
Hindersreduceringskostnad

Total investeringskostnad

Ökade investeringskostnader.

Total årligen löpande kostnad.

933 000

962 000

1 895 000

5 587 500

Total engångskostnad

Resultat

Här har summan ökad bruttovinst         adderats till summan lägre 
fasta kostnader        . Detta belopp har sedan reducerats med total 
årligen löpande kostnad        . Resultatet blir ökad vinst         per år 
baserat på vald sannolikhet (färg).

Sannolikhetsfördelning

15 002 500

6 822 500

22 500

24 082 500
Ett värdet gällande endast om alla faktorer 
realiseras. Stor överskattningsrisk.

Ett värde med en risk för 
överskattning.

Ett värde med relativt liten risk för 
kraftig över- eller underskattning.

Ett värde utan risk för överskattning 
men stor risk för underskattning.

Säkerhetsvärde

Normalvärde

Maxvärde

Mellanvärde

25
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OBS! Detta är endast en demoversion av ett GoPlan-resultat. 
Det innebär att strukturen, av pedagogiska skäl, är förenklad jämfört med ett verkligt resultat. 
Strukturen får ej kopieras och spridas utan tillstånd av S&T Framework AB. 

www.stframework.se

Inrätta en systemsupportavdelning i 
produktionen med två nyanställda.

Tills nu har systemsupporten handlagts av 
personal inom produktionsstyrningen. En ny 
avdelning med systemsupport ska nu tas fram. 
Två nyanställda för området kostar 1 800 000 kr 
om året. De behöver utbildning för våra system, 
vilket vi köper in från Systema International AB 
för totalt 52 000 kr. Resor till, och logi vid, 
utbildningsplatsen tillkommer med en kostnad 
på 10 000 kr. Innan dessa två är uppe i full 
kapacitet fordras en inkörningsperiod med 
handledare till en kostnad på 5 000 kr. 

Engångskostnad: 67 000 kr.
Årligen löpande kostnad: 1 800 000 kr.

Köpa den senaste versionen av  produktion-
styrnings- och kontrollsystemet Prokoroll.

Den nya versionen innebär följande kostnader:

Migrering av data utförs av IT-avdelningen: 
10 timmar à 500 kr. = 5 000 kr.

Acceptanstester, inklusive testförberedelser, 
utförs av IT-avdelningen: 10 timmar 
à 500 kr. = 5 000 kr.

Utbildning för administrativ personal 
utförs av leverantören: 14 500 kr.

Utbildning för användare utförs av 
IT-avdelningen: 2 000 kr.

Engångskostnad: 26 500 kr.

Årligen löpande kostnad: 0 kr.

Produktiva AB
Målfokuseringsprogram 2018

Målfokuseringsstrukturen är framtagen med hjälp av GoPlan-metoden av 
Produktiva AB i samarbete med personal från S&T Framework AB. 171130.
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Kostnader

Ta fram ett medarbetarutvecklingsprogram.

Två medarbetare från HR utvecklar programmet 
under 40 timmar med en timkostnad på 500 kr. 
= 20 000 kr. Arbetet fordrar först en HRU-utbildning 
inom området till en total kostnad på 8 000 kr. 
Resor till utbildningen och logi kostar 4 000 kr. 

Engångskostnad: 32 000 kr.
Årligen löpande kostnad: 0 kr.

Införa värdegrundscoaching för medarbetarna.

Att införa en förbättrad värdegrund bland 
medarbetarna fordrar coachledning till en beräknad 
engångskostnad på 150 000 kr. Därefter ska de utföra 
grupparbeten under 100 timmar i anslutning till 
arbetet. Arbetet ger undanträngningseffekter till en 
engångskostnad på 100x500 kr = 50 000 kr. Arbetet 
ska genomföras varje år till en kostnad av 20 000 kr.

Engångskostnad: 200 000 kr.
Årligen löpande kostnad: 20 000 kr.
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Ledarskapsutbildning för samtliga chefer.

