Den summa man betalar för anläggningen. Om man inte använder LCC-kalkylering är 
det denna summa man använder för att jämföra och motivera inköp.   

• Installations- och överlämningskostnader 

Den stora viktiga kostnaden är den för installationen och man måste räkna med både 
en kostnad för anlitad personal och en kostnad för egen personal. Dessutom måste 
man ta hänsyn till eventuella förluster på grund av stillestånd i produktionen och för 
att ta fram den nya layouten i fabriken som ska ge plats åt maskinen. Kostnaden för 
den personal som har varit med och arbetat med inköp av maskinen skall också 
redovisas. 

• Energikostnader 

Posten utgörs huvudsakligen av kostnader för den el som kommer att förbrukas under 
maskinens livscykel. Där fler energikällor än el används skall också dessa ingå. Det 
kan vara olja, gas och kol. Här ingår även kostnader för vatten, tryckluft m.m. 

• Operativa kostnader 

Kostnad för de operatörer som behövs vid normal drift av maskinen. Man får räkna på 
antalet drifttimmar multiplicerat med hur mycket operatörerna kostar. Maskinen är i 
drift även när den står still pga. underhåll/ reparation. 

• Underhåll och reparationskostnader 

Kostnader för underhåll och planerad service inkluderar både material och 
arbetskostnad. Oplanerade haverier ska också ingå.  
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• Stilleståndskostnader 

Både planerade och oplanerade stopp skall räknas in. Planerade stopp kostar inte så 
mycket då man har en buffert. Kostnader för oplanerade stopp kan dra iväg om man 
inte har tillräcklig buffert, speciellt om maskinen ligger nere en längre tid. 

• Miljökostnader 

Kostnader för påverkan av miljön såsom miljöavgifter m.m. Mycket kan behöva 
byggas om eller kompletteras på grund av miljökrav vid installationen t.ex. 
oljeavskiljare på avloppsvatten, ventilation mm. Detta hamnar dock under 
installationskostnader.  

• Avvecklings- och skrotningskostnader 

Kostnad för skrotning av maskin om den måste tas om hand för dekonstruktion. Den 
kan klassas som miljöfarligt avfall och då kan det bli fråga om en deponiavgift. I annat 
fall kanske det blir pengar kvar, om den säljs när avvecklingsavgifterna är betalda. 
Pengarna man får kvar får dras av på LCC-kalkylen, men man måste ta hänsyn till att 
kapitalet har varit bundit i en maskin under ett visst antal år. Skrotningsvärdet är svårt 
att bestämma pga. det ligger så långt in i framtiden om inte garanterat återköp av 
försäljaren lovas. 

 

2.6 Att göra en LCC-kalkyl 

LCC-kalkylen kan användas på följande sätt;  

• Jämföra två eller flera investeringsalternativ och rangordna dem efter vad som är mest 
lönsamt över tid. 

• Användas vid anskaffning och budgetering av en investering  
• För att välja rätt kvalitet på komponenterna vid konstruktion av komplexa produkter. 
• Jämföra två eller flera produktionsmetoder. 
• Användas internt på företaget som en del i förbättringsarbetet  

 
Använder man LCC-kalkyler vid jämförelse av olika alternativ kan de poster, som kan anses 
konstanta hos de olika alternativen uteslutas. Ett exempel är om två olika lastbilar jämförs 
t.ex. Volvo och Scania. Då kan förarkostnaden uteslutas även om den står för 1/3 av 
totalkostnaden.  Om LCC-kalkyler skall användas till budgetering ställer det höga krav på 
ingående värden och att alla kostnader blivit definierade. Det måste då ställas prognoser för 
räntor och inflation. Dessa analyser innehåller därför stora osäkerheter. I de flesta fall kan 
man inte ens i efterhand fastställa något “sant” LCC-värde. [Wååk 1992] 

Med tanke på den stora osäkerheten är det viktigt att göra en bra bedömning av var arbetet 
skall avgränsas. Om för mycket tas upp kommer bara osäkerheten att öka utan att det påverkar 
slutresultatet. Det finns inga skrivna regler för vad man ska ta med eller hur det ska avgränsas 
utan det handlar mer om att bygga upp en känsla för vad som ska tas med. 
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2.6.1 Miljökostnad en svårdefinierad kostnad 
 

Miljökostnaden är en svårdefinierbar kostnad och man räknar därför inom LCC-kalkyler 
enbart på vad det kostar i t.ex. miljöavgifter, utsläppsrätter, m.m. Om man vill ha en 
miljöutredning gör man en LCA eller liknade. Den behandlar inte kostnaden som i LCC, utan 
enbart miljöpåverkan med avseende på tillvekningsmetod, materialval m.m. 
 
Om man tar exemplet personbil blir LCC- kostnaden vad bilen kostar att köpa, vad den kostar 
att äga (bränsle, service, reservdelar, skatt, m.m.) samt vad det kostar att göra sig av med 
bilen (skrot, defragmentering, miljöavgifter m.m.). Resultatet blir alltså en summa av vad 
bilen kostar under sin livstid mätt i kronor. LCA för bilen blir hur mycket miljögifter ( , 
tungmetaller, försurande ämnen, m.m.) som släpps ut för att tillverka bilen, hur mycket 
miljögifter som släpps ut när man kör bilen och hur mycket som släpps ut när bilen skrotas. 
Man får alltså i detta fall en lång lista med miljöpåverkande ämnen som bilen släppt ut under 
hela sin livstid. 

