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Sammanfattning 

Läkemedelsbehandling är i dag den mest omfattande och avgörande interventionen i hälso- 
och sjukvården globalt sett. Idag intar ca. 20 procent av världens befolkning dagligen 
mediciner som behandlingsform för sina sjukdomar. Dagliga intag av mediciner skapar 
stora problem hos patienterna som över-, under doserar eller fel- använder läkemedel, 
vilket skadar människor som är resurskrävande och kostar samhället stora belopp. För att 
minska problemet med självmedicinering samt underlätta för patienten att ta rätt 
doseringsmängd enligt ordination vid dagens alla doseringstillfällen har Victrix AB, som ett 
innovativt företag utvecklat och designat ett nytt och lättanvänt doseringshjälpmedel i 
form av en pillerdosa som kallas för Dosis. 
 
För prissättningsunderlag är målet med detta examensarbete att kalkylera fram 
pillerdosans tillverkningskostnad. Avsikten med rapporten är även att bestämma vilket 
plastmaterial pillerdosan ska tillverkas av samt att hitta och föreslå en producent i Sverige 
för tillverkning av produkten. Ett annat ändamål med detta examensarbete är att 
bestämma om tillverkning av produkten ska ske i Sverige eller i Kina. 
 
För att nå examensarbetets mål har insamling av data sket både med sekundär- och 
primärdata. Rapportens sekundärdata består av litteraturstudier på nätet, tryckta böcker 
och tidigare studier inom ämnesområdet. Primärdata i rapporten hämtas från intervjuer 
med Susanne Goldberg på Victrix AB och Anders Tobiasson på Plastic Produkter AB. För 
beräkning av produktens tillverkningskostnad har en självkostnadskalkyl som baserar sig 
på direkta och indirekta kostnader tillämpats. En lämplig metod som ansågs vara till nytta 
för val av plastmaterial och tillverkare av plastprodukter är Pughmetoden som tillämpades 
i rapporten. 
 
Enligt beräkningarna från självkostnadskalkylen blev produktens tillverkningskostnad ca 
60 kronor. Undersökningen om plastmaterial för medicinska produkter ledde till att 
Polyvinylklorid (PVC) är det mest lämpliga plastmaterialet pillerdosan kan tillverkas av. 
Detta på grund av att PVC uppfyllde de uppsatta egenskaperna, där en av de är att 
materialet är ”elektrisk isolerande”. Materialet fick samtidigt högst antal poäng när det 
jämfördes med de två andra plastmaterial, Polypropen (PP) och Polyeten (PE). Samma 



undersökning gav även svar på att Plastic Produkter AB är den bästa producenten för 
produktens tillverkning. Detta då Plastic Produkter AB uppfyllde de uppsatta kraven, där 
en av de är ”lätthet att komma i kontakt med leverantören”. Dessutom fick Plastic 
Produkter AB högst antal poäng i jämförelse med de två andra leverantörerna, 
PlastFormning AB och Mälarplast AB.  Med hänsyn tagen till produktion i Sverige och Kina 
har det fastställts att det är lönsamt att tillverkning av pillerdosan ska ske i Sverige. Den 
höga automatiseringsgraden och minskade transport- och personalkostnader för 
övervakning av produktion gör att produktionen blir mest lönsamt både ekonomisk och 
kvalitetsmässigt i Sverige. 
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Abstract 
Drug treatment is the most comprehensive and decisive intervention in health- and care globally. 
Today consumes approximately 20 percent of world’s population daily medicines in form of 
treatment for them diseases. Daily capture of medicines gets big problems for patients who over-
, under doses or wrong-uses drug, which hurts people who is resource demanding and costs 
society a lot of money. To decrease the problem with self-medication and facilitate for the 
patient to take right dosage recording to ordination at all dosing times of the day has Victrix AB, 
like an innovation company developed and designed a new and easy used dosing aid in form of 
one pill box which calls Dosis.  
  
For price-fixings ground the objective with this thesis is to calculate the pill box productions 
cost.  The idea with the report is also to decide which plastic material the dose can be 
manufactured by and to find and recommend a relevant producer to manufacturing of the 
product. Another purpose with this thesis is to decide if production of the product should take 
place in Sweden or in China.  
 
To make filled the thesis´s objective has gathering of data taken place with both secondary-and 
primary data. The reports secondary data is consisting of litterateur studies on internet, printed 
books and earlier studies within the subject area. Primary data in the report is from interviews 
with Susanne Goldberg at Victrix AB and Anders Tobiasson at Plastic Produkter AB. For 
calculation of the products productions cost has a self-costing calculator which is based on the 
direct and indirect costs has been used. A useful method which was beneficial for choice of 
plastic material and producer of plastic products is Pugh-matrix that were applied in the report.   
  
Regarding to the calculations from self-cost calculator became the products productions cost 
approximately 60 crones. The study about plastic material for medical products led to that 
Polyvinylchloride (PVC) is the most suitable plastic material the dose should be produced of. 
That is because PVC fulfilled the set qualifications, which one of them is that the material is 
“electrical insulating”. The material got at the same time the maximum number of points when it 
compared with the two-other plastic material, Polypropen (PP) and Polyeten (PE). The same 
inspection gave even answer that plastic Produkter AB is the best producer for the products 
manufacturing. That because Plastic Produkter AB fulfilled the set characterizes, where one of 
them is “ease to attach with the supplier”. Besides got Plastic Produkter AB even the maximum 



number of points in comparison with the two-other suppliers, PlastFormning AB and Mälarplast 
AB. With having regard to production in Sweden and China has it decides that it is beneficial 
that manufacturing of the dose should take place in Sweden. The high degree of automation and 
decreased transport- and personal-costs for monitoring of production makes the production to 
become more profitable both economically and qualitatively in Sweden.   
 
  



Förord  
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Kap. 1 Inledning 
Inledningskapitlet behandlar beslutspunkterna som har varit grunden till 

examensarbetet. Beslutspunkterna som har varit intressanta för genomförandet av 

examensrapporten är följande: 

 

1.1 Bakgrund 
Enligt Goldberg på Victrix AB är läkemedelsbehandling den mest omfattande och 

avgörande interventionen i hälso- och sjukvården globalt sett. Idag intar ca. 20 

procent av världens befolkning dagligen mediciner som behandlingsform för sina 

sjukdomar. Dagliga intag av mediciner skapar problem hos patienterna som över-, 

under doserar eller fel- använder läkemedel, vilket skadar människor samtidigt som 

det är resurskrävande för samhället. Goldberg vill att läkemedelsbehandling måste bli 

säkrare och enklare för patienters dagliga medicinintag. Därför pekar hon på att det 

är viktigt att patienter intar sina läkemedel enligt ordination, rätt läkemedel, rätt 

dosering, i rätt tid för att optimera den medicinska behandlingen. Med tanke på det 

stora antalet läkemedel och den ibland bristande kognitiva förmågan hos patienter, 

vore naturligtvis ett väl fungerande doseringshjälpmedel guldvärt (Goldberg, 2019).  

 

Det har med hjälp av forskning fastställts att det är mest de äldre personer och 

personer med fysiska, psykiska och/eller mentala handikapp som tycker att 

självmedicinering är ett stort problem. En anledning som gör självmedicineringen 

svår för dessa patienter är att de inte har den fysiska styrkan att öppna 

medicinförpackningar för att ta ut tabletter som ska doseras. Svårigheterna för 

självmedicinering gör att många patienter missar att få i sig sina mediciner, vilket 

kan leda till mycket allvarliga problem hos dem. (Beckman Gyllenstrand, 2009) 

 

1.2 Problemformulering  
För att minska problemet med självmedicinering samt underlätta för patienten att ta 

rätt doseringsmängd enligt ordination vid dagens alla doseringstillfällen har Victrix 

AB utvecklat och designat ett nytt doseringshjälpmedel i form av en pillerdosa. 

Pillerdosan kallas för Dosis och har en anpassningsbar funktion som gör att dosan 

kan anpassas individuellt efter varje patients behov för att underlätta det dagliga 

medicinintaget. Pillerdosan kan användas av alla, gamla som unga, för dagligt 

läkemedelsintag, oberoende av fysiska, psykiska eller mentala handikapp. 

 

För tillverkning av produkten till storskalig serieproduktion har företaget anlitat en 

KTH-student i uppdrag att undersöka och fastställa vilket plastmaterial Dosis ska 

tillverkas av samt att identifiera och föreslå en producent som kan tillverka 

produkten enligt förutbestämd kvalité. För att kunna prissätta pillerdosan behöver 

företaget även hjälp med kalkylering av produktens tillverkningskostnad. Arbetet ska 

även innehålla en beskrivning av substitutprodukter för jämförelse av deras 

funktioner med Dosis.  
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1.3 Mål 
Målet med detta examensarbete är att bestämma vilket plastmaterial pillerdosan ska 

tillverkas av samt att identifiera och välja en producent i Sverige för produktens 

tillverkning. Målet med rapporten är även att genom tillämpning av en 

självkostnadskalkyl kalkylera fram pillerdosans tillverkningskostnad. 

 

1.4 Avgränsningar 
Kalkylen redovisar endast kostnader som är avgörande för själva produktens 

tillverkningskostnad. För att minska risken för att arbetet blir för omfattande har det 

sket följande avgränsningar: 

 

• Tillverkning och kalkylering av pillerdosans tillverkningskostnad begränsar sig till 

Sverige. 

 

• Endast Sverige och Kina ska utvärderas som leverantörsländer. 

 

• Kalkylen redovisar ej kostnader för transport, elektronik och förpackning av 

produkten. 

 

• Rapporten behandlar ej mjukvaran, d v s programmering av produkten. 

CAD-ritningar på Dosis och membrantangentbord skickas som underlag för 

kostnadsberäkning till olika tillverkningsföretag i Sverige.  
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Kap. 2 Metod 
Kapitlet går igenom Pugh-matrisen som ska tillämpas för val av material och 
tillverkare av plastprodukter. Kapitlet innehåller också en beskrivning av 
självkostnadskalkylen som ska tillämpas för beräkning av pillerdosans 
tillverkningskostnad. Kapitlet presenterar även hur datainsamlingen kommer att 
ske. 
 

2.1 Pugh matris 
Pugh-matris är en metod som användas för att på ett så systematiskt och sakligt sätt 

som möjligt välja den bästa av flera alternativa lösningar till ett problem. Vid 

användning av denna metod är det viktigt att flera alternativa lösningar till ett 

problem har identifierats. Därefter bestäms ett par viktiga kriterier/krav som 

används för att utvärdera lösningsalternativens lämplighet. Därefter poängsätts varje 

möjlig lösning efter hur den uppfyller de uppsatta kriterier/krav till problemet. Efter 

poängsättningen kan det bästa alternativet som får det bästa resultatet väljas ut. Det 

kan även vara nödvändigt att vi användning av Pugh-matris definiera ett 

referenskoncept som de alternativa lösningsförslagen kan jämföras med. referensen 

kan exempelvis vara en nuvarande produkt eller lösning. Hur Pugh-matrisen 

tillämpas framgår i nedanstående punkter (Bergman, 2012). 

 

1. Konstruera en matris. 

2. Fundera på vilka kriterier/krav som ska värderas. 

3. Prioritera samtliga krav i t. ex.  tre klasser. 3 = ”måste krav”, 2 = ”bör krav” och 1 

= ”bra att ha krav”. 

4. Definiera referenskonceptet.  

5. Ställ för varje krav frågan: "Är konceptet bättre eller sämre än referenskonceptet".  

6. Markera om konceptet är bättre med ett plustecken, om konceptet är sämre med 

ett minustecken och om konceptet är lika med referensen med ett likamedstecken. 

7. När ovannämnda punkter är klara är det dags för att summera antalet plus- och 

minustecken med hänsyn tagen till kravets vikt (Chalmers Högskolan, u.d.). 

Tabell 2:1 visar hur ett Pugh-matris används för att välja ett av tre olika 

lösningsförslag. 

 

 
Tabell 2:1 Exempel på förslagvärdering av tre olika förslag 
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Det framgår i tabell 2:1 att summan av plus- och minustecken för förslag nummer ett 

beräknas enligt följande beräkning: 

 

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 (+𝑜𝑐ℎ −) = 1 − 1 − 1 + 1 + 1 = 1     (2:1) 

 

Den viktade summan beräknas enligt följande beräkning: 

 

𝑉𝑖𝑘𝑡𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 = 3 ∗ 1 + 2 ∗ (−1) + 2 ∗ (−1) + 3 ∗ 1 + 1 ∗ 1 = 3  (2:2) 

 
Pugh-matrisen visar att förslag nummer två kan väljas, då förslaget har fått högst 

antal plustecken. Det framgår även att förslagets viktade summa är betydligt mer i 

jämförelse med de två andra lösningsförslag. 