Företagets 15 chefer ska gå en ledarskapsutbildning 
hos företaget Ledia Education. Kostnaden för detta är 
totalt 150 000 kr. Resor till och från utbildningen samt 
logi kostar 25 000 kr. Utbildningen kommer även att 
ske årligen för nya chefer till en kostnad på 30 000 kr. 

Engångskostnad: 175 000 kr.
Årligen löpande kostnad: 30 000 kr.

2

3
Införa friskvårdsaktiviteter på arbetstid.

Aktiviteten innebär att anlita en friskvårdsledare en 
timme i veckan för 40 timmar om året. Kostnaden är 
500 kr. per gång, vilket blir 20 000 kr. om året. En lokal 
för att genomföra aktiviteterna ska anpassas för en 
5 000 kr. Av företagets 200 anställda beräknas 
ca 50 st. deltaga under 1 timme per vecka i 40 veckor. 
Undanträngningseffektens kostnad beräknas till 
500 kr. per deltagare vilket blir 1 000 000 kr. per år.  

Engångskostnad: 5 000 kr.
Årligen löpande kostnad: 1 020 000 kr.

5
Köpa in ett nytt ärendehanteringssystem.

Ett nytt ärendehanteringssystem från L&P Combila .

Engångskostnader

Kravspecifikation tas fram av IT-avdelningen: 
80 timmar à 500 kr. = 40 000 kr.

Lösningsspecifikation tas fram av 
leverantören: 5 timmar à 1500 kr. = 7 500 kr.

Konfigurering utförs av leverantören: 40 timmar 
à 1500 kr/tim. = 60 000 kr.

Migrering av data utförs av IT-avdelningen: 
10 timmar á 500 kr. = 5 000 kr.

Systemtester utförs av leverantören: 10 timmar 
à 1500 kr. = 15 000 kr.

Acceptanstester, inklusive testförberedelser, 
utförs av IT-avdelningen: 10 timmar 
à 500 kr. = 5 000 kr.

Processmanual tas fram av IT-avdelningen:
60 timmar á 500 kr. = 30 000 kr. 

Årligen löpande kostnader

Utbildning för administrativ personal 
utförs av leverantören: 34 500 kr.

Utbildning för nya användare utförs av 
IT-avdelningen: 10 000 kr.

Licenser,grund + 150 st. användare: 25 000 kr.

Systemsupport (kontorstid) utförs av 
leverantören till ett fast pris: 50 000 kr.

Administration/support/förvaltning utförs av 
IT-avdelningen: 500 timmar à 500 kr. = 250 000 kr.

Engångskostnad: 162 500 kr.
Årligen löpande kostnad: 369 500 kr.

6 8
Hopslagning av produktionsavdelningar 
A, F2 och K4 med gemensamma inköps-
och materialhanteringssystem.

Kostnaden för den organisatoriska 
hopslagningen beräknas till 15 000 kr. 
Bl.a. behövs nya möbler köpas in. 
Ett gemensamt materialhanteringssystem 
ska lösas genom att antalet licenser för 
vårt system Materion ska utökas med 25 st. 
till en kostnad av 25 000 kr om året. Utbildning 
i systemet behövs för 25 personer till en 
engångskostnad av 25 000 kr. Ingen årlig 
utbildning som kostar pengar behövs.   

Engångskostnad: 40 000 kr.
Årligen löpande kostnad: 25 000 kr.
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Anställa tre nya säljare för att bearbeta 
etablerade kunder.

Sökkostnaden att hitta de två nya säljare 
beräknas till 15 000 kr. Utbildning på våra 
produkter tar för dem 20 timmar 
à 500 kr = 10 000 kr. Kostnaden för två nya 
leasingbilar uppgår till 120 000 kr per år. 
Resekostnader och logi i deras arbete 
beräknas till 150 000 kr. per år. Lön för de två 
beräknas uppgå till 1 800 000 kr. En förändring 
av kontorslokalen och inköp av datorutrustning 
till säljarna beräknas till sammanlagt 65 000 kr.

Engångskostnad: 90 000 kr.
Årligen löpande kostnad: 2 070 000 kr.
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Genomföra en årligen förekommande  
marknadsföringskampanj som riktar sig 
till etablerade kunder.