2CO

 
 En LCA måste också avgränsas på ett annat sätt än LCC-analys. Vid LCC-beräkningar är 
posten inköp en absolut summa. Vid LCA är utsläpp under tillverkning mer godtyckligt, t.ex. 
hur mycket miljögifter släpptes ut under framställningen av plåten till bilen, vilket innefattar: 
gruvbrytning, masugn, smältverk, valsning, transporter mm. Därefter kan man ta upp hur 
mycket miljögifter som släpptes ut vid framställning av gruvmaskinerna, tågen som fraktade 
malmen och så vidare. Nästa steg blir miljögifter som släpptes ut under stålframställningen 
till de verktyg gruvmaskinerna byggdes med och så vidare. Man måste alltså avgränsa 
någonstans, annars förgrenar den sig uppåt i all oändlighet.   
 
Man kan räkna om miljöpåverkan i LCA till kostnader t.ex. kr/kg, . Problemet blir då att 
det inte är ägaren av bilen som betalar dessa kostnader utan det är hela samhället som får dela 
på summan av alla -utsläpp. Alltså LCA skulle kunna vara med i LCC-analyserna under 
posten miljökostnad men det är en kostnad som ägaren inte ensam behöver betala. 

2CO

2CO

 

      2.6.2 Kalkylränta 
 

Kalkylränta är ett värde som sätts av varje företag och är ett mått på vad kapitalbindningen 
kostar. Denna används när man gör mer avancerade LCC-beräkningar för att räkna ner 
framtida in- och utgifter. 

 Är kalkylräntan hög värderar företaget kapitalbindningen som en stor kostnad, man vill 
minska lagernivåer och ha en billig maskinpark. Vid LCC-beräkningar räknas då framtida 
utgifter i stor omfattning ner. Detta gör då att LCC-analysen lutar mer åt maskiner som är 
billiga i inköp. Även restvärdet räknas ner.  

Är kalkylräntan låg värderar företaget kapitalbindningen som en mindre kostnad. Företaget 
har mycket pengar i kassan och låga skulder och har därför råd att satsa och binda mer kapital 
i lagernivåer och inventarier. I LCC-analysen värderas då framtida utgifter nästan lika högt 
som inköpskostnader. Detta gör att LCC-analysen lutar mer åt kvalitetsmaskiner.  
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2.6.3 LCC- analysernas brister 
 

När LCC-analyser tillämpas på industrimaskiner märks brister och man kan inte enbart välja 
maskin efter vilken som har lägst livscykelkostnad. Man måste ha fler parametrar, där t.ex. 
produktionstakt eller fabrikat är viktiga att ta hänsyn till. Produktionstakten på maskinen 
påverkar inte resultatet i LCC-kalkylen i den utsträckning den borde. Det finns stora fördelar 
med att ha en högre produktionstakt i systemet såsom större flexibilitet i produktionskedjorna. 
Om en maskin ligger på gränsen till att bli en flaskhals blir systemet känsligt och det krävs 
stora buffertar, som binder mycket kapital. Dessa faktorer syns inte i livscykelkostnaden. Det 
som ökar om produktionstakten är lägre är operatörskostnaden, som inte utgör så stor del av 
detaljkostnaden. 

 Om man har ett fabrikat på alla maskiner i ett företag måste fördelarna vara stora om man ska 
välja ett annat fabrikat pga. att man redan har kontakt med en specifik leverantör. Det blir 
även enklare och billigare med service, reservdelslager m.m. om alla maskiner är av samma 
fabrikat. Det är och andra sidan viktigt att den här effekten inte blir för stark så att man inte 
vågar byta fabrikat om det skulle visa sig att en konkurrent är avsevärt billigare. 

Man ska inte heller överdriva när man gör en LCC-kalkyl. När man kommit till en viss gräns 
har man täckt in det mesta av kostnaderna. Tänk på att en livscykelkostnadsanalys är en 
kostnad i sig själv. 

2.6.4  Att välja rätt 
 

När LCC kalkylen är färdig används den som ett argument när man ska välja produkt. Den 
produkt som uppvisar lägst kostnad i LCC-kalkylen behöver dock inte automatiskt väljas, 
utan andra faktorer kommer nu in. Om det blir väldigt jämt mellan olika alternativ i LCC 
kalkylen måste andra faktorer avgöra vilket som ska väljas.  Det kan vara användargränssnitt 
eller andra faktorer som företaget värderar högt. Ett miljövänligare alternativ kan ofta väljas 
om inte kostnaden skiljer så mycket. Grundorsakerna är att osäkerheten i en analys är större 
än skillnaden mellan två analyser.  