 

2.2 Självkostnadskalkyl 
Självkostnadskalkylering är en metod för fullständig kostnadsfördelning som 

används för att få reda på en produkts totala kostnader. Vid tillämpning av 

självkostnadskalkylen får kostnadsbäraren som kan antingen vara en produkt eller 

tjänst bära sina särkostnader och en andel av de samkostnader som finns på 

företaget. Denna metod används av tillverkningsindustrier framförallt för att få 

underlag för prissättningsbeslut på längre sikt samt långsiktiga 

lönsamhetsbedömningar. Eftersom i en självkostnadskalkyl ingår olika typer av 

kostnader måste företaget använda sig av vissa fördelningsnycklar för att kunna 

fördela de indirekta kostnaderna på kostnadsbärarna. Fördelningsnycklarna som 

brukar användas i en sådan kalkyl är materialomkostnader (MO) och 

tillverkningsomkostnader (TO) (Expowera, 2019). 

 

En självkostnadskalkyl baserar sig på direkta och indirekta kostnader. De direkta 

kostnaderna på ett tillverkande företag är materialkostnader som åtgår till 

produkten, personalkostnader som direkt är förknippade med produktens 

framtagning eller tjänstens utförande. Dessa kostnader kallas för direktlön (dL) och 

direktmaterial (dM). De gemensamma eller indirekta kostnaderna i ett 

tillverkningsföretag är materialomkostnader (MO) och tillverkningsomkostnader 

(TO). Materialomkostnaderna är de kostnader som brukar uppstå i samband med 

processen före tillverkning. Det kan exempelvis vara lagerkostnader, löner till inköps 

och lagerpersonal samt svinn vid fel i produktion. Tillverkningsomkostnaderna är de 

kostnader som brukar uppstå i eller kring själva tillverkningsprocessen. Det kan 

exempelvis vara driftskostnader för maskiner, avskrivningar, löner till planerings- 

och konstruktionspersonal mm. En utgångspunkt för indirekta kostnader är att 

endast kostnader som är nödvändiga för att produktionen ska kunna utföras väljas. 

Genom olika beräkningar mellan direkta och indirekta kostnader fås olika 

påläggssatser som kan användas för att kalkylera fram en produkts 

tillverkningskostnad. Beräkningarna sker enligt ekvationerna nedan. (Expowera, 

2019)  
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𝑀𝑂 − 𝑝å𝑙ä𝑔𝑔 =
𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑀𝑂

Företagets totala dM
∗ 100      (2:3) 

 

𝑇𝑂 − 𝑝å𝑙ä𝑔𝑔 =
𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑇𝑂

Företagets totala dL
∗ 100      (2:4) 

 

Figur 2:2 visar hur de direkta och indirekta kostnaderna används för att få den totala 

tillverkningskostnaden för en produkt eller tjänst.  

                                         

 
Figur 2:2 Tillämpning av självkostnadskalkyl för beräkning av tillverkningskostnad (Expowera, 2019) 

 

2.3 Datainsamling 
Det illustreras i figur 2:3 att datainsamlingen kommer att med hjälp av sekundär- och 

primärdata. 

 

 

 
Figur 2:3 Lösningsmetoder 
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2.3.1 Sekundär- och primärdata 
De två olika typer av datainsamling som används vid skrivning av en rapport är 

sekundär- och primärdata. Sekundärdata är data som redan existerar i form av 

tidigare undersökningar, artiklar och böcker. Primärdata är data som utredaren själv 

samlar in i form av exempelvis enkätundersökningar, observationer och intervjuer. 

(samhälle och teknik, 2016) 

 

Sekundärdata i denna rapport kommer att bestå av tidigare studier om Dosis och 

liknande produkter som existerar i marknaden. Datainsamlingen kommer att ske 

med hjälp av litteraturstudier, examensrapporter inom ämnesområdet samt 

informationssökning på internet. 

 

Den primära datainsamlingen i rapporten består av intervjuer på företaget, telefon- 

och mejlkontakt med olika tillverkningsföretag för att få svar om produktens 

tillverkningsprocess och tillverkningskostnader. Det skall även, om möjligt, utföras 

studiebesök på företag som kan tillverka produkten för att observera och få en inblick 

i hur framtagning av produkt/produkter sker. 

 

2.4 Icke tillämpade metoder 
Här presenteras de olika lösningsmetoderna som kan vara användbara, men som har 

valts bort på grund av att de inte är nödvändiga i det här projektarbetet.  

 

2.4.1 Enkätundersökning 
En enkätundersökning skulle kunna utföras för att få reda på exempelvis efterfrågan 

om produkten samt hur mycket produkten ska kosta för att folk ska vilja köpa den.  

Denna undersökning valdes bort därför att projektet inte behandlar efterfrågan av 

produkten. Syftet med projektarbetet är att kalkylera fram produktens 

tillverkningskostnad och välja plastmaterial och tillverkare för tillverkning av 

produkten. 

 

2.4.2 Experiment  
Ta fram en funktionsprototyp av pillerdosan för att testa och utvärdera produkten. 

En utvärdering kan visa hur lätt-, svårmanövrerad dosans inställningar och 

funktioner är samt hur design och utförande av produkten uppfattas. En granskning 

på sådant sätt kan även visa om det finns brister i funktion eller design samt om det 

behöver läggas extra funktioner eller ej. Experimentundersökningen valdes bort av 

företaget som själva kommer att utföra undersökning av produkten inom vård och 

omsorg.  
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Kap. 3 Nuläge och aktuellt kunskapsläge 
Kapitlet innehåller en beskrivning om pillerdosans funktioner, utseende och vilka 

delar produkten består av. Kapitlet går även igenom olika substitutprodukter för 

att få kännedom om liknande produkters funktion, utseende och pris. kapitlet 

innehåller också en beskrivning av olika plaster som tillämpas i medicinska 

produkter. På liknande sätt presenteras även några av de identifierade tillverkarna 

av plastprodukter. Kapitlet går även igenom skillnader och förutsättningarna med 

tillverkning/produktion i Sverige och Kina. Slutligen innehåller kapitlet en 

beskrivning av produktens tillverkningsprocess och maskinkostnader. 

 

3.1 Dosis – din talande pillerdosa 
Dosis är en elektronisk talande pillerdosa som är till för att underlätta 

självmedicinering för patienten. Produktens huvudfunktion är att genom larm och 

vibration påminna patienten att ta rätt medicin vid rätt tidpunkt enligt ordination 

under dagens alla doseringstillfällen. Dosan är mycket enkelt att ställa in, larmen 

anpassas efter antal doseringar per dag och påminner på detta sätt patienten i tid när 

det är dags att inta läkemedelsdosen. Repetitionsfunktionen träder i kraft för att 

minska risken att patienten inte glömmer bort att ta sin dosering. Om patienten 

missar att ta sin medicin, trots att produkten har en påminnelsefunktion precis som 

en ringklocka, registreras detta automatisk på ett minneskort så att läkaren eller 

vårdpersonalen kan därefter kontrollera vilka doseringar som missades. Utifrån 

denna funktion kan det erhållas information som kan tillämpas i goda syften. 

Informationen kan exempelvis användas av läkaren som kan utifrån patientens 

medicinintag fatta ett beslut som kan leda till patientens välmående. För att läkaren 

eller vårdpersonalen ska även kunna ta med och granska data på ett annat ställe kan 

information om patientens medicinintag snabbt och trådlös transporteras till en 

annan enhet via en NFC teknik. (Goldberg, 2019) 

 

NFC (Near Field Communication) eller närfältskommunikation är en teknik som 

innebär att två enheter kan kommunicera och transportera data utan att vara i fysisk 

kontakt med varandra. NFC- kommunicerande enheter kan transportera data när 

enheterna befinner sig nära varandra utan att de behöver kopplas samman. NFC-

taggar befinner sig i många olika former, de kan vara formade som små runda 

nyckelbrickor eller som klistermärken. Strömmen som behövs vid överföring av data 

hämtas från mobilen eller surfplattan där informationen läses. Figur 3:1 visar data 

och energiöverföringen mellan två enheter med NFC teknik (Kjell & Company, 2017). 

 

 
Figur 3:1 Strömförsörjning och överföring av data med NFC (Kjell & Company, 2017) 
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En annan unik funktion med pillerdosan är att den kan genom programmering tala 

alla värdens språk. Produkten kan genom sin talande funktion hjälpa patienten att 

inta rätt medicin från rätt fack vid rätt tillfälle. Produkten är även utrustad med LED-

lampor som visar rätt fack där medicinen ska hämtas. För att underlätta 

användarfunktionen för patienten informerar pillerdosan även hur medicinen ska 

intas/doseras. Det visas även i displayen vilken medicin, från vilken fack och när 

medicinen ska doseras. (Goldberg, 2019).  

 

En display eller bildskärm är ett arbetsredskap som används till elektroniska 

presentationer av bearbetad information från dator, datorsystem, eller TV-mottagare. 

Display kan även användas för kontroll av inmatade uppgifter eller text från t. ex ett 

tangentbord. Det existerar olika typer av digitala bildskärmar och några av dem är 

LCD-skärmar (Liquid Crystal Display), plasmaskärmar, LED-skärmar (Light 

Emitting Diode) mm (Lindholm, 2019). I figur 3:2 kan det illustreras hur 

klockenheten dvs membrantangentbordet och displayen är utformade. 

 

 
Figur 3:2 membrantangentbord och display 

Figur 3:2 visar att knapparna är utrustade med bakgrundsbelysning som betyder att 

de är aktiva när de lyser och att de inte är aktiva när de är släckta. Vid vanlig 

användning av produkten kan endast stoppknappen användas. De andra knapparna, 

dvs upp och nedpilar samt mode och set, används endast vid programmering av 

produkten. För att kunna aktivera och avaktivera dessa knappar måste modeknappen 

hållas in i tre sekunder. De runda knapparna har en diameter på 11 mm och 

stoppknappen har en längd på 21 mm och en bredd på 11,8 mm.  

 

Klockenheten består i huvudsak utav tre komponenter, överdel, underdel och 

membran. LED-lamporna som visar rätt fack när doseringstiden närmar sig sitter i 

de runda hålen på överdelens långsidor. Membranet sitter på överdelens topp och 

den rektangulära hållen som ses i figur 3:3 förenklar kopplingen för elektronik. I de 

två andra små hållen som sitter i överdelens ena kortsida kan halsremmen fästas.  

 

 
Figur 3:3 Utsida och insida av överdelen 
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Det betraktas i figur 3:4 att det finns plats för tre stycken AAA batterier på 

undersidan av underdelen. Förutom batterier så finns det även plats för andra 

komponenter såsom högtalare, vibrator mm. Figuren visar även batteriluckans 

utseende samt att det även finns små håll på kortsidan mitt emot batterierna så att 

högtalarljudet kan nås ut. (Erni & Öhman, 2017) 

 

 
Figur 3:4 Insida och baksida av underdelen med batterilucka 

Pillerdosan består av totalt åtta fack för placering av åtta olika mediciner, vilket 

motsvarar fyra fack på varsin sida av displayen. När doseringstillfällen närmar sig 

visar pillerdosan med hjälp av LED-belysningen rätt fack där medicinen ska tas. 

Denna funktion gör användning av pillerdosan enklare samt att patienten inte 

behöver lägga extra tid att fundera på vilken medicin som ska doseras. Figur 3:5 visar 

hur doseringsasken med småfack är konstruerad. (Goldberg, 2019) 

 

 
Figur 3:5 Förvaringsfack för mediciner 

För att minska risken med att patienten inte tar alla mediciner på en och samma 

gång, exempelvis patienter med psykiska sjukdomar, är förvaringsfacken utrustade 

med varsitt lock som är numrerad med siffrorna 1 – 8. Locken är även försedda med 

prickar vilket underlättar självmedicineringen för patienter som är synskadade. Det 

betyder alltså att lock nummer ett har en prick, lock nummer två har två prickar osv. 