Kampanjen ska ske genom digitala utskick, 
annonsering på nätet, samt postutskick.
Budgeten för digitala utskick är 50 000 kr. dito 
för annonsering är 75 000 kr. och den analoga 
postutskicken har en budget på 50 000 kr. 
Två personer från marknadsavdelningen ska 
utföra arbetet under totalt 80 timmar till en 
arbetskostnad på 40 000 kr. Innan detta kan ske 
ska de genomföra en utbildning i området till 
en engångskostnad på totalt 20 000 kr.  

Engångskostnad: 20 000 kr.
Årligen löpande kostnad: 215 000 kr.
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Införa ett månatligt nyhetsblad till 
etablerade kunder.

Aktiviteten fordrar en medarbetares arbete 
under 40 timmar per år à 500 kr. = 20 000 kr. 
En initial utbildning för direktreklam för den 
ansvarige fordras för att resultatet ska bli så  
bra som möjligt och en budget är för den satt 
till 20 000 kr. som en engångskostnad. 
Kostnad för material, dvs papper och kuvert, 
till utskicket uppgår till 3 000 kr. per år och 
design och tryckerikostnaden till 10 000 kr. 
per år. Utskickskostnaden, i form av porto, 
uppgår till 5 000 kr. per år. 

Engångskostnad: 20 000 kr.
Årligen löpande kostnad: 38 000 kr.
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Vidareutbilda två stycken nykundsäljare.

Två av våra nykundsäljare ska bli effektivare 
genom att genomgå den nya säljutbildningen 
Nova som företaget Intersales i England 
genomför. Utbildningen är upplagd i tre steg till 
en sammanlagd kostnad på 30 000 kr. per 
person, alltså 60 000 kr. totalt.  Tillkommer gör 
resa samt logi till en kostnad på 20 000 kr. 
Utbildningen innebär sedan att eleverna tre 
månader efter utför en uppföljande utbildning 
inom samma utbildningsföretag till en kostnad 
på 10 000 kr. Uppföljningen sker i Sverige och 
innebär att resa/logi tillkommer med 5 000 kr.    

Engångskostnad: 95 000 kr.
Årligen löpande kostnad: 0 kr.

Ökad vinst.

Ökad bruttovinst.
23

Effektvärdering
Lägre rekryteringskostnader.

30 000

50 000

100 000

75 000
De årliga rekryteringskostnaderna är 
ca 150 000 kr. Med en mer innehållsrik 
rekryteringsbas bedöms dessa sänkas 
enligt följande sannolikheter.

Lägre administrationskostnader.

De årliga rekryteringskostnaderna är 
ca 150 000 kr. Med en mer innehållsrik 
rekryteringsbas bedöms dessa kunna 
sänkas med följande sannolikheter.
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Lägre kostnader för säkerhetsaktiviteter.

De årliga kostnaderna för handläggnings-
säkerhet är 50 000 kr. Ett automatiserat 
ärendehanteringssystem bedöms dessa 
sänkas med följande sannolikheter.
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Lägre kapitalkostnader.
19

Snitt-tid råvaruinköp till betald faktura är 
120 dagar. Snabbare IT-support minskar 
den med 10 dagar. Kapitalkostnaderna 
kan sänkas med följande sannolikheter.

Kostnad sålda varor (KSV).

Nuvarande KSV är 70% av ökad 
försäljning. Minskade material-/ inköps-
kostnader bedöms sänka KSV till  68%, 
63%, 58% eller 53% av ökad försäljning        .
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Ökad försäljning.
Den årliga försäljningen är 
ca 200 000 000 kr. Med aktiviteter 9 till
12 bedöms denna öka enligt följande 
sannolikheter: 2%, 7%, 12% och 17%. 
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Lägre sjukskrivningskostnader.

De årliga sjukskrivningskostnaderna är 
ca 300 000 kr. Med identifierade 
aktiviteter 1 till 4 bedöms dessa sänkas 
enligt följande sannolikheter.