Ofta får man höra att det är omöjligt att göra en LCC-analys som är korrekt med hänsyn till 
att det är svårt att ta fram exakta indata. Men om den endast används för jämförelser mellan 
olika alternativa köp kommer man med nödvändighet att tvingas till grova felbedömningar 
om rangordningen skall ändras. 

 

3. Livscykelkostnad beräknad på den hydrauliska pressen ZM‐8000‐30/22 

Den andra delen i frågeställningen var att ta fram en LCC-kalkyl för en press. Kalkylen skall 
kunna användas som mall i framtiden. Tanken är att AP&T skall använda den till 
marknadsföring för att visa sina kunder att deras pressar har lägst kostnad över tid även om de 
kostar mer i inköp. Mallen kommer också att kunna användas internt för att motivera 
komponentval m.m. Det som kan slå fel är att pressarnas livslängd är väsentligt längre än 
deras ekonomiska livslängd pga. den höga kvalitén. 
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Pressen som valdes som exempel för att ta fram LCC-mallen var ZM-8000-30/22 vilket är en 
hydraulisk press med 8000 kN maximal presskraft och ett pressbord på 3000 mm *2200 mm. 
Pressen ska tillverka dörrstolpar till Fiats bilmodeller (Fig 6) och skall köras enskift ( 40 
tim/veckan). 

 

 
Figur 6 Fiat Croma 

Bildelarna kommer att tillverkas med en metod som heter presshärdning. Fördelarna med 
härdade detaljer i en bil är att det går att minska materialtjockleken med bibehållen 
hållfasthet. På det sättet fås en lättare och billigare bil med samma krocksäkerhet. Principen 
för presshärdning är enligt följande: innan plåten lyfts in i pressen värms den i en ugn tills den 
glöder. Därefter lyfts den in i pressverktyget och pressen går ner och formar detaljen 
samtidigt som den kyls. Detta har till följd att plåten härdas samtidigt som den pressas. 
Jämfört med kall plåt går det också att i ett steg pressa mer avancerade geometrier utan att de 
spricker. Vid konventionell pressning hade man varit tvungen att pressa i två eller flera steg 
med mellanliggande avspänningsglödgning och efterföljande härdning. Med denna metod 
görs allt i ett moment, vilket är både kostnadseffektivt och tidssparande. 
 

Kalkylmallen är upplagd i ett exceldokument (Bil.1). De i dokumentet ingående 
färgbakgrunderna har följande funktioner; 

Färgval  

• Gul bakgrund visar siffror som är manuellt införda och kan ändras till aktuella värden. 
• Grön bakgrund visar resultat som beräknas av programmet. Dessa behöver man alltså 

inte ändra manuellt.  
• Grå bakgrund visar summor 
• Blå bakgrund visar livscykelkostnaden (LCC) 

 
Då den vanligast förekommande LCC-metoden inom tillverkningsindustrin, är den med 8 
kostnadsrubriker ansågs denna mest lämplig och valdes därför. Tabell 1 visar ett exempel på 
hur det kan se ut.  

Inköpspris 20 000 000 kr
Installations‐ och överlämningskostnader 1 648 000 kr
Energikostnader 1 510 844kr
Operativa kostnader 8 824 416kr
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Underhålls‐ och reparationskostnader 3 319 000kr
Stilleståndskostnader 4 400 000kr
Miljökostnader 6 400 kr
Avvecklingskostnader ‐1 102 478 kr

Tabell 1: De åtta huvudkostnaderna inom vald LCC-modell. 

 

När de olika kostnadsgrupperna sammanställts visar kalkylen vad pressen kostar totalt sett 
under den tid man har tänkt sig att ha den i drift, Tabell 2. För att få kostnaden per detalj 
fördelas den totala LCC-kostnaden på antalet producerade detaljer, Tabell 2. 
 
LCC för press  38 606 183 kr
LCC/detaljer för press  15,80 kr

244 281st Antal detaljer/år 
Tabell 2: Total livscykelkostnad och livscykelkostnad/detalj 

 
 

 
Figur 7: LCC metodens olika kostnadsrubriker. 

 
Cirkeldiagrammet Fig. 7 visar på ett tydligt sätt förhållandet mellan kostnadsposterna i en 
LCC-kalkyl. Det framgår att inköpspriset utgör en stor del av LCC, vilket kan betyda att alla 
merkostnader är pressade i botten. De olika kostnadsposterna beskrivs nedan i avsnitten 3.1-
3.8. Livscykelkostnaden har beräknats för en period av 10 år. 
 

3.1 Inköpspris  
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Inköpspriset utgörs av det pris kunden betalar leverantören för pressen, i detta fall 20 miljoner 
SEK. Kostnaden delas upp efter modellen 30-60-10 det vill säga 30% vid beställning, 60% 
vid leverans och 10% när maskinen är installerad och inkörd.  

