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Útdráttur 

Markmið verkefnis var að skoða birgðastjórnun og kostnaðarskiptingu Silíkondeildar 

Össurar, ásamt því að leita að tækifærum til umbóta. Framkvæmd var ABC-greining út frá 

kostnaði, virði og framlegð, til samanburðar núverandi ABC-greiningar Silíkondeildar. Þá 

var framkvæmd ný kostnaðarskipting á beinum og óbeinum framleiðslukostnaði 

Silíkondeildar og niðurstöður bornar saman við kostnaðarskiptingu Össurar. Einnig var 

yfirfarið BOM (e. bill of material) og ROM (e. route of material) fyrir tvær vörur.  

Niðurstöður ABC-greiningar leiddu í ljós að ABC-flokkun Össurar er ekki samkvæmt 

skilgreiningu og ekki rétt miðað við núverandi stöðu. Niðurstöður kostnaðarskiptingar á 

óbeinum kostnaði sýndi að um helmingur af óbeinum kostnaði Silíkondeildar ætti í raun að 

tilheyra öðrum deildum. Er þessi kostnaður talinn er í hundruðum milljóna króna. 

Niðurstöður kostnaðarskiptingar niður á vörur sýndu að þrátt fyrir að heildarkostnaður 

Silíkondeildar lækkaði, hækkaði kostnaður á um þriðjungi vara. Því má sjá að ný 

kostnaðarskipting hafði mikil áhrif á kostnað á vörum. Hins vegar hafði hún lítil áhrif á 

ABC-greiningu út frá kostnaði, en einungis lítill hluti færðust á milli flokka. Við yfirferð á 

BOM og ROM kom í ljós að ekki var til nákvæm skilgreining á hvað ætti að felast í þeim. 

Er hér um að ræða grunninn að öllum kostnaðarupplýsingum Össurar, upplýsingum sem 

notaðar eru við mikilvægar ákvarðanatökur. Því er mikilvægt að þær séu nógu nákvæmar 

til þess að þær leiði ekki til rangra ákvarðana.  

Abstract 

The object of this thesis was to examine inventory management and apportioning of costs 

in Össur's Silicon Department, as well as looking for opportunities for improvement. ABC 

analysis were made with different parameters: cost, value and margin, and compared to the 

current ABC analysis for the Silicon Department. New apportioning of costs were made, 

assigning direct and indirect production costs to products, these were then compared to 

Össur's current apportioning of costs. Finally BOM (bill of material) and ROM (route of 

material) were reviewed for two products. 

ABC analysis results showed that Össur's ABC classification is not in accordance with its 

definition as well as being incorrect when compared to current state. Results of assigning 

indirect costs to departments showed that about half of the Silicon Department's indirect 

costs belong to other departments; to the amount of hundreds of millions in ISK. Results of 

a new apportioning of costs showed that although the Silicon Department's total cost 

decreased, the cost of about a third of their products increased. Therefore it is clear that the 

new apportioning of costs had significant impact on cost of goods. Nonetheless, it had little 

effect on the ABC analysis based on cost. Review of BOM and ROM found that precise 

definition was not available. All of Össur's cost information derives from BOM and ROM, 

which are used as grounds for decision-making. Consequently it is imperative that they are 

detailed enough not to lead to bad decisions.  
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1 

1 Inngangur 

Í þessu verkefni verður áhersla lögð á kostnaðarstjórnun og kostnaðargreiningu í 

Silíkondeild Össurar. Framkvæmdar verða ABC-greiningar sem verða bornar saman við 

núverandi greiningu Össurar. Þá verður kostnaðarskipting Össurar skoðuð og ný 

kostnaðarskipting framkvæmd með verkþáttatengda kostnaðarskiptingu til hliðsjónar ásamt 

því að BOM (e. bill of material) og ROM (e. route of material) verða yfirfarin fyrir tvær 

vörur. 

Kostnaðarstjórnun er einn lykilþáttur í rekstri hvers fyrirtækis, enda einn af áhrifaþáttum 

fyrirtækis á hagnað þess. Ef heildarkostnaður fer yfir heildarinnkomu fyrirtækis verður 

rekstrargrundvöllur lítill. Skiptir því miklu máli að fyrirtæki þekki hvernig kostnaðurinn 

byggist upp, hvað liggur að baki honum og hverju sé í raun hægt að stjórna. Þá skiptir 

einnig máli að þekkja hvernig kostnaður tengist vörum ásamt því hverjar þeirra skili 

mestum hagnaði.  

Snemma á þriðja áratug síðustu aldar kom fram á sjónarsviðið svokölluð hefðbundin 

kostnaðarskipting. Var hún upphaflega hönnuð í Frakklandi til að leitast við að koma í veg 

fyrir að fyrirtæki seldu vörur undir kostnaðarverði (Lebas, 1999). Með breyttum tímum, 

aukinni samkeppni og alþjóðavæðingu hafa mörg fyrirtæki hins vegar leitað eftir nýjum 

aðferðum við kostnaðarskiptingu og kostnaðarstjórnun. Spilar þar stórt hlutverk þróun á 

hlutfallslegri skiptingu milli beinna og óbeinna starfsmanna. Á mynd 1 má sjá hvernig 

þróun hlutfallslegrar skiptingar á stjórnendum og starfsmönnum sem styðja framleiðslu (e. 

overhead) er af heildarkostnaði vara á síðari hluta síðustu aldar (Cokins, 2002). Má þar sjá 

að hlutfall þeirra eykst til muna eftir því sem líður á tímabilið og þó myndin nái aðeins 

fram á lok síðustu aldar má gera ráð fyrir að þróunin sé enn á sama veg, eða að minnsta 

kosti að hún standi í stað.  

 

Mynd 1: Þróun á hlutfallslegri skiptingu milli beinna og óbeinna starfsmanna í framleiðslu á móti 

kostnaði íhluta (Cokins, 2002). 
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Á níunda áratugnum var hins vegar ný aðferð þróuð við kostnaðarskiptingu, verkþáttatengd 

kostnaðarskipting (e. activity-based costing), út frá undirbúningsvinnu frá General Electric 

(de Arbulo-López and Fortuny-Santos, 2010). Má rekja upphaf hennar til alþjóðlegrar 

samkeppni meðal annars í bílaiðnaði, raftækjum og öðrum búnaði. Enn í dag virðast þau 

fyrirtæki sem hafa mestan áhuga á aðferðinni vera þau sem standa frammi fyrir mikilli 

samkeppni, sérstaklega í verði. Með aðferðinni er unnið að því að skipta kostnaði vegna 

óbeinna auðlinda á nákvæmari hátt heldur en hefðbundin kostnaðarskipting gerir. Hefur 

hún oft í för með sér margvíslegan annars konar ávinning sem í flestum tilfellum tengist 

stjórnun og ákvörðunartökum. Þekkt fyrirtæki sem hafa notað aðferðina eru American 

Airlines, HP, Chrysler og póstþjónusta Bandaríkjanna. Notuðu þau hana aðallega við 

stjórnunarlegar ákvarðanir en ekki við birgðastjórnun (Hilton et al., 2008). Á hún 

sérstaklega vel við fyrirtæki þar sem stór hluti starfsmanna eru stjórnendur eða stuðningur 

við framleiðslu, en einnig þau sem eru með fjölbreytt vöruúrval eða hafa áhuga á að stjórna 

kostnaði á nákvæmari hátt heldur en hefðbundin kostnaðarskipting býður uppá (Popesko, 

2010). Þó eru ekki allir sammála um ágæti hennar og virðast rannsakendur skiptast í tvær 

fylkingar, þá sem lofsama hana og þá sem gagnrýna hana. Líklegt er þó að engin slík 

aðferð verði laus við alla gagnrýni enda mörg ólík fyrirtæki víðsvegar um heiminn.  

Í þessu verkefni verður skoðuð birgðastjórnun og kostnaðarskipting í Silíkondeild Össurar. 

Byrjað verður að skoða hvernig ABC-flokkun fyrirtækisins byggist upp. Þá verður 

framkvæmd ABC-greining út frá kostnaði, virði og framlegð út frá gefnum gögnum og 

niðurstöður bornar saman við núverandi flokkun Össurar. Einnig verður skoðað samhengi 

milli kostnaðar og framlegðar vara út frá ABC-greiningum. Við kostnaðarskiptingu verður 

skoðað í hvaða vörur eða deildir starfsmenn stoðdeilda framleiðslu Össurar eru að setja 

tímann sinn og þær niðurstöður notaðar til að skipta framleiðslukostnaði niður á vörur, 

Cogs2 (e. cost of goods sold), á nákvæmari hátt en nú er gert. Þá verður einnig yfirfarið 

BOM (e. bill of material) og ROM (e. route of material) fyrir tvær vörur. Að þessu loknu 

verða settar fram helstu niðurstöður, umræður, næstu skref og framtíðarsýn.  

Niðurstöður ABC-greiningar leiddu í ljós að ABC-flokkun Össurar er ekki samkvæmt 

skilgreiningu og ekki alveg rétt miðað við núverandi stöðu. Þá mátti sjá nokkurt samhengi 

milli kostnaðar og framlegðar vara. Var samhengið meira fyrir vörur í A- og C-flokki út frá 

kostnaði en mun minna fyrir vörur í B-flokki. Þrátt fyrir það er þó nokkur hluti vara sem 

flokkast ekki í sama flokk út frá kostnaði og framlegð.  

Niðurstöður kostnaðarskiptingar á óbeinum kostnaði leiddu í ljós að helmingur af óbeinum 

kostnaði Silíkondeildar ætti í raun að tilheyra öðrum deildum. Er þessi kostnaður talinn í 

hundruðum milljóna króna. Niðurstöður kostnaðarskiptingar á vörur sýndu að þrátt fyrir að 

heildarkostnaður Silíkondeildar lækkaði, hækkaði kostnaður á um þriðjungi vara. Því má 

sjá að ný kostnaðarskipting hafði mikil áhrif á kostnað á vörum. Hins vegar hafði hún lítil 

áhrif á ABC-greiningu út frá kostnaði, en einungis lítill hluti vara færðust á milli flokka. 

Niðurstöður á yfirferð á BOM og ROM leiddu í ljós ekki var til nákvæm skilgreining á 

upplýsingum sem þar voru. Notast var við skilgreiningu sem fengin var frá sérfræðingi 

framleiðslustjórnunar. Samanburður á mælingum og skráðum gögnum sýndu að mælingar 

reyndust í flestum tilfellum utan marka. Upplýsingar í BOM og ROM eru grunnur að 

öllum kostnaðarupplýsingum á framleiðsluvörur Össurar. Geta þessar upplýsingar verið 

notaðar við mikilvægar ákvarðanatökur og þurfa notendur þeirra að geta treyst því að þær 

séu réttar.  
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1.1 Bakgrunnur fyrirtækis 

Össur er stoðtækjafyrirtæki sem starfar um allan heim en er með höfuðstöðvar á Íslandi. 

Var það stofnað árið 1971 af stoðtækjafræðingnum Össuri Kristinssyni, sem er sjálfur 

notandi gervilima. Var fyrirtækið lengi vel tiltölulega lítið á heimsmælikvarða og 

framleiddi einungis gervilimi. Um síðustu aldamót varð hins vegar mikil breyting á 

starfseminni og stækkaði það ört með kaupum á fyrirtækjum víðsvegar um heim. Er það í 

dag orðið leiðandi bæði á sviði stoðtækja og spelkna með 18 starfstöðvar og um 2100 

starfsmenn um allan heim, þar af um 400 á Íslandi (Össur, 2014a; Össur, 2014b). Mynd 2 

sýnir dreifingu starfsstöðva Össurar um allan heim ásamt heildarsöluvirði seldra vara árið 

2013. Má þar sjá að söluvirði skiptist nokkuð jafnt á milli Evrópu og Ameríku en einungis 

lítill hluti þess er í Asíu. 

 

Mynd 2: Starfsstöðvar Össurar og heildarsala í USD árið 2013 (Össur, 2014b). 

Slagorð Össurar er Líf án takmarkana og leggur fyrirtækið mikið upp úr því að auka 

hreyfigetu einstaklinga með fjölbreyttu vöruúrvali (Össur, 2014a). Upphafleg vara 

fyrirtækisins er svokölluð silíkonhulsa, sem Össur fékk einkaleyfi fyrir árið 1986. Hún er 

sett undir svokallaða harða hulsu til að minnka óþægindi notanda.  

Á mynd 3 má sjá þá silíkonhulsu sem er hvað næst upprunalegri silíkonhulsu Össurar. 

Varð hún fljótt vinsæl þrátt fyrir litla markaðssetningu en eftirspurn eftir henni var meiri en 

fyrirtækið gat annað, til að byrja með (Ólafsson, 2008).  
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Mynd 3: Silíkonhulsan Iceross Original. 

Í dag er Össur með margar tegundir af silíkonhulsum ásamt því að breidd vöruúrvals hefur 

aukist til muna. Bíður Össur nú upp á heilstæðar lausnir fyrir notendur stoðtækja og 

spelkna um allan heim. 

1.2 Markmið 

Markmið verkefnis var að yfirfara ABC-flokkun Össurar og skoða kostnaðarskiptingu 

Össurar ásamt því að leita að tækifærum til umbóta.  

Framkvæmd var ABC-greining út frá kostnaði, virði og framlegð vara á gefin gögn fyrir 

Silíkondeild Össurar og hún borin saman við núverandi ABC-greiningu Össurar út frá 

kostnaði. Einnig var skoðað hvort samhengi væri á milli kostnaðar og framlegðar vöru.  

Farið var ofan í kostnaðarskiptingu á beinum og óbeinum kostnaði framleiðslu 

Silíkondeildar og hún borin saman við verkþáttatengda kostnaðarskiptingu. Sérstaklega var 

skoðað hvort hægt væri að tengja tíma starfsmanna í framleiðslu og stoðdeildum beint við 

vörur eða stöðvar Silíkondeildar. Voru þær niðurstöður notaðar til að skipta kostnaði vegna 

þeirra niður á deildir. Þá voru valdar tvær vörur og upplýsingar í BOM (e. bill of material) 

og ROM (e. route of material) yfirfarnar og bornar saman við mælingar. Út frá því var 

skoðað álag á starfsmenn út frá mælingum og það borið saman við niðurstöður á yfirferð á 

BOM og ROM.  

Unnið var að því að svara eftirfarandi spurningum:  

 

1. Er núverandi ABC-flokkun samkvæmt skilgreiningu Össurar? 

 

2. Hvert er samhengi milli kostnaðar og framlegðar hjá Össuri? 

 

3. Sýnir samanburður á núverandi kostnaðarskiptingu hjá Össuri og verkþáttatengdri 

kostnaðarskiptingu mikinn mun? 
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1.3 Uppbygging Ritgerðar 

Fyrsti kafli fjallar um bakgrunn fyrirtækisins, markmið, uppbyggingu ritgerðar og 

takmarkanir. Annar kafli fjallar um fræðilega aðferðarfræði og hvernig hún var notuð við 

rannsókn. Þriðji kafli er fræðileg umfjöllun um ABC-greiningu og kostnaðarstjórnun. 

Fjórði kafli fjallar um vettvangsrannsókn þar sem farið er yfir framkvæmd á ABC-

greiningum, kostnaðarstjórnun og yfirferð á BOM (e. bill of material) og ROM (e. route of 

material). Fimmti kafli inniheldur umræður. Sjötti kafli er samantekt á niðurstöðum. 

Sjöundi kafli tekur fyrir mögulegar umbætur og sá áttundi næstu skref og framtíðarsýn.  

1.4 Takmarkanir 

Verkefni takmarkast að miklu leyti af tíma rannsóknar, sem í þessu tilfelli eru 30 ETC 

einingar eða ein námsönn. Hafði það helst áhrif á tíma fyrir mælingar á beinum 

framleiðslutíma starfsmanna.  

Töluleg gögn í verkefninu takmarkast við þær upplýsingar sem fyrirtækið Össur var tilbúið 

að láta af hendi og fjölda mælinga sem hægt var að ná. Í þeim tilfellum sem ekki voru til 

töluleg gögn og ekki hægt að gera beinar mælingar voru starfsmenn beðnir um að gera 

áætlun. Ekki er víst að það gefi alveg sömu niðurstöðu og ef til væru skráð gögn. Ekki 

gafst tími til að mæla alla verkþætti ásamt því að höfundi getur hafa sést yfir verkþætti sem 

ekki fóru fram á þeim tíma þegar mælt var. Getur þetta takmarkað niðurstöðu verkefnis. 

Valið var að skorða verkefnið við Silíkondeild þar sem upphafleg vara fyrirtækisins, 

svokölluð silíkonhulsa, er framleidd. Silíkondeildin er einnig ein af fáum 

framleiðsludeildum sem ekki notar íhluti frá renniverkstæði fyrirtækisins eða öðrum 

framleiðsludeildum, að einum íhlut í einni vörutegund undanskilinni. Því var ekki leitað 

eftir tengingum á beinum né óbeinum kostnaði við aðrar deildir fyrirtækisins.  

Skipting á tíma óbeinna starfsmanna takmarkast við skráningar sem þeir framkvæmdu yfir 

takmarkað tímabil og þeir síðan notuðu til að gera áætlun yfir lengra tímabil. Er það háð 

því að starfsmenn muni hvað þeir voru að gera á hverjum tíma, hve langan tíma það hefur 

tekið ásamt því hvort þeir vilji gefa upp slíkar upplýsingar. Einnig voru starfsmenn beðnir 

að skrá niður verkþætti, tímalengd þeirra og hvaða vöru, stöð eða deild hann tengdist. Var 

þetta háð því að starfsmenn gæfu sér tíma til að skrá þetta. Sá tími sem starfsmenn gátu 

ekki skipt niður á deildir var skipt jafnt á allar deildir.  

Gagnvart verkþáttatengdri kostnaðarskiptingu þá var ætlunin að skipta kostnaði vegna 

óbeinna starfsmanna niður á vörur. Reyndist það ekki mögulegt þar sem ekki voru til 

skráningar sem tengdu tíma starfsmanna við vörur. Þá gátu starfsmenn sem skráðu tíma 

sinn ekki tengt tíma sinn við vörur. Mögulegt var að skipta tíma þeirra niður á deildir og 

var valið að gera það, þó það sé ekki samkvæmt verkþáttatengdri kostnaðarskiptingu. Þá 

reyndi höfundur ekki að gera nákvæmar greiningar á verkþáttum fyrir rannsókn né að 

ákvarða lykilverkþætti starfsmanna áður en skipting fór fram. Eins var ekki lögð vinna í að 

skilgreina hverjir helstu kostnaðarvakar og kostnaðarsöfn ættu að vera. Höfundur veit ekki 

til þess að Össur stefni á að innleiða slíka skiptingu og því ekki talin þörf á að setja tíma í 

það, enda hefði það tekið stóran hluta af rannsóknartímanum.  
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2 Aðferðarfræði 
Rannsókn fór að mestu fram frá 10.febrúar til 1.maí 2014 en einstaka þættir voru skoðaðir 

frá 1.maí til 1.október 2014. Við rannsókn var notast við aðferðarfræði fyrir 

tilfellisrannsókn (e. case reasearch) úr greininni Effective case research in operation 

management: a process perspective eftir Stuart, McCutcheon, Handfield og Samson 

(Stuart et al., 2002). Mynd 4 sýnir fimm helstu skref aðferðar.  

 

Mynd 4: Aðferðarfræði sem notuð er við rannsókn (Stuart et al., 2002) 

Fyrsta skref aðferðarinnar er að skilgreina rannsóknarspurningu og að byggja upp 

þekkingu um efnið ásamt því að þróa kenningar. Annað skref snýr að því að þróa og velja 

aðferðir og verkfæri sem ætlunin er að nota við rannsóknina. Eru hér til dæmis valdar 

aðferðir til mælinga til þess að ná þeim gögnum sem ætlunin er að greina. Þriðja skref er að 

safna gögnum svo sem viðtölum og mælingum. Hér þurfa rannsakendur að greina hver 

raunveruleg orsakatengsl eru, en oft getur það reynst erfitt þar sem yfirleitt er ekki nægur 

tími til að vinna traust viðmælenda. Skref fjögur er greining gagna en mikilvæg gögn geta 

einnig komið frá greiningu á gögnunum eða mati á hvað viðmælendur segja í raun óbeint. 

Skref fimm snýr að því að koma niðurstöðum rannsóknar á framfæri. Er þar mikilvægt að 

sýna fram á gildi þess (e. validity) og áreiðanleika niðurstaða til dæmis með því að rekja 

hvaðan og hvernig gögn eru fengin, greina orsakasambönd og koma rannsókn og 

niðurstöðum á framfæri þannig að aðrir geti framkvæmt hana á nýjan leik (Stuart et al., 

2002). 

2.1 Ferli rannsóknar 

Þar sem verkefnið er margþætt var valið að skilgreina rannsóknarspurningu, velja og þróa 

aðferðir saman fyrir alla þætti, en að safna og greina gögn fyrir hvern þátt fyrir sig. Að því 

loknu voru niðurstöður settar fram. Mynd 5 sýnir hvernig ferli rannsóknar byggðist upp 

ásamt tímalínu framkvæmdar. 

 

 

Skilgreining 
rannsóknar- 
spurningar 

Val og þróun 
á aðferðum 

Söfnun 
gagna 

Greining 
gagna  

Framsetning 
niðurstaða  
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Mynd 5: Tímalína og uppbygging á framkvæmd rannsóknar. 

Byrjað var að skilgreina rannsóknarspurningu og rannsóknaraðferðir.  Þá var leitað eftir 

fræðilegum gögnum um ABC-greiningu og kostnaðarskiptingar. Að því loknu var 

leitað eftir upplýsingum um notkun Össurar á ABC-greiningu og flokkun. Voru þá 

fengin gögn til framkvæmdar á slíkri greiningu, hún framkvæmd og borin saman við 

núverandi greiningu. Í framhaldinu var gerð rannsókn á notkun á beinum og óbeinum 

auðlindum við framleiðslu Silíkondeildar og þær greindar. Út frá því var gerð ný ABC-

greining út frá kostnaði. Þá voru valdar vörur til yfirferðar á BOM (e. bill of material) 

og ROM (e. route of material) og gerðar mælingar sem upp á vantaði. Að því loknu 

voru niðurstöður settar fram.  

Skilgreining á rannsóknarspurningu 
og rannsóknaraðferðum 

Fræðileg rannsókn á ABC-greiningu 
og  kostnaðarskiptingu  

Rannsókn á ABC-greiningu og 
kostnaðarskiptingu innan Össurar 

ABC-greining  
Söfnun og greining gagna 

Kostnaðarskipting 
Söfnun og greining gagna 

Ný ABC-greining á kostnað 
Greining gagna 

BOM og ROM yfirfarið 
Söfnun og greining gagna 

Framsetning niðurstaðna 

Febrúar 

Mars 

Febrúar 

Maí 

Júní/ 
Júlí 

Apríl 

Ágúst 
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2.1.1  Skilgreining á rannsóknarspurningu og val á aðferðum 

Skilgreining á rannsóknarspurningum byggist að mestu á helstu áhersluþáttum úr beiðni á 

framkvæmd rannsóknar frá Össuri. Leitast var eftir því að birgðaflokkun Össurar yrði 

skoðuð með því að yfirfara ABC-greiningu og skoða hvort hún væri uppfærð miðað við 

núverandi stöðu. Þá var einnig óskað eftir því að skoða samband á milli tíma/kostnaðar og 

hagnaðar vara. Þar sem ekki fengust upplýsingar um beinan hagnað var gerð sú einföldun 

að framlegð endurspeglaði hann. Að lokum var leitast eftir því að yfirfara uppskriftir á 

völdum vörum. Við þetta bætti höfundur að skoða áhrif þess að skipta kostnaði betur eftir 

notkun á auðlindum, en nú er gert.  

2.1.2  Söfnun gagna og val á aðferðum 

Söfnun gagna skiptist upp í annars vegar fræðilega umfjöllun og hins vegar 

vettvangsrannsókn. Aðferðir voru síðan valdar út frá fræðilegri umfjöllun og eftir að rætt 

var við valda viðmælendur innan Össurar, við undirbúning og skilgreiningu verkefnis. 

Fræðileg rannsókn 

Höfundur þekkti lítið til mismunandi kostnaðarskiptinga fyrir rannsókn og leitaði því 

mikið að grunnupplýsingum. Reyndust þær almennt betri í kennslubókum. Þær bækur sem 

notaðar voru, voru fengnar hjá Landsbókasafni, Össuri og Bolla Héðinssyni, kennara við 

viðskiptafræði í Háskóla Íslands. Leitað var eftir bókum sem tengdust kostnaðarstjórnun 

eða öðrum fjármálatengdum bókum.  

Við leit að greinum voru notaðar Web Of Science, Science direct og Google Scholar með 

eftirfarandi leitarskilyrðum: Activity-based costing, traditional costing, standard costing, 

lean accounting, value-stream costing, cost management, cost accounting, operational 

costing, job costing, product costing, financial performance, performance management, 

management, Þá var einnig blandað saman leitarskilyrðum: Activity-based costing & 

financial performance, activity-based costing & cost management, traditional costing & 

product costing, activity-based costing & advantages, activity-based costing & 

disadvantages, valuestream costing & benefits, valuestream costing & disadvantages. Þá 

mátti sjá í mörgum greinum komu Cooper & Kaplan fyrir í heimildaskrám. Þegar betur var 

að gáð voru þeir með þeim fyrstu sem skrifuðu um verkþáttatengda kostnaðarskiptingu og 

því var sérstaklega leitað að heimildum eftir þá.  

Vettvangsrannsókn 

Upplýsingar um ABC-greiningu hjá Össuri voru fengnar úr skjali um birgðastjórnun 

Össurar, Inventory management, sem má finna í gæða kerfi þeirra. Þá var einnig rætt við 

sérfræðing framleiðslustjórnunar, verkstjóra Silíkondeildar og ferilseiganda um notkun 

hennar. Fyrir framkvæmd á ABC-greiningu voru fengin gögn frá sérfræðingi 

framleiðslustjórnunar úr framleiðslu- og birgðastjórnunarkerfi Össurar.  

Upplýsingar um uppbyggingu kostnaðar hjá Össuri voru fengnar frá sérfræðingi 

framleiðslustjórnunar Össurar, frá stjórnendum fyrirtækisins, úr árskýrslu Össurar 2013 og 

úr skjali sem finna má í gæða kerfi Össurar, Cost of Goods. Þá voru gögn um kostnað á 

hverja einingu og upplýsingar um BOM (e. bill of material) og ROM (route of material) 

fengin frá sérfræðingi framleiðslustjórnunar Össurar og um heildarkostnað frá yfirmanni 

framleiðsludeildar. Til þess að safna gögnum fyrir annars vegar kostnaðarskiptingu og 
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yfirferð á BOM og ROM var fylgst með starfsmönnum í framleiðslu, framkvæmdar 

mælingar og rætt við bæði starfsmenn og verkstjóra.  

Við framkvæmd á viðtölum voru notuð opin hálf-skipulögð viðtöl (e. semi-structured 

interviews)“. Fengu starfsmenn afhentan spurningalista tímanlega fyrir viðtöl til að geta 

undirbúið sig. Voru þeir beðnir um að fara yfir tímaskráningu sem þeir höfðu áður verið 

beðnir að framkvæma ásamt því að skoða vinnudagbók sína. Voru niðurstöður viðtala 

skráðar niður og sendar á viðmælendur eftir viðtöl og þeir beðnir að gera athugasemdir ef 

þeim fyndist eitthvað vanta uppá. 

Fyrir kostnaðarskiptingu var rætt við einstaklinga sem höfðu þekkingu og reynslu á 

verkþáttatengdri kostnaðarskiptingu. Var rætt við Bolla Héðinsson, kennara í 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, sem kennir verkþáttatengda kostnaðarskiptingu sem 

hluta af námskeiði sínu. Staðfesti hann upplýsingar sem höfundur hafði aflað sér um þá 

aðferð. Þá var einnig rætt við starfsmann Össurar, Guðlaugu Sigurðardóttir, sem hafði ári 

áður unnið að því að skipta ákveðnum kostnaði innan Össurar á svipaðan hátt og aðferðin 

gerir. Var það þó á hærra þrepi (e. higher level) en þetta verkefni er en framkvæmdin er í 

raun sú sama.  