Om patienten ska exempelvis ta mediciner endast från fack nummer ett vid en viss 

tidpunkt, så har patienten endast tillgång till det facket. Detta eftersom produkten är 

programmerad så att den tillåter patienten öppna enbart det facket och inte de andra 
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facken. Figur 3:6 visar hur locken är designade, numrerade och prickade. (Goldberg, 

2019) 

 

 
Figur 3:6 Lock till Förvaringsfack 

Utseende mässigt består pillerdosan av en rektangulär klockenhet och pillerdosor 

som fästas ihop till en enhet. Dosan befinner sig i tre olika färger, dvs grön, blå och 

rosa. För att kunna ta med sig sin pillerdosa när man är på semester eller är ute och 

vandrar kan den antingen bäras runt halsen, förvaras i fickan eller i handväskan. 

Figurerna 3:7, 3:8 och 3:9 visar pillerdosan i olika färger sam hur den ser ut när alla 

delar är klara och monterade. (Goldberg, 2019) 

 

 
Figur 3:7 Pillerdosans slutliga utseende, rosa  

 
Figur 3:8 Pillerdosans slutliga utseende, blå 
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Figur 3:9 Pillerdosans slutliga utsennde, grön 

 
I figur 3:10 längre ner kan pillerdosans längd på 110 mm och bredd på 112,4 mm 

illustreras. Längden på förvaringsfacken är 34,8 mm och bredden på display och 

tangentbordet är 42,8 mm (Erni & Öhman, 2017). 

 

 
Figur 3:10 Pillerdosans mått i [mm] 

Pillerdosans radier och höjd kan illustreras i figur 3:11. Figuren visar att locken har 

en radie på 180 mm, förvaringsfacken har en radie på 15 mm samt att pillerdosan har 

en höjd på 23,5 mm. (Erni & Öhman, 2017) 

 

 
Figur 3:11 Pillerdosans radier och djup i [mm] 
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3.2 Substitutprodukter  
Detta delavsnitt presenterar fyra substitutprodukter i marknaden som har 

självmedicinering som användningsområde. Syftet är att jämföra 

substitutprodukternas funktioner med Dosis. 

 

3.2.1 24/7 Medicase Pillerdosa  
24/7 Medicase är en pillerdosa för förvaring av mediciner för hela veckan. 

Pillerdosan består av sju doseringsaskar med fyra småfack i varje som är försedda 

med text i tre olika språk, dvs engelska, tyska och danska. Dosan befinner sig ett antal 

olika färger och fackavdelarna kan flyttas eller tas bort efter behov. Materialet som 

dosan är tillverkat av är ABC-plast och transparent plast/polykarbonat. Medicase 

väger 275 gram och har en längd på 154 mm, en bredd på 129 mm samt en höjd på 26 

mm. Pillerdosans utseende kan illustreras i figur 3:12 (Mund Care, 2019). 

Pris: 300 kr.  

 

 
Figur 3:12 Doseringsask, 24/7 Medicase 

3.2.2 7 dagars pillerdosett 
7 dagars pillerdosett är en pillerdosa för förvaring av mediciner där patienten själv 

planerar överskådligt sitt medicinintag. Planeringen görs genom att lägga hela 

veckans mediciner i rätt fack i början av veckan. Genom att planera hela veckans 

medicinintag under ett enda tillfälle gör att patienten sparar tid och samtidigt inte 

behöver tänka på vilka mediciner ska doseras varje dag. Dosetten är försett med text i 

engelska. 

 

Figur 3:13 visar att 7 dagars pillerdosetten består utav tre olika färger, gul, blå och 

lila. Den gula färgen innebär doseringar på morgonen, den blåa färgen innebär 

doseringar på middagen och den lila färgen innebär doseringar på kvällen. Det 

betraktas även i figuren att dosetten har en fjärde rad för backup. Ifall om det glöms 

att lägga i mediciner i början av veckan kan backup raden användas som ett extra 
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hjälpmedel. Pillerdosan har en längd på 21,5 cm och en bredd på 12 cm (Vårdväskan, 

2019). 

Pris: 89 kr. 
 

 
Figur 3:13 7 dagars pillerdosett 

3.2.3 Schine Pill Box L 
Schine Pill Box L är en doseringsask för praktisk medicinförvaring. Doseringsasken 

kan med hjälp av jalusiluckor enkelt öppnas, stängas och låsas. Jalusiluckorna gör att 

inga obehagliga utskjutande delar uppstår, vilket gör att användningen blir smidigare 

för patienten. Doseringsasken består av sju kolumner och fyra rader som är avsedda 

för en veckas dosering. Kolumnerna avser veckodagarna, dvs måndag – söndag 

medan raderna avser antal doseringar per dag. Det visas i figur 3:14 att dagarna är 

markerade med text på svenska och att de fyra facken som avser doseringstillfällen 

per dag är numrerade med siffrorna 1 – 4. Figuren visar att dem är också markerade 

med symboler för dygnets olika tidpunkter. 

 

På boxens undersida finns det utrymme i form av en plastficka som kan utnyttjas för 

att förvara ordinationskorten. Genom att ta ut den lösa innerlådan kan boxen enkelt 

tömmas. De transparenta luckorna och den färgade bottnen gör visualiseringen av 

fackets innehåll enklare. Schine Pill Box L befinner sig i två olika färger, dvs blå och 

röd (Apoteket, 2019). 

Pris: 135 kr. 

 

 
Figur 3:14 Schine Pill Box L, röd och blå 
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2.2.4 Anabox kompakt  
Anabox kompakt som visas i figur 3:15 är en doseringsask för förvaring av mediciner 

upp till en vecka och bidrar på detta sätt till en enklare uppföljning av 

medicineringsrutinen. Doseringsasken består i huvudsak utav sju askar, vilket 

motsvarar en ask för varje dag i en enda kassett. Precis som de flesta pillerdosor har 

även den här doseringsasken plats för fyra fack där olika mediciner kan förvaras. 

Facken är både symboliserade med figurer och försedda med text på svenska. 

Symbolerna och texten avser fyra doseringstillfällen per dag, dvs morgon, middag, 

kväll och natt.  

 

Eftersom pillerdosan består av sju askar blir det enklare att ta med sig sina mediciner 

i den vardagliga rutinen. Detta innebär att endast asken som tillhör den aktuella 

veckodagen kan tas med och att askarna som tillhör andra veckodagarna lämnas kvar 

hemma. För att medicinen inte ska kunna blandas ihop kan asken ej öppnas 

ofrivilligt (Apoteket, 2019). 

Pris: 149 kr 

 

 
Figur 3:15 Anabox kompakt 

3.2.5 Resultat av jämförelsen 
Marknadsundersökningen om substitutprodukter har visat att det i jämförelse med 

Dosis existerar i dagsläget inte något hjälpmedel på marknaden som kan genom tal- 

och påminnelsefunktion underlätta självmedicineringen för patienten. Det finns inte 

heller något sätt som läkaren och vårdpersonalen kan använda sig av för identifiering 

av missade doseringar hos patienten. Därför kan det anses vara svårt för läkaren att 

avgöra vad en händelse hos patienten beror på allteftersom läkaren inte kan få 

information om patientens medicinintag. Därför kan det påpekas att Dosis är ett bra 

hjälpmedel både för läkaren/vårdpersonalen och patienten. 
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3.3 Plaster  
Det här avsnittet handlar generellt om plast och plaster som används i medicinska 

produkter. Syftet är att få djupare kunskaper om vad plast är samt hur och med 

vilka råvaror den framställs.  

3.3.1 Allmänt om plaster 
Plast är samlingsnamnet för ett stort gupp av syntetiska material som består av en 

eller flera polymerer tillsammans med ett flertal tillsatsämnen. Syntetiska material är 

till skillnad från naturämnen material som produceras på konstgjord väg via kemiska 

reaktioner (Terslius, 2019). Tillsatsämnena som blandas med plastmassan ger 

plasten olika egenskaper såsom mjukhet, hållfasthet, bakteriedödande, färg och 

flamsäkerhet. Det finns stora mängder tillsatsämnen i en del plaster medan det i 

andra saknas nästan helt. Tillsatsämnen inne i plasten är till viss del rörliga vilket gör 

att de kan med tiden komma upp till plastens yta och på så viss lämna plasten. 

Tillsatserna sprider sig då ut i naturen och i luften och därmed kan medföra skadliga 

effekter på hälsan och miljön (KEMI, 2018). 

 

Plast har med sina varierande egenskaper ett betydande användningsområde i 

dagens samhälle. Plaster kan exempelvis förbrukas inom medicinsk teknik, 

förpackningar, leksaker, bilar mm. De viktigaste råvarorna för framställning av plast 

är mineralolja eller naturgas (Terslius, 2019). Mineralolja är en oljeprodukt som 

består i huvudsak av en blandning av olika kolväten som framställs genom 

destillation med andra förädlingsprocesser (Måsson & Ahlberg, 2019). Naturgas är 

ett fossilt bränsle som bildas genom omvandling och nedbrytning av organiskt 

material i vissa sedimentära bergarter, s.k. moderbergarter (Persson & Erlandsson & 

Norhammar, 2019).  

 

Polymerer som är särskilda molekyler finns i alla plastmaterial. Polymererna är långa 

kedjor som är uppbyggda av en enda sorts småmolekyler och kallas för monomer. 

Monomer är alltså utgångsmolekyler som vid polymerisation fungerar som 

byggstenar i polymerer. När polymerer blandas med tillsatsämnen blir resultatet 

plast i form av små korn som kan med hjälp av olika metoder bearbetas till färdiga 

produkter. (Terslius, 2019) 

 

Plast är lämpligt för gjutning och innebär att materialet kan anta olika former. 

Plasternas egenskaper är fantastiska och dess karaktärsdrag gör att plast befinner sig 

i mängd olika former, från stenhårt till mjuk och flexibelt. Vissa plaster tål kemikalier 

bättre medan andra smälter vi låga temperaturer. En del plaster kan anpassas till 

extrema miljöer och andra är godkända för medicinsk och livsmedelsbruk (Plastics 

Group, 2019). I figur 3:16 kan plasterna framställning och bearbetning illustreras. 
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Figur 3:16 Framställning/tillverkning av plast (Terslius, 2019) 

Plaster kan bearbetas och förädlas genom fräsning, bockning, limning, svetsning, 

borrning, svarvning, polering eller varmformning. För att kunna utsätta plaster i 

olika temperaturer och kemikalier kan deras egenskaper bearbetas både mot kyla och 

värme. På grund av plasternas unika egenskaper kan dem helt enkelt användas och 

anpassas för massor av olika ändamål och funktioner. Plasterna unika egenskaper gör 

att dem kan i många fall ersätta andra material såsom metaller (Plastics Group, 

2019). 
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3.3.2 Plaster i medicinska produkter 
Genom sina unika egenskaper har förbrukning av plast reducerat kostnaden för 

medicinska produkter. Syftet med detta delavsnitt är att presentera de tre mest 

tillämpade plasterna i medicinska produkter och utifrån deras egenskaper välja en 

av de som är lämpligt för tillverkning av pillerdosan.   

 

3.3.2.1 Polypropen (PP) 

Polypropen är en delkristallin icke-transparent termoplast som är uppbyggd av de två 

byggstenarna i allt organiskt material, kol och väte, till kedjeformiga 

molekylstrukturer. Propenplastens egenskaper bestäms utifrån likformigheten i 

kedjestrukturen, längd och längdfördelningen hos molekylkedjorna samt andra 

molekylgrupper som eventuellt byggts in eller sampolymeriserats i huvudstrukturen. 

Propenplasten är färglös, men kan färgas i flera olika färger, från transparenta till 

sådana som är genomsynliga. Propenplast är med sina unika egenskaper mot 

kemikalier godkänd för att komma i kontakt med livsmedel och medicinska 

produkter. Propenplast får endast innehålla färgämnen och andra tillsatser som är 

godkända av livsmedelsverket när den kommer i kontakt med livsmedel och medicin 

(Plast och Kemibranscherna , 2019).   

 
Råvarorna som används för framställning av propenplast är gas och råolja. 

Tillverkningen sker genom att monomererna, dvs grundbyggstenarna, läggs i ett 

reaktionskärl för att under inverkan av värme och tryck byggas till kedjeformiga 

strukturer. Propenplast framställs i form av granulat eller pulver som kan därefter 

bearbetas i bearbetande industrier. Den bearbetande industrin smälter granulatet 

eller pulvret i plastbearbetningsmaskinerna för att därefter formas och avsvalnas till 

färdiga produkter. Det tillsätts inga kemikalier vid formningen, men ett undantag är 

att propenplasten kan utsättas för färgämnen så att de slutgiltiga produkterna kan 

anta olika färger (Plast och Kemibranscherna , 2019). 