 

3.2 Installations- och överlämningskostnader  

Kostnader för installation och överlämning framgår av Tabell 3. Denna post kan i sin tur delas 
upp i underposter enligt: 

  antal timmar kostnad kr/timme total kostnad 
Frakt      450 000 kr
Grop      300 000 kr
Utbildning operatör  60 800 kr 48 000 kr
Tjänstemän  200 500 kr 100 000 kr
summa        898 000 kr

Tabell  3: Kostnader för installation 

• Frakt; Kostnad för att frakta pressen från Tranemo till kunden 
• Grop; Denna typ av pressar står i en grop för att spara takhöjd och för att 

pressverktyget ska komma upp i normal arbetshöjd. I Tabell 4 framgår det att gropen 
blir ca 40 m² med ett djup av 1,5 m vilket är ett ganska stort projekt. 

 
Overall dimensions (mm), approx 
Total width; left - right .................................................... A0 6600 mm 
Total depth; front - back................................................. A1 6300 mm 
Total height.................................................................... A2 8335 mm 
Height to press bed ....................................................... A3 1975 mm 
Recommended height from floor level to press bed...... A4             500 mm   
Tabell 4: Mått för grop 
 

• Utbildning operatör; Kunden kan välja mellan tre nivåer av utbildning:  
-Pressoperatör  
-Verktygsställare för att justera lägen m.m. 
-Service och underhåll  

• Tjänstemän; Kostnaden för det arbete tjänstemännen gör i samband med 
installationen 

 

3.2.1 Stillestånd vid installation 
 

   
    antal timmar  total kostnad 
Produktionsstillestånd pga installation  150 750 000 kr

Tabell 5: Stillestånd vid installation 
 
Under installations- och överlämningskostnader ingår också en post för stillestånd i fabriken i 
samband med installationen, Tabell 5. Denna kostnad kan bli hög och är lätt att glömma bort. 
Antalet timmar kan gälla flera maskiner. Dels den maskinen som byts men även produktion i 
andra maskiner kan störas vid installationen. Stillestånd under installation är inte med under 
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rubriken stilleståndskostnader pga. att det är en engångskostnad i samband med installationen. 
Denna kostnad medtas vid installationen och då blir den totala kostnaden; 
 
Livscykelkostnad  1 648 000 kr  

 
 

 
Figur 8: Fördelning av installationskostnaderna 

 

De olika kostnadsposterna jämförs i Fig.8. Diagrammet visar att produktionsstillestånd pga. 
installation kan vara en stor kostnad om det är nödvändigt med sådan. 
 

3.3 Energikostnader 

Energin som förbrukas vid drift är i huvudsak el, som levereras från elnätet,Tabell 6. 
Tryckluftsförbrukningen för pressen är låg och vi kan konstatera att den största kostnaden i 
samband med tryckluft är läckage, Fig. 9. Det blir inga kostnader för kylvatten eftersom 
energiåtervinning tillämpas. Kylvärmen från verktyget går till en central kylanläggning där 
värmen återvinns till att värma lokalerna och tappvatten. Kylningen har en kapacitet på 
maximalt 60 % av ineffekten. 
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Figur 9: Kostnader för tryckluftsläckage 

 

Förbrukning  Energi  kr/h 
242 189 krEl (kW)  
10 3 krTryckluft (l/s vid 7 bar) 

150 0 krKylvatten (l/m vid 3 bar och 20°C) 
145,2 62 krEnergiåtervinning (kW) (+) 

Summa     129 kr
Tabell 6:  Energiförbrukning 

Tabell 6  sammanfattar all energiförbrukning enligt: 
• El (kW); Genomsnittlig elförbrukning under produktion 
• Tryckluft (l/s vid 7 bar); Tryckluftsförbrukningen omräknad i SEK utgående från 

kompressorns elförbrukning. 
• Kylvatten (l/m vid 3 bar och 20°C); Kylvattenförbrukningen vid minst 3 bar och högst 

20°C. Denna kostnad är vattenpriset multiplicerat med förbrukningen, Om 
energiåtervinning tillämpas blir förbrukningen av kylvatten noll 

• Energiåtervinning; Energin som tas till vara i återvinningen används till att värma 
lokaler och varmvatten. Ordinarie uppvärmningskostnader minskar eller försvinner då 
helt. 
 
 
 

För beräkning av energikostnaderna måste drifttiden beräknas. Om inte drifttiden är fastställd 
vet istället kunden ofta hur många detaljer som kommer att tillverkas under en viss period. Då 
är det lätt att räkna fram drifttid och operatörskostnad, utgående från den aktuella 
produktionstakten. I det betraktade fallet kommer pressen att vara igång under ett skift. 
Maximal drifttid under ett år beräknas då enligt; 
 

180022518 =××→××= dtsh h 
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h = drift h/år 
s = skiftlängd (h) = 8 h 
t = antal skift/dygn = 1 
d = antal arbetsdagar/år = 225  
 

      

 
Vattenpriset utgörs av en kostnad för dricksvatten och en kostnad för avloppshantering. Dessa 
kostnader är ungefär lika stora. Kostnaden för vatten blir i Sverige ungefär 10 kr per m³. 
Kostnaden för dricksvatten från avsaltningsanläggningar runt medelhavet är 5-10 kr/m³ [ny 
teknik]. Vattenpriset i Italien borde följaktligen vara jämförbart med Sveriges priser.  
Elpriset består av elpris, energiskatt och nätavgift. För privatpersoner tillkommer också 
moms. Energiskatten är sedan 2004 0,5 öre per kWh och det rörliga elpriset under 2008 fram 
till 19 november är i snitt 57,65 öre per kWh. Lägger man nätavgiften till detta på ca 20 öre 
per kWh blir det totala elpriset 0,78 kr per kWh. [eon] 
Man ser ur Fig. 10 att år 2006 var elpriset för ett italienskt företag ca dubbelt så högt som för 
ett svenskt [bygginfo]. I framtiden kommer troligtvis elprisnivåerna att jämnas ut inom EU. 
 