2.1.3  Greining gagna 

Við greiningu á gögnum voru notaðar tölfræðilegar aðferðir. ABC-greining var 

framkvæmd samkvæmt skilgreiningu Össurar ásamt fleiri forsendum. Greiningarnar voru 

bornar saman við núverandi greiningu Össurar.  

Við kostnaðarskiptingu var valið að notast við tíma-drifna verkþáttatengda 

kostnaðarskiptingu (e. time-driven activity-based costing), en þar er kostnaðarvakinn 

einungis tími. Um tíma-drifna kostnaðarskiptingu má lesa í greininni Time-Driven Activity-

Based Costing eftir Kaplan og Anderson (Kaplan and Anderson, 2004). Var 

kostnaðarskiptingin að öðru leyti unnin samkvæmt bókinni Cost Management eftir Hilton, 

Maher og Selto (2008) en hafðar til hliðsjónar greinarnar Implementation of activity-based 

costing in manufacturing eftir Gunasekaran (1998) og Implementing Activity-Based 

Costing frá IMA (2006).  

Við kostnaðarskiptingu var fundið hlutfallsleg skipting starfsmanna stoðdeilda milli 

framleiðsludeilda og hún notuð til þess að skipta óbeinum kostnaði. Til þess að starfsmenn 

gætu skráð tíma sinn var útbúið eyðublað til skráningar á verkþáttum. Við skiptingu á 

beinum starfsmönnum framleiðslu var fundin hlutfallsleg skipting þeirra niður á vörur og 

það notað til þess að skipta heildarkostnaði Silíkondeildar yfir eitt ár niður á vörur. Við 

yfirferð á BOM og ROM voru mælingar bornar saman við skráð gögn og ákvarðað hvort 

þær séu innan marka.  

2.1.4  Framsetning á niðurstöðum 

Framsetning á niðurstöðum byggist upp á framkvæmd rannsóknar. Verða þær birtar 

jafnóðum en samantekt á niðurstöðum sett fram í kafla 6 
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3 Fræðileg umfjöllun 

Hér verður gerð samantekt á því sem aðrir hafa sett fram. Farið verður yfir ABC-greiningu 

og kostnaðarstjórnun en hún felur meðal annars í sér kostnaðarskiptingu.  

3.1  ABC-greining 
ABC-greining skiptir birgðum upp í hópa út frá reglu pareto, sem oft er kölluð 80/20 

reglan. Byggir hún á því að aðeins lítill hluti orsaka beri ábyrgð á stórum hluta afleiðinga, 

eða að um 20% orsaka eigi við um 80% afleiðinga (Piasecki, 2009). Er hún líklega ein 

mest notaða aðferð hjá fyrirtækjum um allan heim (Ramanathan, 2006). Hún er sérstaklega 

notuð af fyrirtækjum sem eru með fjölbreyttar vörur á lager og velja að vera með 

mismunandi aðhald eftir mikilvægi varanna (Piasecki, 2009).  

Almennt er talað um flokkun birgða niður í þrjá hópa: A, B og C. Þar sem vörur í A-flokk 

fá mesta áherslu, B miðlungs og C minnsta. Hóparnir geta þó verið mun fleiri og er þá 

haldið áfram með stafrófið (Piasecki, 2009). Flokkunin er almennt gerð út frá söluvirði 

(Chu et al., 2008). Er þá talað um að vörur í A-flokki séu á bilinu 5-20% af SKU (e. stock 

keeping units) sem skila á bilinu 50-80% af heildarsöluvirði. Vörur í B-flokki á bilinu 20-

40% SKU sem skila á bilinu 20-40% af heildarsöluvirði. Vörur í C-flokki eru um það bil 

50-70% af SKU sem skila á bilinu 5-25% af söluvirði (Kachitvichyanukul et al.). Hafa þarf 

í huga að ekki er um nákvæm fræði að ræða heldur aðeins hlutföll til viðmiðunar en 

ótrúlegt er hversu oft þetta virðist passa. Þó algengt sé að framkvæma flokkunina út frá 

söluvirði (e. value) geta fyrirtæki valið að flokka eftir öðrum forsendum svo sem brúttó 

tekjum (e. gross revenue), fjölda skipta sem vara er seld, fjölda færsla, seldum einingum, 

meðal fjárfestingu í birgðum og brúttó hagnaði (e. gross margin) (Piasecki, 2009). Þá færa 

fyrirtæki oft vörur sjálf milli flokka svo sem vörur sem eru fyrirtækinu mikilvægar þó þær 

séu ekki efstar á lista í ABC-flokkuninni (Silver and Peterson, 1985). 

Flokkunin hefur ekki aðeins áhrif á birgðahald heldur getur hún haft mikil áhrif á til dæmis 

stjórnun á framleiðslu. Hafa því verið settar fram margar tillögur og rannsóknir um flokkun 

eftir fleiri en einni forsendu. Dæmi um það er að blanda saman þeim forsendum sem taldar 

voru upp hér fyrir ofan eða að tengja flokkunina við aðra þætti svo sem afgreiðslutíma, 

pöntunarkostnað, aðlögunarhæfni og endingu (Soylu and Akyol, 2014, Ramanathan, 2006). 

Þetta getur þó reynst afar flókið í framkvæmd og velja líklega flest fyrirtæki að halda sig 

við það sem þau þekkja og flestir skilja.  

3.2 Kostnaðarstjórnun 

Kostnaðarstjórnun byggist á kerfisbundinni hönnun og greiningu á kostnaði með nútíma 

verkfærum kostnaðarstjórnunar. Kostnaðarstjórnunarkerfi má skipta upp í annars vegar 

bókhaldskerfi og hins vegar stjórnunarkerfi. Eru þau sérstaklega hugsuð til að búa til 

upplýsingar til að ákvarða skiptingu á kostnaði niður á vörur, ásamt skipulagningu, 

stjórnun og við ákvörðunartökur (Hansen et al., 2007, Kulmala, 2003).  
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Í þessum kafla verða skoðaðar þrjár kostnaðarskiptingar: Hefðbundin (e. standard costing), 

verkþáttatengd (e. activity-based costing) og virðisstreymis kostnaðarskipting. Verða 

einnig skoðuð áhrif þeirra á stjórnun, skipulagningu og ákvörðunartökur. 

3.2.1  Kostnaðarskipting á vörur 

Til eru mismunandi leiðir til að skipta kostnaði. Liggur munurinn yfirleitt í því hvernig 

óbeinum kostnaði er skipt. Auðvelt getur verið að tengja beinan kostnað við vöru en mun 

flóknara að tengja óbeinan kostnað, sérstaklega ef ekki er haldið utan um tengingu hans við 

vöruna. Ef kostnaði er ekki skipt rétt niður á vörur getur það haft margvísleg áhrif. Vörur 

sem bera minni kostnað en þær eiga að bera geta orsakað að tap sé á þeim, á meðan vörur 

sem bera meiri kostnað geta orsakað tap á markaðshlutdeild til samkeppnisaðila (Horngren 

et al., 2009). 

Hefðbundin kostnaðarskipting 

Við hefðbundna kostnaðarskiptingu (e. standard costing/traditional costing) er kostnaði 

safnað í eitt kostnaðarsafn (e. cost-pool) sem oftast er skipt niður á kostnaðarliði (e. cost-

object) eftir tveggja skrefa kostnaðarúthlutun (e. two-stage cost assignment). Dæmi um 

slíka kostnaðarskiptingu má sjá á mynd 6 en þar sem honum er skipt fyrst niður á deild og 

síðan á vörur eftir fyrirfram valinni skiptingu. Almennt gera flest fyrirtæki fyrra skrefið 

nokkuð vel en þegar kemur að því síðara verður oft ákveðin brenglun í skiptingunni. 

Beinum kostnaði er þá skipt eftir notkun vöru á til dæmis hráefni, tíma starfsmanna við 

framleiðslu, véltíma eða öðru sem hægt er að tengja beint við framleiðslu hennar. Hins 

vegar er óbeinum kostnað skipt eftir fyrirfram valinni skiptingu sem er ekki endilega háð 

notkun vörunnar á viðkomandi kostnaðarlið svo sem framleiðslumagni, söluvirði eða 

fjölda starfsmanna (Blocher, 2008, Cooper and Kaplan, 1988, Dickinson and Lere, 2003, 

Hilton et al., 2008).  

 

Mynd 6: Dæmi um tveggja skrefa kostnaðarúthlutun eftir hefðbundinni kostnaðarskiptingu. 

Helsti kosturinn við þessa aðferð er einfaldleiki hennar og getur hún hentað vel í mörgum 

fyrirtækjum. Á hún sérstaklega vel við þar sem stór hluti kostnaðar er beinn og verkþættir 

sem styðja framleiðslu eru einfaldir, einsleitir, kostnaðarlitlir og auðvelt að tengja þá beint 

við kostnaðarliði. Fyrir önnur fyrirtæki getur þessi aðferð verið óheppileg þar sem hún er 

ónákvæm og líkleg til að skekkja kostnað vöru. Hún segir ekki endilega til um hvort 

notkun varanna sé í hlutfalli við þann kostnað sem skráður er á vörurnar. Bera þá sumar 

vörur hærri kostnað en þær ættu í raun að gera og aðrar lægri. Verður munurinn enn meiri 

eftir því sem fyrirtæki eru með fjölbreyttara vöruúrval eða hlutfallslega mikið af 

stjórnendum og starfsmönnum sem styðja við framleiðslu (e. overhead). Þá þurfa flóknar 

Kostnaður 

Deild 1 
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vörur einnig oft meiri tíma frá stoðdeildum heldur en einfaldar vörur, sem jafnvel eru 

framleiddar í miklu magni. Bera þær einföldu þá óbeinan kostnað sem þær flóknari ættu að 

bera sem getur gefið villandi upplýsingar. Út frá því geta stjórnendur til dæmis talið að þær 

einföldu skili ekki nægum hagnaði og valið að hætta með þær án þess að átta sig 

almennilega á þessu (Hilton et al., 2008). 

Verkþáttatengd kostnaðarskipting (e. activity-based costing) 

Aðferð við verkþáttatengda kostnaðarskiptingu er ekki svo ólík þeirri hefðbundnu. 

Grunnhugmyndin er að heildarkostnaður vöru sé jafn hráefniskostnaði ásamt öðrum 

kostnaði sem þarf við framleiðslu á henni (Gunasekaran and Sarhadi, 1998). Munurinn 

liggur aðallega í því að óbeinum kostnaði er skipt eftir verkþáttum sem notaðir eru við 

framleiðslu á vöru. Með því nær aðferðin að draga úr þeirri brenglun sem stundum verður 

við hefðbundna kostnaðarskiptingu (Weygandt et al., 2012). 

Í hefðbundinni kostnaðarskiptingu er almennt talað um að notaður sé einn kostnaðarvaki 

(e. cost-driver), klukkustundir, til skiptingar á óbeinum kostnaði ásamt því að fjöldi 

kostnaðarsafna getur verið takmarkaður við, til dæmis, fjölda deilda. Í verkþáttatengdri 

kostnaðarskiptingu verða kostnaðarvakar yfirleitt mun fleiri, svo sem klukkustundir, 

einingar, fjöldi uppsetninga eða jafnvel fjöldi íhluta. Þá eru kostnaðarsöfnin einnig mun 

fleiri og tengjast verkþáttum og kostnaðarvökum en ekki einungis deildum, líkt og algengt 

er í hefðbundinni kostnaðarskiptingu (Dickinson and Lere, 2003, Gupta and Galloway, 

2003). Sum fyrirtæki hafa átt í vandræðum með verkþáttatengda kostnaðarskiptingu og því 

hefur verið sett fram svokölluð tíma-drifin verkþáttatengd kostnaðarskipting. Í henni er 

einungis einn kostnaðarvaki, tími, líkt og í hefðbundinni kostnaðarskiptingu (Kaplan and 

Anderson, 2004). Þá hafa einnig verið settar fram fleiri tegundir af verkþáttatengdri 

kostnaðarskiptingu, svo sem líftíma-verkþáttatengd kostnaðarskipting, en verða þær ekki 

skoðaðar nánar að þessu sinni. 

Við framkvæmd á verkþáttatengdri kostnaðarskiptingu er að mörgu að huga en helstu 

grunnatriði hennar má sjá á mynd 7. Fyrst þarf að bera kennsl á helstu verkþætti og 

kostnað og síðan rekja kostnað til kostnaðarsafna eða kostnaðarliða. Þá þarf að úthluta 

kostnaði verkþátta niður á kostnaðarsöfn, reikna gengi verkþátta og loks úthluta 

kostnaðinum niður á kostnaðarliði, svo sem vörur (Seal et al., 2006).  

 

Mynd 7: Ferli verkþáttatengdrar kostnaðarskiptingar 

Flest fyrirtæki skipta óbeinum kostnaði í tveggja skrefa kostnaðarúthlutun, fyrst niður á 

deildir og þaðan niður á vörur. Þó getur þetta einnig farið fram með margra skrefa 

kostnaðarúthlutun (e. multiple-stage cost assignment). Þá er kostnaði skipt fyrst niður á eitt 

kostnaðarsafn, þaðan niður á annað og svo framvegis þar til búið er að skipta kostnaðinum 

niður á vörur (Hilton et al., 2008, Popesko, 2010). Athuga skal að kostnaðarskiptingin er 

einungis eftir notkun á auðlindum. Annað sem sker sig úr í verkþáttatengdri 

kostnaðarskiptingu er utanumhald um magn af ónotuðum auðlindum (Horngren et al., 

2009). Innleiðing getur verið flókin og tímafrek og því skal hafa í huga að byrja á þeim 
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auðlindum sem eru hvað dýrastar, breytilegastar eftir vörum eða vörulínum og þeim sem 

notkunin er hvað mest frábrugðin hefðbundinni kostnaðarskiptingu (Cooper and Kaplan, 

1988). Þá skal einnig hafa í huga að kafa ekki of djúpt til að byrja með. Örlítið meiri 

nákvæmni er ekki endilega þess virði. Markmið aðferðarinnar er að gefa nógu nákvæmar 

upplýsingar tímanlega fyrir notkun á þeim og á nothæfu formi (Cokins and Capusneanu, 

2010). 

Þegar borin eru kennsl á verkþætti er gerð svokölluð verkþáttagreining en hún felur í sér að 

ákvarða hvaða verkþættir eru framkvæmdir, hversu margir framkvæma þá, hversu lengi 

þeir eru að því og hvaða auðlindir þeir þurfa að nota. Getur þetta verið gert út frá gögnum 

sem til eru eða með því að fara á staðinn og fylgjast með, leggja fram spurningarlista eða 

taka viðtöl við lykilaðila eftir því sem við á (Blocher, 2008). Eru helstu verkþættir síðan 

settir fram í verkþáttaorðabók eða lista til að velja úr þegar skrá á verkþætti á kostnaðarlið 

(Horngren et al., 2009, IMA, 2006). Þá þarf að ákvarða á hvaða stigi verkþættirnir eru 

framkvæmdir svo sem á hverja einingu, heila lotu, vöru eða fyrir alla framleiðsluna 

(Gunasekaran and Sarhadi, 1998). Kostnaður vegna starfsmanna við beina framleiðslu á 

hverri einingu er á einingarstigi, uppsetning og pantanir á lotustigi, endurbætur á ferli á 

vörustigi og húsnæði og yfirstjórn á framleiðslustigi. Ef verkþáttur er á lotustigi er þeim 

kostnaði deilt niður á fjölda lota og þaðan niður á fjölda vara í hverri lotu. Hins vegar er 

kostnaði á vörustigi skipt niður á fjölda tegunda af vörum og þaðan niður á fjölda eininga í 

hverri tegund. Kostnaði á framleiðslustigi er hins vegar ekki deilt niður á vörurnar sjálfar 

(Cooper and Kaplan, 1991). Á það við, til dæmis, um afskriftir af tækjabúnaði, eignaskatt, 

öryggi framleiðslu og óreglubundið viðhald (e. custodial maintenance) (Dickinson, Lere; 

2003). 

Helsti kostur aðferðarinnar er líklega að hún leitast við að leiðrétta þá brenglun sem getur 

orsakast við hefðbundna kostnaðarskiptingu. Það er ekkert sem segir að sú hefðbundna sé í 

sjálfu sér röng, hún á bara ekki alltaf vel við (Maskell et al., 2011). Með verkþáttatengdri 

kostnaðarskiptingu hafa mörg fyrirtæki komist að því að kostnaður á stórum hluta af þeirra 

vörum er langt frá því að vera réttur og jafnvel að einhverjar hafi skilað tapi um margra ára 

skeið. Gott dæmi um það er fyrirtæki sem framleiðir hitavíra. Komst það að því að um 

20% af viðskiptavinum hans skiluðu um 225% af tekjunum, 70% skiluðu nánast engum 

tekjum og 10% neikvæðum tekjum. Annað dæmi er framleiðandi sem var leiðandi á sínum 

markaði og framleiddi um 7000 tegundir af lokum og ventlum. Hann komst að því að 75% 

af þeim skiluðu neikvæðum hagnaði og þær 30% sem skiluðu hagnaði skiluðu um 300% af 

heildarhagnaði fyrirtækisins (Cooper and Kaplan, 1988, Cooper and Kaplan, 1991). 

Helsti ókostur verkþáttatengdrar kostnaðarskiptingar er hvað hún getur verið tímafrek og 

kostnaðarsöm bæði við innleiðingu og við að viðhalda henni (Major and Hopper, 2005). 

Getur það reynst fráhrindandi fyrir fyrirtæki, enda ekki hægt að lofa að innleiðing skili því 

sem í hana er lagt. Þá er heldur ekki búið að sýna fram á að nákvæmari skipting á kostnaði 

auki endilega hagnað fyrirtækisins (Olotu and Adamu, 2009). Þá gera hefðbundnar 

bókhaldsreglur ráð fyrir að kostnaður líkt og markaðssetning, auglýsing, vöruþróun og 

vöruhönnun séu lotubundinn kostnaður. Því þarf verkþáttatengd kostnaðarskipting að hlíta 

því og því er ekki hægt að hafa allan kostnað innifalinn í vörukostnaði, líkt og oft er gefið 

til kynna (Blocher, 2008). Einnig geta komið upp erfiðleikar við innleiðingu, svo sem við 

ákvörðun á kostnaðarvökum. Þá virðast starfsmenn oft vera í erfiðleikum með að skilja þá 

flokkun sem gerð er sem og tengingu hennar við auðlindir (Major and Hopper, 2005, Olotu 

and Adamu, 2009). Eftir að búið er að skilgreina verkþættina getur síðan reynst erfitt að 
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ákvarða hver kostnaðareining verkþáttanna á að vera (Bushong et al., 2008). Vilja sumir 

meina að með aukinni sérhæfingu á kostnaðarvökum og auknum fjölda kostnaðarsafna séu 

meiri líkur á villum í vörukostnaði. Aðrir benda á að nákvæmni aðferðarinnar byggist 

mikið á öðrum þáttum svo sem gæðum og nákvæmni upplýsingatækni fyrirtækisins 

(Banker et al., 2008). Þá eru einnig mikið af upplýsingum í boði og því getur reynst erfitt 

að ákvarða hverjar á að taka með og hverjar ekki. Ef upplýsingar eru of margar fer óþarfa 

tími að vinna úr þeim og ákvarða hvað á að vera með og hvað ekki. Hins vegar, ef þær eru 

ekki nógu margar er ekki víst að ákvörðunin sé byggð á réttum grunni, líkt og í 

hefðbundinni kostnaðarskiptingu.  

Sumir spyrja sig einnig hvort skráð notkun á óbeinum auðlindum sé raunveruleg notkun. 

Ef starfsmenn hafa ekki tíma skili þeir einhvers konar sýnishorni en ekki nákvæmum 

skráningum. Eru sumir á því að kostnaðarskipting minni heldur á hagkvæma list heldur en 

nákvæm fræði, enda ekki endilega hægt að fullyrða að ein leið sé réttari en önnur. Þá hefur 

verið bent á að verkþættir sem skilgreindir eru þurfi að vera endurteknir (e. routine) 

verkþættir en það á almennt aðeins við um hluta af þeim verkþáttum sem framkvæma þarf 

við framleiðslu vöru (Armstrong, 2002). Þá tekur aðferðin einnig aðeins saman kostnað 

sem er sögulegur og veitir því einungis ákveðna sögulega innsýn. Ákvarðanir hafa hins 

vegar áhrif á framtíðina og þó söguleg innsýn segi ýmislegt, þá vantar inn í það einhvers 

konar greiningu á hegðun kostnaðar með tilliti til breytinga sem geta orðið á 

framleiðslunni. Aðferðin tekur heldur ekki tillit til líftíma kostnaðar (e. life-cycle costing). 

Er hún frekar hugsuð til að skoða hvernig staðan er í dag eða stutt fram í tímann en ekki 

yfir heildarlíftíma vörunnar. Sýnir aðferðin yfirleitt að vara hafi mjög háan kostnað 

snemma á líftímanum og skili jafnvel ekki hagnaði þó hún mögulega verði mjólkurkú (e. 

cash cow) fyrirtækisins síðar á líftímanum (IMA, 2006). Líftíma-verkþáttatengd 

kostnaðarskipting tekur hins vegar á þessu vandamáli (Emblemsvag, 2001). 

Eins og hér má sjá getur aðferðin verið flókin í framkvæmd og velja því margir að skipta 

kostnaði eftir hefðbundnum leiðum. Fyrirtæki þurfa hins vegar ekki að taka hana upp að 

fullu eða að skipta út öllu bókhaldskerfinu sínu, til að hafa not af henni. Velja sumir að 

tengja hana ekki við almenna bókhaldskerfið heldur einungis að uppfæra hana einu sinni 

eða tvisvar á ári (Zimmerman, 2010).  

Aðferðin getur verið áhrifaríkt tæki fyrir til dæmis stjórnun og stefnumótun fyrirtækis, 

jafnt sem formlegt bókhaldskerfi. Gefur hún stjórnendum skipulagða aðferð við mat á 

þáttum sem tengjast framleiðslu, verði, vöru, og kostnaði hennar. Hún getur haft áhrif á 

mikilvægar ákvarðanir svo sem markaðssetningu og vöruhönnun. Þá getur hún haft áhrif á 

hvort hætta eigi með vörur sem skila hagnaði og hvenær þörf er á að hækka eða möguleiki 

á að lækka verð. Ef upplýsingarnar við slíkar ákvarðanir eru ekki réttar eru minni líkur á að 

þær séu eins áhrifaríkar og ætlað var (Banker et al., 2008, Cooper and Kaplan, 1988, 

Gunasekaran and Sarhadi, 1998). 

Virðisstreymis kostnaðarskipting (e. value stream costing) 

Vegna vandamála og brenglunar á kostnaði við hefðbundna kostnaðarskiptingu, sem 

hentaði ekki straumlínustjórnun, ásamt því hversu flókin verkþáttatengd kostnaðarskipting 

er, var virðisstreymis kostnaðarskipting þróuð (e. value stream costing) (Ruiz-de-Arbulo-

Lopez et al., 2013). Byggist hún upp á því að halda utan um raunverulegan kostnað 

virðisstreymisins, en ekki brengla hann með ótengdri skiptingu á kostnaði líkt og gerist 

stundum í hefðbundinni kostnaðarskiptingu (Maskell et al., 2011). Með henni er unnið að 
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því að losna við svokallaðan fastan kostnað vöru (e. standard cost) (Kennedy and Widener, 

2008). Gerir hún ekki greinarmun á beinum eða óbeinum kostnaði heldur lítur svo á að 

allur kostnaður sé beinn. Kostnaður sem ekki tengist virðisstreyminu beint, er hugsaður 

sem fyrirtækja kostnaður (e. entity sustaining cost) og er ekki úthlutaður á virðisstreymið 

(Gordon, 2010). Kostnaðarskiptingin er uppfærð vikulega fyrir hvert virðisstreymi. Mynd 

8 sýnir dæmi um kostnað sem skipt er niður á virðisstreymi en þar með er talinn allur sá 

kostnaður sem tengist virðisstreyminu beint hvort sem um starfsmann framleiðslu er að 

ræða eða þann sem hannaði vöruna (Maskell et al., 2011).  

  

 

 

 

Mynd 8: Tenging kostnaðar við virðisstreymi í virðisstreymis 

 kostnaðarskiptingu (Maskell et al., 2011). 

Hráefniskostnaður er reiknaður út frá magni hráefnis sem keypt er fyrir viðkomandi 

virðisstreymi þá vikuna, en ekki út frá fyrirfram skráðu magni líkt og hefðbundin 

kostnaðarskipting gerir. Til þess að það gangi upp þarf bæði hráefni á lager og vörur í 

vinnslu að vera tiltölulega lítið og því hægt að gera ráð fyrir að hráefnisnotkun sé nálægt 

því sem keypt er inn í hverri viku. Misjafnt er hvort valið er að taka með kostnað vegna 

húsnæðis en sumir velja að hafa með fermetratengdan kostnað, til að ýta undir að 

starfsmenn haldi þeirri notkun í lágmarki (Maskell et al., 2011). Hins vegar er kostnaði 

vegna ónotaðra auðlinda ekki skipt niður á virðisstreymið heldur er honum safnað saman 

með öðrum fyrirtækjakostnaði sem ekki tengist virðisstreyminu beint. Með því er notkun 

auðlinda gerð sýnilegri sem endurspeglast í lækkun á kostnaði (Horngren et al., 2009). 

Kostnaður virðisstreymisins er síðan reiknaður saman fyrir hverja viku ásamt 

meðalkostnaði á viku yfir lengra tímabil. Út frá þessu er reiknað hver hagnaður eða tap 

virðisstreymisins er hverju sinni og það sett fram í árangursmælikvarðatöflu (Maskell et 

al., 2011). Til að ákvarða hver kostnaður er á vöru, er reiknaður meðalkostnaður á hverja 

einingu með því að deila fjölda framleiddra eininga frá virðisstreyminu upp í heildar 

virðisstreymis kostnaðinn (Solomon, 2007). Er hins vegar sjaldan þörf á reikna hann þar 

sem upplýsingar og ákvörðunartökur tengjast yfirleitt virðisstreyminu í heild en ekki hverri 

framleiddri einingu (Ramezani and Mahdloo, 2006). 

Helsti kostur aðferðarinnar er einfaldleiki hennar. Ýtir hún einnig undir betri ákvarðanir 

hjá fyrirtækjum sem hafa tekið upp straumlínustjórnun, með notkun á aðferðum hennar. 

Eitt helsta markmið aðferðarinnar er að minnka úthlutun á kostnaði á virðisstreymið sem 

því tengist ekki (Maskell, 2011; Solomon, 2007). Með aðferðinni er hægt að setja fram 

fjárhagsupplýsingar á auðskiljanlegan og læsilegan hátt. Þá er heldur ekki þörf á 

hefðbundinni kostnaðarskiptingu ásamt fjölda óvirðisaukandi verkþátta sem henni fylgja 
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(Maskell and Fiume, 2005). Varpar hún ljósi á framfarir og umbætur innan fyrirtækisins 

sem tengjast straumlínustjórnun, en þær geta verið vel faldar innan hefðbundinnar 

kostnaðarskiptingar (Van der Merwe, 2008). Virðist hún einnig vera nokkurskonar brú á 

milli annars vegar framleiðslustjórnunar og hins vegar fjármálastjórnunar hjá fyrirtækjum 

sem hafa tekið upp straumlínustjórnun (Salah and Zaki, 2013). 

Ókostir hennar eru meðal annars að starfsfólk virðisstreymisins þarf helst að vera úthlutað 

á einungis eitt virðisstreymi en ekki flakka mikið á milli þeirra. Sama gildir um starfsfólk 

stoðdeilda framleiðslu. Þá þurfa framleiðsluferli að vera stjórnanleg og með lítinn 

breytileika ásamt því að lager þarf að vera frekar lítill, stöðugur og stjórnanlegur. Einnig 

skiptir miklu máli að upplýsingar séu settar fram út frá hverju virðisstreymi. Ef 

upplýsingarnar eru settar fram eftir deildum hefur kostnaðarskiptingin ekki þau áhrif sem 

ætlunin er að hún hafi (Salah and Zaki, 2013). Einnig hafa sumir áhyggjur af því að það 

þurfi að breyta bókhaldsreglum til að draga fram kosti straumlínustjórnunar sem geti gefið 

villandi mynd (Van der Merwe, 2008). Að þessu frátöldu þá samþykkir GAAP ekki 

straumlínukostnaðarstjórnun og bókhald (e. lean accounting) og þar með virðisstreymis 

kostnaðarskiptingu (Haber, 2008). 