 

Material som tekniska produkter tillverkas av måste i vissa fall uppfylla krav på 

livslängd och andra egenskaper som minskar risken för brand i till exempel 

kabelisoleringen. Därför kan produkter som tillverkas av propenplast innehålla 

varierande halter av värme-, sol, flamskyddsmedel- och andra stabilisatorer. 

Miljömässigt kan propenplast återvinnas och antingen återanvändas till nya 

produkter eller användas för energiåtervinning då propenplast består av rent bränsle 

(Plast och Kemibranscherna , 2019).  

 

Huvudegenskaperna för propenplast är att materialet har god kemikalieresistans, god 

glidbarhet, låg densitet, god svetsbarhet, svår att limma, hög temperaturbeständighet 

samt att mekaniska och elektriska egenskaperna bevaras även i vatten. Propenplast 

används exempelvis inom maskin och fordonstillverkning, elektronik, 

hushållsmaskiner, livsmedels- och medicinteknik mm. (Plastics Group, 2019) 
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3.3.2.2 Polyvinylklorid (PVC) 

PVC är en amorf termoplast som är mångsidig och befinner sig i många modeller och 

egenskaper. Råvarorna som används vid framställning av PVC är vanligt koksalt (57 

%) och fossil olja eller gas (43 %). Syftet med användning av vanligt koksalt är att 

tillverka klor och lut. Klor används därefter vidare för tillverkning av PVC, medan lut 

som är en viktig råvara skickas till massindustrier. Med hjälp av oljan eller 

naturgasen tillverkas eten som sedan får reagera med kloret. Efter klor och etenens 

reaktion med varandra blidas vinylklorid, dvs utgångmolekyler som kallas för 

monomer. När vinylkloriden polymeriseras ihop till långa molekylkedjor blir 

resultatet PVC (Golvbranschen, GBR, 2019).  

 

PVC är med sina unika egenskaper en av de mest använda plasterna i världen som 

kan med tillsatsämnen anpassas och användas inom olika användningsområden, från 

extrem mjuka produkter som blodpåsar inom sjukvården till mycket hårda produkter 

som vatten- och avloppsrör. Tillsatsämnen som kan blandas med PCV är fyllmedel, 

mjukgörare och värmestabilisatorer (Golvbranschen, GBR, 2019). 

 

Alla plaster kan i stort sätt smältas och formas till nya produkter. Miljömässigt är 

PVC en plast som har god återanvändningsförmåga. PVC kan återvinnas och 

återanvändas flera gånger, upp till sju gånger, utan att tappa sina funktioner och 

egenskaper (Golvbranschen, GBR, 2019).  Eftersom PVC innehåller klor kan den vid 

ofullständig förbränning bilda halogenkolväten som bl. a dioxin. Dioxinbildning kan 

motverkas genom att undvika ofullständig förbränning (Stockholmsregionens 

Avfallsråd, 2007). Dioxiner finns även i maten, främst i feta animaliska livsmedel 

som fisk, kött och mejeriprodukter. Dioxiner kan vara farlig för små barn, men det 

beror på hur känsligt man är och hur mycket av ämnet man får i sig 

(Livsmedelsverket, 2018). 

 

Huvudegenskaperna för PCV är att materialet har god kemikalieresistans, hög 

styvhet, lättbearbetat, hög slagseghet, lätt att limma, god svetsbarhet, god 

dimensionsstabilitet och elektriskt isolerande. Denna plast används exempelvis inom 

kabelskydds och gasrör, laboratorier och maskintillverkning, byggpaneler, 

isolationsmaterial, skylt och material mm (Plastics Group, 2019).  

 

3.3.2.3 Polyeten (PE) 

Etenplast är en delkristallin termoplast med liknande egenskaper som propenplast. 

Etenplast framställs precis som propenplast av de två vanligaste byggstenarna i 

organiska material, kol och väte. Etenplastens egenskaper är beroende av storleken 

på förgreningar och längden på molekylkedjorna. Kemiskt sett är etenplast närmast 

besläktad med exempelvis vaselin och paraffin som är en vaxlik blandning av 

kolväten. Etenplast är färglös, men kan färgas i olika färger, från transparenta till 

sådana som är vita och genomsynliga. När etenplast kommer i kontakt med livsmedel 

och medicin får den endast innehålla färgämnen och andra tillsatser som är 

godkända av livsmedelsverket (Plast och Kemibranscherna, 2019). 
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Råvarorna som används för framställning av Etenplast är gas och råolja. 

Tillverkningen sker genom att monomererna, dvs grundbyggstenarna, läggs i ett 

reaktionskärl för att under inverkan av värme och tryck byggas till kedjeformiga 

strukturer. Etenplast levereras därefter till bearbetande industrier i form av granulat 

eller pulver. Den bearbetande industrin smälter granulatet eller pulvret i 

plastbearbetningsmaskinerna för att därefter formas och avsvalnas till färdiga 

produkter. Det tillsätts inga kemikalier vid formningen, men ett undantag är att 

etenplast kan utsättas för färgämnen så att de slutgiltiga produkterna kan anta olika 

färger (Plast och Kemibranscherna, 2019). 

 

Det ställs krav att material som tillämpas i tekniska produkter måste uppfylla vissa 

egenskaper såsom livslängd och fördröjning av brand i till exempel kabelisoleringen. 

Detta medför att produkter som tillverkas av etenplast kan innehålla varierande 

halter av värme-, sol, flamskyddsmedel- och andra stabilisatorer. Miljömässigt kan 

propenplast återvinnas och antingen återanvändas till nya produkter eller användas 

för energiåtervinning då använd propenplast består också av rent bränsle (Plast och 

Kemibranscherna, 2019). 

 

Huvudegenskaperna för etenplast är att materialet har utmärkt slagseghet över ett 

brett temperaturområde, låg vattenabsorption, livsmedelsgodkänd, god elektriska 

egenskaper, svår att limma, låg friktionskoefficient, god kemikalieresistans, 

mekaniska och elektriska egenskaperna bevaras även i vatten och stor 

längdutvidgning.  Etenplast används exempelvis inom livsmedelsindustrin, rör, 

behållare, produkter som kräver låg friktionskoefficient, isolationsmaterial mm 

(Nordic Plastics Group, 2019).  

 

3.4 Tillverkare av plastprodukter 
Plastic Produkter AB, PlastFormning AB, Mälarplast AB, Sundplast och Pamex 

Plastic AB Plast är några tillverkare av plastprodukter som har identifierats. På 

grund av brist på tid presenteras endast tre av de ovannämnda tillverkarna för 

vidare undersökning. 

 

3.4.1 Plastic Produkter AB 
Plastic Produkter AB är ett plasttillverkande företag i Bromma som erbjuder många 

olika typer av tjänster. Företagets affärsidé är ”att genom erfarenhet minimera tid, 

kostnad och felmarginal vid framtagande av produkter i plast”. Med sin bredda 

kompetens inom branschen erbjuder företaget allt från problemlösning, materialval, 

analyser felsökningar och visualiseringar till tillverkning av plastdetaljer från idé till 

produktion. Företaget kan med sin verksamhet och fabriker erbjuda service som 

tillfredsställer kundens hela produktionsbehov. Plastic Produkter AB har en stor 

erfarenhet om plast och vet vad som är genomförbart. Detta leder till att företaget 
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bidrar med sitt trygga program och maskiner till ett gott resultat (Plastic Produkter, 

2019). 

 

Produktionstid för verktyg och utfallsprov fastställs efter att företaget har 

tillsammans med kunden gått igenom material och bearbetning. Leveranstiden 

bestäms med utgångspunkt av utfallsprov eller ritningsgodkännande, vilket räknas i 

tid fr.o.m. denna tidpunkt. För att göra enklare för kunden att prova sin produkt på 

marknaden utan att bygga in sig i stora startkostnader anpassas företagets flexibla 

produktionsresurser och tekniker till både produkt och seriestorlek. Plastic Produkter 

erbjuder de flesta bearbetningsmetoder som kan tillhandahålla både små och stora 

serier. Företagets bearbetningsmetoder är skärandebearbetning, laserskärning, 

limning, vakuumformning, formsprutning, strängsprutning och formblåsning 

(Plastic Produkter, 2019).  

 
Produktionen inträffar i de flesta fall av en offert vilket i förekommande fall hanteras 
enligt följande räkning som tabellen nedan visar. 
 

 
Tabell 3:1 Prislista, Plastic Produkter (Plastic Produkter, 2019) 

Betalningen sker antingen i förskott avseende verktyg och ingående materialkostnad, 

vid avrapportering eller enligt kundens och företagets överenskommelse. Övriga 

betalningar sker enligt offert och vid avbruten process sker en debitering för 

nedlagdarbete (Plastic Produkter, 2019).  

 

3.4.2 PlastFormning AB 
PlastFormning AB är ett väletablerat kvalitetsföretag med hög teknisk kompetens och 

en av de ledande tillverkarna inom plastområdet. Företaget anser att plast är ett 

flexibelt, hållbart och mångsidigt material som kan användas inom olika områden. 

Företaget har specialiserat sig på vakuumformning därför att det är en snabb, 

anpassningsbar och kostnadseffektiv tillverkningsmetod som kan anpassas väl för 

både stora och små serier. Företaget kan genom erfarenhet om teknikutveckling och 

materialkunskap erbjuda sina kunder ändamålsenliga tekniska lösningar och 

produkter av hög kvalitet. För att vara ett ledande företag inom branschen har 

PlastFormning specialiserat sig på att tillverka allt från jordnära industridetaljer till 

spektakulära reklamartiklar. För att nämna några exempel tillverkar företaget 

maskininklädnader, tråg, diskmaskinsunderlägg, transportförpackningar, varuställ 

och skyltar (PlastFormning, 2019). 
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Marknaden uppfattar PlastFormning AB som ett företag som ”är teknikkunnig med 

hög kompetens och stor bedd, Sätter kvalitet och omsorg i centrum, lyssnar och 

förstår kundens behov, ger bra service och arbetar för långsiktiga relationer samt tar 

helhetsansvar och levererar kundanpassade lösningar”. För att få det förväntade 

kvalitén styrs produktionen av ett material- och produktionsstyrningssystem (MPS) 

som underlättar planering, avrapportering och avvikelsehantering, vilket ger full 

spårbarhet på verksamheten. För att påverka miljön så lite som möjligt arbetar 

företaget målmedvetet med ständiga förbättringar. Företaget arbetar ständigt med att 

övergå till miljövänliga material och arbetsmetoder genom användning av 

återvinningsbar termoplast vid vakuumformning som är fria från skadliga kemikalier 

(PlastFormning, 2019).  

 

När plasten formats till färdig produkt kyls den av för att därmed påbörja 

efterbearbetningen. Precis som vakuumformning kräver efterbearbetning 

yrkeskunnande och noggrannhet. Några metoder som PlastFormning använder för 

den mekaniska bearbetningen är laserskärning, varmbockning, 5-axlig CNC-fräsning, 

ultraljudssvetsning och limning (PlastFormning, 2019). 

 

3.4.3 Mälarplast AB 
Mälarplast AB är en leverantör av kundanpassade plasttekniska lösningar som 

arbetar snabbt för att anpassa sin produktion och leverans till kundens behov och 

önskemål. Företaget är med sina korta ledtider och leveranssäkerhet på närmare 100 

% en ledande tillverkare av plastdetaljer från tillverkning till montering och 

packning. Genom sin anpassningsbara förmåga kan Mälarplast leverera allt från en 

plastdetalj till kompletta, färdigpackade systemlösningar. företaget är därtill en 

underleverantör som kan genom formsprutning och formpressning bearbeta både 

härd- och termoplaster. För att öka sin förmåga att lösa kundernas behov och 

förväntningar har företaget även en egen konstruktions- och formverktygsavdelning. 

Företaget kan med hjälp av sin bredda maskinpark och ett stort nätverk av 

samarbetspartners hitta den bästa lösningen för varje produkt (Mälarplast AB, 2019). 