 
Figur 10: Elpris inom EU 2006 
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En sammanställning av energikostnaderna för en press ges i Tabell 7 . 
 
Kostnader   
El (kr/kWh)  0,78 kr
Vatten (kr/m3)  10 kr
Energiåtervinning  60%
Energiåtervinning värde (kr/kWh)  0,43 kr

Tabell 7: Energikostnader 
 
Förklaringar till poster i energikostnader i Tabell 7: 
 
• El (kr/kWh); Elpriset består av elpris, energiskatt och nätavgift. Totalt 0,78 kr per 

kWh. [eon] 
• Vatten (kr/m3); Nuvarande vattenpris och avlopp är 20 SEK/m³ [Marks kommun] 
• Energiåtervinning; Andelen energi av elförbrukningen i pressen som blir värme i 

verktyget. 
• Energiåtervinning (värde kr/kWh); Ett pris på värmen som återvinns. Priset blir 

detsamma som de ordinarie uppvärmningskostnaderna om det inte blir något 
överskott, vilket det oftast blir under sommarhalvåret. Blir energiåtervinningen så stort 
att den överstiger uppvärmningsbehovet kommer uppvärmningskostnaden att sättas 
som tak. Fjärrvärme kostar 0,43 kr/kWh [eon]. 

 
De totala kostnaderna för energi, då drifttiden har använts som underlag för beräkning av 
energiförbrukningen blir då:   
 

Summa kr/år   151 084 kr
 
Kostnaden över 10 år blir då; 

 
Livscykelkostnad  1 510 840 kr

 
 
Energikostnaden beräknas därefter enligt: energiförbrukningen × antalet driftstimmar × 
anläggningsutnyttjade. Anläggningsutnyttjande beräknas från OEE-talet som ett mått på tiden 
då maskinen är igång (för att se beräkning av TAK/OEE-tal se avsnitt 3.7 Tillgänglighet). 
Observera att inte hela OEE-talet används, detta på grund av att pressen drar ström under 
ställtiden, när den gör felaktiga detaljer och även när den repareras eller underhålls. 
Energiförbrukningen är troligtvis annorlunda när pressen inte är i normal drift men den är svår 
att uppskatta så nominell effekt används även där. 
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Figur 11: Energiförbrukning 

Cirkeldiagrammet Fig. 11 visar förhållandet mellan de olika energikostnaderna. Den lila delen 
energiåtervinning är positiv vilket betyder att 33 % av energikostnaderna används för att 
värma lokalen. 
 

3.4 Operativa kostnader 

Pressen ZM-8000-30/22 kräver inga extra försäkringar eller brandskydd utöver de som 
kunden redan har, kostnaden för dessa ligger med i posten golvyta där allt som inte är 
specificerat för ZM-8000-30/22 hamnar Tabell 8. För att beräkna operativa kostnader behövs 
en rad faktorer som är listade i Tabell 8. För att se beräkning av TAK/OEE-tal se avsnitt 3.7 
Tillgänglighet. 

Operatörskostnad kr/timme  300 kr
Detaljer/verktygsbyte (batch storlek)  2 000
Produktionssamordning kr/8 timmar  200 kr
Golvyta m²  42  
Kostnad golvyta kr/m² och år  2 000 kr
Försäkring kr/år    
Brandskydd kr/år    

Tabell 8: Faktorer för operativa kostnader 

 
För att beräkna verktygsbyteskostnaden måste antalet detaljer som produceras mellan 
verktygsbyten bestämmas. I detta fall används batchstorlek som enhet för antalet detaljer 
mellan verktygsbyten. Takttiden skrivs ner med TAK/OEE och divideras med batchstorlek för 
att få tiden mellan verktygsbytena. Därefter används driftiden per år och kostnaden för 
verktygsbyte för att få fram den årliga kostnaden, Tabell 9. 
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Kostnader  kr/år 
Operatörskostnad  540 000 kr
Verktygsbyte  214 282 kr
Produktionssamordning  45 000 kr
Golvyta  83 160 kr
Försäkring  0 kr
Brandskydd  0 kr
   
Summa kr/år  882 442 kr

Tabell 9: Operativa kostnader  
 
Detta ger en totalkostnad över 10 år på: 
 
Livscykelkostnad  8 824 416 kr

 

 
Figur 12: Operativa kostnader 

 
Operatören är den största kostnaden för den dagliga driften, Fig. 12. En stor del av denna 
utgörs av verktygsbyten. Tiden för dessa måste därför hållas så låg som möjligt. 
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3.5 Underhålls- och reparationskostnader 

Vissa detaljer ska bytas vid olika tidsintervall. Tabell 10 visar en sammanställning över vilka 
komponenter som skall bytas och med vilket intervall.  Kostnaden per tillfälle finns också 
listad.   