Lägre felhanteringskostnader.
16

De årliga felhanteringskostnaderna är
ca  1 200 000 kr. Ett ärendehanterings-
system bedöms sänka dessa med 
följande sannolikheter.

Lägre lagringskostnader.

Hyreskostnaden för dokumentutrymmet 
är 50 000 kr. per år. Ett automatiserat 
ärendehanteringssystem bedöms sänka 
denna med följande sannolikheter.

18

Lägre produktionsavvikelsekostnader.

De årliga produktionsavvikelse-
kostnaderna är ca 1 800 00 kr. Det nya 
systemet Prokoroll bedöms kunna sänka 
dessa enligt följande sannolikheter.

20

Lägre fasta kostnader (inkl. semifasta).
24

Ökad försäljning         minus lägre 
KSV        ger en bruttovinst enligt 
följande sannolikheter.

22 Den sammanlagda summan för 
lägre kostnader         till         ger 
följande sannolikhetsintervall.
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100 000

200 000

150 000

30 000

3 000 000

5 000 000

10 000 000

7 500 000

500 000

700 000

1 000 000

850 000

20 000

30 000

40 000

35 000

50 000

50 000

50 000

50 000

200 000

500 000

800 000

700 000

500 000

800 000

1 500 000

1 150 000

2 720 000

8 820 000

18 020 000

13 920 000

4 000 000

14 000 000

34 000 000

24 000 000

1 280 000

5 180 000

15 980 000

10 080 000

4 330 000

7 230 000

13 690 000

10 510 000

13 14

21

23
24

26

26 25

* Intäkter – kostnad sålda varor

*

Summa engångskostnad: 933 000 kr.
Summa årligen löpande kostnad: 5 587 500 kr.
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Siffrorna anger kr.

Hinder Lösning                   Kostnad

Förändringsarbetet går för 
långsamt då vissa av 
medarbetarna inte förstår syftet.

Informations-
möten.

Våra medarbetare har mindre tid att 
utföra förändringsarbetet än planerat 
pga. sina ordinarie uppgifter.

3 st. externt 
tillsatta 
projektledare.

Underlag till hindersreduceringsberäkning.

5 möten 
á 400 kr. 
= 2 000 kr.

960 tim. 
x  1 000 kr. 

= 962 000 kr. 

Kostnadsinfo.

Information om hur aktiviteternas 
kostnader har beräknats.

Värderingsinfo.

Informations om hur 
värderingen har beräknats.

Slutresultat.

Summering av aktiviteternas 
kostnad och resultatets värde.

Ökad 
bruttovinst.

Fler potentiella medarbetare som vill ha möjlighet att 
utvecklas i arbetet visar intresse att vilja arbeta i företaget.

Ta fram ett nytt medarbetar-
utvecklingsprogram.

Väl fungerande 
värdegrund.

Införa värdegrunds-
coaching för medarbetarna.

Införa friskvårdsaktiviteter 
på arbetstid.

Ökat intresse för medarbetarnas trivsel 
och hälsa hos potentiella medarbetare.

Större utvecklingsmöjligheter 
för medarbetarna.

Köpa in senaste versionen av produktion-
styrnings- och kontrollsystemet Prokoroll.

Effektivare produktions-
styrning och kontroll.

Färre avvikelser från 
normal produktion.

Lägre produktions-
avvikelsekostnader.

Färre försenade 
leveranser till kund.

Införa ett månatligt nyhetsblad 
till etablerade kunder.

Ökad merförsäljning till 
redan etablerade kunder.

Genomföra en årligen förekommande  marknadsförings-
kampanj som riktar sig till etablerade kunder.

Bättre trivsel och 
medarbetarhälsa.

Färre som slutar pga. 
otrivsel och hälsoproblem.

Kortare tid behöver läggas på 
hantering av produktionsavvikelser.

Färre förseningar 
i produktionen.

Snabbare  fakturering 
och betalning av kunden.

Lägre kapital-
kostnader.

Tiden från råvarubetalning 
till betalad faktura minskar.