 

Mälarplast AB är ett miljöanpassad företag som arbetar ständigt med förbättringar 

inom miljöområdet. Företaget använder återvunnet material och arbetar alltid med 

att produktionsspillet som uppstår vid produktionsprocessen ska återvinnas och 

återanvändas. Detta gäller även spillvärmen som företaget utnyttjar idag för 

uppvärmning av fastigheten. Spillvärmen bidrar till att företaget kan med 

ackumulatortankar och värmeväxlare klara en stor del av uppvärmningsbehovet utan 

extra energitillskott. Eftersom plastbearbetning är energikrävande investerade 

Mälarplast AB under 2018 i en solcellsanläggning som ger ca 120 MWh per år. Detta 

bidrar till att ca 10 % av företagets elförbrukning kommer från solcellsanläggningen 

(Mälarplast AB, 2019). 
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Mälarplast AB bearbetar de flesta termo- och härdplaster samt kan tillverka allt från 

små detaljer till större och färdiga produkter med vikter på runt 4 kg. De största 

maskinerna inom företaget är försedda med 3-axliga portalrobotar. Produkter med 

höga krav på hållfasthet, temperatur och kemikalietålighet bearbetas med CMC 

(Sheed Molding Compound) som är ett glasfiberstärkt polyestermaterial. För att vara 

ledande inom branschen driver företaget också på utvecklingen av bioplast som 

under 2018 motsvarade 30 % av företagets total bearbetade volym (Mälarplast AB, 

2019).  

 

3.5 Tillverkning i Sverige 
Den svenska tillverkningsindustrin är en viktig exportkälla som har utvecklat Sverige 

till ett rikt land. Med intäkterna som motsvarar ca 27 % av landets BNP är 

tillverkningsindustrin en arbetsplats för 600 000 svenskar, där 200 000 av de är 

anställda i utlandsägda industriföretag. Den ökande automatiseringsgraden och 

effektivisering av produktion har trots ökande tillverkningsvolymer minskat antalet 

anställda i svenska tillverkningsindustrin. Att antalet anställda minskade har även 

med lokalisering av de flesta företag som under en längre tid flytta tillverkningen från 

höglöneländer till låglöneländer i Östeuropa och Asien att göra. Torts det håller 

förutsättningarna för lokalisering av tillverkning att förändras till Sveriges fördel 

allteftersom flexibilitet, innovationskraft och tillgång till kompetens börjar betyda 

mer än låga löner. Tillverkningsindustrin i Sverige har med hjälp av kunskap, 

erfarenhet, kompetens och flexibla anläggningar konkurrerat framgångsrikt med 

företag i Europa och på världsmarknaden (M. Ruunbeck, K. Ericsson, A. Eliasson, F. 

Fexe, 2015).  

 

Många tillverkande företag har en positiv syn på staten som anser att Sverige 

erbjuder bra förutsättningar för tillverkningsindustrin. Detta har lett till att närmare 

hälften av företag i tillverkningsindustrin expanderat tillverkningen i Sverige de 

senaste tre åren, främst genom satsningar på automation. Automation med smarta 

robotar och flexibla system ökar omställningsförmågan och därmed sänker 

kostnaderna i produktionen. En del av expansionen har skett i direkt konkurrens 

med företag i utlandet som har visat ett starkt resultat och en positiv bild av läget och 

den närmaste framtiden för svensk tillverkning (M. Ruunbeck, K. Ericsson, A. 

Eliasson, F. Fexe, 2015).  

 

Tillverkningsindustrin i Sverige erbjuder stora möjligheter för kostnadseffektiv och 

högkvalitativ avancerat tillverkning. Landet har med sin anpassningsbara förmåga till 

förändring och utveckling av ny teknik, innovation, utveckling i produktivitet och 

produktteknik internationellt konkurrenskraftiga tillverkningsindustrier. Sverige är 

ett av de få länder i världen som mest fokuserar och spenderar på FoU (forskning och 

utveckling). Procentmässigt går 75 % av företagens FoU-utgifter till forskning som är 

relaterad till tillverkningsindustrin. ICT-utrustning, transportmaterial, kemikalier, 

mineraler och fordon är några exempel på områden där forskning och utveckling är 

främst integrerad. FoU och tillverkningsindustrins integrering skapar avsevärda 
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möjligheter med många fördelar för tillverkande företag som är intresserad av 

verksamhet i Sverige. Sverige är genom sin ledande innovationsförmåga och 

högutbildad arbetskraft, smidiga affärsprocesser, öppenhet för internationellt ägande 

och en stabil ekonomi ett av de mest konkurrenskraftiga, produktiva och 

globaliserade länderna i världen (Ericson, 2019).  

 

Det existerar många anledningar som motiverar företag att tillverka sina produkter i 

den svenska tillverkningsindustrin. För att ett företag ska kunna fortsätta med att 

driva sin verksamhet ska det finnas kunskap, metod, teknik och strategier som alla 

tillsammans bidrar till att företaget kan generera vinster. En förutsättning för ett 

företags överlevnad är att produktionshastigheten måste vara hög. Den höga 

produktionshastigeten möjliggör snabba leveranser som bidrar till nöjda kunder. Den 

höga produktionshastigheten uppnås med hjälp av kvalificerat arbetskraft och 

skickliga ingenjörer. Fördelen med tillverkning i Sverige är att den svenska 

tillverkningsindustrin har tillgång till både utbildat personal och skickliga ingenjörer. 

Men det räcker inte enbart med kvalificerade arbetskraft och skickliga ingenjörer, det 

måste även finnas kunskaper inom automatisering och produktionsteknik. Den 

svenska tillverkningsindustrin representerar idag 10 procent av den globala 

automatiseringsindustrin. Detta är då ett bevis på att den svenska 

tillverkningsindustrin har även kunskap om automatisering och produktionsteknik. 

Dessa faktorer har förstärkt och tillsammans medverkat till en konkurrenskraftig 

tillverkningsindustri i Sverige (Ericson, 2019). 

 

Den svenska tillverkningsindustrin har med hjälp av landets moderna transportnät 

på räls, till havs, på vägar och i luften även placerat sig i den absoluta toppen när det 

gäller logistikkapacitet och transportinfrastruktur. Detta har bidragit till att Sverige 

har med sin bredda mångfacetterat eko-system av leverantörer och 

underleverantörer tillgång till EU, dvs världens största integrerade marknad. Ett 

problem som de flesta tillverkningsindustrier har och är till högsta grad i behov av är 

tillgång till elektricitet. Svensk tillverkningsindustri behöver inte bekymra sig över 

elektricitet då landet är bland de lägsta elkostnaderna i Europa (Ericson, 2019).   

 

Sverige är ett av de få länder i världen som främst fokuserar på djupgående 

forskningsarbete mellan industrin, universitet och regeringen. Den innovativa miljön 

i landet gör att det skapas en motiverad och lojal arbetskraft där relationer mellan 

anställda och chefer är konstruktiva och bygger på förståelse och samarbete. Den 

stabila politiken gör att ekonomiska klimatet i Sverige är bland de mest hälsosamma 

ekonomierna världen över (Ericson, 2019). 
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3.6 Tillverkning i Kina 
Kina är ett land som under kort tid utvecklats som en betydande ekonomisk makt. 

Kinas ekonomiska utveckling och tillväxt har i snitt legat på 9 procent per år i reala 

termer sedan reformpolitikens början i slutet av sjuttiotalet. Reformpolitiken handlar 

i grunden om att liberalisera ekonomin samt att privat företagsamhet blev tillåten. 

Reformpolitiken ledde till att landet öppnade sina gränser för handel med omvärlden 

och att de flesta statliga företag privatiserades eller omstrukturerades. 

Reformpolitiken har även bidragit till att lagar och regler inom det kommersiella 

området utvecklades. Eftersom allt fler utländska företag väljer att köpa och tillverka 

i Kina har landet blivit kallad för ”världens verkstadsgolv”. Trots Kinas starka 

ekonomiska utveckling är välståndet i landet mycket ojämnt fördelat. Det gör att 

landet präglas idag av stora och ökande skiljaktigheter mellan fattiga och rika 

(Schwaag Serger, Widman, 2005).  

 

Många tillverkande företag i Kina har allvarliga problem och bristande skydd av 

arbetstagarnas rättigheter och hälsa. Dåliga arbetsförhållanden på arbetsplatser runt 

om i landet orsakar allvarliga skador och dödsfall hos arbetarna.  De flesta olyckor 

som sker på arbetsplatser i Kina beror dock på att många anställda utsätts  

för farliga kemikalier och explosivt material. Att anställda blir tvungna att utföra 

farligt arbete utan nödvändiga säkerhetsåtgärder skapar farliga arbetsförhållanden 

på arbetsplatser. Allt detta är bevis som pekar på att landet ej följer de internationella 

standarder. Kina saknar även organisationsfrihet som skapar möjligheter till 

formaliserade kollektiva löneförhandlingar. Kinas utveckling kan på sikt bli påverkad 

av arbetskraftsbrist, där arbetskraften uteblir p g a alltför låga löner och dåliga 

anställningsvillkor. Brist på kapacitet och system gör uppföljningen av lagstiftningens 

efterlevnad svårare på många områden i Kina trots att de är mer långtgående än 

många europiska länder (Schwaag Serger, Widman, 2005).  

 

Den kinesiska tillverkningsindustrin har i takt med den snabba utvecklingen även 

orsakat många allvarliga problem för miljön. Den snabba utvecklingen i kombination 

med bristande kunskap och insikt om miljökonsekvenserna har bidragit till 

omfattande nedsmutsning och förslitning av miljön. Orsaken till detta är att 

miljöarbetet på företagen har låg prioritet, samtidigt som det ställs krav på företag att 

själva ansvara för att driva på ett effektivt miljöarbete. För landets stabilitet och 

ekonomiska utveckling visar den kinesiska myndigheten dock ett ökande intresse för 

vad ansvarsfull företagande innebär i praktiken. Allteftersom miljöfrågor har under 

senare tid uppmärksammats och blivit viktigare för allmänheten (Schwaag Serger, 

Widman, 2005). 

 

Produktion av de flesta företag som omlokaliserades utomlands börjar flyttas tillbaka 

till Sverige. En utav många anledningar, enligt Per Hilletoft Professor vid Tekniska 

Högskolan i Gävle, till återflytt av de flesta företag är att tillverkningskostnaden 

utomlands blir mycket dyrare. En vanlig orsak till de höga tillverkningskostnaderna 

är att företag inte tar hänsyn till alla kostnader som tillverkning utomlands kan 
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medföra. Det finns andra anledningar än ekonomiska som också bidrar till att företag 

drar på sin produktion tillbaka till Sverige, men ofta beror det helt enkelt på att 

lönsamhetskalkylen som företag tar hänsyn till är bristfällig. Detta eftersom många 

företag fokuserar enbart på tillverkningskostnaderna vid produktion utomlands, 

vilket bidrar till att andra kostnader i form av exempelvis transportkostnader och 

höga personalkostnader som måste befinna sig vid produktion glöms bort. Många 

företag saknar orsak till att flytta produktion utomlands, utflyttningen sker bara för 

att andra gör det utan att hänsyn tas till alla kostnader och problem med 

omlokaliseringen (Hilletofth, 2017). 

 

Andra anledningar som motiverar till återflytt av tillverkning till Sverige kan handla 

om ändringar i valutakurser, löneförhöjningar, politisk instabilitet eller att 

automatisera produktionen för att minska kostnaderna. Sveriges höga 

automatiseringsgrad bidrar till att företag kan ha bättre fokus på miljö- och 

hållbarhetsfrågor som förstärker företagens varumärken (Hilletofth, 2017). 

 
Tillverkning i Kina kan innebära långa ledtider som är en tid kunden måste vänta för 

att få sitt behov uppfyllt. Långa ledtider som uppstår p g a bristande flexibilitet kan 

leda till att företag inte kan leverera i tid. Detta kan i sin tur leda till att kunden inte 

tror längre på företaget och återgår därmed till en annan leverantör. Att kundanpassa 

sina produkter är inte enkelt om ett företag har sin produktion i ett annat land. 

Kommunikationssvårigheten och den långa avståndet mellan utvecklingsavdelning 

och produktion gör att företag inte kan leverera produkter enligt förutbestämt 

kvalité. Ökande kostnader för logistik och transporter tillsammans med 

språksvårigheter leder till dyra produkter med lägre prestanda (Hilletofth, 2017).  
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3.7 Tillverkningsprocess och maskinkostnader 
Avsnittet presenterar pillerdosan tillverkningsprocess från start till produktion. 