 

Komponenter  Kostnad  Antal  Intervall (år/gång) Total 
Oljefilter  2 500 kr  12 0,5 600 000 kr
Oljeprov  2 500 kr  1 0,5 50 000 kr
Backup batteri  900 kr  1 1 9 000 kr
Slang huvudpump  30 000 kr  1 2 150 000 kr
Slang cylindrar  30 000 kr  1 2 150 000 kr
Packbox tras.cyl  35 000 kr  1 5 70 000 kr
Packbox press.cyl  100 000 kr  1 5 200 000 kr
Huvudpump  700 000 kr  1 5 1 400 000 kr
Motviktsventil  20 000 kr  1 5 40 000 kr
Bultförband  12 000 kr  1 4 24 000 kr
Hydraulolja  20 kr  3200 5 128 000 kr
Slitdelar           0 kr
             Kr/h  Timmar   
Servicepersonal  400 kr  251   100 400 kr
         Summa  2 921 400 kr

Tabell 10: Reservdelslista 

Tabell 10 visar också livscykelkostnaderna för respektive reservdel under en 10-års period. 
Det blåa fältet är totala LCC för ”underhåll och reparationskostnader” 
De olika huvudrubrikerna i tabell 10 kan förklaras enligt; 
 

• Komponenter; Komponenter som behöver bytas ut under en 10-års period. 
• Kostnad; Kostnaden för att köpa in en komponent. 
• Antal; Antalet komponenter som behöver bytas. 
• Intervall (år/gång); Tidsintervallet i år mellan byte av respektive komponent. 
• Kr/timmen; Timkostnaden för servicepersonalen 
• Total; Kostnaden för respektive komponent under en 10-års period  
• Timmar; Den tid det tar för servicepersonalen att byta alla delar under en 10-års 

period. Timantalet är beräknat från rubriken stilleståndskostnader. 
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Figur 13 Underhåll 

Cirkeldiagrammet, Fig. 13, visar kostnaderna för de olika komponenterna under en period av 
10 år. Det framgår tydligt att komponenten huvudpump står för en mycket stor del av dessa. 
 
 

3.6 Stilleståndskostnader 

När pressen inte fungerar eller när underhåll pågår kommer den inte att vara i normal drift. 
Detta medför kostnader eftersom den inte kan producera detaljer. De flesta stillestånd såsom 
byte av förslitningsdelar går att planera så att produktionen påverkas minimalt. Oplanerade 
stopp är mycket kostsamma på grund av att det är svårt att ha utrymme för ett sådant 
produktionsbortfall.  

Att beräkna utebliven vinst är svårt i denna situation och beräkningen blir schablonmässig 
men följande modell är realistisk; Kunden har tänkt sig att tjäna pengar på anläggningen och 
en normal avkastning på den här typen av investering är ca 20 % av investeringskostnaden per 
år. Investeringskostnaden för hela anläggningen är ca 40 miljoner kr. Avkastningen per timme 
blir då ca 5000 kr, som kommer användas som stilleståndskostnad. 
 

                Timmar                 

Stilleståndsform  Kostnads faktor 
år 
1 

år 
2 

år 
3 

år 
4 

år 
5 

år 
6 

år 
7 

år 
8 

år 
9 

år 
10 

Totalt 
timmar  Totalt kr 

Planerat stillestånd    53  62 58 62 123 67 53 62 53  137  730 3 650 000 kr
Oplanerat stillestånd  1,5  10  10 10 10 10 10 10 10 10  10  100 750 000 kr
Tid för byte av delar  Summa timmar  63  72 68 72 133 77 63 72 63  147  830  
                        Summa kr  4 400 000 kr

Tabell 11: Stillestånd 
 
       De olika posterna i tabell 11 utgörs av; 

 
• Stilleståndsform; Orsak till stilleståndet, planerat eller oplanerat 
• Kostnadsfaktor; Hur mycket mer oplanerat stillestånd är värt än planerat stillestånd. 
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• Timmar; Totala antalet timmar anläggningen är stillastående under ett år. 
• Totalt timmar; Tiden det tar för varje komponent att bli utbytt adderat under 10 år. 
• Totalt kr; Totala kostnaden för stillestånd under en 10-års period.  
• Blått fält; LCC för stilleståndkostnader. 

 

3.7 Tillgänglighet 

 

TAK (Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande, Kvalitetsutbyte ) eller OEE (Overall 
Equipment Efficiency) är metoder för att mäta den totala effektiviteten för en maskin. Med 
det menas hur många procent av den totala drifttiden maskinen producerar godkända detaljer. 
Använder man TAK-metoden finns tre nivåer: 

• Tillgänglighet; Underhållsrelaterade stopp: planerade stopp, akuta fel, FU arbeten etc. 
• Anläggningsutnyttjade; Produktionsrelaterade stopp/störningar: lägre produktions-

hastighet (takt), personalbrist, materialbrister, små störningar etc. 
• Kvalitetsutbyte; Kvalitetsrelaterade förluster: skrot, omarbetning etc. 