3.2.2  Samanburður kostnaðarskiptinga 

Þegar aðferðirnar eru skoðaðar má sjá að verkþáttatengd og virðisstreymis 

kostnaðarskipting reyna báðar að bæta upp ókosti hefðbundinnar kostnaðarskiptingar. 

Tafla 1 sýnir samanburð á aðferðunum út frá fræðilegum upplýsingum sem aðrir hafa sett 

fram og teknar voru saman hér fyrir ofan en á eftir henni ber höfundur aðferðirnar saman.  
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Tafla 1: Samanburður á hefðbundinni, verkþáttatengdri og virðisstreymis kostnaðarskiptingu. Er 

samanburðurinn unnin út frá fræðilegum upplýsingum hér fyrir ofan, sem aðrir aðilar hafa sett fram. 

 Hefðbundin  
kostnaðarskipting 

Verkþáttatengd 
kostnaðarskipting 

Virðisstreymis 
kostnaðarskipting 

Skipting á beinum 
kostnaði 

Kostnaði er skipt niður á 

einingar eftir fyrirfram 

ákvörðuðum stöðluðum 

kostnaði (e. standard cost). 

Hann er fundinn út frá notkun 

á hráefni í hverja vöru og 

mældri eða áætlaðri notkun á 

öðrum auðlindum á hverja 

einingu. 

Kostnaði er skipt niður eftir 

notkun á auðlindum niður á 

einingu, vörulínu, deild eða á 

allt fyrirtækið. Þaðan er 

honum skipt niður á einingar 

þar sem magn er margfaldað 

við gengi verkþátta. 

Kostnaði er skipt niður á 

virðisstreymi. Er það tekið 

saman fyrir hverja viku. Út frá 

því er reiknaður 

meðalkostnaður á hverja 

framleidda einingu. 

Skipting á óbeinum 
kostnaði 

Oft skipt eftir fyrirfram 

valinni skiptingu svo sem 

virði eða fjölda starfsmanna, 

sem ekki endilega tengist 

notkun á kostnaðarlið. 

Kostnaði er skipt niður á 

einingar eftir notkun á 

auðlindum sem er 

margfaldað við gengi 

verkþátta. 

Enginn kostnaður er talinn 

óbeinn. Ef hann tengist ekki 

virðisstreymi þá er hann 

skráður með 

fyrirtækjakostnaði. 

Ónotaðar auðlindir Almennt er ekki haldið utan 

um ónotaðar auðlindir 

Oft haldið utan um ónotaðar 

auðlindir, yfirleitt samhliða 

skráningu á kostnaði 

Haldið er utan um ónotaðar 

auðlindir og sett með 

fyrirtækjakostnaði 

Fjöldi kostnaðarvaka 
Yfirleitt einn, tími 

Yfirleitt margir en þó 

breytilegt. Tíma-drifin 

verkþáttatengd 

kostnaðarskipting er til 

dæmis einungis með einn, 

tíma. 

Einn, virðisstreymi 

Vinnuálag 
Nokkuð mikið í upphafi, eftir 

það almennt mun minna nema 

miklar breytingar eigi sér 

stað. Uppfærð 1-2 á ári 

Mjög mikil vinna í upphafi. 

Yfirleitt nokkuð mikil vinna 

við að viðhalda henni. 

Tiltölulega lítill ef: 

1. Hver starfsmaður vinnur 

einungis að einu 

virðisstreymi. Með því 

þarf ekki að rekja vinnu 

þeirra til mismunandi 

virðisstreyma. 

2. Hráefnislager og WIP 

lager er lítill svo hægt sé 

að gera ráð fyrir að 

hráefni sem keypt er inn 

sé jafnt og hráefni sem er 

notað þá vikuna. 

Nákvæmni upplýsinga 

Talað um að nákvæmni 

minnki eftir því sem fjöldi 

stjórnenda og starfsmanna í 

stoðdeildum eykst. Fer þó 

eftir því hvernig fyrirtæki 

velja að skipta kostnaðinum. 

Talað um að skipting sé 

nákvæmari. Hins vegar er 

hún háð mati á gengi 

verkþátta ásamt nákvæmni á 

skráningum starfsmanna 

hverju sinni. Þá er aðferðin 

talin tiltölulega flókin, sem 

getur einnig haft áhrif á 

nákvæmni hennar. 

Nokkuð mikil nákvæmni ef 

allir vinna einungis að einu 

virðisstreymi í einu. Hins 

vegar verður aðferðin flóknari 

ef svo er ekkisem getur haft 

áhrif á nákvæmni upplýsinga. 
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Þegar aðferðirnar þrjár eru bornar saman má sjá að ekki er eins mikill munur á þeim í 

grunninn og virtist í upphafi.  

Í hefðbundinni kostnaðarskiptingu er óbeinum kostnaði oft skipt óháð notkun. Hins vegar 

er ekkert sem segir að svo þurfi að vera. Fer það því líklega meira eftir því hvernig 

stjórnendur velja að skipta honum, hvort þeir þekki hvaðan hann kemur og hverju hann 

tengist.Vinna við að setja upp kerfið er mikil í upphafi en viðhald á því er tiltölulega lítið. 

Er það þó háð því hversu oft og vel það er uppfært. Nákvæmni aðferðarinnar virðist hins 

vegar vera háð því hversu vel óbeinn kostnaður er rakinn.  

Verkþáttatengd kostnaðarskipting skiptir kostnaði eftir notkun á auðlindum. Aðferðin er 

hins vegar frekar flókin og almennt með marga kostnaðarvaka. Þá má deila um nákvæmni 

hennar þar sem hún er háð því að starfsmenn skrá notkun rétt ásamt mati á gengi verkþátta. 

Þá er tíma-drifin verkþáttatengd kostnaðarskipting nokkuð lík hefðbundinni 

kostnaðarskiptingu með einn kostnaðarvaka, tíma. Enn er þó metið gengi verkþátta sem 

getur haft áhrif á nákvæmni aðferðar ef það er ekki metið rétt. Því má sjá að ef óbeinn 

kostnaður er rakinn í hefðbundinni kostnaðarskiptingu getur það mögulega gefið meiri 

nákvæmni heldur en verkþáttatengd kostnaðarskipting, eða hvað? 

Þá má einnig sjá að lítill munur er á grunni verkþáttatengdrar kostnaðarskiptingar og 

virðisstreymis kostnaðarskiptingar. Báðar reyna að tengja kostnaðinn við notkun. Önnur 

tengir hann við virðisstreymið í heild og skiptir honum þaðan niður á einingar. Hin tengir 

hann við vöru, vörulínu, deild eða fyrirtækið í heild og skiptir því svo niður á einingar út 

frá því. Þá má sjá að nákvæmnin í virðisstreymis kostnaðarskiptingu er háð því að 

starfsmenn vinni einungis að ákveðnu virðisstreymi en ef það er almennt þannig er 

tiltölulega auðvelt að rekja kostnaðinn, óháð því hvaða kostnaðarskipting verður fyrir 

valinu. Því er ekki að sjá að kostnaðarskiptingin geri þetta einfaldara, heldur uppsetning 

framleiðslunnar. Einnig er gert ráð fyrir að hráefnislager sé lítill en óvíst er að það henti í 

öllum tilfellum. Þá má gera ráð fyrir að virðisstreymis kostnaðarskiptingin verði fljótt álíka 

flókin og verkþáttatengd kostnaðarskipting ef þessi atriði ganga ekki upp. 

Engar fastar reglur virðast vera fyrir skiptingarnar, einungis ákveðnar leiðbeiningar sem 

má hagræða eftir þörfum. Ekki er heldur neitt sem segir að hefðbundin kostnaðarskipting 

geti ekki skipt betur eftir notkun þrátt fyrir aukið hlutfall stjórnanda og stoðdeilda eða að 

hinar geti ekki brenglað kostnaðarskiptinguna enn frekar. Virðast þær allar vera meira 

háðar því hversu nákvæmt valið er að greina kostnaðinn og tengja við vörur heldur en 

nákvæmni hverrar aðferðar sem slíkrar. Gefa þær hins vegar ákveðnar hugmyndir og 

ástæður fyrir því af hverju þarf að skipta kostnaði nákvæmar en oft er gert ásamt því að 

sýna leiðir sem ýta undir það sem hentar hverjum og einum. 

3.2.3  Stjórnun, skipulagning og ákvarðanatökur 

Kostnaðarstjórnun gengur út á að mæla, greina og bera fram upplýsingar sem hjálpa 

stjórnendum að taka ákvarðanir í þágu fyrirtækisins. Eru þessar upplýsingar bæði 

fjárhagslegar og ekki fjárhagslegar, svo sem framleiðni og gæði. Valdar eru saman 

kostnaðarstjórnunaraðferðir sem saman styðja markmið fyrirtækis (Horngren et al., 2009). 
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Stjórnun, skipulagning og ákvarðanatökur út frá hefðbundinni 

kostnaðarskiptingu 

Ekki er hægt að finna stjórnunaraðferðir sem tengjast einungis hefðbundinni 

kostnaðarskiptingu. Velja stjórnendur kostnaðarstjórnunaraðferðir sem þeim hentar hverju 

sinni. Hins vegar skiptir máli hversu réttar upplýsingarnar eru sem notaðar eru við 

stjórnun, skipulagningu og við ákvarðanatökur. 

Eins og komið hefur fram er hefðbundin kostnaðarskipting í sjálfu sér ekki röng og á oft 

vel við. Hins vegar hefur hún verið umdeild á síðari tímum, sérstaklega gagnvart skiptingu 

á óbeinum kostnaði. Geta þessar upplýsingar verið notaðar við mikilvægar ákvarðanatökur 

stjórnenda og ýtt undir að þeir taki rangar ákvarðanir eða beint athygli þeirra að röngum 

vörum. Þá geta þeir ákveðið að hætta að framleiða vöru sem þeir telja að sé ekki að borga 

sig eða talið að það sé svigrúm fyrir aukinn kostnað, sem í raun er ekki til staðar. Varan 

getur hins vegar verið að bera kostnað sem hún átti engan þátt í eða látið aðrar vörur bera 

kostnað sem hún orsakar. Einnig getur verið mjög breytilegt milli fyrirtækja, jafnvel deilda 

innan sama fyrirtækis, hvernig kostnaður er skilgreindur. Getur það gert fyrirtækjum erfitt 

fyrir við samanburð og við árangursmælingar (Horngren et al., 2009). 

Kostnaðarstjórnun með verkþáttatengdri kostnaðarskiptingu og 

kostnaðarstjórnun  

Með verkþáttatengdri kostnaðarskiptingu geta stjórnendur skoðað upplýsingarnar frá því 

sjónarhorni sem þeim hentar að hverju sinni. Gefur það þeim tækifæri á að skilja hvað 

liggur þar á bak við og möguleika á að stjórna þeim á skilvirkari hátt. Strikar aðferðin 

einnig undir hvar framkvæmd hefur mest áhrif á hagnað fyrirtækis og hvar hún muni 

mögulega skila litlum árangri (Cooper & Kaplan 1991). Með henni eru stjórnendur betur í 

stakk búnir til að taka ákvarðanir sem tengjast kostnaði svo sem hvort borgi sig frekar að 

endurvinna vöru eða að framleiða nýja. Þá gefur aðferðin ákveðið gagnsæi gagnvart 

kostnaði ásamt því að ferlar verða sýnilegri. Getur hún einnig hjálpað almennum 

starfsmönnum svo sem við að átta sig á hvert þeirra framlag er í raun og hvar tækifæri 

liggja í þeirra starfi (Banker et al., 2008, Gupta and Galloway, 2003). 

Könnun var lögð fyrir stærstu fyrirtæki Bretlands árið 1994 og 1999, þar sem þau voru 

spurð út í ávinning aðferðarinnar. Mátti þar sjá að ávinningurinn var margvíslegur og hans 

gætti víðsvegar um fyrirtækið. Helstu þættir sem þar komu fram voru kostnaðarstjórnun, 

lækkun á kostnaði, kostnaðarlíkanagerð, ákvörðun á verði, greining á birgðum, þættir 

gagnvart umbótum, árangursmælingar á verkþáttum, hönnun á nýrri vöru og þjónustu 

ásamt ávinningi viðskiptavina (e. customer profitability) og greiningu á því (Innes et al., 

2000). Ein og sér getur verkþáttatengd kostnaðarskipting ekki breytt fyrirtæki í alþjóðlega 

samkeppnishæft háklassa fyrirtæki. Aðferðin er heldur ekki hönnuð til að kveikja á 

sjálfvirkum ákvörðunum. Hún gerir hins vegar stjórnendum kleift að skoða framleiðsluna 

frá því sjónarhorni sem þeir velja, hvort heldur sem er út frá stakri vöru eða 

heildarframleiðslu. Hún er hönnuð til að gefa nákvæmari upplýsingar um framleiðsluna 

svo stjórnendur geti einbeitt sér að mikilvægustu ákvörðunum, svo sem hvað þarf til að 

auka hagnað fyrirtækisins (Cooper and Kaplan, 1991, Gupta and Galloway, 2003). 

Í kjölfar verkþáttatengdrar kostnaðarskiptingar þróaðist verkþáttatengd kostnaðarstjórnun 

en margir telja að þær séu ein og sama aðferðin. Munurinn liggur aðallega í því að 

kostnaðarskipting aflar upplýsinga en kostnaðarstjórnun tekur þær og framkvæmir 
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margskonar greiningar til þess að ýta meðal annars undir stöðugar umbætur (Jones and 

Dugdale, 2002). Mynd 9 sýnir nánar hvernig samband milli verkþáttatengdrar 

kostnaðarstjórnunar og kostnaðarskiptingar er. Má þar einnig sjá muninn á þeim, þar sem 

önnur horfir á kostnaðarúthlutun (e. cost assignment view) en hin á ferli (e. process view).  

 

Mynd 9: Sambandið á milli verkþáttatengdrar kostnaðarskiptingar og stjórnunar (Cam-I., 1990).  

Með verkþáttatengdri kostnaðarstjórnun er unnið að því að auka nýtni og skilvirkni á 

verkþáttum og lykilferlum og þannig auka virði varanna. Er hún meðal annars notuð til að 

styðja við aðferðir eins og verkþáttagreiningu, verkþáttastjórnun, hegðunarstjórnun, 

greiningu á virðisaukandi þáttum, TQM, árangursmælingar og endurhönnun viðskiptaferla 

(e. business process reengineering). Við notkun á verkþáttatengdri kostnaðarstjórnun á 

90% af tímanum sem henni tengist að fara í breytingarstjórnun og breytingu á hegðun en 

aðeins 10% í útreikninga. Því miður snúa flestir þessu við og eyða mun meiri tíma í 

upplýsingakerfið en notkun upplýsinganna. Hefur þetta haft áhrif á fjölda innleiðinga þar 

sem stjórnendur þessara fyrirtækja hafa því miður ekki mikla trú á aðferðinni, vegna rangra 

forsendna (Cokins, 2002). 

Eftir innleiðingu á verkþáttatengdri kostnaðarskiptingu/-stjórnun hafa margir stjórnendur 

talað um hvernig hún hjálpaði þeim að auka bæði virði viðskiptavina og hagnað 

fyrirtækisins, en þetta tvennt er sjaldan sett undir sama hatt. Á þetta sérstaklega við hjá 

þeim sem tóku einnig upp verkþáttatengda kostnaðarstjórnun, en ekki einungis 

kostnaðarskiptingu. Þá hafa mörg fyrirtæki einnig náð að bæta hjá sér skipulagningu og 

eftirlit með stjórnendum og framleiðslu (e. operational control and management control) 

(Blocher, 2008). Aðferðin hefur einnig þvingað fyrirtæki til að meta þörf á verkþáttum enn 

frekar, sérstaklega á magni verkþáttanna (Bushong et al., 2008). Eru þau fyrirtæki því 

líklegri til að betrumbæta verkþætti og losa sig við óþarfa verkþætti ásamt því að vera 

meðvitaðri um hver þörfin er við framleiðslu vörunnar.  
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Erfitt getur verið að mæla hvort aðferðirnar skili árangri. Eru þær til dæmis ekki vel 

skilgreindar og geta fyrirtæki notað þær á mismunandi hátt. Þá getur verið erfitt að átta sig 

á hvað sé í raun góður árangur. Þar með er verið að bera saman fyrirtæki sem eru ekki að 

nota aðferðirnar á sambærilegan hátt. Þá eru margir þeirra sem dásama aðferðirnar 

ráðgjafar tengdir aðferðunum og því ekki alveg hlutlausir. Rannsóknir sem nota kannanir 

ættu þó að geta skilað nokkuð góðri mynd. Hins vegar liggja yfirleitt ekki á bak við þær 

rannsóknir á ferlunum sem slíkum, aðeins mat þess aðila sem svarar. Einnig geta bæði 

stjórnendur og starfsmenn sem ekki eru hliðhollir innleiðingu hennar dregið úr árangri, 

bæði með viðnámi við breytingum og af einskærri hræðslu við að missa starfið (Major and 

Hopper, 2005). 

Straumlínukostnaðarstjórnun og bókhald (e. lean accounting) 

Straumlínukostnaðarstjórnun og bókhald er í raun ekkert frábrugðin straumlínustjórnun 

sem slíkri. Tekur hún verkfæri straumlínustjórnunar og notar til að eyða sóun í bókhaldinu 

og því sem því tengist (Solomon and Fullerton, 2007). Samanstendur hún af einföldu 

bókhaldi, sjónrænni stjórnun og árangursmælikvörðum, virðisstreymis mælingum, 

virðisstreymis kostnaðarskiptingu (e.value stream costing), markmiðs kostnaðarskiptingu 

(e. target costing) ásamt fleiri aðferðum (Maskell and Baggaley, 2006). 

Með innleiðingu á straumlínustjórnun (e. lean) hafa mörg fyrirtæki rekið sig á hvernig 

hefðbundin kostnaðarskipting getur gefið villandi mynd. Stjórnendur ætlast til þess að sjá 

fjárhagslegan ágóða af innleiðingunni, en oft sýnir bókhaldið annað. Geta þeir því talið að 

hún sé ekki að virka eins og skildi og jafnvel valið að snúa sér aftur að hefðbundinni 

kostnaðarskiptingu og bókhaldi. Ástæðan fyrir þessu er að þrátt fyrir að framleiðni og 

peningastreymi hafi aukist, afhendingartími sé styttur, fjöldi stykkja í lotu hafi fækkað og 

birgðir hafi minnkað getur það jafnvel sýnt aukinn kostnað á vöru í hefðbundnu 

kostnaðarbókhaldi. Möguleg orsök þess eru að heildartekjur geta staðið í stað þrátt fyrir að 

þær skila sér fyrr inn til fyrirtækisins. Þá getur heildarkostnaður verið áþekkur þrátt fyrir 

fækkun á gölluðum vörum eða minni yfirvinnu starfsmanna. Einnig getur hagnaður sýnst 

minni vegna minnkunar á birgðum á móti sölu. Samhliða þessu eykst hins vegar 

fjármagnsflæði vegna minna bundins fjármagns í birgðum (Maskell et al., 2011, Solomon 

and Fullerton, 2007). Einnig skal athuga að í hefðbundnu kostnaðarbókhaldi eru birgðir 

eignfærðar í lok árs á því verði sem kostar að framleiða vöruna, Cogs (Hilton et al., 2008). 

Minni birgðir þýða þá minni eignir þrátt fyrir að kostnaður hafi lækkað á móti. Annað 

dæmi um hvernig hefðbundið bókhaldskerfi virkar ekki í straumlínustjórnun er að það 

verðlaunar stórar lotur þrátt fyrir að framleiðslan hafi kannski ekki undan. Í staðinn situr 

fyrirtækið uppi með stóran lager af vörum í vinnslu og þar með meira bundið fjármagn. Þá 

ýtir hún einnig undir styttri framleiðslutíma þrátt fyrir að ekki sé þörf á því út frá takt-tíma 

framleiðslunnar eða að dýrari vélar séu keyptar með tilheyrandi aukakostnaði þó það sé í 

raun ekki þörf á þeim (Solomon and Fullerton, 2007).  
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4 Vettvangsrannsókn 
Í þessum kafla verður farið yfir framkvæmd á vettvangsrannsókn og helstu niðurstöðum 

hennar. Samantekt á niðurstöðum má síðan finna í kafla 6. Farið verður yfir ABC-

greiningu Össurar og framkvæmd á ABC-greiningum til samanburðar. Þá verður farið yfir 

framkvæmd á nýrri kostnaðarskiptingu og hún borin saman við kostnaðarskiptingu 

Össurar. Að því loknu verða yfirfarin BOM (e. bill of material) og ROM (e. route of 

material) fyrir tvær vörur. Í lok hvers undirkafla eru teknar saman helstu niðurstöður en 

hnitmiðuð samantekt sett fram í lok ritgerðar. 

Ákveðið var að skorða verkefnið við Silíkondeild þar sem upphafleg vara fyrirtækisins, 

silíkonhulsa, er framleidd. Silíkondeildin er einnig ein af fáum framleiðsludeildum sem 

ekki þarf að nota íhluti frá renniverkstæði fyrirtækisins eða öðrum framleiðsludeildum, að 

einum íhlut í einni vörutegund undanskilinni. Því er ekki leitast eftir óbeinum tenginum á 

kostnaði við aðrar deildir fyrirtækisins.  

4.1 ABC-greining  

Farið verður yfir ABC-greiningu í Össur. Þá var framkvæmd ABC-greining til 

samanburðar við núverandi greiningu Össurar, á SKU (e. stock keeping unit), út frá þremur 

mismunandi forsendum: kostnaði, virði og framlegð vara. Einnig var framkvæmd 

samskonar ABC-greining á gögn fyrir vöru óháð stærð yfir stærra tímabil. Þá verður 

skoðað samhengi milli kostnaðar og framlegðar og að lokum teknar saman helstu 

niðurstöður kaflans.  

4.1.1  ABC-greining hjá Össuri 

Upplýsingar um ABC-greiningu hjá Össuri voru fengnar úr skjali um birgðastjórnun 

Össurar, Inventory management, sem finna má í gæðakerfi þeirra. Þá var einnig rætt við 

sérfræðing framleiðslustjórnunar, verkstjóra Silíkondeildar og ferilseiganda um hvernig 

hún er notuð í raun. 

ABC-greining Össurar er gerð út frá kostnaði vara, Cogs2, ásamt fjölda seldra stykkja. Eru 

þá framleiðsluvörur flokkaðar niður í fjóra flokka A, B, C og D. Tafla 2 sýnir samantekt á 

upplýsingum um ABC-greiningu Össurar og skiptingu á milli flokka ásamt því hvernig 

öryggisbirgðir, hámarks lotustærð og hámarks birgðir á lager tengjast henni.  

Tafla 2: Skilgreining á ABC-greiningu Össurar ásamt sambandi hennar og framleiðslustjórnun 

Össurar. 

Flokkur 

Mánaðarlegt 
hlutfall af 

heildarveltu 
(%) 

Hlutfall af 
heildar-SKU 

(%) 

Öryggis-
birgðir 

(mánuðir) 

Hámarks 
lotustærð (EOQ) 

(Mánuðir) 

Hámarks 
birgðir á 

lager 
(Mánuðir) 

A 70 15-20 1 2 3 

B 20 20-25 1,5 3 4,5 

C 8-9 55-75 2,5 7,5 10 

D 1-2 X X X X 
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Má hér sjá að vörur í A-flokki eru 70% af veltu eða um 15-20% af heildar-SKU (e. stock 

keeping units), vörur í B-flokki 20% af veltu eða um 20-25% af heildar-SKU, vörur í C-

flokki 8-9% af heildarveltu eða 55-75% af SKU og vörur í D-flokki 1-2% af veltu en þær 

geta jafnvel verið jafn margar og heildarfjöldi vara í A, B og C samtalið. Vörur í D-flokki 

eru ekki SKU ef fjöldi þeirra er ekki takmarkaður. Sérfræðingur framleiðslustjórnunar 

Össurar sér um að uppfæra flokkunina. Samkvæmt honum er hún uppfærð fyrir 

svokallaðar VMI-vörur (e. vendor managed inventory), sem innihalda ekki D-vörur. Við 

uppfærslu er notuð skiptingin 70-20-10 þannig að vörur í A-flokki tákna 70% af veltu, 

vörur í B-flokki 20% af veltu og vörur í C-flokki 10 % af veltu VMI-vara. Þá eru einstaka 

vörur sem flokkast í A eða B færðar í flokk C, vegna aðferðar við framleiðslu (Össur, 

2013). 

ABC-flokkun Össurar er notuð til að ákvarða öryggisbirgðir, hámarksbirgðir og lotustærðir 

við framleiðslu. Öryggislager fyrir vörur í A-flokki samsvarar fjölda SKU yfir einn mánuð, 

fyrir vörur í B-flokki 1,5 mánuð og fyrir vörur í C-flokki 2,5 mánuði. Hámarkslotustærð á 

vörum í A-flokki samsvarar 2 mánuðum af seldum SKU, vörur í B-flokki 3 mánuðum og 

vörur í C-flokki 7,5 mánuðum. Þá má hámarkslager vara í A-flokki ekki fara yfir 3 mánuði 

SKU, B ekki yfir 4,5 mánuði og C ekki yfir 10 mánuði.  

Hér má sjá að kostnaður vara, Cogs2, er notaður við mikilvægar ákvarðanir og skiptir því 

miklu máli hvort vara sé í flokk A, B eða C. Munurinn á birgðastjórnun á vörum í A- og B-

flokki er ekki ýkja mikill. Munar 0,5 mánuðum í öryggisbirgðum, 1 mánuði á 

hámarkslotustærð og 1,5 mánuði á hámarksbirgðum. Milli B- og C-flokks munar 1 mánuði 

í öryggisbirgðum, 4,5 mánuðum í hámarkslotustærð og 5,5 mánuðum í hámarksbirgðum. 

Hér má sjá að munurinn er orðinn nokkur, ekki síst í bundnu fjármagni vegna lagers. Ef 

munurinn milli A- og C-flokks er skoðaður má sjá að þar munar 1,5 mánuðum á 

öryggisbirgðum, 5 mánuðum á hámarkslotustærð og 7 mánuðum í hámarksbirgðum. Hér er 

munurinn farinn að vera mikill, bæði í bundnu fjármagni vegna lagers og lotustærð, sem 

hefur mikil áhrif á framleiðsluna sjálfa.  

ABC-flokkunin er einnig notuð við beina framleiðslustýringu, þó það sé hvergi skráð. Mest 

aðhald er með vörum í A-flokki, minna með vörum í B-flokki og minnst með vörum í C-

flokki. Ef velja þarf á milli þess að framleiða vöru úr A- eða C-flokki, og birgðastaða er 

lítil á þeim báðum, verður varan í A-flokki alltaf fyrir valinu. Þegar rætt er við fólk sem 

starfar í framleiðslu, verkstjóra, aðstoðarverkstjóra eða ferilseiganda, eru allir á því að 

vörur í A-flokki séu fyrirtækinu mun mikilvægari heldur en vörur í C-flokki. Telja flestir 

að flokkunin tengist fjölda seldra stykkja eða heildarhagnaði á vöru. Út frá þessu má sjá að 

fáar kostnaðarsamar vörur geta verið taldar mikilvægari heldur en vörur sem kosta minna. 

Það segir hins vegar ekkert um hverjar skila meiri hagnaði. Starfsmenn segja þó að 

almennt séu lotur fyrir vörur í A-flokki stærri og eru framleiddar oftar svo líklegt er að þær 

séu seldar í meira magni. 