Information om tillverkningsprocessen har hämtats utifrån genomförda mail- och 

telefonintervjuer med Anders Tobiasson på Plastic Produkter AB. Avsnittet går även 

igenom maskiners anskaffningskostnader som behövs för tillverkning av 

pillerdosan   

 

3.7.1 Produktionsstart 
Efter att kunden har presenterat sin idé startar företaget själva processen med att 

skapa en ritning av detaljen som kan överföras till en 3D-program. Detta specificeras 

sedan utifrån konstruktionsritningar med angivande av ytfinheter och toleranser 

mellan olika delar som skall passa i varandra. Därefter brukar det göras tre olika 

typer av prototyper. Den första prototypen är en mockup eller funktionsprototyp för 

olika tester med eller utan användare. Den andra prototypen framställs dels för att 

kunna se hur produkten ser ut i verkligheten samt för att kunna utföra 

förpackningskontroll, funktionskontroll, färgsättning mm. Därefter skapas 

prototyper som går att visa för kunden. Denna prototyp fotograferas tillsammans 

med modell och i miljö, ingående säljmaterial etc. 

3.7.2 Produktion vid eventuella ändringar 
Om det finns risk för eventuella ändringar startar produktionen med det som kallas 

för instegsproduktion. Instegsproduktion är ett sätt som används för att till ett lägre 

ingångspris starta produktion för exempelvis marknadsundersökning, 

provförsäljning eller vid utvecklingssteg där det inte är säker att produkten har nått 

sin slutgiltiga utformning. I detta fall görs verktyg av enklaste karaktär, vilket innebär 

att initialkostnaden hålls nere på bekostnad av styckpriset som blir förhållandevis 

högt. På detta sätt skapas det även möjlighet att till en lägre kostnad ändra delar av 

designen på ett lägre pris och på samma sätt riskminimera. Vid massproduktion eller 

slutgiltig beslutad design är det viktigt att styckpriset minimeras i förhållande till 

seriestorlek och årsförbrukning.   

 

Om efterfrågan är till viss del osäker eller om designen är osäker och eventuella 

ändringar tillkommer kan tillverkningen ske med hjälp av det som kallas för instegs 

formar. Detta innebär att produkten i sig inte blir kostnadsminimerad men 

startkostnader i form av verktyg, fixturer, produktionscellsbyggnad, robotisering etc. 

minimeras. Produktionen blir då förhållandevis billig att starta och kan fungera för 

många 100 000 detaljer, dock med förhöjt styckpris. Denna produktionsmetod 

föredras vid ny design av ny produkt där riskminimering är av vikt. 

 

Dosis är en pillerdosa bestående av sex olika delar som sammanfogas med varandra. 

När det sker en sammanfogning på detta sätt är det enklare att hålla sig till ett 

material, eller i alla fall så få som det absolut är möjligt. Annars brukar det uppstå en 

viss svårighet att få till exakta kvalitetskänslor vid infästningar, skarvar etc.  
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3.7.3 Massproduktion 
Efter att produkten har kommit förbi stadiet instegsverktyg och nått sin slutgiltiga 

utformning och att det inte finns risk för eventuella ändringar kan produktion för ett 

lägre styckpris påbörjas. Det innebär att tillverkningen startar genom att fullödiga 

produktionsverktyg framställes, produktionsceller byggs och robotisering utreds för 

hantering, montage och automatisk packning. Produkten ska alltså gå förbi sex olika 

kontrollsteg innan den kan hamna i massproduktion. Vilka kontrollsteg det är 

framgår i figur 3:17. 

 
Figur 3:17 En detalj måste gå förbi följande steg innan den kan hamna i masstillverkning 

För att uppnå det bästa resultatet och säkerställa den förutbestämda kvalitén, 

funktion, utseende etc. sker arbetet alltså i totalt sju olika steg som presenteras 

närmare i figur 3:18. Figuren visar ett översiktligt förslag på arbetsprocessen innan 

en ny produkt hamnar i produktion.   

 
Figur 3:18 Förberedelser innan produktion 
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3.7.4 Framställning av verktyg 
Normalt brukar det ta cirka 10 – 16 veckor att framställa verktyg för produkter som 

liknar Dosis. Hur lång tid det tar att framställa en produkt är helt beroende av 

insprutningstid och kylningstid i verktyget. Produktionstiden för framställande av en 

produkt skiljer sig stort med tiden det brukar ta för att komma förbi instegsverktyg 

samt den totala tiden för framställande av produktionsverktyg, produktionsceller och 

utredande robotisering för hantering, montage och automatisk packning.  

 

Generellt gäller det att ju mer pengar det satsas i verktyg och fixturer som är avsedda 

för att hålla en detalj på plats så att detaljen kan mätas med stor noggrannhet desto 

fortare går produktionen. Dock bör det tänkas på var brytpunkten rent ekonomiskt 

går för olika seriestorlekar. Vid produktion under 100 000 detaljer är det gränsfall på 

produktionscellsbygge och inte lönsamt med robotisering. Vid serier under 100 000 

detaljer tillkommer även montage som kan vara en trång sektor och ta längre tid än 

själva produktionstiden av de enskilda produkterna. 

 

3.7.5 Maskinkostnader 
För tillverkning av produkter liknande Dosis används många olika typer av maskiner. 

När det gäller skapandet av prototyper används det många olika tekniker från 3D 

Printing till vacuumformning. För framställandet av verktyg och fixturer används 

fräsar, svarvar och gnistmaskiner. Vid framställandet av själva produkten används i 

detta fall formsprutningsmaskiner. Vilka maskiner det krävs för framställandet av 

pillerdosan framgår i figur 3:19.  

 

 
Figur 3:19 Följande maskiner tillämpas för tillverkning av pillerdosan 

 
Kostnaden för en 3D-skrivare som kan skriva ut 3D-objekt upp till 300x400x300 

mm storlek ligger på ca 6000 kronor. Effekten för en sådan skrivare ligger på ungefär 

400 W (Kjell & Company, 2019). Kostnaden för en digital bänkfräsmaskin med 

kylvätskeutrustning och positioneringsutrustning i tre axlar (X-Y-Z) ligger på ca 71 

496 kronor. Motoreffekten för en sådan fräsmaskin ligger på 2 200 W 

(Verktygsstallet, 2019). Kostnaden för en digital svarvmaskin med 

positioneringsutrustning i två axlar ligger på ca 44 900 kronor. Motoreffekten för en 
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sådan svarvmaskin ligger på 1 500 W (Verktygsstallet, 2019). Motoreffekten för en 

formsprutningsmaskin ligger på 3 000 W (Plasticsthermoformningmachine, 2019).  

 

Lönen för en konstruktör ligger på ca 32 550 kronor i månaden och lönen för en 

planeringsingenjör ligger på ca 33 381 kronor per månad (Lönestatistik, 2019). 

Elkostnaden enligt vattenfall ligger på ca 50 öre per kWh. Hyran per kvadratmeter 

för industrilokal/lager ligger på ca 300 kronor (Wadell, 2014).  

 

Smörjmedel till motordrivna maskiner kan schablonmässigt beräknas till 15 procent 

av drivmedelskostnaden. Vid kalkylering av maskinkostnad bör ett tillägg på ca 10 

procent tilläggas för framkörningar mm. Detta leder till att den totala 

drivmedelskostnaden blir 1,25 multiplicerat med drivmedelspriset. Skatt och 

försäkring för motordrivna maskiner ligger på ca 0,1 procent av maskinernas 

anskaffningsvärde. Beräkning av räntan sker med hjälp av medelvärdet av investerat 

kapital. I maskinkalkyler används realräntan som är ca 7 procent (Länsstyrelsen, 

1996).  

 

 

  



 31 

  



 32 

Kap. 4 Genomförande och analys 

Genom tillämpning av Pugh-matris undersöks och presenteras ett plastmaterial och 

en tillverkare av plastprodukter som är mest lämpligt för tillverkning av 

pillerdosan. Därefter genomförs självkostnadskalkylen för att kalkylera fram 

dosans tillverkningskostnad. 

 

4.1 Val av plastmaterial  
Det har presenterats tre olika typer av plastmaterial som anses vara lämpliga för 

tillverkning av Dosis. Dessa plasttyperna är Polypropen (PP), Polyvinylklorid (PVC) 

och Polyeten (PE). För att välja den bästa plasten utav de tre plasttyperna används 

Pughmetoden som kan illustreras i tabell 4:1. Plasttyperna värderas efter hur de 

förhåller sig till de valda egenskaperna. Egenskaperna som valdes är ”god 

kemikalieresistans”, ”hög styvhet”, ”hög temperaturbeständighet”, ”hög slagseghet” 

och ”elektrisk isolerande”. Det existerar i det här fallet inte någon referens som dessa 

egenskaper kan jämföras med, då pillerdosan är helt ny och det handlar om att välja 

rätt material för tillverkning av produkten. Därför poängsätts plasttyperna efter hur 

de uppfyller de uppsatta egenskaperna. Egenskapernas angelägenhet poängsätts vid 

egenskapens vikt, där siffrorna tre innebär en ”måste egenskap”, två innebär en ”bör 

egenskap” och ett innebär en ”bra att ha egenskap”. Ett plustecken betyder att 

materialet uppfyller egenskapen bättre och ett minustecken syftar till att materialet 

uppfyller egenskapen sämre. 

 

 
Tabell 4:1 Tillämpning av Pugh-matris för val av plast 

Ur tabell 4:1 kan summan av plus- och minustecken för material nummer ett, dvs 

Propenplast, beräknas enligt följande beräkning: 

 

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 (+𝑜𝑐ℎ −) = 1 − 1 + 1 − 1 − 1 = −1    (4:1) 

 
Egenskapens viktade summa för motsvarande material beräknas enligt följande 

beräkning: 

 

𝑉𝑖𝑘𝑡𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 = 3 ∗ 1 + 1 ∗ (−1) + 2 ∗ 1 + 3 ∗ (−1) + 2 ∗ (−1) = −1 (4:2) 
 
På motsvarande sätt kan samma beräkningsmetod användas för beräkning av de 
andra materialens plus- och minustecken samt egenskapens viktade summa. 
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4.1.1 Resultat av Pugh-matris för val av plastmaterial 
Resultatet av appliceringen av Pugh matrisen är att material nummer två, dvs 

Polyvinylkarbonat (PVC) är det bästa materialet att välja för tillverkning av 

pillerdosan. Detta då alternativet fick högst antal plustecken i jämförelse med de två 

andra materialen, Polypropen (PP) och Polyeten PE). 

 

4.2 Val av Plasttillverkare 
Det identifierades fem olika tillverkare av plastprodukter, men på grund av brist på 

tid valdes endast tre av de för att undersökas närmare. De tre producenterna som 

valdes är Plastic Produkter AB, PlastFormning AB och Mälarplast AB. Plastic 

Produkter AB och PlastFormning AB ligger i Stockholm medans Mälarplast AB ligger 

i Eskilstuna. Orsaken till att just dessa tre producenter valdes är att de befinner sig i 

eller nära Stockholm, vilket gör eventuella besök hos de enklare. 

 

Syftet är nu att välja en av de tre producenterna. Därför används även i det här fallet 

en Pugh-matris som gör det enklare att välja den bästa av flera tillverkare. Varje 

tillverkare som det visas i tabell 4:2 värderas efter hur den förhåller sig till ett antal 

bestämda krav som tillverkaren ska ha. Villkoren som tillverkarna måste uppfylla är 

att det ska vara ”lätt att få kontakt med tillverkaren”, ”snabba leveranser”, 

tillverkaren ska ha kapacitet att tillverka både ”små och stora serier”, ”hög kvalitet”, 

”lyssnar och förstår kundens behov” samt att tillverkaren ska vara ”ISO certifierade”. 

Precis som ovan existerar det inte någon referens även i det här fallet som de nämnda 

villkoren ska jämföras med. Detta innebär att tillverkarna poängsätts efter hur de 

uppfyller de uppsatta villkoren.  

 

Tabellen 4:2 visar att de bestämda villkoren poängsätts och värderas efter hur viktiga 

de är. Siffrorna tre pekar på ett ”måste krav”, två pekar på ett ”bör krav” samt att 

siffran ett pekar på ett ”bra att ha krav”. Ett plustecken syftar till att tillverkaren 

uppfyller kravet bättre och ett minustecken innebär att tillverkaren uppfyller kravet 

sämre. 