För varje nivå räknar man fram en procentsatts och därefter multipliceras dessa ihop för att få 
fram den totala utnyttjandegraden. OEE är Leans motsvarighet till TAK och har ett annat 
upplägg men resultatet blir detsamma oavsett metod. 

Av de företag som kommit längst med att öka tillgängligheten ligger Toyota i topp med ett 
procenttal på över 85 %, vilket definieras som världsklass. Normala svenska företag ligger 
ofta runt 50 % - 60 % men siffror ner mot 40 % förekommer också. Dessa värden kan verka 
låga men det är viktigt att inse att detta är verkligheten så att förbättringsarbetet kommer 
igång. 
 
Ställtid ingår normalt under anläggningsutnyttjande, men eftersom ställtid är en faktor som 
tillverkaren kan påverka är den utbruten i Tabell 12. 
   
Tillgänglighet press  95,39%
Anläggningsutnyttjande 65%
Ställtid  96%
Kvalitetsutbyte  95%
OEE/TAK‐tal  56,55%

Tabell 12: Beräkning av TAK/OEE-tal 
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3.8 Miljökostnader 

Smörjmedelkostnaden försvinner helt eftersom en varm plåt utesluter detta. Den enda 
miljökostnaden är då destruktion av hydrauloljan; Tabell 13 

Miljöavgifter    kr/år 
3200 640 krHydraulolja (liter) 

Kostnad destruktion (kr/liter)  1 kr  
0 0 krSmörjmedel förbrukning (liter/år) 

Smörjmedel avgift (kr/liter)  1 kr  
Summa/år     640 kr
 
Kostnaden under en period av 10 år blir då; 

     
Livscykelkostnad     6 400 kr

Tabell 13: Miljöavgifter 

 
De olika posterna i Tabell 13 utgörs av; 
 

• Hydraulolja (liter); Pressen rymmer 3200 liter hydraulolja. Kostnaden för oljebyte 
blir om man slår ut det över 5 år 640 kr per år. Kostnaden är bara en 
destruktionskostnad. Kostnaden för ny olja hamnar under underhålls- och 
reparationskostnader. 

• Kostnad destruktion (kr/liter); Det kostar 1 kr/l för att bli av med oljan 
• Smörjmedel förbrukning (liter/år); När man drar plåtdetaljer måste verktyget smörjas. 

Kostnaden för smörjmedlet hamnar under verktygets LCC.  
• Smörjmedel avgift (kr/liter); Kostnaden för smörjmedel där det används. 
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3.9 Avvecklingskostnader 

När pressen inte längre skall användas skall den demonteras och säljas. Kostnaderna för detta 
listas i Tabell 14. 
 
  

40 12 000 krDemontering (timmar) 
Personal demontering (kr/timmen)  300 kr  
Frakt  450 000 kr 450 000 kr
Deponi 
Värdeminskning per år                    0,67  

3 000 000 krRestvärde (+)  
Kalkylränta  8,00%  
Summa     ‐2 538 000 kr
Tabell 14: Avvecklingskostnader 
 

    
De olika posterna i Tabell 14 utgörs av: 
 

• Demontering (timmar); Denna tar 40 timmar och kostar totalt 12000 kr 
• Personal demontering (kr/timme); Personalen som utför demonteringen kostar 300 

kr i timmen 
• Deponi; Det kan finnas asbest etc. som måste omhändertas vid avvecklingen 
• Restvärde  (+). Maskinen är inte utsliten efter 10 år men det är svårt att veta vad som 

produceras längre fram i tiden. Därför begränsas LCC-kalkylen till att gälla tio år. Då 
blir det alltså ett positivt restvärde som man får dra av i LCC- kalkylen. Enligt de 
modeller vi använder blir restvärdet ca 3 miljoner SEK.  

 
Detta ger en total inkomst på:  
 
Livscykelkostnad     ‐1 102 478 kr

 
Eftersom det blir ett så stort restvärde (Tabell 14) långt fram i tiden måste man räkna med en 
kostnad för att binda kapital under så lång tid. Därför räknar vi varje år ner det med 
kalkylräntan. Resultatet blir då att vi kan dra av drygt en miljon på LCC trots att man räknat 
med att restvärdet överstiger 2,5 miljoner SEK. 
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3.10 Indata 

För att lättare kunna få en översikt av de parametrar som är viktigast för totalkostnaden har 
dessa sammanställts i tabell 15. 

4 slag/minut Produktionstakt 
1800 timmar/år Driftstid 

20 000 000 kr Inköpspris 
10 år Avskrivningsperiod 

5 000 kr/timme Stilleståndskostnad 
1 st. Antal operatörer 

20 minuter Ställtid 
242 kW Elförbrukning 

Energiåtervinning  1  (Ja=1/Nej=0) 

Tabell 15: Indata 

De olika posterna i Tabell 15 förklaras nedan; 

• Energiåtervinning (Ja=1/Nej=0); Om energiåtervinning används skrivs en etta, om 
energiåtervinning inte används skrivs en nolla. 