4.1.2  Forsendur og gögn fyrir ABC-greiningar 

Framkvæmd var ABC-greining fyrir SKU (e. stock keeping unit) en einnig fyrir vörur óháð 

stærð. Eftir sameiningu á stærðum stóðu eftir 51 mismunandi vara, óháð stærð. Til að 

útskýra sameininguna nánar þá var safnað saman gögnum fyrir Iceross Comfort í stærð 16 

til 45 í eina vöru, fyrir Iceross Comfort+ í stærð 16-45 í aðra og Iceross Comfort Wave í 

stærð 16-45 í þá þriðju. Hægt hefði verið að taka saman heildar vörutegundir en líklegra er 
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að ákvarðanir séu teknar fyrir hverja vöru en ekki heildar vörutegund, ásamt því að 

höfundur taldi það ekki gefa þær upplýsingar sem sóst var eftir.  

Forsendur fyrir ABC-greiningu 

Þar sem ABC-greiningarnar eru bornar saman við ABC-greiningu Össurar var valið að 

nota skiptinguna 70-20-10, líkt og Össur gerir. Er sú skipting notuð fyrir allar greiningar 

sem hér eru, svo þær séu samanburðarhæfar.  

Valið var að skoða þrjár mismunandi forsendur flokkunar: Kostnað, virði og framlegð vara 

en núverandi greining Össurar er gerð út frá kostnaði, Cogs2 (e. cost of goods sold). Í jöfnu 

1 má sjá hvernig framleiðslukostnaður var skilgreindur, en hann er fundinn með því að 

margfalda fjölda seldra stykkja með kostnaði vöru, Cogs2 (e. cost of goods sold). 

                                        (1) 

Í jöfnu 2 má sjá skilgreiningu á virði en það er fundið með því að margfalda söluvirði vöru 

með fjölda stykkja.  

                                            (2) 

Í jöfnu 3 má sjá skilgreiningu á framlegð en þar er reiknaður munur á milli söluvirðis og 

kostnaðar á vöru og það margfaldað með fjölda seldra stykkja. 

          (                    )                        (3) 

Athuga skal að vörur eru til í mismunandi stærðum og getur kostnaður og söluvirði, og þar 

með framlegð, verið breytileg eftir stærðum og tegundum. Ástæðan fyrir því er að magn 

hráefnis getur verið breytilegt eftir stærð og tegund, stærri lotur þýðir að 

uppsetningarkostnaði er dreift á fleiri vörur ásamt því að söluvirði getur verið breytilegt 

eftir, til dæmis, mörkuðum.  

Gögn fyrir ABC-greiningu 

Fengin voru gögn fyrir söluvirði, kostnað (Cogs2) og fjölda seldra stykkja fyrir 623 VMI 

vörur Silíkondeildar frá 1. janúar 2012 til 1.febrúar 2014. Voru því vörur í D-flokki ekki 

með í uppgefnum gögnum. Ekki var tekið tillit til þess að Össur færir tilteknar vörur milli 

flokka.  

Við framkvæmd á ABC-greiningu fyrir SKU (e. stock keeping units) var valið að skoða 

einungis sex mánaða tímabil, frá 1.ágúst 2013 til 1.febrúar 2014. Tilgangurinn var að 

skoða hvort núverandi ABC-greining væri rétt miðað við núverandi stöðu og því ekki talin 

þörf á að skoða gögn lengra aftur. Þá segja sérfræðingur framleiðslustjórnunar Össurar og 

yfirmaður framleiðslusviðs að sala fyrrihluta 2013 hafi verið óvenjuleg miðað við sölusögu 

fyrirtækisins og því ólíklegt að það gæfi réttari mynd að skoða gögn lengra aftur. Þá er hér 

valið að taka ekki tillit til breytinga milli tímabila (e. seasonality) en sérfræðingur 

framleiðslustjórnunar Össurar segir að þær séu tiltölulega litlar. 

Við framkvæmd á ABC-greiningu fyrir vörur óháð stærð er valið að skoða gögn fyrir allt 

árið 2012 og 2013. Er það gert til þess að sjá hvort samræmi sé á milli greininga óháð 

tímabilum og mismunandi forsendum. 
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4.1.3  ABC-greining til samanburðar við núverandi greiningu 

ABC-greiningar til samanburðar við núverandi greiningu Össurar voru framkvæmdar á 

SKU (e. stock keeping unit). Til þess að skoða hvort núverandi greining Össurar sé rétt 

miðað við skilgreiningu var framkvæmd ABC-greining út frá kostnaði vöru, virði og 

framlegð. ABC-greining út frá kostnaði er framkvæmd til þess að skoða hvort núverandi 

ABC-greining er rétt, en ABC-greiningar út frá virði og framlegð til þess að skoða hvort 

samræmi sé á milli ABC-greininga út frá kostnaði, virði og framlegð.  

Gögnin sem ABC-greiningarnar voru framkvæmdar á náðu yfir 6 mánaða tímabil, frá 1. 

ágúst 2013 til 1.febrúar 2014, og þær bornar saman við núverandi greiningu Össurar. 

Tilgangurinn var að skoða hvort núverandi ABC-greining væri rétt miðað við núverandi 

stöðu og því ekki talin þörf á að skoða gögn lengra aftur.  

Mynd 10 sýnir hvernig ABC samanburðargreining út frá kostnaði, líkt og Össurar gerir, 

fyrir 623 VMI vörur Silíkondeildar byggist upp.  

 

Mynd 10: ABC-greining út frá kostnaði vara fyrir 1.ágúst 2013 til 1. febrúar 2014.  

Má hér sjá hvernig skipting á milli flokka A, B og C er í raun samkvæmt skilgreiningu 

Össurar. Græn lína táknar vörur í A-flokki, gul lína í B-flokki og rauð lína í Cflokki. Þá má 

sjá að í þessari greiningu eru vörur í A-flokki 23,1% af SKU, vörur í B-flokki 24,2% af 

SKU og vörur í C-flokki 52,6 % af SKU. Ef þetta er skoðað út frá upphaflegu 

skilgreiningunni þá eru fleiri vörur innan A-flokks heldur en skilgreiningin segir til um. B 

og C eru hins vegar innan gefinna marka. 

Tafla 3 sýnir nánar hvernig hlutfallsleg skipting SKU er á milli flokka A, B og C 

samkvæmt skilgreiningu Össurar. Einnig má sjá hvernig skipting er í raun í núverandi 

ABC-greiningu Össurar og ABC-greiningunum sem gerðar voru til samanburðar hennar 

útfrá kostnaði, virði og framlegð. 
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Tafla 3: Hlutfallsleg skipting SKU í núverandi greiningu Össurar ásamt greiningum sem gerðar voru 

út frá kostnaði, virði og framlegð á milli A-, B- og C-flokks. 

 Hlutfall veltu Hlutfall af SKU eftir mismunandi forsendum 

Flokkur Hlutfall Skilgreining 
Össurar 

Núverandi 
greining 

Kostnaðar-
greining 

Virðis-
greining 

Framlegðar-
greining 

A  70% 15-20% 21,0% 23,1% 21,5% 21,2% 

B  20% 20-25% 29,9% 24,2% 23,1% 22,5% 

C  10% 55-75% 49,1% 52,6% 55,4% 56,3% 

 

Má hér sjá að enginn flokkur í núverandi ABC-greiningu Össurar er innan gefinna marka. 

Heldur fleiri vörur eru í A- og B-flokki og færri í C-flokki. Þegar 

samanburðargreiningarnar eru skoðaðar má sjá að í öllum tilfellum eru fleiri SKU í A-

flokki heldur en skilgreining Össurar segir til um. Fyrir vörur í B-flokki eru þær allar innan 

marka og fyrir vörur í C-flokki er greiningin út frá kostnaði það eina sem er utan marka, 

með örlítið lægra hlutfall en skilgreiningin segir til um. 

Tafla 4 sýnir hversu stór hluti af vörum sem flokkast sem A, B eða C í hverjum flokki 

fellur í flokk A, B eða C í annarri flokkun. Lesa þarf upplýsingarnar út frá línum en ekki 

dálkum þar sem breytilegur fjöldi SKU er milli flokka í hverri greiningu. Ef fyrsta lína er 

skoðuð þá sýna fyrstu þrír dálkarnir (sem innihalda tölur) hvernig vörur sem flokkast í A-

flokk í núverandi flokkun Össurar skiptast á milli flokka A, B og C í 

samanburðargreiningu sem gerð var út frá kostnaði vara. Næstu þrír dálkar sýna hvernig 

þær skiptast milli flokka út frá virði og síðustu þrír út frá framlegð. 
 

Tafla 4: Hlutfallsleg skipting vara milli flokka í núverandi greiningu Össurar ásamt greiningum sem 

gerðar voru út frá kostnaði, virði og framlegð. Taflan skal lesin út frá línum en ekki dálkum. 

Greining 
Núverandi greining  

(%) 

Kostnaðargreining 

(%) 

Virðisgreining 

(%) 

Framlegðargreining 

(%) 

Flokkur A B C A B C A B C A B C 

A Núverandi    87,0 12,2 0,8 81,7 17,6 0,8 80,2 18,3 1,5 

B Núverandi    15,6 57,5 26,9 14,5 50,0 35,5 14,5 46,8 38,7 

C Núverandi    0,3 9,2 90,5 0,0 9,2 90,8 0,0 9,5 90,5 

A Kostnaður 79,2 20,1 0,7    82,6 17,4 0,0 81,3 16,7 2,1 

B Kostnaður 10,6 70,9 18,5    9,9 68,9 21,2 9,9 66,2 23,8 

C Kostnaður 0,3 15,2 84,5    0,0 4,6 95,4 0,0 4,9 95,1 

A Virði 79,9 20,1 0,0 88,8 11,2 0,0    98,5 1,5 0,0 

B Virði 16,0 64,6 19,4 17,4 72,2 10,4    0,0 95,1 4,9 

C Virði 0,3 19,1 80,6 0,0 9,3 90,7    0,0 0,3 99,7 

A Framlegð 79,5 20,5 0,0 88,6 11,4 0,0 100,0 0,0 0,0    

B Framlegð 17,1 62,1 20,7 17,1 71,4 11,4 1,4 97,9 0,7    

C Framlegð 0,6 20,5 78,9 0,9 10,3 88,9 0,0 2,0 98,0    

 

Sjá má að vörur sem eru í A-flokki, óháð greiningum, eru yfir 79% í A-flokki í öðrum 

greiningum. Vörur sem eru í B-flokki eru á bilinu 46% - 72% í B-flokki í öðrum 
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greiningum. Frá því eru tvær undantekningar, milli virðis og framlegðar. Vörur sem eru í 

C-flokki eru yfir 78% í C-flokki í öðrum greiningum. Má því sjá að nokkuð samræmi er á 

milli greininga óháð forsendu fyrir vörur í A- og C-flokki, en minna fyrir vörur í B-flokki. 

Tafla 5 sýnir þrjár efstu línurnar úr töflu 4. Sýna þær samanburð núverandi ABC-

greiningar Össurar við ABC-greiningar sem framkvæmdar voru til samanburðar út frá 

virði, framlegð og kostnaði.  

Tafla 5: Hlutfallsleg skipting vara í núverandi greiningu í flokk A, B eða C út frá kostnaði, virði og 

framlegð. Taflan skal lesin út frá línum en ekki dálkum. Þessar niðurstöður eru fengnar úr töflu 4.  

 

 

Má hér sjá að greiningarnar eru nokkuð áþekkar, óháð forsendum. Einnig má sjá að nokkur 

hluti flokkast ekki í sama flokk í núverandi greiningu Össurar og í ABC-greiningunum til 

samanburðar.  

Þar sem erfitt getur verið að aðgreina hvað er verið að bera saman er áframhald á 

samanburði á núverandi greiningu Össurar við samanburðargreiningarnar skipt upp í tvo 

kafla. Samanburð á núverandi ABC-greiningu Össurar og ABC-greiningu út frá kostnaði 

vara annars vegar og hins vegar samanburð á núverandi ABC-greiningu Össurar og ABC-

greiningu út frá virði og framlegð.  

Samanburður á núverandi ABC-greiningu Össurar og ABC-greiningu út 
frá kostnaði vara  

Ef bornar eru saman núverandi greining Össurar og samanburðargreining út frá kostnaði, 

sem finna má í fyrstu 3 dálkunum í töflu 5, má sjá að núverandi greining Össurar er ekki 

rétt og ekki nýlega uppfærð. 

 13 % af vörum í A-flokki í núverandi greiningu eru ekki í réttum flokki 

 42,5% af vörum í B-flokki í núverandi greiningu er ekki í réttum flokki 

 9,5% af vörum í Cflokki í núverandi greiningu eru ekki í réttum flokki 

Flestar vörur í A-flokki í núverandi greiningu sem ekki flokkast þar í greiningu út frá 

kostnaði færðust yfir í B-flokk, eða um 12,2% en um 0,8% færast í C-flokk. Af vörum í B-

flokki í núverandi greiningu Össurar færast 15,6% yfir í A-flokk í greiningu út frá kostnaði 

en 26,9% yfir í C-flokk. Af vörum í C-flokki í núverandi greiningu færast 9,2% í B-flokk 

og 0,3% í A-flokk. Hér þarf einnig að hafa í huga að í C-flokki í núverandi flokkun 

Össurar eru um eru um helmingur allra SKU, eins og sjá má í töflu 3. 

 Kostnaðargreining 

(%) 

Virðisgreining 

(%) 

Framlegðargreining 

(%) 

Flokkur A B C A B C A B C 

A Núverandi 87,0 12,2 0,8 81,7 17,6 0,8 80,2 18,3 1,5 

B Núverandi 15,6 57,5 26,9 14,5 50,0 35,5 14,5 46,8 38,7 

C Núverandi 0,3 9,2 90,5 0,0 9,2 90,8 0,0 9,5 90,5 
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Tafla 2 í kafla 4.1.1 sýnir mun á birgða- og framleiðslustjórnun Össurar út frá flokkum. Má 

þar sjá að ef vörur færast á milli A- og B-flokks hefur það lítil áhrif, áhrifin eru nokkur við 

að færast á milli B- og C-flokks en mjög mikil við að færast á milli A- og C-flokks. Hins 

vegar þá eru vörur í A-flokki einnig taldar mikilvægari í framleiðslu og eru settar framar í 

forgangsröð, vörur í B-flokki næst og vörur í C-flokki síðastar. Er þetta þó háð lagerstöðu 

hverju sinni.  

Má sjá að þó nokkur hluti vara í núverandi greiningu færast milli flokka A og B en áhrif 

þess eru frekar lítill. Stór hluti færist á milli B- og C-flokks en áhrif þess eru nokkur. 

Einungis lítill hluti færist á milli A og C en áhrif þess eru mikil. Er þetta því eitthvað sem 

Össur ætti að skoða nánar. 

Samanburður á núverandi ABC-greiningu Össurar og ABC-greiningu út 
frá virði og framlegð 

Nokkuð samræmi er á milli núverandi ABC-greiningar Össurar og ABC-greiningar út frá 

framlegð. Gert er ráð fyrir að vörur í A-flokki í ABC-greiningu út frá framlegð skili hárri 

framlegð, í B-flokki skili sæmilegri framlegð og í C-flokki skili lítilli framlegð.  

Má sjá að 80,2% af vörum í A-flokki í núverandi greiningu Össurar skiluðu hárri framlegð, 

18,3% skiluðu sæmilegri framlegð og 1,5% skiluðu lítilli framlegð. Af vörum í B-flokki í 

núverandi greiningu skiluðu 14,5% hárri framlegð, 46,8% sæmilegri framlegð og 38,7% 

skiluðu lítilli framlegð. Af vörum í C-flokki skiluðu 9,5% sæmilegri framlegð og 90,5% 

skiluðu lítilli framlegð.  

Út frá þessu má sjá að: 

 Um 20% af vörum sem flokkast í A-flokk í núverandi greiningu skila ekki hárri framlegð. 

 Um 54% af vörum í B-flokki skila hærri eða lægri framlegð en flokkurinn segir til um. Um 

15% skila mjög hárri framlegð og 39% mjög lágri framlegð. 

 Um 10% af vörum í C-flokki skila hærri framlegð en flokkurinn segir til um. 

Sýnir þetta að stór hluti vara skila ekki framlegð í samræmi við flokk. Þessar niðurstöður 

eru nokkuð áhugaverðar, sérstaklega í ljósi þess að flokkunin er ekki aðeins notuð til að 

halda birgðahaldskostnaði í lágmarki heldur einnig við stjórnun á framleiðslu. Vara í B-

flokki væri því líklegri til að vera valin til framleiðslu en vara í C-flokki, ef vöntun er á 

lager og því mikilvægt að Össur átti sig á hvor þeirra skili í raun hærri framlegð. 

Sambandið á milli núverandi ABC-greiningar Össurar og ABC-greiningar út frá virði er 

nánast eins og fyrir framlegð. Því má sjá að niðurstöðurnar eru sambærilegar og þessar og 

því valið að skoða þær ekki frekar. 

4.1.4  ABC-flokkun fyrir vöru óháð stærð 

Valið var að gera einnig ABC-greiningu fyrir vörur óháð stærð. Margar mikilvægar 

ákvarðanir eru teknar út frá sameinuðum gögnum (e. aggregated data) fyrir vörur óháð 

stærð, jafnvel vörutegundir. Valið var að skoða gögn fyrir allt árið 2012 og 2013. Var það 

gert til þess að fá betri yfirsýn yfir hvort ABC-greining fyrir vörur óháð stærð breyttust 

mikið milli tímabila.  
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Tafla 6 sýnir niðurstöður sem sýna hvaða flokki viðkomandi vara óháð stærð tilheyrir út 

frá forsendu flokkunar og tímabili. Í töflunni má sjá nafn vöru, hlutfallslega skiptingu 

innan hennar á milli flokka A, B og C samkvæmt núverandi flokkun Össurar. Fyrir 

samanburðargreiningar út frá kostnaði, virði og framlegð sýnir taflan með litum hvaða 

flokki vörur óháð stærð tilheyra fyrir viðkomandi tímabil: grænt fyrir A-flokk, gult fyrir B-

flokk og rautt fyrir C-flokk. Grátt þýðir að vara hafi ekki verið til sölu það tímabil. 

Samskonar töflu með ýtarlegri upplýsingum má finna í viðauka B.  
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Tafla 6: Niðurstöður ABC-flokkunar út frá kostnaði, virði og framlegð fyrir vörur óháð stærð 2012 og 

2013. Litur reits sýnir flokk sem vara, óháð stærð, tilheyrir: Grænn er A-flokkur, gulur er B- og 

rauður C-. Einnig má sjá hlutfallslega skiptingu SKU milli flokka í núverandi greiningu Össurar. 

TEGUND  
Núverandi greining  

(%) 
Kostnaðargreining 

  
Virðisgreining Framlegðargreining 

Flokkur A B C 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

ASPIRE BK LOCKING LINER 18 – 36 0 0 100       

DISTAL CUP (WHITE) 6 -26 0 69 31       

ICEFLEX BALANCE 35-62 33 33 33       

ICEFLEX ENDURANCE, 35 - 62 BEIGE 60 40 0       

ICEROSS ACTIVA SIZE 18 – 34 0 0 100       

ICEROSS CAST LINER MSS DIR. 18 – 34 0 10 90       

ICEROSS COMFORT 16 - 45 + 5CM 39 18 43       

ICEROSS COMFORT CUSHION 3MM 16 – 40 8 62 31       

ICEROSS COMFORT CUSHION 6MM 16 – 36 8 42 50       

ICEROSS COMFORT WAVE S 16 – 45 0 36 64       

ICEROSS COMFORT+ 16 - 45 + 5CM 33 11 56       

ICEROSS DERMO CONICAL WAVE 18 – 36 0 27 73       

ICEROSS DERMO CUSH WAVE 3MM 16 – 40 0 38 62       

ICEROSS DERMO CUSHION 3MM 16 – 40 8 62 31       

ICEROSS DERMO CUSHION 6MM 16 – 36 0 58 42       

ICEROSS DERMO LOCK 3MM 16 - 45 + 5CM 32 21 46       

ICEROSS DERMO LOCK 3MM WAVE 16 – 45 50 29 21       

ICEROSS DERMO LOCK 6MM 16 -45 + 5CM 38 25 38       

ICEROSS DERMO SEAL-IN 18 -36 64 18 18       

ICEROSS DERMO TF HSM CON 25 38 0 75 25       

ICEROSS DERMO TF HSM STD 25 – 55 0 67 33       

ICEROSS DERMO UNI 6MM CUSHION S –XL 33 33 33       

ICEROSS DERMO UNI 6MM LOCKING S – XL 33 50 17       

ICEROSS DERMO UNIF CUSH 3MM 12 -18  0 0 100       

ICEROSS DERMO UNIF CUSH 6MM 12 - 18  20 40 40       

ICEROSS DERMO UNIF CUSH 9MM 12 - 18  0 0 100       

ICEROSS DERMO UNIF LOCK 3MM 12 -34  0 20 80       

ICEROSS DERMO UNIF LOCK 6MM 12-34  20 40 40       

ICEROSS DERMO UNIF LOCK 9MM 12-34 20 20 60       

ICEROSS ORIGINAL 12 - 45 + 5CM 0 22 78       

ICEROSS ORIGINAL WCOVER 16 - 45 + 5CM 0 31 69       

ICEROSS PAD 38 – 98 0 0 100       

ICEROSS POST-OP LINER 18 – 45 0 0 100       

ICEROSS SEAL-IN TF CONICAL 25 – 38 88 13 0       

ICEROSS SEAL-IN TF STANDARD 25 – 55 75 25 0       

ICEROSS SEAL-IN V 18 – 36 0 82 18       

ICEROSS SEAL-IN V HP 18 -36 0 55 45       

ICEROSS SEAL-IN X5 CONICAL 25 – 38 75 25 0       

ICEROSS SEAL-IN X5 STANDARD 25 – 55 67 8 25       

ICEROSS SEAL-IN X5 TT S18 -36 55 36 9       

ICEROSS SEAL-IN X5 TT WAVE S18 -36 18 55 27       

ICEROSS SLEEVE SIZE 35 – 62 60 40 0       

ICEROSS SPORT 3MM 16 - 34 + 5CM 14 23 64       

ICEROSS STABILO JUNIOR WAVE 12 – 18 0 38 63       

ICEROSS SYNERGY 16 -45 14 43 43       

ICEROSS SYNERGY CUSHION 16 – 40 0 0 100       

ICEROSS SYNERGY CUSHION WAVE16 – 40 0 0 100       

ICEROSS SYNERGY WAVE 16 – 45 36 29 36       

ICEROSS TF CONICAL 25 – 38 75 25 0       

ICEROSS TRANSFEMORAL 25 – 55 58 33 8       

ICEROSS UPPER X 12 – 22 17 83 0       

 
Ef bornar eru saman niðurstöður samanburðargreininganna má sjá að margar vörur haldast 

í sama flokki óháð greiningum og tímabilum. Aðeins tvær vörutegundir flökkuðu á milli 

allra flokka en áttu þær það sameiginlegt að vera tiltölulega nýlegar vörur. Ef hlutfallsleg 

skipting vörunúmera innan vöru í núverandi flokkun Össurar er skoðuð má sjá að stór hluti 
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vörunúmera innan sömu vöru, óháð stærð, tilheyrðu sama flokki. Þar sem kostnaður 

hverrar einingar er fastur má útfrá þessu sjá að þrátt fyrir að virði vara geti verið breytilegt 

breytist heildarvirði vara, óháð stærð, tiltölulega lítið á milli tímabila. Má útfrá þessu gera 

ráð fyrir að sala á vörum, óháð stærð, sé nokkuð svipuð milli tímabila.  

4.1.5  Samhengi milli kostnaðar og framlegðar 

Niðurstöður ABC-greiningar úr töflu 4 verða hér skoðaðar til greiningar á samhengi milli 

kostnaðar og framlegðar. Hér eru bornar saman ABC-greiningarnar sem framkvæmdar 

voru til samanburðar en ekki núverandi greiningu Össurar. Tafla 7 sýnir niðurstöður á 

hlutfallslegri skiptingu vara úr ABC-greiningu út frá framlegð í flokk A, B eða C út frá 

kostnaði.  

Tafla 7: Hlutfallsleg skiptingu vara úr ABC-greiningu út frá kostnaði í flokk A, B eða C út frá 

framlegð Eru þessar niðurstöður fengnar úr töflu 4. Taflan skal lesin út frá línum en ekki dálkum. 

 Framlegðargreining 
(%) 

Flokkur A B C 

A Kostnaður 81,3 16,7 2,1 

B Kostnaður 9,9 66,2 23,8 

C Kostnaður 0,0 4,9 95,1 

Ef sambandið á milli ABC-greininga út frá kostnaði og framlegð er skoðað nánar má sjá að 

nokkuð samband er þar á milli. Við þessa greiningu er gert ráð fyrir að vörur í A-flokki í 

greiningu út frá framlegð skili hárri framlegð, í B-flokki skili sæmilegri framlegð og í C-

flokki skili lítilli framlegð.  

Má hér sjá að um 81% vara sem flokkast í A-flokk í ABC-greiningu út frá kostnaði skila 

hárri framlegð, 16,7% skila sæmilegri framlegð og um 2% skila lágri framlegð. Af vörum í 

B-flokki skila um 10% vara sem flokkast í B-flokk út frá kostnaði hárri framlegð, um 66% 

sæmilegri framlegð og um 24% lágri framlegð. Af vörum í C-flokki út frá kostnaði má sjá 

að um 5% skila sæmilegri framlegð og 95% skila lágri framlegð.  

Þetta sýnir að: 

 Um 19% vara sem eru í A-flokki í ABC-greiningu út frá kostnaði skila ekki hárri framlegð, 

um 2% skila lágri framlegð. 

 Um 35% vara í B-flokki í ABC-greiningu út frá kostnaði skila hærri eða lægri framlegð en 

flokkurinn segir til um. Um 10 % vara skila hárri framlegð og um 24% mjög lítilli framlegð. 

 Um 5% vara í C-flokki í ABC-greiningu út frá kostnaði skila sæmilegri framlegð, sem er 

meira en flokkurinn segir til um. 

Út frá þessu má sjá að ef núverandi flokkun Össurar væri uppfærð væru enn þó nokkrar 

vörur sem teljast til dæmis mikilvægar út frá ABC-greiningu út frá kostnaði sem skiluðu 

ekki framlegð í samræmi við það. Út frá þessu má einnig sjá að þó flokkunin væri uppfærð 

gæti hún enn ýtt undir rangar ákvarðanir. Því má velta fyrir sé hvort ekki sé mikilvægara 

að endurskoða forsendur flokkunar heldur en að uppfæra hana. Ef flokka á áfram út frá 

kostnaði þarf að minnsta kosti að fræða starfsfólk um hvaða upplýsingar liggja að baki. 
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4.1.6  Samantekt á niðurstöðum ABC-greiningar 

Ef helstu niðurstöður á ABC-greiningu fyrir vörunúmer eru teknar saman má sjá að ABC-

greining Össurar er ekki samkvæmt skilgreiningu og að ABC-greining Össurar er ekki 

uppfærð miðað við núverandi stöðu.  

 13% af vörum í A-flokki í núverandi greiningu eru ekki í réttum flokk 

 42,5% af vörum í B-flokki í núverandi greiningu eru ekki í réttum flokk 

 9,5% af vörum í C-flokki í núverandi greiningu eru ekki í réttum flokk 

Flokkunin hefur áhrif á magn öryggisbirgða, stærð lotustærðar og hámarksbirgðir. Eru 

áhrifin lítil við að færast milli A- og B-flokks, meiri milli B- og C-flokks en mjög mikil við 

að færast milli A- og C-flokks. Nokkur hluti vara í núverandi greiningu Össurar færðist 

milli A- og B-flokks. Stór hluti færðist milli B og C en einungis lítill hluti færðist milli A- 

og C-flokks. Þetta er eitthvað sem Össur ætti að skoða nánar. 

Ef samband milli núverandi greiningar Össurar og framlegðar er skoðað má sjá að:  

 Um 20% af vörum sem flokkast í A-flokk í núverandi greiningu skilar ekki hárri framlegð  

 Um 54% af vörum í B-flokki í núverandi greiningu skila hærri eða lægri framlegð en 

flokkurinn segir til um. Um 15% af vörum í B-flokki skila hárri framlegð og 39% lágri 

framlegð. 