 

 
Tabell 4:2 Tillämpning av Pugh-matris för val av tillverkare 

Ur tabell 4:2 kan summan av plus- och minustecken för material nummer ett, dvs 

Plastic Produkter AB, beräknas enligt följande beräkning: 
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𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 (+𝑜𝑐ℎ −) = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 − 1 = 4    (4:3) 

 

Kravets viktade summa för motsvarande tillverkare beräknas enligt följande 

beräkning: 

 

𝑉𝑖𝑘𝑡𝑎𝑑 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 = 3 ∗ 1 + 2 ∗ 1 + 2 ∗ 1 + 3 ∗ 1 + 2 ∗ 1 + 1 ∗ (−1) = 11 (4:4) 
 
På motsvarande sätt kan samma beräkningsmetod tillämpas för beräkning av de 
andra tillverkarnas plus- och minustecken samt kravets viktade summa. 
 

4.2.1 Resultat av Pugh-matris för val av plasttillverkare 
Resultatet av appliceringen av Pugh matrisen är att tillverkare nummer ett, dvs 

Plastic Produkter AB är den bästa tillverkaren att välja för tillverkning av pillerdosan. 

Detta då företaget fick högst antal plustecken i jämförelse med de två andra 

tillverkarna, PlastFormning AB och Mälarplast AB. 

 

4.3 Självkostnadskalkyl 
På grund av brist på tid och data på nätet har det skett antaganden om vissa 

kostnader som är nödvändiga vid tillämpning av en självkostnadskalkyl. Beroende på 

maskinernas storlek har det antagits att kostnaden för en vacuumformningsmaskin 

kan ligga på ca 100 000 kronor. Anskaffningspriset för en gnistmaskin har antagits 

till ca 30 000 kronor och effekten för motsvarande maskin kan ligga på ca 1 100 W. 

Kostanden för en formsprutningsmaskin kan ligga på ca 150 000 kronor och denna 

maskin kan ha en motoreffekt på 2 500 W. 

 

Andra antaganden som har skett i denna rapport är underhålls- och 

reparationskostnader för maskinerna. Underhållskostnaden ligger på ca två procent 

av maskinkostnaden medan reparationskostnaden ligger på en procent av 

maskinkostnaden. Ett bra och jämnfördelat underhåll minskar risken för 

maskinskador, vilket innebär mindre reparationskostnader. Det har varit svårt att ta 

reda på hur lång tid det kan ta för att framställa en färdig produkt. Därför har det 

antagits att det tar ungefär en halv timma för att tillverka en färdig produkt. Totalt 

har det antagits att det existerar tre stycken konstruktörer och tre stycken 

planeringspersonal. Lokalytan som utnyttjas vid produktion av pillerdosan har 

antagits till att vara ca 200 kvadratmeter, dvs 100 kvadratmeters lageryta och 100 

kvadratmeter för maskinparken.  

 

Det har även antagits att i en sådan tillverkningsindustri kan behövas tre stycken 3D-

skrivare, två stycken vacuumformningsmaskin, två stycken formsprutningsmaskin, 

två stycken gnistmaskin, tre stycken svarvar och tre stycken fräsmaskiner. 

 

När det kommer till kalkyleringen har dessa antaganden utryckts som konstanter, 

vilket innebär att de enkelt kan ändras utan att påverka beräkningarna. 

Beräkningarna ändras automatiskt vid ändring av konstanterna. 
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4.3.1 Offert 

 
För att få offert har CAD-ritningar och bilder på pillerdosan skickats till de tre 

ovannämnda tillverkare av plastprodukter. Det enda företaget som har utifrån 

ritningarna och bilder på produkten offererat är Plastic Produkter AB i Bromma. 

Företaget har indelat offerten i tre olika scenarier. 

 

Scenario nummer ett handlar om det första stadiet som har med skapandet av färdiga 

prototyper utan elektronik att göra. Kostnaden ligger på ca 30 000 kronor. Scenario 

nummer två handlar om instegsproduktion för nya produkter som inte har fått sin 

slutgiltiga utformning. I det här fallet ligger produktionskostnaden på ca 50 000 – 

120 000 kronor. Styckpriset per del under instegsproduktion kommer att ligga på ca 

5 – 10 kronor, exklusive montage och elektronik. Scenario nummer tre handlar om 

massproduktion då produkten har kommit förbi instegsproduktion. 

Försäljningsvolymer vid massproduktion är överstigande 25 000 produkter per 

leverans. Kostnaden för verktyg ligger på ca 150 000 – 300 000 kronor, vilket ger ett 

styckpris på ca 3 – 6 kronor per del, exklusive montage och elektronik. 

 

4.4 tillämpning av självkostnadskalkylen 
För beräkning av pillerdosans tillverkningskostnad används en självkostnadskalkyl 

som baserar sig på direkta och indirekta kostnader.  

 

Sammanställning av maskinernas anskaffningskostnader, underhåll- och 

reparationskostnader samt maskinernas totala energiförbrukning visas i tabell 4:3. 

 

 
Tabell 4:3 Sammanställning av maskinernas anskaffnings, underhålls- och reparationskostnader tillsammans med 

energiförbrukningen 

4.4.1 Direkta kostnader 
De direkta kostnaderna i en självkostnadskalkyl är direkt material (dM) och direkt 

lön (dL). Direkt material är det material som direkt utnyttjas för att framställa en 

produkt. kostnaden för direkt material är helt beroende av produktens vikt och en 

procentenhet för kassation och ingöt. Kassationer brukar uppstå vid produktionsfel 

och innebär att ett visst antal produkter/detaljer blir obrukbara och bör kasseras. De 

uppstår vid fel i maskin, inställning innan fullproduktion och eventuella problem 

med ojämnt material. För att inte få brist beställs därför mer material än vad den 

faktiska produktionen kräver. Ingöt är däremot den del av materialet som blir över i 

transportrör i verktyget vid icke varmgötskanalsformsprutning. Ingöt och kassationer 
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kan ibland åter smältas för att användas på nytt, men detta kan inte alltid vara 

lämpligt.   

 

Genom undersökning av liknande produkters massa har pillerdosans vikt antagits att 

vara ca 300 gram. Utifrån intervjun med Anders Tobiasson på Plastic Produkter AB 

ligger materialkostnaden på ca 30 kronor per kilogram. I en sann kalkyl tas hänsyn 

till ca 5% kassation och 5% ingöt. Materialkostnaden beräknas då enligt följande 

beräkning. 

 

𝑑𝑀 = 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∗ (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑖𝑘𝑡 + 𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝐼𝑛𝑔ö𝑡) 

 

𝑑𝑀 = 30 ∗ (0,3 + 0,3 ∗ 0,05 + 0,3 ∗ 0,05) = 9,90 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟/styck   (4:5) 

 

Direkt material för hela serien, dvs 50 000 produkter, beräknas på följande sätt. 

 

𝑑𝑀 (𝑓ö𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛) = 𝑑𝑀 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘 ∗ 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 

 

𝑑𝑀 (𝑓ö𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛) = 9,90 ∗ 50 000 = 495 000 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟    (4:6) 

 

Direkt lön är den lönekostnad som direkt går till att framställa en produkt. En 

maskinskötare tjänar normalt 24 000 kronor per månad. Om maskinskötaren 

arbetar 8 timmar per dag blir det totalt 160 timmar per månad. Lönekostnaden för 

maskinskötaren blir då 150 kronor per timma. Tobiasson på Plastic Produkter AB 

nämnde att i ett bra fördelat flöde kan en maskinskötare hantera två produkter 

samtidigt. Om det antas att det tar ca en halv timma att framställa en produkt 

beräknas den direkta lönen enligt följande beräkning. 

 

𝑑𝐿 =
Lönekostnad per timma∗Nedlagt arbete per produkt

Antal produkter som hanteras samtidigt
      

 

𝑑𝐿 =
150∗0,5

2
= 37,50 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟/𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘       

 (4:7) 

 

På motsvarande sätt beräknas direkt lön för hela serien på följande sätt. 

 

𝑑𝐿 (𝑓ö𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛) = 𝑑𝐿 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘 ∗ 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘     

 

𝑑𝐿 (𝑓ö𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛) = 37,5 ∗ 50 000 = 1 875 000 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟   (4:8) 

 

Tabell 4:4 visar en sammanställning av de direkta kostnaderna. 

 
Tabell 4:4 Sammanställning av direkt material och direkt lön 
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4.4.2 Indirekta kostnader 
De indirekta kostnaderna i en självkostnadskalkyl är materialomkostnader (MO) och 

tillverkningsomkostnader (TO). Materialomkostnader är kostnader som brukar 

uppstå i samband med processen före tillverkning. Det kan som nämndes ovan vara 

lager-, löner till inköps-, och lagerpersonalkostnader. Den här rapporten redovisar 

inte materialomkostnaden då detta kostnadsslag har antagits att vara ca 200 000 

kronor. Tillverkningsomkostnaderna som uppstår kring själva produktionsprocessen 

är kostnader som är nödvändiga för att produktionen ska kunna utföras. Dessa 

kostnader är avskrivningar på maskiner, startkostnader, lokalkostnad, underhåll och 

reparationskostnader, energiförbrukning, lön till konstruktör och 

planeringspersonal, ränta, smörjmedel till maskiner samt skatt och försäkring. 

 

Maskiner räknas som en anläggningstillgång och avskrivningar på maskiner innebär 

att kostnaden för tillgången delas upp över en längre tid. Denna tid kallas för den 

ekonomiska livslängden och antas vara ca fem år för maskiner. Maskinernas totala 

anskaffningsvärde är enligt tabell 4:3 927 488 kronor. För att få avskrivningen per 

månad multipliceras den ekonomiska livslängden med tolv. Avskrivningar på 

maskiner beräknas enligt följande beräkning. 

 

𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 =
Maskinernas totala anskaffningskostnad

Ekonomiska livslängden
    

 

𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 =
927 488

5∗12
= 15 458, 13 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟/𝑚å𝑛𝑎𝑑    (4:9) 

 

Startkostnaderna som tillkommer i samband med tillverkning av en ny produkt är 

design och formgivningskostnad, konstruktionsanpassning, tidplan och 

offertunderlag. Enligt Plastic Produkter AB ligger kostnaden för design och 

formgivning på 1 850 kronor, kostnaden för konstruktionsanpassning ligger på 1 850 

kronor, kostnaden för tidsplan ligger på 850 kronor och kostnaden för offertunderlag 

ligger på 850 kronor.  

 

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 = 1 850 + 1 850 + 850 + 850 = 5 400 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟  (4:10) 

 

Det behövs ett utrymme på runt 200 kvadratmeter för tillverkning av pillerdosan, dvs 

100 kvadratmeters lageryta och 100 kvadratmeter för maskinparken. Hyran per 

kvadratmeter för industrilokal ligger på ca 300 kronor vilket ger en total hyra som 

beräknas enligt följande beräkning. 

 

𝐻𝑦𝑟𝑎 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟    

 

𝐻𝑦𝑟𝑎 = 300 ∗ 200 = 60 000 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟/𝑚å𝑛𝑎𝑑     (4:11) 

 

Underhålls- och reparationskostnaderna beräknas med hjälp av de bestämda 

procentsatserna. För underhåll motsvarar detta två procent av maskinkostnaden och 
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för reparationer motsvarar detta en procent av maskinkostnaden. Tabell 4:3 visar att 

den totala underhållskostnaden för maskinerna är 18 549, 76 kronor och den totala 

reparationskostnaden för maskinerna är 9 274, 88 kronor. Beräkning av dessa 

kostnader sker med följande formel. 

 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑙ℎå𝑙𝑙 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 ∗ (𝑀𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠𝑎𝑡𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙) 

  

 

𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟 ∗ (𝑀𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑠𝑎𝑡𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)

   

 

Tabell 4:3 visar även maskinernas totala energiförbrukning per månad både i (W) 

och (kWh). Om maskinerna är aktiva åtta timmar om dagen, 160 timmar i månaden, 

blir den totala energiförbrukningen enligt tabell 4:3 3 902, 40 kWh. Enligt vattenfall 

ligger elkostnaden på 50 öre per kWh. Kostnaden för energiförbrukningen beräknas 

på följande sätt. 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐸𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑊ℎ ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔  

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 0,5 ∗ 3 902,40 = 1 951, 20 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟   (4:12) 

 

Det har antagits att det existerar tre stycken konstruktörer och tre stycken 

planeringspersonal på företaget. Enligt lönestatistik tjänar en konstruktör 32 550 

kronor per månad och en planeringspersonal har 33 810 kronor i månaden. 