Hopslagning av produktionsavdelningar A, F2 och K4 med 
gemensamma inköps och materialhanteringssystem.

Ökade stordriftsfördelar inom material-
hanteringen vid avdelningarna A, F2 och K4.

Mindre 
materialåtgång.

Lägre material- och inköpskostnader 
vilket ger lägre kostnad sålda varor. 

Bättre utnyttjande 
av material.

Inrätta en systemsupportavdelning i 
produktionen med två nyanställda.

Snabbare support av 
systemfel i produktionen.

Ledarskapsutbildning 
för samtliga chefer.

Mer kompetenta 
chefer.

Effektivare 
ledarskap.

Medarbetare möts 
med respekt. 

Kortare tid behövs att 
hitta nya medarbetare.

Större rekryteringsbas att 
hitta nya medarbetare ifrån.

Ökad information till 
redan etablerade kunder.

Ökat köpintresse bland 
etablerade kunder.

Lägre fasta 
kostnader.

Medarbetarna kan träna och träffas 
under trevliga omständigheter.

Medarbetarna håller sig 
mer friska.

Ökade stordriftsfördelar genom 
större volymer vid materialinköp.

Ökade kvantitetsrabatter 
hos materialleverantörerna.

Effektivare 
inköpsadministration.

Ökad produktivitet inom 
inköpsadministrationen.

Mindre tid går åt för inköps-
administrationsuppgifter.

Fler 
kunder.

Anställa två nya säljare för att 
bearbeta etablerade kunder.

Vidareutbilda två 
stycken nykundsäljare.

Ökad 
försäljning.

Effektivare 
försäljare.

Fler 
intressenter.

Större marknadsexponering 
mot etablerade kunder.

Ökad säljbearbetning mot 
etablerade kunder.

Ökat köpintresse hos 
etablerade kunder.

Etablerade kunder sprider nyfikenhet 
till nya potentiella kunder.

Ökat köpintresse hos 
nya potentiella kunder.

Fler 
kunder.

Personalvård

IT-system

Organisation/produktion

Marknadsföring, sälj.

Mer kompletta uppgifter 
inför vidare handläggning.

Snabbare ärende-
handläggning.

Enklare funktion för 
inmatning av nya ärenden.

Snabbare distribution av 
ärenden till rätt person.

Lättare att söka och 
att hitta rätt ärenden.

Alla uppgifter inom samma 
ärende finns på samma ställe.

Automatisk 
ärendedistribution.

Effektivare 
sökfunktion.

Mindre risk för fel i 
ärendehandläggningen.

Svårare att missa att 
skriva in viktiga uppgifter.

Effektivare 
Tracking Control.

Enklare att följa upp och åtgärda 
felaktigheter i handläggningen.

Ökad säkerhet för 
handläggningsobjekten.

Ökad noggrannhet 
i handläggningen.

Ärenden kan endast tas del av och 
handläggas av behörig person.

Alla ärenden kan  
lagras digitalt.

Effektiv och säker  
behörighetsinloggning.

Mindre pärm-
utrymme behövs.

Lägre 
lagringskostnader.

Köpa in ett nytt ärende-
hanteringssystem.

Lägre kostnader för 
säkerhetsaktiviteter.

Lägre felhanterings-
kostnader.

Minskad 
administrationstid.

Lägre administrations-
kostnader.

Ökad 
vinst.

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

15

16

17

20

21

24

22

18

19

23
25
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Lägre sjuk-
skrivningskostnader.

Lägre antal 
sjukskrivningsdagar.

Lägre rekryterings-
kostnader.

13

14

Färre ersättningsrekryteringar för medarbetare 
som slutar pga. otrivsel och hälsoproblem.

Värderingsunderlag.

Sluteffekter som ger
grunden för målvärderingen.

Effektserier.

Höger ruta fordrar vänster ruta. 
Vänster ruta ger höger ruta.

Startpunkt.
Här startar arbetet och 
härleds sedan steg för steg åt 
vänster till aktiviteterna.

Aktiviteter att utföra.

Härledda steg för steg 
från målet.

Fordrar         Ger

Effektserier