 Um 10% af vörum í C-flokki skila meiri framlegð en flokkurinn segir til um 

Sýnir þetta að Össur setur mögulega vörur framarlega í röðina í framleiðslu sem skila í 

raun lágri framlegð. Einnig eru vörur látnar sitja á hakanum sem skila hárri framlegð.  

Ef helstu niðurstöður fyrir ABC-greiningu fyrir vöru, óháð stærð, eru teknar saman má sjá 

að margar vörur haldast í sama flokk óháð greiningum og tímabilum. Sýnir þetta að virði 

og fjöldi seldra vara innan hverrar vörutegundar breytist lítið milli tímabila. 

Ef samband milli greininga sem gerðar voru til samanburðar út frá kostnaði vöru og 

framlegð er skoðað má sjá að: 

 Um 19% í A-flokki út frá kostnaði skila ekki hárri framlegð, þar af skila um 2% lágri 

framlegð 

 Um 34% í B-flokki út frá kostnaði skila hærri eða lægri framlegð en flokkurinn segir til um. 

Um 10% skila mikilli framlegð og um 24% mjög lítilli framlegð. 

 Um 5% í C-flokki út frá kostnaði skila nokkuð sæmilegri framlegð 

Því má sjá að þó svo að núverandi greining Össurar væri uppfærð væru enn vörur sem 

skiluðu ekki framlegð í samræmi við flokk. Því má sjá að nauðsynlegt er að fræða 

starfsmenn og yfirmenn sem nota þessa flokkun um hvað liggur henni að baki til að reyna 

að draga úr því að rangar ákvarðanir séu teknar út frá þessum greiningum.  

4.2 Kostnaðarskipting 

Verður hér farið yfir hvernig kostnaður er byggður upp hjá Össuri. Þá var framkvæmd ný 

kostnaðarskipting og hún borin saman við núverandi kostnaðarskiptingu Össurar. Unnið 
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var að því að skipta beinum og óbeinum framleiðslukostnaði Silíkondeildar fyrir árið 2013 

niður á vörur. Þá verður farið yfir samanburð á núverandi kostnaði vara, Cogs2, hjá Össuri 

og kostnaði vara út frá nýrri kostnaðarskiptingu. Framkvæmd var ný ABC-greining út frá 

nýjum kostnaði á vörur og verður hún borin saman við ABC-greiningu sem gerð var út frá 

núverandi kostnaði vara. Að lokum verða teknar saman helstu niðurstöður kaflans. 

4.2.1  Kostnaðarskipting hjá Össuri 

Hjá Össuri er notuð hefðbundin kostnaðarskipting en ókostir hennar hafðir í huga, 

samanborið við verkþáttatengda kostnaðarskiptingu. Mynd 11 sýnir hvernig kostnaður hjá 

Össuri er byggður upp. Beinum og óbeinum framleiðslukostnaði er safnað upp í 

staðbundinn framleiðslukostnað, Cogs2. Með viðbættum vöruhúsakostnaði og 

höfundarréttarlaunum (e. royalties) kallast það alþjóðlegur framleiðslukostnaður, Cogs3. 

Þegar við það bætist almennur og stjórnunartengdur kostnaður (e. general & administrative 

cost), sölu- og markaðskostnaður og þróunarkostnaður kallast það heildarkostnaður. Í 

þessu verkefni verður einungis skoðaður staðbundinn framleiðslukostnaður, Cogs2, fyrir 

Silíkondeild Össurar (Össur, 2014b;Össur, 2011). 

 

Mynd 11: Kostnaðaruppbygging hjá Össuri ásamt því sem felst í honum hverju sinni. 

Kostnaður vöru inniheldur einungis framleiðslukostnað, Cogs2. Ákvarðaður er staðlaður 

kostnaðar á vöru (e. standard cost) út frá skráðri notkun á auðlindum í BOM (e. bill of 

material) og ROM (e. route of material). Heildar staðlaður kostnaður hverrar deildar er 

síðan borinn saman við raunverulegan heildarkostnað deilda á hverju ári og aðlagaður ef 

þurfa þykir. Við framkvæmd á ABC-greiningu í kafla 4.1 var notaður staðlaður kostnaður 

vöru. 

Framleiðslukostnað má skipta upp í beinan og óbeinan kostnað. Beinum 

framleiðslukostnaði hjá Össuri er skipt niður á framleiðsludeildir í tvennu lagi, annars 

vegar hráefnisnotkun og hins vegar manntíma eða véltíma. Hráefni skiptist beint niður á 

vörur eftir notkun, samkvæmt BOM (e. bill of material). Manntíma er skipt niður á vörur á 
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tvo vegu samkvæmt ROM (e. route of material) en hann inniheldur uppsetningartíma og 

framleiðslutíma. Uppsetningartíma er skipt niður á fjölda stykkja í lotu hverrar vöru en 

framleiðslutíma beint niður á hverja einingu, óháð lotustærð. Samkvæmt sérfræðingi hjá 

framleiðslustjórnun Össurar tekur framleiðslutími ekki tillit til allra óvirðisaukandi 

verkþátta svo sem vinnuhléa og kostnað vegna stjórnunar og stoðdeilda heldur er þeim 

kostnaði skipt sérstaklega niður á vörur. Er honum skipt niður í tveimur hlutum, annars 

vegar eftir fjölda stykkja í lotu og hins vegar beint niður á hverja framleidda einingu. Í 

deildum þar sem vélar eru lítill hluti af kostnaði er vélþátturinn ekki alltaf talinn með í 

ROM og á það við í Sílíkondeild. Eins ef framlag starfsmanna er hlutfallslega lítið á hverja 

einingu getur því verið sleppt eða slíkum liðum safnað saman í einn lið. Má því sjá að 

uppskriftir í Össur gefa aðeins ákveðna mynd af helsta kostnaði við framleiðslu á vöru og 

eru ekki endilega nákvæmar upplýsingar. Kemur það nokkuð á óvart, sérstaklega í ljósi 

þess að hann er notaður við birgða- og framleiðslustýringu fyrirtækisins. Gefur þetta einnig 

villandi mynd af raunverulegum kostnaði vöru. 

Óbeinum kostnaði er skipt eftir fyrir fram valinni skiptingu. Í dag fær Silíkondeild 39% af 

öllum óbeinum kostnaði framleiðslunnar. Fer það hlutfall að einhverju leyti eftir notkun, 

svo sem stærð framleiðslusvæðis og fjölda starfsmanna sem þjónusta einungis ákveðnar 

deildir. Hins vegar skrá flestir starfsmenn ekki í hvað tími þeirra fer og því líklegt að þessi 

skipting sé frekar ónákvæm. Kostnaði vegna húsnæðis er skipt niður á deildir eftir notkun á 

fermetrum. Á það vel við notkun í sumum tilfellum en þó ekki öllum. Frekar ólíklegt er til 

dæmis að rafmangsnotkun fari eftir fermetrafjölda. Öðrum kostnaði er skipt upp ýmist eftir 

virði eða starfsmannafjölda framleiðsludeildar.  

4.2.2  Forsendur og gögn nýrrar kostnaðarskiptingar út frá 
verkþáttatengdri kostnaðarskiptingu 

Við framkvæmd á nýrri kostnaðarskiptingu var notuð tímadrifin verkþáttatengd 

kostnaðarskipting sem fjallað er um í kafla 3.2.1. Annars vegar er beinum 

framleiðslukostnaði og hins vegar óbeinum kostnaði vegna stjórnunar og stoðdeilda 

framleiðslu skipt niður. Valið var að skoða allan heildarkostnað framleiðsludeilda Össurar 

á Íslandi, Cogs2, en þó einblínt á hlut Silíkondeildar. Gert var ráð fyrir að auðlindir væru 

fullnýttar en með því var kostnaði skipt eftir hlutfallslegri notkun í staðinn fyrir að ákvarða 

gengi verkþátta, eins og fræðin segja til um.  

Beinn kostnaður 

Beinum kostnaði var skipt í tvennt, hráefnistengdan kostnað og tímatengdan kostnað. Fyrir 

hráefnis- og birgðakostnað var notast við skráðan staðlaðan hráefniskostnað fyrir hvert 

vörunúmer. Fyrir tímatengdan kostnað var fylgst með á svæði, rætt við verkstjóra, 

aðstoðarverkstjóra, ferilseiganda og aðstoðarmann ferilseiganda ásamt því að rætt var við 

starfsmenn á starfsstöðvum. Gerðar voru tímamælingar eftir þörfum en ef til voru nýlegar 

mælingar voru þær notaðar. Ef ekki var mögulegt að tímamæla voru starfsmenn beðnir að 

áætla tíma sem verkþáttur tók. Reynt var að ná 10 eða fleiri mælingum, en ef það var ekki 

mögulegt var notast við þær mælingar sem náðust. Mælingar og áætlanir má finna í 

Viðauka B. 

Óbeinn kostnaður 

Við skiptingu á tíma annarra starfsmanna voru tekin viðtöl við starfsmenn, en niðurstöður á 

skiptingu á tíma fyrir hverja deild má sjá í Viðauka C. Gert er ráð fyrir að starfsmenn séu 
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fullnýttir. Ætlunin var að skipta kostnaði vegna óbeinna starfsmanna niður á vörur. 

Reyndist það ekki mögulegt þar sem ekki voru til skráningar sem tengdu tíma starfsmanna 

við vörur. Þá gátu starfsmenn sem skráðu tíma sinn ekki tengt tíma sinn við vörur. 

Mögulegt var að skipta tíma þeirra niður á deildir og var valið að gera það, þó það sé ekki 

samkvæmt verkþáttatengdri kostnaðarskiptingu. Þá var starfsmönnum vöruhúss ekki skipt 

niður á framleiðsludeildir. Vildu þeir meina að sá tími sem hægt væri að skipta á deildir 

væri hverfandi og því var valið að skoða það ekki að sinni, enda tími verkefnis 

takmarkaður.  

Ef ætlunin væri að skipta kostnaði vegna óbeinna starfsmanna niður á vörur þyrftu þeir að 

tengja tíma sinn við vörur og skrá það yfir nokkuð langt tímabil. Einnig þyrftu stjórnendur 

að gera starfsmönnum ljóst að þetta væri mikilvægt til þess að ýta undir að starfsmenn 

myndu hafa fyrir því að rekja tíma sinn. Að öðrum kosti er líklegt að þetta færi aftar í 

forgangsröðina. Væri þó áhugavert að skoða niðurstöður slíkrar skráningar. 

4.2.3  Ný kostnaðarskipting með verkþáttatengda 

kostnaðarskiptingu til hliðsjónar 

Kostnaði var skipt upp í tvo kostnaðarliði: Beinn og óbeinn kostnaður. Gert var ráð fyrir að 

auðlindir væru fullnýttar en með því var hægt að skipta kostnaði eftir hlutfallslegri notkun í 

staðinn fyrir að ákvarða gengi verkþátta, eins og fræðin segja til um.  

Beinn kostnaður 

Við framleiðslu Silíkondeildar voru skráð 58 starfsígildi í mars 2014 en á bak við þau geta 

verið fleiri starfsmenn, til dæmis í hlutastarfi. Ekki eru taldir með starfsmenn sem eru í 

veikindaleyfi né verkstjóri, aðstoðarverkstjóri og ferilseigandi.  

Framleiðsluferli silíkonhulsu er margþætt og breytilegt eftir tegundum. Mynd 12 sýnir 

almennt framleiðsluferli hennar, en það var teiknað samkvæmt BPMN.
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Mynd 12: Almennt ferli silíkonhulsu. 
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Á myndinni má sjá hverjir helstu verkþættir eru sem þarf við framleiðslu á silíkonhulsu. 

Einnig sýnir það hvaða verkþættir þurfa að vera búnir áður en næsti hefst og hverja er hægt 

að vinna samhliða öðrum. Athuga skal að breytilegt er hvaða verkþætti þarf að framkvæma 

fyrir hverja tegund. Á myndinni má einnig sjá númer stöðvar (S) og verkþáttar (V) sem 

notuð eru í formúlum sem settar verða fram hér síðar í kaflanum, til skýringar á hlutföllum 

beinna starfsmanna. Nánari skýringu á þeim má finna í Viðauka B. 

Ferlið byrjar á blöndun á silíkoni, þá þarf að grunna regnhlífar og steypa seal-in hringi, 

eftir því sem við á. Þá er textíll húðaður og saumaður, kollur eða bolli steyptur, sokkur 

límdur eða hulsa forsteypt eftir því sem við á. Að því loknu er silíkonhulsa steypt, seal-in 

hringur límdur á, ef við á, henni pakkað og gengið er frá henni.  

Beinum kostnaði Silíkondeildar var skipt upp í tvennt, hráefnistengdan kostnað og 

tímatengdan kostnað. Með tímatengdum kostnaði telst allur kostnaður sem ekki telst til 

hráefnis eða birgða svo sem vegna starfsmanna, húsnæðis eða véla. Til að skipta beinum 

hráefniskostnaði var notaður staðlaður hráefniskostnaður á vöru og fjöldi framleiddra vara 

2013. Út frá því var fundinn heildarhráefniskostnaður fyrir framleiddar einingar 2013 og 

reiknað hlutfall hvers vörunúmers af honum. Var það notað til að skipta raunverulegum 

hráefnis- og birgðakostnaði niður á hverja framleidda einingu.  

Til að skipta kostnaði vegna beinna starfsmanna í Silíkondeild niður á vörur gerði 

höfundur líkan sem samanstendur af upplýsingatöflu og reiknitöflu. Upplýsingataflan segir 

til um hráefni sem þarf í vöru, verkstöð sem hún er unnin á, helstu verkþætti og tímalengd 

þeirra. Reiknitaflan tekur upplýsingar og reiknar hlutfall sem hver eining notar af 

viðkomandi starfsstöð og margfaldar með fjölda starfsmanna þeirrar starfsstöðvar. Gert er 

ráð fyrir að allir starfsmenn séu með sömu laun og að enginn munur sé á launum eftir tíma 

þrátt fyrir að um yfirvinnu sé að ræða. Einnig var gert ráð fyrir að starfsmenn væru 

fullnýttir.  

Eru þessi hlutföll síðan tekin saman í eitt heildarhlutfall sem notað var til að skipta 

heildarkostnaði vegna starfsmanna í Silíkondeild á viðkomandi vörueiningu. Formúlur sem 

sýna hvernig hlutfall fyrir hverja starfsstöð er fundið kemur hér á eftir.  

Tafla 8 sýnir skýringar á táknum sem finna má í formúlum en númer starfsstöðvar og 

verkþátta má sjá annars vegar á Mynd 12 sem sýnir almennt framleiðsluferli hulsu og hins 

vegar í töflum í Viðauka B.  
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Tafla 8: Skýringar á táknum. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Við blöndun silíkons starfar einn starfsmaður og sér hann um að blanda silíkon fyrir allar 

silíkonvörur. Kostnaður sem tengist blöndun er á lotustigi og deilist því niður á fjölda 

blandaðra silíkontunna og þaðan niður á þær vörur sem tilheyra hverri tunnu. Aðeins þarf 

að blanda silíkon fyrir steypingu á vöru, annað kemur tilbúið. Athuga skal að hér er gerð sú 

einföldun að aðeins sé blandað silíkon fyrir VMI-vörur. 

Ákveðið var að skipta starfsmanni blöndunar eftir véltíma við hræringu ásamt tíma sem fer 

í frágang og skiptingu milli hræra. Á meðan hræring fer fram undirbýr hann næstu hræru 

en sá tími er áþekkur, óháð tegundum. Er því undirbúningstíma hliðrað fram um eina hræru 

og gert ráð fyrir að starfsmaður nái alltaf að undirbúa næstu hræru áður en blöndunartíma 

líkur. Blöndunartíma fyrir hverja tegund silíkons má finna í Viðauka B. 

Jafna 4 sýnir hvernig blöndun er skipt. Ef vara af tegund i og stærð j notar blandað silíkon 

er reiknað hlutfall silíkonhulsu af tegund af þeirri stærð og tegund af heildarmagni silíkons 

í einni tunnu sem er notað í þá tegund. Er það margfaldað með blöndunartíma silíkontunnu 

k, fjölda hulsa af tegund i,j og fjölda starfsmanna á verkstöð. Er þetta síðan reiknað fyrir 

allar tegundir og út frá því reiknað hlutfall sem hver tegund notar af blöndun.  

Tákn  Starfsstöð Mengi 

i Vörutegund i ∈ { 1: m} 

j Stærð vörutegundar j ∈ { 1: n} 

k Tegund af silíkoni k = 8 

l Númer starfsstöðvar l ∈ {1:18} 

m Fjöldi vörutegunda m ∈ 48 

n Fjöldi stærða innan vörutegundar m n ∈ R 

TBi,j Blöndunartími silíkonhulsu af tegund i og stærð j TBij ∈ R 

TBTk Blöndunartími silíkontunnu af tegund k TBTk ∈ R 

MHi,j,k Magn af silíkoni af tegund k í silíkonhulsu af 

tegund i og stærð j 
MHi,j,k ∈ R 

  
MT 

Magn af silíkoni í tunnu ef dregið er frá það magn 

sem er hent.  
MT ∈ R 

Fi,j Fjöldi hulsa af tegund i og stærð j F ∈ Z 

FSl Fjöldi starfsmanna á verkstöð l FS ∈ {1:6} 

Hi,j,l Hlutfall sem hulsa i af stærð j fær af kostnaði 

vegna starfstöðvar l 
H ∈ {0:1} 

LTi,j Lengd textíls fyrir vörutegund i af stærð j LS ∈ R 

TT Tími við að snúa við textíl TT ∈ R 

TK Tími við að klippa og sauma textíl TK ∈ R 

TSL Tími við saumun sleeves TSL ∈ R 

TM Tími að klippa og sauma matríxu  

 
TM ∈ R 

TSEi,j Tími að steypa seal-in hring fyrir vöru i af stærð j TSEi,j ∈ R 

a Númer verkþáttar  A=∈ {1:11} 

Ai,a  Tvíundabreyta sem segir til um hvort framkvæma 

á verkþátt a á vörutegund i 
A ∈ {0,1} 
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∑ ∑ ∑      
            

       
    
    

   
   

   
   

  (4)  

Við grunnun á regnhlífum starfar einn starfsmaður og sér hann um að grunna regnhlífar 

fyrir allar hulsur sem eru með regnhlífar. Álíka langan tíma tekur að grunna allar 

regnhlífar. Er kostnaður vegna hans á einingastigi.  

Í jöfnu 5 má sjá hvernig kostnaði vegna grunnunar á regnhlífum er skipt. Ef vara notar 

regnhlíf er reiknað hlutfall hennar af heildarfjölda vara sem nota regnhlíf. Það er 

margfaldað við fjölda starfsmanna við grunnun regnhlífa.  

 
        

              

∑ ∑          
    
    

   
   

 (5) 

Við húðun starfa 2 til 3 starfsmenn sem starfa á tveimur húðunarvélum. Önnur vélin húðar 

textíl fyrir allar silíkonhulsur ásamt Balance Sleeve og starfa þar 2 starfsmenn. Tekur hún 

álíka langan tíma fyrir allar tegundir af textíl. Til að reikna kostnað vegna húðunar var 

skoðuð lengd textíls í uppskrift fyrir fyrstu stærð af hverri tegund. Hafa skal í huga að 

einhverjar stærðir eru mögulega aðeins lengri, en það ætti ekki að muna miklu.  

Í jöfnu 6 má sjá hvernig húðun1 er skipt. Ef vara notar húðun1 er margfaldað saman lengd 

textíls af tegund i af stærð j og fjölda hulsa af tegund i og stærð j. Er það gert fyrir allar 

tegundir og fundið hlutfall fyrir hverja tegund og það margfaldað með fjölda starfsmanna 

við húðun1.  

 
       

                   

∑ ∑                
   
    

   
   

 (6) 

Húðun2 húðar aðeins Endurance Sleeves. Þar er einungis unnið um það bil 3 sinnum á ári, 

2-3 vikur í senn. Áætlar verkstjóri að þar sé húðað í um 7,5 af um 50 starfsvikum á ári. 

Þeim kostnaði er því skipt niður á Endurance Sleeves. 

Í jöfnu 7 má sjá hvernig húðun2 er skipt. Ef vara notar húðun2 er fundið hlutfall milli 

fjölda stykkja, af tegund i og stærð j, af heildarfjölda sem notar húðun2. Er það svo 

margfaldað með fjölda starfsmanna í húðun2.  

 
       

              

∑ ∑           
   
   

   
   

 (7) 

Í saumun starfa 3 starfsmenn að meðaltali og sjá þeir um að klippa allan textíl og matrixur, 

sauma matrixur í textíl og sauma Sleeves eftir húðun. Þá snúa þeir við öllum textíl sem 

nota á í Balance, Sport og Shark. Kostnaður vegna saumunar er á einingarstigi.  

Í jöfnu 8 má sjá hvernig starfsmönnum í saumun er skipt. Ef framkvæma á einn eða fleiri 

ef eftirtöldum verkþáttum fyrir vöru i af stærð j: Sauma matrixu við textíl, snúa textíl við, 

klippa og sauma textíl eða sauma sleeves, er tíminn sem tekur að framkvæma þá verkþætti 

lagður saman og margfaldaður með fjölda af tegund i og stærð j. Er það lagt saman fyrir 
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allar tegundir og fundið hlutfall fyrir hverja tegund. Þá er það margfaldað með fjölda 

starfsmanna á viðkomandi stöð. Athuga skal að einungis náðist að mæla beina verkþætti en 

ekki undirbúning eða annað umstang.  

 
       

(                                  )          

∑ ∑ (                                 )      
   
   

   
   

 (8) 

Seal-in-steyping og -líming voru tekin saman í einn lið. Við seal-in-steypun starfar einn 

starfsmaður og steypir tvær gerðir af seal-in-hringum, HSM og V en steypingin er 

breytileg, aðallega eftir tegund. Er V-hringurinn notaður á allar hulsur sem heita V og V 

HP og HSM hringur á aðrar seal-in-hulsur, að frátöldum X5. Við seal-in-límingu starfa 3 

starfsmenn. 

Í jöfnu 9 má sjá hvernig starfsmönnum seal-in-steypingar og -límingar er skipt. Ef vara 

notar seal-in-hring sem þarf að líma á er margfaldað saman fjöldi af tegund i og stærð j og 

tíminn sem tekur að steypa seal-in-hring fyrir vörutegund i af stærð j. Er það gert fyrir allar 

tegundir og stærðir og svo reiknað hlutfall af heild, fyrir hverja tegund i af stærð j. Er það 

svo margfaldað með fjölda starfsmanna sem starfa við steypingu og límingu. 

 
       

                    

∑ ∑                 
   
   

   
   

 (9) 

Kollun/bollun, forsteyping, steyping, skurður og merking er að mestu unnið í sellum. 

Eru sellurnar og stöðvarnar mismunandi eftir því hvaða vörutegund er framleidd þar en 

framleiðslan er á einingastigi. Verður farið nánar í það hér fyrir neðan og að því loknu sett 

fram jafna.  

Á X5-stöð starfa 6 starfsmenn og framleiða þeir vörur sem heita X5, Aspire, Casting Liner 

MSS, Synergy og MSS, að frátöldum Cushion. Sér einn starfsmaður um að kolla fyrir 

Synergy, Aspire og Sport og tekur jafn langan tíma að kolla þær tegundir. Aðrir starfsmenn 

sjá um að klippa, dæla, steypa og merkja allar tegundir og tekur það jafn langan tíma. 

Skiptast þessir starfsmenn því jafnt niður eftir fjölda tegunda sem þeir vinna að.  

Við forsteypingu og bollun fyrir X5 starfa 2 starfsmenn. Tekur álíka langan tíma að 

forsteypa og kolla/bolla allar tegundir. Skiptast þeir jafnt niður á allar hulsur sem kallast 

X5.  

Í jöfnu 10 má sjá hvernig starfsmönnum við forsteypingu og bollun er skipt niður. Ef vara i 

af stærð j er forsteypt og kolluð/bolluð er reiknað hlutfall þeirrar tegundar af stærð i af 

heildarfjöldanum. Er það síðan margfaldað með fjölda starfsmanna sem starfa við 

forsteypingu  

 
       

              

∑ ∑           
   
   

   
   

 (10) 

Á Comfort/Dermo-stöð starfa 8 starfsmenn, 4 í Comfort og 4 í Dermo. Sjá þeir um að 

kolla, klippa, dæla, steypa, merkja og skera silíkonhulsurnar. Framleiða þeir allar hulsur 

sem heita Comfort eða Dermo, að frátöldum þeim sem heita Cushion. Þó er svokölluð G-
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dermo Cushion enn framleidd þar. Tekur jafn langan tíma að framleiða allar tegundir og er 

þeim því deilt niður eftir fjölda eininga sem framleiddar eru á þeirri stöð.  

Á TF/Stabilo-stöð starfa 5 starfsmenn og sjá þeir um allt sem tengist kollun, steypingu, 

skurð og merkingu á vörum sem heita TF og stabilo, að frátöldum cushion. Tekur jafn 

langan tíma að framleiða allar tegundir. Þeim er því skipt niður eftir heildar fjölda 

framleiddra hulsa á stöð.  

 Á Cushion-stöð starfa 6 starfsmenn og framleiða þeir þær hulsur sem heita Cushion að 

frátöldu G-Dermo Cushion, Activa, Dermo TF HSM, Icreoss Seal-in V. Sjá þeir um að 

líma, klippa, dæla, steypa, skera og merkja þær. Tekur jafn langan tíma að framleiða allar 

tegundir og skiptast þeir því jafnt niður eftir fjölda hulsa sem framleiddar eru á þeirri stöð. 

Í jöfnu 11 má sjá hvernig steypingu er skipt. Er reiknaður fjöldi hulsa af tegund i og stærð j 

sem steypt er á stöð l og fundið hlutfall hennar af heildarfjölda af stöð l. Er það síðan 

margfaldað með fjölda starfsmanna á stöð l. Er þetta gert fyrir allar tegundir i og stærð j. 

  
        

             

∑ ∑          
   
   

   
   

    ∈      (11) 

Eftirfarandi verkþætti gafst ekki tími til að greina niður á einingar. Tengjast þeir flestir 

öllum einingum og var þeim skipt á einingarstigi niður á allar vörur:  

Í pökkun starfa sex starfsmenn en sjá þeir um loka gæðaskoðun, frágang og pökkun á 

vörum og fer allt fram á sama tíma. Tekur yfirleitt álíka langan tíma að pakka flestum 

tegundum, þó tekur aðeins lengri tíma að setja fyllingu í stærstu hulsurnar, óháð tegundum. 

Þá tekur lengri tíma að þrífa Iceross Orginal og Post-up heldur en aðrar hulsur. Búið er að 

skera flestar hulsur þegar þær koma í pökkun, að frátöldum Iceross Orginal ásamt 

sérskotum. Stystan tíma tekur að pakka Distal Cup. Vegna skorts á tíma var ákveðið að 

skipta pökkun jafnt niður á hverja einingu. Við mótaskipti starfa 2 starfsmenn og sjá þeir 

um öll mótaskipti fyrir pressur og að skipta um hníf í Cushion límingarvél. Ef rólegt er í 

mótaskiptum fara þeir á starfsstöðvar þar sem þörf er á. Áætla þeir að annar þeirra sé 

samtals einn dag á öðrum starfsstöðvum. Við prófanir starfar 0,5 starfsmaður en þar fyrir 

utan fer hann einnig á stöðvar eftir þörfum.  

Í jöfnu 12 má sjá hvernig þeim starfsmönnum er skipt upp en reiknað er hlutfall fjölda af 

tegund i og stærð j af heildarfjöldanum og það margfaldað með fjölda af starfsmönnum 

sem hér á við.  

  
       

        

∑ ∑     
   
   

   
   

   ∈        (12) 

 
Þegar þessi hlutföll eru lögð saman fæst hversu hátt hlutfall viðkomandi vara er af heildar 

framleiðslunni. Er því þá deilt niður á fjölda framleiddra eininga af þeirri vöru og það 

margfaldað við heildarkostnað Silíkondeildar 2013. 
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Óbeinn kostnaður 

Óbeinar auðlindir eru starfsmenn viðhaldsdeildar, innkaupa & útflutningsdeildar, 

gæðadeildar, straumlínustjórnunar & öryggis, vörulagers og framleiðsluverkfræðingar. 