Beräkning av löner sker på följande sätt. 

 

𝐿ö𝑛 𝑓ö𝑟 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡ö𝑟𝑒𝑟 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡ö𝑟𝑒𝑟 ∗ 𝑀å𝑛𝑎𝑑𝑠𝑙ö𝑛𝑒𝑛  

 

𝐿ö𝑛 𝑓ö𝑟 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡ö𝑟𝑒𝑟 = 3 ∗ 32 550 = 97 650 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟    (4:13) 

 

𝐿ö𝑛 𝑓ö𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑟 ∗ 𝑀å𝑛𝑎𝑑𝑠𝑙ö𝑛𝑒𝑛  

 

𝐿ö𝑛 𝑓ö𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 = 3 ∗ 33 810 = 101 430 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟   (4:14) 

 

Den 7 procentiga realräntan som brukar används i maskinkalkyler ger en kostnad. 

Denna kostnad beräknas på maskinernas totala anskaffningsvärde som hämtas från 

tabell 4:3 på följande sätt. 

 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 ∗ 𝑀𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑠𝑘𝑎𝑓𝑓𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒

Antal månader
 

 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎 =
0,07∗927 488

12
= 5 410,35 𝑘𝑟𝑛𝑜𝑟/𝑚å𝑛𝑎𝑑     (4:15) 
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Smörjmedel till maskinerna motsvarar 25 procent av maskinerna energiförbrukning. 

Kostnaden för maskinernas energiförbrukning beräknades till 1 951,20 kronor. 

Smörjmedelkostnaden beräknas på följande sätt. 

 

𝑆𝑚ö𝑟𝑗𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 = 𝑆𝑚ö𝑟𝑗𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑠 ∗ 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

𝑆𝑚ö𝑟𝑗𝑚𝑑𝑒𝑙𝑒 = 0,25 ∗ 1 951,20 = 487,8 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟     (4:16) 

 

Skatt och försäkring för motordrivna maskiner ligger på ca 0,1 procent av 

maskinernas anskaffningsvärde. Denna kostnad beräknas enligt följande formel. 

 

𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑓ö𝑟𝑠ä𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔

= 𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑓ö𝑟𝑠ä𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑠

∗ 𝑀𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑠𝑘𝑎𝑓𝑓𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

 

𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑓ö𝑟𝑠ä𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔 = 0,001 ∗ 927 488 = 927,49 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟   (4:17) 

 

De indirekta kostnaderna som beräknades ovan ger den totala 

tillverkningsomkostnaden (TO) som enligt tabell 4:5 är 376 053, 42 kronor. 

 

 
Tabell 4:5 Indirekta kostnader 

Påläggssatserna MO-pålägg och TO-pålägg beräknas med hjälp av 

materialomkostnaden och tillverkningsomkostnaden enligt nedanstående formler.  

  

𝑀𝑂 − 𝑝å𝑙ä𝑔𝑔 =
𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑀𝑂

Företagets totala dM
∗ 100 

 

𝑀𝑂 − 𝑝å𝑙ä𝑔𝑔 =
200 000

495 000
= 40 %       (4:18) 
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𝑇𝑂 − 𝑝å𝑙ä𝑔𝑔 =
𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑇𝑂

Företagets totala dL
∗ 100 

 

 

𝑇𝑂 − 𝑝å𝑙ä𝑔𝑔 =
316 539,61

1 875 000
∗ 100 = 16,88 = 17 %     (4:19) 

 

MO-pålägg och TO-pålägg ger tillsammans med direkt lön och direkt material 

produktens tillverkningskostnad som enligt tabell 4:6 är 57,78 kronor per styck. 

 

 
Tabell 4:6 Produktkalkyl 

4.4.3 Resultat av tillämpad självkostnadskalkyl 
Appliceringen av självkostnadskalkylen ger en inblick i vad pillerdosans 

tillverkningskostnad kommer att ligga på. Med hänsyn tagen till de direkta och 

indirekta kostnaderna gav självkostnadskalkylen en tillverkningskostnad på 57,78 

kronor vilket kan avrundas till ca 60 kronor per styck.  

 

För att få veta hur relevant resultatet av självkostnadskalkylen är kan 

tillverkningskostnaden jämföras med offerten från Plastic Produkter AB där det 

framgår att kostnaden för varje del ligger på ca 5 – 10 kronor under 

instegsproduktion. Om det antas att varje del kostar ca 10 kronor blir den totala 

kostnaden per produkt 60 kronor, då pillerdosan består av sex delar. Ur detta dras 

slutsatsen att resultatet av självkostnadskalkylen är tillräckligt relevant när den 

jämförs med kostnadsförslaget från Plastic Produkter AB. 
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Kap. 5 Slutsats 
För prissättningsunderlag var målet med detta examensarbete att kalkylera fram 

Dosis, som är en elektronisk talande pillerdosa för självmedicinering, 

tillverkningskostnad. Avsikten med rapporten var också att föreslå ett lämpligt 

plastmaterial som pillerdosan kan tillverkas av samt att identifiera en producent för 

tillverkning av produkten. Syftet med examensarbetet var även att bestämma var 

produktion av produkten ska ske, i Sverige eller i Kina.   

 

5.1 Pugh-matris för val av plastmaterial 
Rapporten presenterade tre olika typer av plastmaterial för tillverkning av 

pillerdosan. Plastmaterialen som undersöktes i rapporten är Polypropen (PP), 

Polyvinylklorid (PVC) och Polyeten (PE). Pugh-matrisen är en metod som underlättar 

val av flera lösningsalternativ till ett problem tillämpades och ledde till att 

Polyvinylklorid (PVC) är det mest lämpliga plastmaterialet att produkten ska 

tillverkas av. Detta på grund av att materialet uppfyllde de givna egenskaperna och 

fick högst antal poäng i jämförelse med de två andra plastmaterialen. Egenskaperna 

som materialen skulle uppfylla är ”god kemikalieresistans”, ”hög styvhet”, ”hög 

temperaturbeständighet”, ”hög slagseghet” och ”elektrisk isolerande”. 

 

5.2 Pugh-matris för val av tillverkare av plastprodukter 
Det identifierades sex olika tillverkare av plastprodukter, på grund av brist på tid 

valdes endast tre av dessa för att presenteras närmare. De tre producenterna som 

rapporten gick närmare in på är Plastic Produkter AB, PlastFormning AB och 

Mälarplast AB. Enligt Pughmetoden är Plastic Produkter AB den bästa producenten 

då tillverkaren uppfyllde de givna kraven och fick högst antal poäng i jämförelse med 

de två andra tillverkarna. Kraven som sattes upp på producenterna är “lätthet att få 

kontakt med tillverkaren”, ”snabba leveranser”, kapacitet att tillverka både ”små och 

stora serier”, ”hög kvalitet”, ”lyssnar och förstår kundens behov” samt att 

producenten skulle vara ”ISO certifierade”. 

 

5.3 Självkostnadskalkylen 
För kalkylering av pillerdosans tillverkningskostnad tillämpades en 

självkostnadskalkyl som baserar sig på direkta och indirekta kostnader. De direkta 

kostnaderna är materialkostnader som direkt åtgår till produkten och kallas för 

direktlön (dL) och direktmaterial (dM). De indirekta kostnaderna är 

materialomkostnader (MO) och tillverkningsomkostnader (TO). En utgångspunkt för 

indirekta kostnader är att endast kostnader som är nödvändiga för att produktionen 

ska kunna utföras väljas. Genom olika beräkningar mellan direkta och indirekta 

kostnader fås olika påläggssatser (MO-pålägg) och (TO-pålägg) som kan användas för 

att kalkylera fram en produkts tillverkningskostnad. Kapacitetsutnyttjandet vid 

fördelning av maskintid antogs som en konstant i kalkylen och betyder att det enkelt 

kan ändras utan att påverka själva beräkningarna. Det antogs i det här fallet att 
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maskinerna är aktiva under ett skift, dvs 8 timmar om dagen. Det betyder att 

maskinernas utnyttjandetid är relativt kort och därför ger en högre timkostnad. Ju 

mindre maskiner utnyttjas desto högre blir timkostnaden och kan på detta sätt leda 

till att företag kan hamna i en ond spiral. Beräkningarna från självkostnadskalkylen 

gav svar på pillerdosans tillverkningskostnad som blev ca 60 kronor.  

 

5.4 Outsourcing  
När det kommer till outsourcing av produktion finns det en hel del företeelser vilka 

motiverar företag att välja producera sina produkter utomlands. En av de vanligaste 

orsakerna till outsourcing är att många företag vill minimera sina 

tillverkningskostnader. Men leder verkligen outsourcing av produktion till minskade 

kostnader som många företag strävar efter? Att besvara ja på frågan är inget man kan 

vara säker på då outsourcing inte innebär minskade kostnader utan tvärtom kan det 

leda till att det uppkommer en massa andra kostnader som många företag inte ens 

har räknat med i sina kalkyler. En hög kostnad som är vanlig vid outsourcing många 

företag inte tänker på är exempelvis transportkostnader. Många företag tror att 

outsourcing innebär minskade kostnader, men i självaverket stämmer det inte 

eftersom det tillkommer även andra kostnader i form av exempelvis 

personalkostnader som måste vara närvarande på plats för kontroll av produktion. 

Brist på kunskap, låga löner och dålig kommunikation mellan anställda och chefer 

kan leda till att produktionen blir oproduktiv vilket gör att produkten inte uppfyller 

den förutbestämda kvalitén. Språksvårigheter, långa leveranstider och icke kontroll 

över produktion utomlands leder till dålig produktkvalitet som kan i sin tur leda till 

missnöjdhet hos kunden. Då kommunikation, kvalitet och snabba leveranser ligger i 

centrum kan brist på dessa orsaka till att kunden övergår då till alternativa 

leverantörer. Det blir svårt för ett företag att överleva om de inte kan tillfredsställa 

sina kunders behov och önskemål. På sikt kan företag som inte uppfyller sina kunders 

önskemål hamna i konkurs.  

 

Det existerar många fördelar med tillverkning i Sverige som motiverar många företag 

att flytta tillbaka produktionen till hemlandet. Att behärska över språket och ha 

kontroll överproduktion gör produktiviteten bättre och leder till att den slutgiltiga 

produkten får den förutbestämda kvalitén. Den innovativa miljön i landet bidrar till 

att det skapas en motiverad och lojal arbetskraft där relationer mellan anställda och 

chefer är konstruktiva och bygger på förståelse och samarbete som bidrar till en 

effektivare produktion. Den höga automatiseringsgraden i landet skapar möjlighet till 

snabba leveranser och gör att kunders behov och önskemål bli uppfylld. Dessutom 

leder produktion i Sverige till lägre produktkostnad då andra kostnader i form av 

exempelvis transportkostnader och personalkostnader som övervakar produktion 

utomlands försvinner.  

 

En slutsats som kan dras utifrån fördelar och nackdelar med tillverkning i Sverige 

och Kina är att pillerdosan ska tillverkas i Sverige.   
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5.5 Rekommendationer  
Arbetet som utfördes kan vara ett underlag och betraktas som en bra grund för 

Victrix AB att prissätta sin produkt. Det uppstod vissa svårigheter under arbetets 

gång och därför rekommenderas dessa starkt för vidare arbeten.    

 

• För bättre förståelse om liknande produkters tillverkning och hur lång tid det 

tar att producera en sådan produkt är det av vikt att kontakta och besöka 

fysiska företag/producenter. 

 

• Ifall om arbetet kräver att olika tillverkningsföretag skall kontaktas är det 

viktigt att planera och göra det under tidigt stadie då det kan vara svårt att 

komma i kontakt med de, dessutom kan det även ta lång tid att komma i 

kontakt med företag. Vissa företag är inte ens intresserade av att svara och 

komma i kontakt med studenter.  

 

• Arbetet blir mycket enklare om det genomförs på ett fysiskt 

tillverkningsföretag där problemet kan undersökas närmare. Detta på grund 

av att det blir då enklare att inhämta data och siffror som behövs för 

tillämpning av en självkostnadskalkyl 

 

• Det är viktigt att samla in all data som behövs innan arbetet sätts igång. 
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