• Stilleståndkostnad; Kostnaden för utebliven vinst när pressen står still. 
 

3.11 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys visar hur kalkylen svänger om vissa parametrar ändras. Metoden 
används för att fastställa hur säker prognosen (LCC) är. I Fig.16. visas kostnaden om 
ställtiden ökas med 20 %, respektive om produktionstakten minskar med 20 %. Figuren visar 
att LCC/detalj knappt påverkas om ställtiden ökar, men ökar med 22 % om produktionstakten 
minskar. 
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Figur 16: Känslighetsanalys 

 
Är skillnaderna mellan staplarna inte så stora tyder detta på att prognosen är säker. Skiljer 
staplarna mycket i höjd kan prognosen vara lite osäkrare. 
 

4. Diskussion 

På grund av svårigheten att uppskatta installationskostnader kan LCC-analysen avvika från 
den sanna kostnaden. Dock ger analysen ett bra jämförelsetal att använda vid diskussioner 
med kund. Eftersom de största databristerna ligger i kundens egen fabrik kommer alla 
alternativ att påverkas lika och ur ett jämförelseperspektiv påverkas därför inte utgången.  

Stillestånd i produktionen är egentligen ingen kostnad mer än att det kostar att återgärda 
anledningen till att produktionen ligger nere. Operatörslön, energi och andra kostnader rullar 
på även om produktionen ligger nere och hamnar under sina respektive kategorier. 
Förlusterna för detta hamnar i TAK-talet. I vår kalkyl har vi valt att ha stilleståndskostnaden 
som kostnaden för utebliven produktion, om denna beror på att pressen är ur funktion. Denna 
kostnad ingår egentligen i ”Lifecycle lost” eller möjligtvis ”Lifecycle profit” men i en 
anläggning som denna är tillgängligheten mycket viktig och kalkylen skulle bli missvisande 
och oanvändbar om man inte räknade utebliven vinst som en kostnad. Därför kanske det 
formellt inte är helt riktigt att kalla föreliggande kalkyl ”Lifecycle cost”. 
 
Det finns inga givna ramar eller regler för hur man arbetar med en LCC-kalkyl. Om kalkylen 
skall användas till jämförelser ska endast det som skiljer de olika fallen åt tas med. Ett citat 
som sammanfattar hur man ska tänka är: ”LCC är ingen metod utan ett förhållningssätt. Det 
gäller att tänka i LCC! Och detta gäller även när man köper bilar”. [Schaub 1990] 
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Vid vår LCC-kalkyl framgick det att inköpspriset uppgick till 51 % av den totala kostnaden 
över 10 år, vilket är bra då det betyder att underhållskostnaden är låg och energieffektiviteten 
hög. Förhoppningsvis kommer konkurrenternas inköpsandel att vara mycket lägre på grund av 
att de har en stor andel kostnader som uppkommer efter inköpet av maskinen. 

En annan slutsats av de olika cirkeldiagrammen är att man lätt ser vilka de stora kostnaderna 
är. Detta kan användas av kunden för att se var man ska fokusera sina effektiviseringar, men 
framför allt av AP&T för att se vad de kan göra för att minska totalkostnaden.   

 LCC-kalkylen kan också ur kundens synvinkel användas som ett sparprogram där alla 
kostnader finns listade. Diagrammen visar tydligt vilka kostnader som bidrar till de stora 
utgifterna. Enkla lösningar kan minska kostnaden för att producera en detalj. Det finns stora 
kostnader som inte beror av inköpspriset på maskinen.  

När LCC är färdigberäknad kan man lätt få fram en detaljkostnad genom att dividera med 
antalet tillverkade detaljer. En korrekt detaljkostnad är en fördel då man ska välja 
produktionsmetod eller tillverkare. 
 
Den utvecklade mallen kommer att justeras varje gång det görs en ny version av LCC-
kalkylen för att den ska passa just det aktuella fallet. Detta kommer att leda till att kalkylen 
utvecklas och blir bättre. 
Man kan även arbeta med att få indata att stämma ännu bättre med verkligheten t.ex. reda ut 
hur det oplanerade stilleståndet verkligen ser ut över en period av 10 år. Två parametrar som 
eventuellt kan läggas till är ”mean time to failure” och ”mean time to repair” 
 
 

5. Slutsats  

 
Resultatet av examensarbetet kan sammanfattas i följande punkter; 
 

• LCC- kalkylen kan användas som försäljningsargument gentemot kund. 
 

• LCC- kalkylen kan användas i förbättringsarbetet hos AP&T för att se var det 
uppkommer stora kostnader under maskinernas livslängd och på så sätt bygga ännu 
mer kostnadseffektiva pressar i framtiden. 

 
• LCC- kalkylen kan användas internt hos AP&T av konstruktionsavdelningen för att 

motivera dyrare mer kvalitativa komponentinköp. På så sätt kan maskinerna göras mer 
kostnadseffektiva under sin livstid. 
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