Þessar deildir skrá almennt ekki tíma sinn niður á deildir, stöðvar eða vörur. Undantekning 

á því eru framleiðsluverkfræðingar, en þeir skrá tíma sinn á ákveðin verkefni, sem 

mögulegt er að tengja við deildir jafnvel vörur. Þá voru til tímaskráningar frá viðhaldsdeild 

niður á framleiðsludeildir fyrir árið 2011. Yfirmaður viðhaldsdeildar yfirfór þær og 

lagfærði miðað við núverandi stöðu. Niðurstöður þessara skráninga má finna í viðauka C. 

Óbeinum kostnaði var skipt upp í tvennt, tímatengdan kostnað og annan kostnað. Með 

tímatengdum kostnaði telst hér allur kostnaður sem tengja má beint við starfsmenn 

stjórnunar og stoðdeilda framleiðslu og flokkast með Cogs2. Út frá viðtölum var fundin 

hlutfallsleg skipting starfsmanna niður á framleiðsludeildir. Óbeinum tímatengdum 

kostnaði sem ekki tókst að skipta niður á deildir var skipt jafnt á milli allra deilda. Öðrum 

óbeinum kostnaði var skipt líkt og Össur gerir, ýmist eftir virði, hlutfalli af húsnæði eða 

fjölda starfsmanna í deild. Hlutfall Silíkondeildar af óbeinum kostnaði var síðan skipt niður 

á vörur eftir hlutfalli af beinum tímatengdum kostnaði.  

4.2.4  Samanburður á kostnaðarskiptingu Össurar og nýrri 

kostnaðarskiptingu  

Hér verður annars vegar skoðað hvaða áhrif ný kostnaðarskiptingu hafði á heildar 

framleiðslukostnað Silíkondeildar og hins vegar hvaða áhrif það hafði á kostnað 

vöru, Cogs2. 

Samanburður á heildarkostnaði fyrir og eftir nýja kostnaðarskiptingu 

Heildarkostnað Silíkondeildar má telja í hundruðum milljóna króna, jafnvel í milljörðum. 

Ef kostnaður breytist um 1% er sú breyting talin í milljónum króna.  

Heildarkostnaður Silíkondeildar  

lækkaði um 19% við nýja kostnaðarskiptingu. 

Því má sjá að ný kostnaðarskipting hafði mikil áhrif. Beinn kostnaður breyttist ekkert en 

hlutur Silíkondeildar af óbeinum kostnaði lækkaði hins vegar töluvert. Við skiptingu á 

óbeinum starfsmönnum var einungis hægt að tengja 54% af kostnaði vegna óbeinna 

starfsmanna við deildir og því var þeim 46% sem eftir voru skipt jafnt milli allra deilda. 

Vildu starfsmenn stoðdeilda almennt meina að þeir þyrftu að sinna Silíkondeild aðeins 

minna en öðrum deildum. Því má færa rök fyrir því að Silíkondeild ætti ekki að fá stærri 

hluta en aðrar deildir af þeim kostnaði sem ekki var hægt að tengja beint við deildir.  
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Mynd 13 sýnir nýtt hlutfall Silíkondeildar af óbeinum kostnaði vegna stjórnunar og 

stoðdeilda framleiðslu, sem fundið var út frá nýrri kostnaðarskiptingu. 

 

Mynd 13: Hlutfallsleg skipting á óbeinum kostnaði vegna stjórnunar og stoðdeilda á milli 

Silíkondeildar og annarra framleiðsludeilda Össurar. 

Fyrir nýja kostnaðarskiptingu var hlutur Silíkondeildar af heildar óbeinum kostnaði 39% 

en eftir hana var hann kominn niður í 20%.  

Hlutur Silíkondeildar af óbeinum kostnaði lækkaði því  

um helming og er sú lækkun talin í hundruðum milljóna króna. 

Sýnir þetta að vörur í Silíkondeild bera nú óbeinan kostnað sem aðrar deildir ættu að bera. 

Getur það ýtt undir rangar ákvarðanir bæði gagnvart Silíkondeild og öðrum 

framleiðsludeildum Össurar.  

Hér þarf að hafa í huga að ekki voru til skráningar á tímum starfsmanna og niðurstöður því 

byggðar á viðtölum og áætlunum. Gefur þetta ákveðnar vísbendingar en til þess að fá 

nákvæmari niðurstöður þarf að biðja starfsfólk stoðdeilda að skrá tíma sinn niður á deildir 

til lengri tíma.  

Samanburður á heildarkostnaði deildar og heildar stöðluðum kostnaði 

Kostnaður vöru hjá Össuri er svokallaður staðlaður kostnaður vöru (e. standard cost). Er 

hann ákvarðaður út frá skráðri notkun á auðlindum í BOM (e. bill of material) og ROM (e. 

route of material). Heildar staðlaður kostnaður deildar er síðan borinn saman við 

raunverulegan heildarkostnað deildar á hverju ári og aðlagaður ef þörf þykir.  

Í þessu verkefni er einungis verið að horfa á kostnað VMI-vara (e. vendor managed 

inventory). Heildarkostnaður deildarinnar nær hins vegar yfir allar vörur deildarinnar. Er 

því mikilvægt á átta sig á hversu miklu munar þar á. Mynd 14 sýnir samanburð á 

heildarkostnaði Silíkondeildar fyrir og eftir nýja kostnaðarskiptingu og heildar stöðluðum 

kostnaði VMI-vara fyrir árið 2013.  
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Mynd 14: Samanburður á heildarkostnaði Silíkondeildar 2013 fyrir og eftir nýja kostnaðarskiptingu 

ásamt tengingu þeirra við heildar staðlaðan kostnað VMI-vara Silíkondeildar. 

Heildar staðlaður kostnaður VMI-vara náði ekki yfir allan heildarkostnað Silíkondeildar 

fyrir nýja kostnaðarskiptingu. Var heildar staðlaður kostnaður 7% lægri en 

heildarkostnaður Silíkondeildar 2013. Má útskýra þennan mun með því að framleiddar 

voru fleiri vörur, sem ekki voru teknar hér með. Var valið að taka ekki tillit til þessa 

munar, þó mikilvægt sé að átta sig á honum.  

Þegar tekinn var saman heildar staðlaður kostnaður (e. standard cost) fyrir allar framleiddar 

VMI-vörur árið 2013 kemur í ljós að nýr heildarkostnaður Silíkondeildar var 13% lægri en 

heildar staðlaði kostnaðurinn. Ef allar vörur hefðu verið teknar með hefði þessi munur 

verið enn meiri, líklega nálægt muninum á heildarkostnaði Silíkondeildar fyrir og eftir nýja 

kostnaðarskiptingu. Hins vegar er erfitt að segja til um það án þess að hafa gögn um það. 

Samanburður á kostnaði á vöru fyrir og eftir nýja kostnaðarskiptingu 

Við samanburðinn var borinn saman núverandi kostnaður vöru við kostnað vöru eftir nýja 

kostnaðarskiptingu. Núverandi kostnaður vöru hjá Össuri er staðlaður kostnaður vöru sem 

er ákvarðaður fyrirfram út frá BOM og ROM. Kostnaður vöru eftir nýja 

kostnaðarskiptingu er nýr heildarkostnaður framleiðsludeildar sem skipt var niður á vörur 

eftir hlutföllum sem fundin voru við skiptingu á beinum starfsmönnum í kafla 4.2.3.  

Við skiptingu á kostnaðinum kom í ljós að 31 af 623 VMI-vörum sem skoðaðar voru, voru 

ekki framleiddar á tímabilinu. Fá þær því engan kostnað samkvæmt nýrri 

kostnaðarskiptingu. Samkvæmt skilgreiningu Össurar er hámarkslager vara í C-flokki 10 

mánuðir og því ættu allar VMI vörur að vera framleiddar á tímabilinu. Þó getur breytt sala 

haft áhrif þar á. Verður því einungis skoðað hvaða áhrif kostnaðarskiptingin hafði á þær 

592 VMI-vörur sem framleiddar voru árið 2013.  

Heildarkostnaður Silíkondeildar 2013 

Allur skráður 
kostnaður 

Silíkondeildar 2013 
fyrir nýja 

kostnaðarskiptingu 

Þar með talinn 
kostnaður vara sem 

ekki teljast til VMI-vara 

Heildar staðlaður kostnaður VMI-vara Silíkondeildar 
2013 

Staðlaður kostnaður 
VMI-vara sinnum fjöldi 
framleiddra VMI-vara 

2013  

Staðlaður kostnaður 
VMI-vara er 7% lægri en 

heildarkostnaður 
Silíkondeildar árið 2013 

Nýr Heildarkostnaður Silíkondeildar 
2013 

 

Allur heildarkostnaður Silíkondeildar 
eftir nýja kostnaðarskiptingu.  

 

19% lægri en heildarkostnaður 
Silíkondeildar 2013 

13% lægri en heildar staðlaður kostnaður 
VMI-vara 
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Mynd 15 sýnir hlutfallslega skiptingu á milli vara sem hækkuðu og lækkuðu í kostnaði við 

nýja kostnaðarskiptingu. Hér er borinn saman staðlaður kostnaður VMI-vara og skipting á 

heildarkostnaði Silíkondeildar á vöru, samkvæmt nýrri kostnaðarskiptingu.  

 

Mynd 15: Hlutfallsleg skipting á milli fjölda vara sem hækkuðu og lækkuðu í kostnaði við nýja 

kostnaðarskiptingu fyrir framleiddar VMI-vörur í Silíkondeild 2013. 

Má hér sjá að um 65% vara lækkar í kostnaði við nýja kostnaðarskiptingu en um 35% 

hækkar. Er það sérstaklega áhugavert í ljósi þess að hér var verið að skipta minni kostnaði 

á milli vara. Hafði því ný kostnaðarskipting mikil áhrif á kostnað á vörum. 

Um þriðjungur vara hækkaði í kostnaði þrátt fyrir að  

nýr heildarkostnaður væri 13% lægri en heildar staðlaður kostnaður. 

Mynd 16 sýnir hvernig dreifing hlutfallslegrar skiptingar þeirra VMI-vara sem framleiddar 

voru árið 2013 er við nýja kostnaðarskiptingu. Athuga skal að kostnaður á hverja einingu 

er talinn í þúsundum króna, jafnvel tugþúsundum króna.  

 

Mynd 16: Hlutfallsleg dreifing lækkunar/hækkunar á kostnaði við nýja kostnaðarskiptingu á VMI-

vörum Silíkondeildar fyrir árið 2013. Neikvæð niðurstaða táknar lækkun á kostnaði en jákvæð 

hækkun. 

Má hér sjá að hlutfallsleg breyting á kostnaði er ekki jafndreifð milli vara heldur minnir 

meira á normaldreifingu. Sýnir það að ekki er samræmi á milli nýrrar kostnaðarskiptingar 

og kostnaðarskiptingar í Össur og að sumar vörur bera í dag kostnað sem þær eiga ekki. 

1 
16 

100 

267 

190 

11 0 0 7 

0

50

100

150

200

250

300

Fj
ö

ld
i 

Hlutfallsleg breyting 



47 

Flestar, eða 267 vörur, lækkuðu í kostnaði um 0 til 25%. Þá lækkuðu 106 vörur um 25 til 

50%. Bera þessar vörur því kostnað sem þær eiga ekki að bera. Hins vegar hækkuðu 190 

vörur um 0 til 25%. Þessar vörur ættu því að bera meiri kostnað en þær gera nú. Þessar 

breytingar eru taldar í þúsundum eða tugþúsundum króna. Er þetta sérstaklega áhugavert í 

ljósi þess að hér er verið að skipta lægri kostnaði en áður var. Ætti þessi kostnaður jafnvel 

að vera enn lægri þar sem heildarkostnaður Silíkondeildar nær yfir allar framleiddar vörur, 

ekki einungis VMI vörur. 

Mynd 17 sýnir hvernig hlutfallsleg dreifing á lækkun/hækkun á framlegð við nýja 

kostnaðarskiptingu á VMI vörum Silíkondeildar fyrir árið 2013.  

 

Mynd 17: Hlutfallsleg dreifing lækkunar/hækkunar á framlegð við nýja kostnaðarskiptingu á VMI-

vörum Silíkondeildar fyrir árið 2013. Neikvæð niðurstaða táknar lækkun á framlegð en jákvæð 

hækkun. 

Má hér sjá að kostnaðarskiptingin hefur hlutfallslega ekki eins mikil áhrif á framlegð og 

kostnað. Flestar vörur eru annaðhvort að hækka eða lækka í framlegð um innan við 10%. 

Eru þessar breytingar einungis vegna breytinga á kostnaði vara og er munurinn hér því sá 

sami í krónum talið.  

4.2.5  Samanburður á ABC-greiningu út frá nýrri 

kostnaðarskiptingu og greiningu út frá stöðluðum kostnaði 

Framkvæmd var ABC-greining út frá nýrri kostnaðarskiptingu og hún borin saman við 

ABC-greiningu sem áður var gerð út frá fjölda seldra VMI-vara árið 2013 og kostnaði 

vara, Cogs2. Við kostnaðarskiptinguna kom í ljós að 31 vara var ekki framleidd árið 2013 

og var því engum kostnaði skipt á þær. Til þess að geta gert samanburð við fyrri greiningu 

var tekið meðaltal af kostnaði samskonar vara í kringum hana, gefið að þær bæru kostnað. 

Ef ekki, var næsta vara tekin og koll af kolli.  

Tafla 9 sýnir samanburð á ABC-greiningum út frá annars vegar kostnaði vara út frá nýrri 

kostnaðarskiptingu og hins vegar út frá kostnaði stöðluðum kostnaði. Sýndar eru 20 efstu 

vörurnar í hvorri ABC-greiningu. Ef vara kom fyrir á báðum tímabilum er hún lituð rauð, 

annars er hún svört. 
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Tafla 9:Samanburður á ABC-greiningum út frá nýrri kostnaðarskiptingu og stöðluðum kostnaði vöru 

fyrir fjölda seldra eininga árið 2013. Má hér sjá 20 efstu vörurnar í hvorri greiningu. 

NÝ KOSTNAÐARSKIPTING NÚVERANDI 
KOSTNAÐARSKIPTING 

ICEROSS SEAL-IN TF STANDARD 40 ICEROSS SEAL-IN TF STANDARD 40 

ICEROSS COMFORT 28 ICEROSS COMFORT 28 

ICEROSS SEAL-IN TF STANDARD 45 ICEROSS SEAL-IN TF STANDARD 45 

ICEROSS SEAL-IN TF STANDARD 38 ICEROSS SEAL-IN TF STANDARD 38 

ICEROSS TRANSFEMORAL 40 ICEROSS SLEEVE SIZE 49 

ICEROSS SLEEVE SIZE 49 ICEROSS COMFORT 30 

ICEROSS COMFORT 30 ICEROSS TRANSFEMORAL 40 

ICEROSS SEAL-IN TF STANDARD 36 ICEROSS COMFORT 26,5 

ICEROSS COMFORT 26,5 ICEROSS SEAL-IN TF STANDARD 36 

ICEROSS SEAL-IN X5 STANDARD 40 ICEROSS SLEEVE SIZE 41 

ICEROSS SLEEVE SIZE 41 ICEROSS SEAL-IN TF STANDARD 34 

ICEROSS SEAL-IN TF STANDARD 34 ICEROSS COMFORT 25 

ICEROSS COMFORT 25 ICEROSS COMFORT+ 28 

ICEROSS COMFORT+ 28 ICEROSS DERMO LOCK 3MM WAVE 28 

ICEROSS TRANSFEMORAL 45 ICEROSS COMFORT 32 

ICEROSS COMFORT 32 ICEROSS DERMO LOCK 3MM 28 

ICEROSS DERMO LOCK 3MM WAVE 28 ICEROSS SEAL-IN TF STANDARD 32 

ICEROSS SEAL-IN TF STANDARD 32 ICEROSS TRANSFEMORAL 45 

ICEROSS DERMO LOCK 3MM 28 ICEROSS SEAL-IN X5 STANDARD 40 
ICEROSS DERMO UNIF LOCK 6MM 22 ICEROSS DERMO LOCK 3MM 30 

 

Má sjá að 19 af 20 vörum koma fyrir báðum megin en röð þeirra breyttist eitthvað. Því má 

sjá að þó ný kostnaðarskipting hafi haft áhrif á röðun vara breytti hún því ekki hvaða vörur 

eru efstar á lista.  
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Tafla 10 sýnir hvernig hlutfallsleg skipting vara sem flokkaðar voru út frá kostnaði í 

samanburðargreiningunum skiptist á milli flokka A, B og C í nýrri kostnaðarskiptingu.  
 

Tafla 10: Hlutfallsleg skipting vara í samanburðargreiningu út frá kostnaði í flokk A, B eða C við nýja 

kostnaðarskiptingu. Taflan skal lesin út frá línum en ekki dálkum. 

 Ný kostnaðarskipting 
(%) 

Flokkur A B C 

A núverandi kostnaður 94,4 5,6 0,0 

B núverandi kostnaður 4,9 86,7 8,4 

C núverandi kostnaður 0,6 5,6 93,8 

 

Má hér sjá að ný kostnaðarskipting breytti ABC-flokkuninni ekki mikið. Á bilinu 87 til 

94% vara voru enn í sama flokk. Hins vegar þá voru um 6% vara í A-flokki, um 13% vara í 

B-flokki og um 6% vara í C-flokki í ABC-greiningu út frá kostnaði ættu að vera í öðrum 

flokk samkvæmt ABC-greiningu út frá nýrri kostnaðarskiptingu. Má því velta fyrir sér 

hvort það sé ásættanlegt að þessar vörur séu annað hvort taldar mikilvægari eða minna 

mikilvægar en þær í raun ættu að vera.  

4.2.6  Samantekt á niðurstöðum kostnaðarskiptingar  

Helstu niðurstöður á samanburði á núverandi kostnaðarskiptingu Össurar og nýrrar 

kostnaðarskiptingar voru: 

 Hlutur Silíkondeildar af óbeinum kostnaði lækkaði um helming, eða frá 39% í 20%.  

Er sú lækkun er talin í hundruðum milljóna króna á ári.  

 Lækkun á óbeinum kostnaði hafði þau áhrif að heildarkostnaður Silíkondeildar lækkaði um 

19%.  

 Þrátt fyrir að nýr heildarkostnaður Silíkondeildar væri 13% lægri en heildar staðlaður 

kostnaður þá hækkaði þriðjungur vara í kostnaði. Er það sérstaklega áhugavert þar sem 

verið var að skipta minni kostnaði á vörurnar. 

 Ný kostnaðarskipting hafði hlutfallslega mikil áhrif á kostnað vöru en ekki eins mikil 

hlutfallsleg áhrif á framlegð. 

Ef skoðað er hvaða áhrif ný kostnaðarskipting hafði á ABC-greiningu má sjá að hún breytti 

röðun vara en þó ekki meira en svo að 19 af 20 efstu vörunum voru á lista yfir 20 efstu 

vörur úr báðum ABC-greiningum. Þá skipti einungis lítill hluti um flokk eftir nýja 

kostnaðarskiptingu. Því má sjá að ný kostnaðarskipting hafði ekki mikil áhrif á 

birgðastjórnun og framleiðslustjórnun fyrirtækisins.  
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4.3 BOM og ROM yfirfarið 

Kostnaður vöru byggist á upplýsingum sem settar eru inn í BOM (e bill of material) og 

ROM (e. route of material). Má þar finna skráð magn af hráefni, starfsmönnum og vélum 

sem þarf við framleiðslu á viðkomandi vöru. Við yfirferð verða gerðar mælingar á 

verkþáttum sem þarf við framleiðslu á viðkomandi vöru. 

Verður hér farið yfir forsendur og gögn fyrir yfirferð á BOM (e. bill of material) og ROM 

(e. route of material), skiptingu á verkþáttum, yfirferð á BOM og ROM og niðurstöður 

settar fram. Þá verður reiknað álag á starfsmenn út frá mældum verkþáttum og það borið 

saman við niðurstöður úr yfirferð á BOM og ROM. Að lokum verða teknar saman helstu 

niðurstöður kaflans. 

4.3.1 Forsendur og gögn  

Flestar silíkonhulsur eru framleiddar á svokölluðum pressum og var því valið að skoða 

vörur sem eru framleiddar þar. Þær vörur sem urðu fyrir valinu heita Iceross Comfort 25, 

sem hefur verið framleidd í fjölda mörg ár, og Iceross Seal-in V HP 28, sem er tiltölulega 

nýleg vara. Stærðir voru valdar út frá því hvað var í framleiðslu á þeim tíma sem mælingar 

fóru fram.  

Áður en BOM og ROM voru yfirfarin var leitað eftir upplýsingum um hvað í þeim fælist. Í 

gæðakerfi Össurar er skjal sem útskýrir hvað felst í kostnaði hjá Össuri, Cost of Goods, en í 

því eru ekki nákvæmar upplýsingar um innihald á BOM og ROM, einungis grunnlýsing. 

Þar er hins vegar talað um að varast eigi að vera með of ítarlegan lista í ROM (Össur, 

2011). Þegar rætt var við yfirmenn og sérfræðinga sem nota þessar upplýsingar voru ekki 

allir sammála hvað fælist í þessum upplýsingum. Valið var að notast við skilgreiningu frá 

sérfræðingi í framleiðslustýringu, sem setur þessar upplýsingar inn. Hann sér hins vegar 

ekki um að gera mælingar eða að yfirfara þær.  

Ferilseigandi sér um að uppfæra magn í BOM og ROM ásamt því að setja inn upplýsingar 

fyrir nýjar tegundir. Þegar hann var spurður var hann ekki alveg viss um hvað væri 

nákvæmlega innifalið í þessum upplýsingum. Taldi hann að þær ættu að endurspegla bæði 

virðisaukandi og óvirðisaukandi kostnað framleiðslunnar, ásamt tapi. Sá sem sá um þetta á 

undan honum var hættur og skildi ekki eftir upplýsingar um hver hugsunin var á bak við 

þetta né hvað væri nýlega uppfært eða ætti eftir að uppfæra. Því má sjá að erfitt getur verið 

fyrir starfsmenn að átta sig á hvað liggur í raun á bak við þessar upplýsingar. Þá sagði hann 

að þegar upplýsingar fyrir BOM og ROM eru settar inn fyrir nýja vöru, þá séu þær oft 

afritaðar frá svipuðum verkþáttum eða þær áætlaðar gróflega. Þá benti hann á að ef fiktað 

er í þessum upplýsingum getur það haft áhrif á tekjur deildarinnar og því ekki æskilegt að 

gera það nema að vel ígrunduðu máli. Þegar rætt var við yfirmann ferilseiganda þekkti 

hann heldur ekki til þess að til væri nákvæm skilgreining á hvað BOM og ROM fæli í sér 

ásamt því að yfirmaður framleiðslu sagði að þetta væri ekki nógu vel skilgreint.  

Því má sjá að það þarf að skilgreina hvað BOM og ROM eiga að fela í sér. 

Skilgreiningin sem valin er miðað við í verkefninu kemur frá sérfræðingi í framleiðslu. 

Samkvæmt honum á að vera í BOM (e. bill of material) skráð magn af hráefni sem fer í 

hverja einingu. Ekki er tekið tillit til taps á hráefni við framleiðslu, heldur er það skráð 
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sérstaklega. Í ROM (e. route of material) má hins vegar finna beinan framleiðslutíma 

starfsmanna, aðallega virðisaukandi tíma en þar væru einnig hluti af óvirðisaukandi tíma 

svo sem bið eftir vélum. Þar eru hins vegar ekki innifaldar kaffipásur eða aðrir 

óvirðisaukandi verkþættir svo sem ef sækja þarf íhluti eða hráefni.  

Valið var að skoða aðeins magn af hráefni og tíma starfsmanna en ekki kostnaðareiningar 

þeirra. Fyrir BOM var mælt það hráefni sem fer í hverja einingu, en hér er gert ráð fyrir að 

silíkon komi tilbúið blandað. Fyrir ROM var notast við mælingar sem gerðar voru fyrir 

kostnaðarskiptingu en mælingum var bætt við eftir þörfum. Var valið að skoða ekki 

véltíma í Silíkondeild, en hann er ekki með í ROM fyrir Silíkondeild. Vélarnar í 

Silíkondeild eru tiltölulega ódýrar og er hægt að nota flestar þeirra fyrir framleiðslu á 

stórum hluta af vörum Silíkondeildar. Ný vél getur bæði verið ætluð fyrir aukna 

framleiðslu og nýjar vörur. Því getur verið erfitt að tengja þann kostnað við ákveðnar 

vörur. Ef til voru innan við eins árs gamlar mælingar voru þær notaðar, nema ef verkþættir 

höfðu breyst innan þess tíma. Að öðrum kosti voru ýmist notaðar mælingar frá skiptingu á 

kostnaði og framkvæmdar nýjar mælingar þar sem vantaði. Fjöldi mælinga voru almennt 

10 eða fleiri á hverjum verkþætti en í einstaka tilfellum var það ekki mögulegt. Voru þá 

notaðar þær mælingar sem náðust eða starfsmenn beðnir að gera áætlun. Þær vinnustöðvar 

sem hefði þurft að gera fleiri mælingar á voru saumun og grunnun regnhlífa. Þar voru 

einungis notaðar mælingar á ákveðnum verkþáttum en vantaði allan undirbúning, frágang 

og annað umstang starfsmanna. 

Mældir voru fimm skammtar af hráefni og notað meðaltal af þeim mælingum. Erfitt var að 

mæla silíkon við húðun á sokkum af tæknilegum ástæðum og voru því fimm óhúðaðir 

sokkar skornir niður í sömu lengd, vigtaðir og reiknað meðaltal af þeim. Það sama var gert 

fyrir fimm húðaða sokka og notaður mismunur meðaltala. Fyrir steypingu á Iceross 

Comfort 25 var sokkur og fylgihlutir mældir fyrir og eftir dælingu en það reyndist erfitt 

fyrir Iceross Seal-in V HP 28. Því var ákveðið að vigta sokk ásamt fylgihlutum fyrir 

steypingu og vigta svo hulsu með umframmagni eftir steypingu. Athuga skal að alltaf fer 

eitthvað umfram magn í hverja einingu til þess að öruggt er að fyllt sé í mótið, en reynt er 

að hafa það í lágmarki. Það er hins vegar ekki breytilegt magn í vörunni sjálfri. Valið var 

að mæla umframmagnið með, enda er það magn silíkons sem notað er við steypingu. Þá 

reyndist ekki auðvelt að mæla lím sem notað er í Iceross Seal-in V HP 28. Voru afklippur 

teknar og við það bættir tveir millimetrar sem mældist að verði eftir á textílnum. 

Afklippurnar eru u laga en valið var að hugsa þær sem strending. Því var magn fundið með 

því að mæla breidd og lengd hliða og reikna flatarmál strendingsins út frá því.  

4.3.2  Skipting verkþátta á lotustigi niður á vörur 

Blöndun og húðun eru verkþættir sem framkvæmdir eru á lotustigi og er þeim tíma skipt 

niður á fjölda stykkja af þeirri vörutegund og stærð sem verið er að skoða.  

Tafla 11 sýnir orðskýringar á táknum sem notaðar eru í jöfnum við skiptingu kostnaðar á 

blöndun og húðun. Athuga skal að blöndunartími tunnu og magn silíkons í tunnu er það 

sama og notað var við skiptingu á beinum starfsmönnum við kostnaðarskiptingu. 

Útreikningar eru hins vegar ekki þeir sömu, enda er ekki hægt að gera ráð fyrir að framleitt 

sé sama magn af hverri vöru á milli tímabila. 
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Tafla 11: Orðskýringar á táknum fyrir útreikning á blöndunartíma og húðunartíma silíkonhulsu af 

tegund i og stærð j. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í jöfnu 13 má finna hvernig blöndunartími fyrir silíkonhulsu er fundinn. Blöndunartíma 

tunnu er deilt með fjölda silíkonhulsa af tegund i og stærð j sem hægt er að framleiða úr 

tunnu af tegund k. Er fjöldi af silíkonhulsum fundinn með því að deila magni í tunnu af 

silíkoni af tegund k með magni af silíkoni í einni hulsu af tegund i og stærð j.  

 
        

    
  
      

 
(13) 

Í jöfnu 14 má finna hvernig húðunartími textíls af tegund i og stærð j er fundinn. Er þar líkt 

og áður magni af húðunartíma rúllu deilt niður á fjölda stykkja af tegund i og stærð j sem 

fæst í hverri rúllu. Er fjöldi stykkja fundinn með því að deila lengd rúllu af tegund s með 

lengd textíls af tegund s sem fer í vöru i af stærð j.  

 
       

       
    
    

 
(14) 

 

4.3.3  Samanburður BOM (e. bill of material) og mælinga 

Í þessum kafla verða bornar saman mælingar og skráð magn í BOM (e. bill of material) 

fyrir Iceross Comfort 25 og Iceross Seal-in V HP 28.  

Ákveðið var að ásættanlegur munur fyrir hráefni í BOM væri 5%, ef það er ekki í stykkja 

tali. Það var hins vegar ekki ásættanlegt að munur sé á ef hráefni er í stykkja tali. Við 

nánari skoðun á kom í ljós að almennt var hráefni í réttu magni ef hægt var að telja það í 

stykkja tali en annað ekki. Þar var þó ein undantekning, límmiðar sem fara á umbúðir.  

Tafla 12 sýnir það hráefni sem ekki bar nákvæmlega saman við mælingar en samanburð á 

öllum þáttum má finna í Viðauka D. Hráefni sem reyndist utan marka er litað rautt. Ef 

hráefni mælist í minna magni en er skráð er munur sýndur neikvæður, annars jákvæður.  

Tákn  Starfsstöð Mengi 

I Vörutegund i ∈ {1:m} 

J Stærð vörutegundar j ∈ {1:n} 

K Tegund silíkons k ∈ {1:8} 

S Tegund textíls s ∈ R 

li,j,s Lengd textíls sem fer í vöru i af stærð j L ∈ R 

Li,j,s Lengd rúllu af tegund s L = 33 m 

mi,j,k Magn silíkons af tegund k í vöru i af stærð j M ∈ R 

Mik Magn silíkons í tunnu af tegund k M ∈ R 

TBTk Blöndunartími tunnu af tegund k TBLÖ ∈ R 

TBSi,j Blöndunartími silíkonhulsu af tegund i og stærð j TBLÖ ∈ R 

THUSs Húðunartími rúllu af tegund s THUD ∈ R 

THUTi,j Húðunartími textíls fyrir silíkonhulsu af tegund i 

og stærð j 
THUT ∈ R 
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Tafla 12: Samanburður á magni af hráefni skráð í BOM og mælinga fyrir Iceross Seal-in V HP 28. 

Tegund Hráefni 
Magn í 
BOM  

Magn 
mælt  

Munur 

Ic
er

o
ss

 
C

o
m

fo
rt

 2
5

 

Húðun Silíkon 0,8 kg 0,796 kg - 0,004 kg - 1% 

Kollur Silíkon 0,02 kg 0,0172 kg - 0,003 kg -14% 

Comfort Silíkon 0,59 kg 0,488 kg - 0,102 kg -17% 

Límmiði Pökkun 1,07 stk 1,05 stk - 0,020 stk -2% 

Ic
er

o
ss

  
Se

al
-i

n
 V

 H
P

 2
8

 Húðun Silíkon 0,07 kg 0,065 kg -0,005 kg -7 % 

P Lím 0,04 m
2
 0,02 m

2
 -0,02 m

2
 -50% 

Dermo Silíkon 0,56 kg 0,572 kg 0,012 kg 2% 

Grisja 0,12 m 0,08 m 0,04 kg 33% 

Límmiðar 1,04 stk 1,05 stk 0,01 stk  1% 

 

Má hér sjá að stór hluti er utan marka og eru mælingar bæði yfir og undir skráðum gildum. 

Mestur munur er á P-lími og grisju. Samkvæmt ferilseiganda er p-lím gróflega áætlað í 

BOM og mælingar ekki mjög nákvæmar. Grisja er hins vegar ekki mæld við framleiðslu 

heldur er einungis passað að hún hylji ákveðinn hluta. Þá má sjá mun á límmiðum sem fara 

á umbúðir, sem eru í stykkjatölu. Er það eitthvað sem Össur ætti að skoða frekar. 

Áhugavert er að sjá að í flestum tilfellum er silíkon utan marka, en það er eitt helsta 

hráefnið við framleiðslu. Við kostnaðarskiptingu fór höfundur inn í hverja uppskrift og 

sótti upplýsingar um magn af silíkoni. Við þá framkvæmd tók höfundur eftir því að skráð 

magn silíkons sveiflast bæði upp og niður eða stendur í stað milli stærða, en eykst hvorki 

línulega né ólínulega. Er þetta eitthvað sem þyrfti að skoða frekar. 

4.3.4  Samanburður ROM (e. route of material) og mælinga 

Í þessum kafla verða bornar saman mælingar og skráð magn í ROM (e. route of material) 

fyrir Iceross Comfort 25 og Iceross Seal-in V HP 28.  

Ákveðið var að 20% munur væri ásættanlegur en það sem var utan marka var litað rautt. Ef 

verkþáttur var ekki skráður fyrir er skráð X, þar sem verkþáttur telst líklega með undir 

liðnum annað. Sama var gert ef ekki náðist að mæla verkþátt. 

Uppsetningartími 

Tafla 13 sýnir samanburð á skráðum uppsetningartíma og mælingum við framleiðslu á 

Iceross Comfort 25 og Iceross Seal-in V HP 28.  

 
  



 

 

54 

Tafla 13: Samanburður á mælingum og skráðu magni af uppsetningartíma í ROM fyrir Iceross 

Comfort 25 og Iceross Seal-in V HP 28. 

Tegund Verkþáttur 
Magn í 
ROM 

Magn 
mælt 

Munur 
Ic

er
o

ss
 

C
o

m
fo

rt
 2

5
 

Kollun 0,5 klst 0,12 klst 0,38 klst  -76% 

Pressur 1 klst 0,24 klst 0,76 klst -76% 

Annað 2,5 klst X  2,5 klst X 

Ic
er

o
ss

  
Se

al
-i

n
 V

 H
P

 2
8

 Líming 0,5 klst X 0,5 klst X 

Steyping 1 klst 0,24 klst 0,76 klst -76% 

Seal-in steyping 
og líming 

0,5 klst 0,25 klst 0,25 klst -50% 

Annað 2,5 klst X 2,5 klst X 

 

Má hér sjá að mikill munur er á mælingum og því sem skráð er. Engin verkþáttur mælist 

innan marka. Eru þeir á bilinu 50% til 100 % lægri en skráð magn segir til um. Áhugavert 

er að sjá að liðinn annað en þar er verið að skipta beinum kostnaði sem ekki næst að skipta 

beint á vörur og óbeinan kostnað. Má hér sjá að hann nær yfir meira en helming af skráðu 

magni í báðum tilfellum. 

Keyrslutími 

Tafla 14 sýnir keyrslutíma fyrir Comfort 25 og Iceross Seal-in V HP 28 sem ekki bar 

saman við tíma starfsmanna í framleiðslu en átti það við um alla liði. Með því er talinn 

allur sá tími sem skiptist beint á einingar.  
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Tafla 14: Samanburður á mælingum og skráðu magni af keyrslutíma í ROM fyrir Iceross Comfort 25 

og Iceross Seal-in V HP 28. 

Tegund Verkþáttur 
Magn í ROM 

(klst) 
Magn mælt 

(klst) 
Munur 

Ic
er

o
ss

 S
ea

l-
in

 V
 H

P
 2

8
 

Blöndun X 0,0014 klst   X 

Húðun 0,025 klst 0,015 klst - 0,010 klst - 40% 

Saumun 0,037 klst 0,030 klst - 0,007 klst - 19% 

Grunnun X 0,006 klst 
 

X 

Kollun 0,050 klst 0,014 klst - 0,036 klst - 72% 

Steyping 0,150 klst 0,014 klst - 0,136 klst - 91% 

Pökkun 0,100 klst 0,019 klst - 0,081 klst - 81% 

Annað 0,125 klst X - 0,125 klst X 

Ic
er

o
ss

 S
ea

l-
in

 V
 H

P
 2

8
 

Blöndun X 0,004 klst + 0,004 klst X 

Húðun 0,02 klst 0,017 klst - 0,003 klst - 15% 

Saumun X 0,030 klst 0,030 klst X 

Cutt&roll PU film 0,0004 klst X -0,0004 klst X 

Líming á sokk 0,053 klst 0,04 klst - 0,013 klst - 25% 

Steyping 0,150 klst 0,09 klst - 0,132 klst - 40% 

Líming og steyping á 
Seal-in-hring 

0,25 klst 0,10 klst - 0,15 klst -60% 

Pökkun 0,100 klst 0,031 klst - 0,069 klst - 69% 

Annað 0,125 klst X - 0,125 klst X 

 

Má hér sjá að einungis tveir liðir eru innan marka en mælingar eru í öllum tilfellum lægri 

en skráning segir til um. Mælingar eru á bilinu 15 til 91% lægri en skráning segir til um. 

Því má sjá að flestar mælingar eru utan marka.  

Þá má einnig sjá að liðurinn „annað“ er hlutfallslega lægri en í uppsetningartíma. Er hann 

þó enn drjúgur hluti af heildartíma, eða á bilinu 17% til 26%. Þá er einnig áhugavert að 

hann virðist vera jafn hár á báðum vörum, þrátt fyrir að önnur er með lengri 

framleiðslutíma.  

Stór hluti mælinga fyrir bæði BOM og ROM er ekki innan marka. Kemur það ekki á óvart 

þar sem betri skilgreiningu vantar. Þó getur einnig verið að ekki hafi náðst að mæla alla 

verkþætti nógu vel og að mæla þyrfti yfir lengri tíma til að ná raunhæfari mælingum. Tími 

verkefnis skorðar verkefni af svo ekki gafst tími til að framkvæmdar. Er það þó eitthvað 

sem Össur getur skoðað nánar.  

4.3.5  Álag á starfsmenn 

Til að átta sig á hvort mælingarnar gefi raunhæfa mynd af framleiðslu var reiknað álag á 

starfsmenn út frá mælingum á verkþáttum. Mynd 18 sýnir hlutfallslegt álag á starfsmenn út 

frá mælingum af heildartíma starfsmanna. Við útreikning á álagi er gert ráð fyrir að unnið 

sé 7 tíma á dag 236 daga á ári. Er hér búið að taka frá kaffi- og matartíma en gert ráð fyrir 

yfirvinna komi á móti öðrum vinnuhléum og/eða veikindaleyfi.  
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Mynd 18: Álag starfsmanna á hverri verkstöð út frá mælingum sem gerðar voru fyrir skiptingu á 

kostnaði og fyrir samanburð á ROM ásamt fjölda starfsmanna sem notaður var við útreikninga. 

Í flestum tilfellum ná mælingar einungis yfir innan við helming af tíma starfsmanna. Getur 

það útskýrt mun á magni í uppskrift og mælingum að einhverju leiti. Þá skal athuga að 

almennt er talað um að mælingar sem þessar endurspegli um 50% af heildarvinnutíma 

starfsmanna. Ekki fundust þó skráðar heimildir fyrir því.  

Áhugavert var að sjá hversu stóran hluta mælingar á saumun og húðun eru af 

heildarvinnutíma starfsmanna. Við mælingar á saumun var tekið meðaltal af mældum 

verkþáttum en mikill munur var á mælingum. Þá var einnig mikið um að sinna þyrfti 

frávikum eða að starfsmaður byrjar undirbúning á verkþætti en getur ekki haldið áfram þar 

sem ekki var til hráefni. Þetta kemur hins vegar ekki fram í mælingum. Við húðun 

miðuðust mælingar við mældan tíma við húðun á vél. Þar sem tveir starfsmenn vinna að 

húðun, var þeim báðum skipt eftir hlutfallslegum tíma í húðun. Hins vegar stoppar húðunin 

ekki þó það séu kaffi og matartímar heldur fara starfsmenn á sitt hvorum tíma sem getur 

haft einhver áhrif.  

Ef þessar niðurstöður eru bornar saman við niðurstöður á yfirferð á ROM í kafla 4.3.4 má 

sjá að ef full nýting mældist á starfsmönnum myndu mælingar færast nær skráðum gildum 

í ROM.  

Tafla 15 sýnir hvernig samanburður á skráðu magni í ROM og mælingum breytist við að 

deila nýtingu starfsmanna upp í mælingarnar. Má sjá að þó mælingar færist nær skráðu 

magni eru enn margir verkþættir utan marka.  
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Tafla 15: Samanburður á skráðu magni í ROM og mælingum sem deilt er með nýtingu starfsmanna 

fyrir Iceross Comfort 25 og Iceross Seal-in V HP 28. 

Tegund Verkþáttur Magn í ROM 
          

      
 Munur  

Ic
er

o
ss

 C
o

m
fo

rt
 2

5
 Blöndun X 0,003 klst 0,003 klst X 

Húðun 0,025 klst 0,020 klst -0,005 klst -20% 

Saumun 0,037 klst 0,041 klst 0,004 klst 10% 

Grunnun X 0,015 klst 0,015 klst X 

Kollun 0,05 klst 0,034 klst -0,016 klst -32% 

Steyping 0,15 klst 0,034 klst -0,116 klst -77% 

Pökkun 0,10 klst 0,053 klst -0,047 klst -47% 

Annað 0,125 klst X -0,125 klst X 

Ic
er

o
ss

 S
ea

l-
in

 V
 H

P
 2

8
 

Blöndun X 0,009 klst 0,009 klst X 

Húðun 0,02 klst 0,022 klst 0,002 klst -11% 

Saumun X 0,041 klst 0,041 klst X 

Cutt&roll PU film 0,0004 klst X -0,0004 klst X 

Líming á sokk 0,053 klst X -0,053 klst X 

 Steyping 0,15 klst 0,237 klst 0,087 klst 58% 

Líming og steyping á 
Seal-in hring 

0,25 klst 0,256 klst 0,006 klst 3% 

Pökkun 0,1 klst 0,086 klst -0,014 klst -14% 

Annað 0,125 klst X -0,125 klst X 

 

Þó hér færist niðurstöður nær skráðum gildum þarf að hafa í huga að verið er að fara yfir 

gögn sem ekki er alveg á hreinu hvað liggur að baki. Því er ekki hægt að segja hvað 

orsakar þennan mun eða hvor sé í raun réttara, mælingin eða skráð magn. Þá þarf einnig að 

hafa í huga að mælingar eru í flestum tilfellum ekki fleiri en 10 sem getur haft áhrif á 

niðurstöður. Hinsvegar má sjá að þörf er á að yfirfara þetta enn frekar.  

4.3.6 Aðrar niðurstöður 

Upplýsingar í BOM og ROM eru notaðar til þess að ákvarða kostnað á vöru, við 

birgðastjórnun og við framleiðslustjórnun fyrirtækisins. Því má sjá að þessar upplýsingar 

eru grunnur að mörgum mikilvægum ákvörðunum fyrirtækisins. Er því mikilvægt að 

upplýsingar í BOM og ROM séu nógu nákvæmar. Erfitt er að segja til um hvort svo sé hér, 

þar sem enginn virðist vita nákvæmlega hvað þær fela í sér.  

Því þarf að skilgreina hvað BOM og ROM eiga að fela í sér. 

Svo virðist sem upplýsingarnar séu sjaldan yfirfarnar í raun, hvorki við breytingar í 

framleiðslu né til þess að vera viss um að þær séu réttar. Eru þetta upplýsingar sem 

mikilvægt er að yfirfara reglulega, hvernig sem það er gert. Þá þarf að finna einfalda leið til 

þess að hægt sé að eiga við þessar upplýsingar og yfirfara án þess að það þurfi að hafa bein 

áhrif á heildartekjur deildarinnar. Þá sækja margir þessar upplýsingar úr svokölluðum 

kubbum, og nota við margskonar ákvörðunartökur. Geta þeir kallað upplýsingarnar fram í 

pivot-töflur og skoðað þær frá ýmsum sjónarhornum. Hins vegar má sjá hér að það gerir 
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lítið gagn ef upplýsingarnar sjálfar eru ekki á rökum reistar. Er því mikilvægt að þessar 

upplýsingar séu að minnsta kosti „nógu nákvæmar“. Þó getur verið erfitt að ákvarða hversu 

nákvæmt „nógu nákvæmt“ er, enda getur mikil nákvæmni falið í sér mikla vinnu. Þær 

þurfa hins vegar að vera meira heldur en einungis tilfinning eða afritun af öðrum 

verkþáttum nema að vitað sé hvað liggur þar að baki. Verður þó að segja að lítið virðist 

vera til af rannsóknum á þessu og fáar leiðbeiningar um hvernig best er að ákvarða þetta.  

Þá er stór hluti af ROM falið í liðnum annað sem sér um að skipta beinum kostnaði 

deildarinnar sem ekki tekst að skipta niður á vörur og öllum óbeinum kostnaði. Gerir þetta 

enn erfiðara við yfirferð á þessum liðum þar sem ekki kemur fram hversu stór hluti af 

kostnaðarliðnum er beinn eða óbeinn kostnaður. Væri ágætt ef hægt væri að setja þessa tvo 

liði í tvo aðskilda liði, annað og óbeinn kostnaður. Einnig væri gott ef skráð væri hvað felst 

í liðnum annað svo hægt sé að meta hvort sá liður sé réttur. Á meðan þetta er svona er 

ómögulegt að segja til um hversu stór hluti af beinum kostnaði er inn í þessum lið né hvaða 

felst í honum.  

Að þessu frátöldu þá virðist sem málefni sem tengjast BOM og ROM liggi að mestu leiti 

hjá einum aðila, sérfræðingi framleiðslustjórnunar. Betra væri ef fleiri kæmu að svo sem 

við að skilgreina og uppfæra upplýsingarnar. Þá vantar einnig að gera það skýrar hver sér 

um að um að uppfæra upplýsingarnar. Að minnsta kosti verður að ganga úr skugga um að 

upplýsingarnar staðni ekki í mörg ár heldur endurspegli framleiðsluna eins vel og 

skilgreining segir til um hverju sinni.  

 

4.3.7  Samantekt á niðurstöðum fyrir BOM og ROM yfirfarið 

Helstu niðurstöður við yfirferð á BOM og ROM voru að  

 Össur þarf að skilgreina hvað BOM og ROM eiga að fela í sér. 

 Í flestum tilfellum er magn hráefnis í BOM, sem ekki er mælt í stykkjatali, og mældir 

verkþættir í ROM utan gefinna marka. 

 Ef álag á starfsmenn út frá mælingum er reiknað má sjá að mælingar ná í flestum tilfellum 

innan við 50% af tíma starfsmanna.  

 Ef álagi er deilt upp í mælda verkþætti eru enn margir verkþættir utan marka. 

Einnig er athugavert að til þess að skipta tímatengdum kostnaði niður á einingar þarf 

sérfræðingur framleiðslustjórnunar að setja inn auka lið í ROM. Sá liður er stór hluti af 

heildartíma í ROM og innifalið í honum er bæði beinn og óbeinn kostnaður. Erfitt er að 

segja til um hversu stór hluti af honum er beinn og óbeinn kostnaður. Væri betra ef þeir 

væru aðskildir svo auðveldara sé að yfirfara þá og sjá hversu mikið vantar uppá til þess að 

ná að skipta öllum beinum kostnaði framleiðslunnar. Er þetta eitthvað sem Össur þarf að 

skoða nánar. 
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5 Umræður  

Í þessum kafla verða settar fram umræður um þætti sem koma bæði beint og óbeint að 

verkefninu. 

5.1 ABC-greining og samhengi kostnaðar og 

framlegðar 

Hér verður rætt um ýmislegt í sambandi við ABC-greiningu og samhengi kostnaðar, sem 

ekki hefur endilega komið fram í verkefninu. 

Tilgangur flokkunar 

Að flokka vörur út frá kostnaði er ekki rangt, frekar en annað. Hins vegar þurfa fyrirtæki 

að skoða hvað hentar þeim hverju sinni og hver ávinningur flokkunar er. Samkvæmt einum 

stjórnanda hjá Össuri er reynt að halda bundnu fjármagni og birgðahaldskostnaði í 

lágmarki með því að flokka eftir kostnaði. Össur er hins vegar með 98% afhendingaöryggi 

og því er lagerhald tiltölulega hátt fyrir. Flokkunin er einnig notuð við framleiðslustjórnun 

og því má velta fyrir sér hvort kostnaður sé endilega rétta forsendan til að flokka eftir. Ef 

tvær vörur með ólíkan kostnað en eru seldar í jafn miklu magni, verður sú sem er dýrari í 

framleiðslu talin mikilvægari en sú ódýrari. Sú sem er ódýrari gæti hins vegar verið mun 

mikilvægari fyrir fyrirtækið en sú dýrari. Hún gæti til dæmis skilað hærri framlegð eða 

verið stoðvara fyrir aðra mikilvæga vöru. Því gæti verið kominn tími á að skoða hvort ekki 

sé réttara að flokka eftir annarri forsendu, jafnvel eftir fleiri en einni forsendu.  

Þá má velta fyrir sér hvort það sé hagur fyrirtækisins að flokka eins fyrir allar deildir. 

Deildirnar eru reknar sem sjálfstæðar einingar og geta forsendur verið ólíkar fyrir hverja 

deild. Sumar deildir framleiða fáar kostnaðarmiklar vörur á meðan aðrar framleiða margar 

kostnaðarminni vörur. Væri því áhugavert að skoða hvaða forsendur henta í raun fyrir 

hverja deild. 

Margir virðast nota flokkunina í þeim tilgangi að vita hvaða vörur eru mikilvægastar og 

einblína á þær. Hins vegar má velta fyrir sér af hverju þessu er ekki snúið við. Af hverju 

þykir það eðlilegt að 50% af vörum séu einungis að skila um 5% af heildarsöluvirði eða 

jafnvel framlegð fyrirtækisins, eða deildarinnar eins og hér á við. Væri ekki betra að vinna 

að því að auka framlegð þessara vara? Ef það er ekki mögulegt, hlýtur að vera tilefni til 

þess að hætta með einhverjar þeirra, eða hvað? Má hér sjá að tilefni er til þess að rannsaka 

þetta enn frekar, bæði innan sem utan Össurar. 

Þá má einnig velta fyrir sér hver tilgangurinn er með því að flokka í A-, B- og C-flokk ef 

gæði upplýsinganna sem flokkað er eftir eru óviss eða jafnvel léleg. Með því er mögulega 

verið að ýta undir ákvarðanir út frá röngum upplýsingum. Sem segir ekki endilega að 

ákvarðanirnar séu rangar, heldur einungis að upplýsingarnar séu rangar. Þó eru meiri líkur 

á að rangar ákvarðanir séu teknar út frá röngum upplýsingum heldur en réttum. Því er 

mikilvægt fyrir Össur að meta hvað sé nógu nákvæmt. 
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Birgðastjórnunarkerfi 

Össur hefur tekið upp nýtt birgðastjórnunarkerfi fyrir innkaup á vörum frá Asíu. Áhugavert 

væri að skoða hvort kerfið geti séð um flokkun á vörum, jafnvel út frá fleiri en einni 

forsendu. Ef svo er, væri til dæmis hægt að prófa kerfið samhliða framleiðslunni í einhvern 

tíma til að skoða hvort hentaði betur. Hægt væri að nota fræði hermunar til þess að kanna 

það til hlítar. Þó er ekki víst að kerfið henti Össuri, en engu að síður er tilefni til þess að 

skoða það. 

5.2 Kostnaðarskipting  

Hér verður rætt um ýmislegt í sambandi við kostnaðarskiptingar, sem ekki hefur endilega 

komið fram áður í verkefninu. 

Gæði gagna 

Gæði gagna sem fara inn í kerfið hafa mikil áhrif á gæða gagna sem koma út. Litlar líkur 

eru á að gæði upplýsinga aukist eftir að þær eru settar inn í kerfið. Því er mikilvægt að 

passa að upplýsingarnar sem notaðar eru séu nógu réttar til þess að ávinningur sé af notkun 

þeirra. Ef upplýsingarnar eru rangar getur það ýtt undir rangar ákvarðanir og ekki er víst að 

notendur muni nokkurn tíma vita af því.  

Hjá Össuri eru mikilvægar fjárhagsupplýsingar og ófjárhagslegar upplýsingar geymdar í 

svokölluðum kubbum. Geta, til dæmis, stjórnendur sótt þær og skoðað frá því sjónarhorni 

sem þeir velja. Hins vegar vita þeir ekki hver gæði gagnanna eru og geta því ekki ákveðið 

hverju þeir eiga að taka mark á. Líklegt er að þeir telji upplýsingarnar nokkuð réttar, 

sérstaklega þær sem snúa að kostnaði. Má því velta fyrir sér hversu gott er að vera með 

upplýsingar sem geta jafnvel verið mjög ónákvæmar, eða allavega óljóst er hversu 

nákvæmar þær eru.  

Þá vilja sumir meina að það sé óþarfi að reikna kostnað á vöru nákvæmlega. Mögulega er 

það rétt að einhverju leyti, en upplýsingarnar þurfa samt að vera nógu nákvæmar til þess að 

hægt sé að nota þær. Ef ekki, þá má velta fyrir sér hver tilgangur með þeim sé. Ef þetta er 

borið saman við bestunaraðferð þá er líklega langfljótlegast að giska á bestu lausn. Hægt 

væri að giska rétt en erfitt er að átta sig á því ef ekki liggja fyrir upplýsingar til þess að 

leggja mat á það. Að finna bestu lausn getur hins vegar oft reynst flókið og jafnvel verið 

margra ára vinna. Auk þess sem óvíst er hvort vinnan muni skila þeim ávinningi sem leitað 

er eftir. Því getur stundum reynst vel að beita óhefðbundnum aðferðum eins og góðri 

brjóstvitsaðferð (e. heuristic). Mögulega gæti hún gefið nógu nákvæma lausn án þess að 

það taki mörg ár að finna hana. Sama gildir um kostnaðarupplýsingar. Hægt er að greina 

kostnaðinn niður í öreindir en það getur tekið tíma og kostað mikið. Einnig er hægt að 

greina hann ónákvæmar og það gæti verið nóg. Hins vegar er hér lykilatriði að nákvæmnin 

sé ákvörðuð og vel skilgreind. Ef ekki verður þetta nær því að vera góð ágiskun, út í loftið. 

Kostnaðarskiptingar og val á aðferðum 

Þegar fræðin um kostnaðarskiptingar eru skoðuð má sjá að það skiptir ekki öllu máli hvaða 

skipting verður fyrir valinu. Meira máli virðist skipta hvaða áherslur stjórnendur hafa og 

hvort unnið sé að því að skipta kostnaði eins vel og mögulegt er eftir notkun. Góð skipting 

eftir hefðbundinni kostnaðarskiptingu getur verið eftir notkun, þrátt fyrir að hlutfall 
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stjórnenda og starfsfólks í stoðdeildum sé ekki lágt. Það þarf hins vegar að hafa fyrir því að 

rekja hann. Engu að síður virðist hafa skapast hefð í hefðbundinni kostnaðarskiptingu fyrir 

því að rekja ekki óbeinan kostnað, þar sem það virkar of flókið. Því má sjá að þetta byggist 

að mestu á vali en ekki skiptingunni sjálfri. Aðrar skiptingar virðast því einungis vera 

tillögur að því hvernig hægt er að rekja þennan óbeina kostnað. Þá virðast þær einnig vera 

meira stuðningur við ákveðnar stjórnunaraðferðir heldur en beinlínis betri 

kostnaðarskiptingaraðferðir. Kostnaðarskiptingaraðferðirnar geta einnig virkað sem 

árangursstjórnun fyrir fyrirtækið. Aftur á móti má einnig velta fyrir sér hvort það sé alltaf 

gott. Ef ekki er skoðað hvort raunverulegur ávinningur er af þessum þáttum áður en 

kostnaðarskiptingin er tekin upp getur hún ýtt undir slæmar ákvarðanir.  

Þá má einnig velta fyrir sér af hverju það sé ekki unnið að því að rekja óbeinan kostnað 

eftir notkun í hefðbundinni kostnaðarskiptingu. Ein möguleg skýring á því er að þegar 

aðferðin var upphaflega sett fram var óbeinn kostnaður svo lítill að hann skipti litlu máli. 

Þegar óbeinn kostnaður jókst varð flóknara að rekja hann. Á sama tíma voru líklega flestir 

að einblína á að ná að halda beinum framleiðslukostnaði í lágmarki, út frá fræðum Henry 

Ford, en gleyma að horfa á óbeina kostnaðinn sem aldrei hafði skipt miklu máli. Eftir því 

sem fyrirtækin stækkuðu varð enn erfiðara að byrja á þessu og alltaf eitthvað annað talið 

mikilvægara, enda af nógu að taka. Eru þetta einungis vangaveltur höfundar en áhugavert 

væri að sjá niðurstöður rannsóknar á þessu efni.  

Í virðisstreymis kostnaðarskiptingu er talað um að skiptingin sé háð því að starfsfólk vinni 

einungis að ákveðnum virðisstraumum. Með því er auðvelt að tengja fólk við, til dæmis, 

vörur, en það er algjörlega óháð kostnaðarskiptingum. Væri einnig auðvelt að rekja 

kostnað vegna óbeinna starfsmanna í hefðbundinni kostnaðarskiptingu ef þeir myndu 

einungis vinna að einu virðisstreymi. Þá er ekki víst að það henti öllum fyrirtækjum að allir 

vinni einungis að einu virðisstreymi, sérstaklega ekki starfsmenn stoðdeilda. Þurfa þeir oft 

að vera sveigjanlegir og þar með er hægt að koma í veg fyrir að ráða þurfi fullt af fólki sem 

hefur mögulega lítið að gera en þurfa að vera til staðar. Þá er heldur ekkert sem segir að 

ekki megi uppfæra hefðbundna kostnaðarskiptingu oftar eða að skoða út frá kostnaði á 

ákveðnum ferlum eða yfir stærra tímabil. Hins vegar er líklegt að margir velji að gera það 

ekki, ýmist út af hefð, af því þeim finnst það ekki skipta máli, þeim finnst það tímasóun, 

vinnan sé of mikil miðað við ávinninginn eða þeir mögulega nenni því ekki.  

Verkþáttatengd kostnaðarskipting virkar frekar flókin í framkvæmd en reynir þó að skipta 

kostnaði á nákvæmari hátt heldur en hefðbundið er. Við þá skiptingu þarf hins vegar að 

varast að falla ekki í ákveðnar gryfjur eins og að fara í of mikil smáatriði í staðin fyrir að 

ráðast á garðinn þar sem hann er hæstur. Þá er skiptingin háð mörgum þáttum svo sem 

hversu nákvæmlega starfsmenn velja að skrá tímann sinn. Þá þarf að ákvarða gengi 

verkþáttar en ef gengið er ekki uppfært reglulega getur það sýnt annan kostnað en raunin 

er. Ef það gerist má velta fyrir sér hvort hér sé ekki fallið í sömu gryfju og gerist með 

stöðluðum kostnaði á hverja einingu. Því má sjá að auðvelt er að eyðileggja nákvæmni 

skiptingar ef ekki er vel að gáð. Þá hljómar eins og verkþáttatengd kostnaðarskipting nái að 

skipta öllum kostnaði niður á vörur, en þegar uppi er staðið þá er hún bundin ákveðnum 

bókhaldsreglum, sem hindra hana frá því. Sama gildir um virðisstreymis 

kostnaðarskiptingu sem og aðrar kostnaðarskiptingaraðferðir. 

Hér er ekki verið að tala niður nýju kostnaðarskiptingarnar og val á þeim. Þær eru góðar og 

gildar hugmyndir sem hjálpa fólki að brjótast út úr ákveðinni hefð sem hefur skapast í 

kostnaðarskiptingum. Þær eru oft einnig hluti af stærri mynd sem verkfæri við 



 

 

62 

kostnaðarstjórnun eða jafnvel árangursstjórnun fyrirtækisins. Þá sýna þær sömuleiðis 

stjórnendum fram á hversu auðvelt er að brengla skiptingu á kostnaði og hvaða áhrif það 

getur haft fyrir þá. Hins vegar er þetta einungis spurning um hvernig fyrirtækin velja að 

skoða upplýsingar og hvað þau eru tilbúin að gera til að komast þangað. Fyrirtæki verða að 

átta sig á að ef upplýsingarnar eru ónákvæmar geta þær orsakað að ákvarðanir séu teknar 

sem ekki eru í hag fyrirtækisins, óháð kostnaðarskiptingum. Eins og Coper og Kaplan 

sögðu: Það er betra að hafa þetta um 90% - 95% rétt en nákvæmlega 200% rangt (Cooper 

and Kaplan, 1988Cooper and Kaplan, 1988). 

Að rekja kostnað 

Erfitt reyndist í þessu verkefni að rekja óbeinan kostnað. Hægt var að skipta kostnaði 

vegna óbeinna starfsmanna niður á deildir en ekki niður á vörur. Óbeinum kostnaði er hér 

skipt niður á deildir eftir notkun eftir bestu getu en hluta af þeim kostnaði var ekki hægt að 

tengja beint við deildir. Var þeim kostnaði því skipt jafnt niður á deildir. Til þess rekja 

hann betur hefðu þurft að vera til skráð gögn frá starfsmönnum, niður á deildir eða jafnvel 

vörur ef það væri mögulegt. Þá var óbeinum kostnaði Silíkondeildar hér skipt niður á vörur 

út frá notkun þeirra í framleiðslu. Ekkert segir hins vegar að það sé raunveruleg notkun 

þeirra á óbeinum auðlindum. Má því sjá að ekki tókst að skipta kostnaði samkvæmt 

verkþáttatengdri kostnaðarskiptingu, þó unnið hafi verið að því að skipta kostnaði 

nákvæmar heldur en nú er gert, eftir notkun. Endanlega niðurstaðan var þó líklega nær 

hefðbundinni en verkþáttatengdri kostnaðarskiptingu. 

Þá virðist oft sem það sé ekki eðlilegt að fylgjast með því hvernig óbeinir starfsmenn nota 

tíma sinn en á sama tíma er skoðuð hver mínúta hjá beinum starfsmönnum. Oft eru 

verkefni sem beinir starfsmenn vinna einsleit og því ef til vill auðveldara að fylgjast með 

þeim. Þegar verkefni eru ekki einsleit verður jafnvel enn mikilvægara að fylgjast með 

þeim. Þá má einnig velta fyrir sér hvort verkþættir óbeinna starfsmanna sé endilega svo 

breytilegir. Kannski skortir höfund reynslu þegar kemur að þessu, en veltir því fyrir sér 

hversu mikið þetta hefur verið rannsakað.  

Þó að almennt hafi ekki verið til tímaskráningar í stoðdeildum Össurar, er það ekki einhlítt 

hjá Össuri. Utanumhald með tíma óbeinna starfsmanna er ekki einungis tæki til skiptingar 

á kostnaði heldur einnig tæki fyrir stjórnendur. Getur það virkað sem árangursstjórnunartól 

bæði fyrir starfsmenn og stjórnendur. Með því að halda utan um tíma starfsmanna fá 

stjórnendur yfirsýn yfir hversu mikill tími fer í hvert verkefni og hvort starfsmaður sé með 

of mörg verkefni á sinni könnu. Þá getur starfsmaður talið eitt verkefni mikilvægara en 

annað en yfirmaður hans ekki verið sammála því.  

Tímaskráningar geta einnig hjálpað starfsmönnum að fá yfirsýn yfir tíma sinn og stjórna 

honum. Einnig geta þeir notað hann til þess að ýta eftir að fá aðstoð við verkefni sem þeir 

hafa ekki tíma til að sinna almennilega. Hins vegar þarf að átta sig á því að starfsmenn sem 

þurfa að flakka mikið milli verkefna eiga erfiðara með að skrá tíma sinn nákvæmlega og 

skráning getur verið ónákvæm. Einnig getur verið erfitt að finna út úr því ef starfsmenn 

gleyma að skrá tíma sinn. Þá getur skráningin virkað sem eftirlitskerfi með 

starfsmanninum sem honum getur þótt óþægilegt ásamt því að svona skráning tekur alltaf 

einhvern tíma. Því þarf að passa að það sé á hreinu hver tilgangurinn með skráningunni er, 

hversu nákvæmt fyrirtækið vill að skráningin sé og starfsfólk sé þjálfað í henni. Þá þarf að 

útskýra mikilvægi skráningarinnar gagnvart fyrirtækinu svo starfsmaðurinn sjálfur telji 

einnig að þetta sé mikilvægur hlutur af starfi sínu. Flestir þurfa að forgangsraða verkefnum 
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dagsins og ef yfirmaður skýrir ekki frá mikilvægi skráningar gæti starfsmaður talið að 

skráningin sé óþörf og því valið að sleppa henni. Þá má einnig benda á að ef ætlunin er að 

biðja starfsmenn um að skrá tíma sinn þarf að vera ávinningur af skráningunni. Ef enginn 

ætlar að nota upplýsingarnar myndi þetta flokkast sem sóun.  

Í mörgum kennslubókum er talað um að fyrirtæki skipti yfirleitt beinum kostnaði nokkuð 

vel eftir notkun enda sé nokkuð auðvelt að rekja hann. Vandamálið liggi í óbeina 

kostnaðnum. Mín reynsla úr þessu verkefni er hins vegar að það sé ekki auðvelt að skipta 

beinum kostnaði. Líklega er eitthvað auðveldara að tengja beinan kostnað við deildir, 

sérstaklega ef hráefni er keypt sér fyrir hverja deild og starfsmenn ráðnir inn í sérstakar 

deildir. Aftur á móti er alls ekki einfalt að skipta kostnaðnum niður á vörur. Líklega er 

örlítið einfaldara að tengja hráefni við vörur, enda í flestum tilfellum er alltaf notað sama 

magnið sem þó getur stundum reynst erfitt. Mun erfiðara er að ákvarða manntímann og 

véltímann. Spilar hér inn í hversu flókin framleiðslan er, en alltaf eru einhverjir 

óvissuþættir. Er verk alltaf unnið á sömu vél? Eru alltaf jafn margir starfsmenn á 

viðkomandi stöð? Ná þeir alltaf að framleiða sama magn? Þetta er í öllu falli ekki eins 

einfalt og það er sett fram í bókunum.  

Annað 

Áhugavert er að velta fyrir sér að hér er einungis verið að skipta kostnaði vegna 

starfsmanna í framleiðslu og stoðdeildum. Tilheyra þeir aðeins um helmingi starfsmanna í 

höfuðstöðvum Össurar. Þá má einnig gera ráð fyrir að starfsmenn á hærri þrepum séu 

hærra launaðir. Því má sjá að hér er aðeins hluta af kostnaði vegna starfsmanna 

fyrirtækisins skipt niður á vörur. Má því velta fyrir sér hversu rétta mynd það gefur. 

Þá væri áhugavert að sjá hver kostnaður á vörum væri ef öllum heildarkostnaði fyrirtækis 

væri skipt niður á vörur fyrirtækisins og hvort enn væri hagnaður af þeim. Ókosturinn við 

þetta væri hins vegar að óbeinn kostnaður myndi aukast til muna, kostnaður sem erfitt er að 

tengja beint við framleiðsluna. Ákvarða þyrfti hvernig skipta ætti þessum kostnaði niður á 

vörur og ekki er víst að skiptingin yrði sanngjörn. 

5.3 BOM og ROM yfirfarið 

Við yfirferð á BOM og ROM kom í ljós að upplýsingar í BOM og ROM eru ekki 

nægjanlega vel skilgreindar. Ef skilgreining er til í einhverri mynd er hún hvergi skráð. 

Liggur þetta að mestu leyti hjá stjórnendum, en einnig hjá þeim sem nota upplýsingarnar 

eða ákvarða til dæmis lengd verkþátta. Ef þeir benda á að þetta þurfi að laga, þýðir það 

mögulega aukna vinnu hjá þeim. Óvíst er að þeir hafi tíma til þess og á endanum lagar 

þetta enginn. Er þetta hins vegar algjört grunnatriði sem mikilvægt er að laga. 

Þá má velta fyrir sé hversu nákvæmt BOM og ROM eiga að vera, en fyrirtæki verða 

ákvarða það sjálf. Þó er víst að þetta þarf að vera nógu nákvæmt til þess að hægt sé að nota 

upplýsingarnar og það þarf að yfirfara þær reglulega. Fyrst þarf að skilgreina hvað á að 

felast í BOM og ROM almennilega, síðan framkvæma mælingar þar sem allir verkþættir 

eru skoðaðir og að því loknu yfirfara hvort upplýsingarnar endurspegli framleiðsluna. Að 

þessu frátöldu mætti bæta úr verkfærum til þess að yfirfara þessar upplýsingar. Dæmi um 

það væri að geta kallað auðveldlega fram í Excel-skjal einungis silíkon til steypingar fyrir 

allar hulsur. Út frá því væri auðvelt að yfirfara upplýsingarnar og ef ósamræmi er á milli 
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stærða sést það strax. Hugsanlega er þetta hinsvegar allt hægt, höfundur hafi einfaldlega 

ekki beðið um réttu hlutina.  

Einnig má benda á að stór hluti þessarar þekkingar liggur hjá einum aðila, sérfræðingi 

framleiðslustjórnunar Össurar. Má velta fyrir sér hvaða áhrif það hefði ef hann myndi 

hætta án þess að þessar upplýsingar væru nægjanlega vel skilgreindar. Í kafla 5.3 mátti sjá 

að áhrif þess þegar starfsmaður sem sá um að setja inn upplýsingar í BOM og ROM fyrir 

Silíkondeild hætti, gætir enn í dag. Má gera ráð fyrir að áhrifin væru enn meiri við það að 

sérfræðingur framleiðslustjórnunar myndi hætta. Sér hann um utanumhald á öllum 

grunnatriðum fyrir kostnaðarskiptingu fyrirtækisins, með meiru. Því má sjá að mikilvægt 

er að skilgreina þessa hluti sem fyrst, vanda skilgreininguna vel og passa að þeir aðilar sem 

nota hana viti hvað liggur að baki hennar. Þá þarf einnig að þjálfa fleiri starfsmenn í 

þessum atriðum og ganga úr skugga um að kostnaðarstjórnun fyrirtækisins liggi ekki 

einungis hjá einum aðila. 

Að þessu frátöldu þá kom það höfundi mikið á óvart hversu erfitt er að finna rannsóknir 

um BOM (e. bill of material) og ROM (e. route of material). Taldi ég þetta vera eitt mest 

rannsakaða efni framleiðslustjórnunar. Sömu sögu var að segja um nýtingu starfsmanna, 

sem einnig reyndist erfitt að finna rannsóknir um. Hér getur mögulega legið að baki 

reynsluleysi höfundar við rannsóknarvinnu og hann hafi því einungis ekki leitað eftir 

réttum upplýsingum. 

5.4 Annað 

Höfundur byrjaði á að framkvæma ABC-greiningar, síðan kostnaðarskiptingu og í lokin 

var BOM og ROM yfirfarið fyrir tvær vörur. Við framkvæmd á ABC-greiningu og 

kostnaðarskiptingu gerði höfundur ráð fyrir að upplýsingarnar sem unnið var með væru 

réttar. Hins vegar kom síðar í ljós að grunnurinn á bak við núverandi ABC-greiningu 

Össurar og kostnað á vörum var byggður á upplýsingum sem ekki var hægt að finna 

nákvæma skilgreiningu á. Því má sjá að við framkvæmd verkefnis tók höfundur mögulega 

ákvarðanir út frá röngum upplýsingum. Má ætla að sömu sögu sé að segja um marga 

starfsmenn, sem nota þessar upplýsingar daglega fyrir ákvarðanatökur.  

Eftir á að hyggja hefði líklega verið betra að vinna verkefnið í öfugri röð. Með því að byrja 

á því að yfirfara BOM og ROM hefði komið í ljós að grunnurinn var ekki réttur áður en 

haldið var áfram. Ef svo hefði verið hefði ég líklega hætt við framkvæmd verkefnis og bent 

Össur á að lítill tilgangur væri með framkvæmd verkefnis á meðan grunnurinn væri 

óskilgreindur. Núna er þó of seint að hugsa um það, eftir að framkvæmd verkefnis er lokið 

Að þessu frátöldu þá má einnig benda á að niðurstöður þessa verkefnis eru út frá tiltölulega 

fáum mælingum, áætlunum og viðtölum. Er því ólíklegt er að þær nái að endurspegla 

notkun á beinum eða óbeinum starfsmönnum að öllu leyti. Þá var verið að bera saman 

skráð gögn í BOM og ROM, sem ekki var til skilgreining á, við mælingar á verkþáttum. 

Hér er því verið að bera saman einungis fáar mælingar við skráð gögn sem ekki er á hreinu 

hvað liggur á bak við. Má því sjá að nákvæmni hér er ekki mjög mikil. Eftirá að hyggja 

hefði líklega verið betra að taka minna fyrir og ná mögulega að gera fleiri mælingar í 

staðinn. Niðurstöðurnar gefa hins vegar margt til kynna og sýna að Össur þarf að skoða 

þær enn frekar. 
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6 Samantekt á niðurstöðum  

Niðurstöður þessa verkefnis sýndu að Össur hefur tilefni til að skoða bæði birgða- og 

kostnaðarstjórnun fyrirtækisins enn frekar. Helstu niðurstöður voru:  

1. ABC-greining Össurar var ekki rétt miðað við skilgreiningu.  

 

2. Silíkondeild bar um helmingi meira af óbeinum kostnaði en hún orsakaði. Þessi kostnaður 

er talinn í hundruðum milljóna króna.  

 

3. Ný kostnaðarskipting hafði áhrif á kostnað á vörum en minni áhrif á ABC-flokkunina.  

 

4. Skilgreina þarf betur hvað BOM og ROM fela í sér 

Í undirköflum þessa kafla má sjá bein svör við spurningum sem settar voru fram í 

markmiði verkefnis í kafla 1.2 ásamt fleiri niðurstöðum sem fengnar voru í verkefninu. 

Verður farið yfir niðurstöður ABC-greiningar, samhengi milli kostnaðar og framlegðar, 

kostnaðarskiptingar og yfirferð á BOM og ROM.  

6.1 ABC-greining  

ABC-greining var framkvæmd út frá kostnaði, virði og framlegð og þær bornar saman við 

núverandi ABC-greiningu Össurar. Verður hér farið yfir helstu niðurstöður og svarað þeim 

rannsóknarspurningum sem tengjast ABC-greiningu sem settar voru fram í markmiði 

verkefnis. 

Spurning 1: Er núverandi ABC-flokkun samkvæmt skilgreiningu 

Össurar?  

Nei, núverandi ABC-flokkun Össurar setur fleiri SKU (e. stock keeping unit) í A- og B- 

flokk og færri í C-flokk en skilgreining segir til um. Tafla 16 sýnir að núverandi flokkun 

Össurar var ekki rétt miðað við núverandi stöðu við framkvæmd verkefnis.  

Tafla 16: Hlutfallsleg skipting vara í núverandi greiningu í flokk A, B eða C út frá kostnaði, virði og 

framlegð. Taflan skal lesin út frá línum en ekki dálkum.  

 Kostnaðargreining 
(%) 

Virðisgreining 
(%) 

Framlegðargreining 
(%) 

Flokkur A B C A B C A B C 

A Núverandi 87,0 12,2 0,8 81,7 17,6 0,8 80,2 18,3 1,5 

B Núverandi 15,6 57,5 26,9 14,5 50,0 35,5 14,5 46,8 38,7 

C Núverandi 0,3 9,2 90,5 0,0 9,2 90,8 0,0 9,5 90,5 
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Út frá þessu má sjá að af vörum í núverandi greiningu Össurar voru: 

 13 % af vörum í A-flokki ekki í réttum flokki 

 42,5% af vörum í B-flokki ekki í réttum flokki 

 9,5% af vörum í C-flokki ekki í réttum flokki 

Sumar vörur eru handfærðar á milli af Össuri en valið var að gera það ekki í þessu 

verkefni. Gæti það útskýrt þennan mun að hluta en mjög ólíklegt að það skýri hann að öllu 

leyti. Því má sjá hér að greiningin var ekki rétt miðað við núverandi stöðu, þegar greining 

var framkvæmd. 

Flestar vörur í A-flokki í núverandi greiningu sem eru ekki eru flokkaðar þar út frá 

kostnaði færðust yfir í B-flokk, eða um 12,2% en um 0,8% færast í C-flokk. Af vörum í B-

flokki í núverandi greiningu Össurar færast 15,6% yfir í A-flokk í greiningu út frá kostnaði 

en 26,9% yfir í C-flokk. Af vörum í C-flokki í núverandi greiningu færast 9,2% í B-flokk 

og 0,3% í A-flokk.  

Ef áhrif þess að vörur eru ekki flokkaðar í réttan flokk eru skoðuð, má sjá að þau eru lítil ef 

vörur færast milli flokka A og B, meiri ef vörur færast milli B og C og mjög mikil ef vörur 

færast milli A og C. Má því sjá að þó að nokkur hluti vara í núverandi greiningu færist 

milli flokka A og B eru áhrif þess mjög lítil. Stór hluti færist á milli B- og C-flokks en áhrif 

þess eru nokkur. Einungis lítill hluti færist milli A og C en áhrif þess eru mikil. Þetta er því 

eitthvað sem Össur ætti að skoða nánar. 

Ef aðrar niðurstöður ABC-greiningar eru skoðaðar má sjá að:  

 Um 20% af vörum sem flokkast í A-flokk í núverandi ABC-greiningu Össurar skiluðu ekki 

hárri framlegð  

 Um 54% af vörum í B-flokki í núverandi ABC-greiningu skiluðu ekki framlegð eins og 

flokkurinn segir til um. Um 15% af vörum skiluðu hárri framlegð og 39% lágri framlegð 

 Um 10% af vörum í C-flokki skiluðu hærri framlegð en flokkurinn segir til um 

Þegar teknar voru saman upplýsingar fyrir vörur, óháð stærð, má sjá að samræmi er á milli 

greininga óháð tímabilum. Í flestum tilfellum flokkast vörur í sama flokk, óháð vörutegund 

og tímabilum. Þar sem kostnaðurinn á hverja einingu stendur í stað, sýnir þetta að 

heildarvirði vara, óháð stærð, breytist lítið milli tímabila. 

Að þessu frátöldu þá þarf að fræða starfsfólk um hvað liggur að baki ABC flokkuninni. 

Starfsfólk, sem meðal annars sér um stjórnun framleiðslu, telur að hún sé út frá annars 

vegar fjölda og hins vegar hagnaði.  

6.2 Samhengi milli kostnaðar og framlegðar. 

Skoðað var samhengi milli kostnaðar og framlegðar út frá ABC-greiningu. Verður hér 

farið yfir helstu niðurstöður þess og svarað þeim rannsóknarspurningum sem tengjast 

samhengi milli kostnaðar og framlegðar sem settar voru fram í markmiði verkefnis. 
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Spurning 2: Hvert er samhengið milli kostnaðar og framlegðar hjá 
Össuri? 

Tafla 17 sýnir niðurstöður samanburðar á greiningum sem gerðar voru út frá kostnaði og 

framlegð. Má þar sjá að sambandið þar á milli var nokkuð, þó meira á milli vara í A-flokki 

og C-flokki. Við þessa greiningu er gert ráð fyrir að vörur í A-flokki í greiningu út frá 

kostnaði skila hárri framlegð, í B-flokki skili sæmilegri framlegð og í C-flokki skili lítilli 

framlegð. 

Tafla 17: Hlutfallsleg skipting vara úr ABC-greiningu út frá kostnaði í flokk A, B eða C út frá 

framlegð Taflan skal lesin út frá línum en ekki dálkum. 

 Framlegðargreining 
(%) 

Flokkur A B C 

A Kostnaður 81,3 16,7 2,1 

B Kostnaður 9,9 66,2 23,8 

C Kostnaður 0,0 4,9 95,1 

 

Ef skoðað er samband milli samanburðargreininga út frá kostnaði og framlegð má sjá að: 

 Um 19% vara í A-flokki út frá kostnaði skiluðu ekki hárri framlegð, þar af skiluðu um 2% 

lágri framlegð 

 Um 34% vara í B-flokki út frá kostnaði skiluðu ekki framlegð miðað við flokkinn. Um 10% 

vara skiluðu mikilli framlegð og um 24% mjög lítilli framlegð 

 Um 5% vara í C-flokki út frá kostnaði skiluðu sæmilegri framlegð, sem er meira en 

flokkurinn segir til um 

Má því sjá að þó að núverandi greining Össurar væri uppfærð þá væru enn þó nokkrar 

vörur sem skiluðu ekki framlegð í samræmi við flokk. Þarf því að fræða starfsmenn og 

yfirmenn sem nota þessa flokkun um hvað liggur þarna á bak við til að reyna að draga úr 

því að rangar ákvarðanir séu teknar út frá þessum upplýsingum.  

6.3 Kostnaðarskipting 

Framkvæmd var ný kostnaðarskipting, með verkþáttatengda kostnaðarskiptingu til 

hliðsjónar, og hún borin saman við núverandi kostnaðarskiptingu Össurar. Verður hér farið 

yfir helstu niðurstöður þess og svarað þeim rannsóknarspurningum sem tengjast 

kostnaðarskiptingu sem settar voru fram í markmiði verkefnis. 
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Spurning 3: Sýnir samanburður á núverandi kostnaðarskiptingu hjá 

Össuri og verkþáttatengdri kostnaðarskiptingu mikinn mun? 

Samanburður á núverandi kostnaðarskiptingu hjá Össuri og kostnaðarskiptingu, sem hér 

var framkvæmd, sýnir mikinn mun gagnvart heildarkostnaði Silíkondeildar og kostnaði á 

vörum Silíkondeildar. Hinsvegar þar sem ekki tókst að tengja óbeinan kostnað við vörur þá 

má deila um hvort kostnaðarskiptingin sem hér var framkvæmd sé í raun verkþáttatengd 

kostnaðarskipting. Til þess að ná því hefðu óbeinir starfsmenn framleiðslu þurft að skrá 

tíma sinn til lengri tíma og tengja hann við vörur eða verkefni 

Óbeinn kostnaður Silíkondeildar lækkaði til muna sem hafði áhrif á lækkun á 

heildarkostnaði Silíkondeildar. Út frá þessu hefði mátt gera ráð fyrir að allar vörur myndu 

lækka í kostnaði en svo var ekki. Við skiptingu á heildarkostnaði Silíkondeildar niður á 

vörur kom í ljós að um þriðjungur vara hækkaði í kostnaði. Því má sjá að ný 

kostnaðarskipting hafði mikil áhrif á kostnað vara.  

Lækkun má skýra með því að: 

 Hlutur Silíkondeildar af óbeinum kostnaði lækkaði um helming, frá 39% í 20%,  

en sú lækkun er talin í hundruðum milljóna króna á ári.  

 Lækkun á óbeinum kostnaði hefur þau áhrif að heildarkostnaður Silíkondeildar lækkaði 

um 19%  

 Ný kostnaðarskipting skipti kostnaði niður á vörur eftir notkun yfir eitt ár en ekki út frá 

stöðluðum kostnaði vöru.  

Mynd 19 sýnir hlutfallslega skiptingu á milli vara sem hækkuðu og lækkuðu í kostnaði við 

nýja kostnaðarskiptingu.  

 

Mynd 19: Hlutfallsleg skipting á milli fjölda vara sem hækkuðu og lækkuðu við nýja 

kostnaðarskiptingu fyrir framleiddar VMI-vörur í Silíkondeild 2013. 

Má hér sjá að um 65% vara lækkuðu í kostnaði við nýja kostnaðarskiptingu en 35% 

hækkuðu í kostnaði. Þrátt fyrir að nýr heildarkostnaður Silíkondeildar 2013 sé 13% lægri 

en heildar staðlaður kostnaður 2013, þá hækkar um þriðjungur vara í kostnaði. Er þetta 

sérstaklega áhugavert í ljósi þess að hér er verið að skipta lægri heildarkostnaði niður á 

vörur. 
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Mynd 20 sýnir hvernig dreifing hlutfallslegrar lækkunar eða hækkunar á kostnaði VMI-

vara sem framleiddar voru árið 2013 er við nýja kostnaðarskiptingu. 

 

Mynd 20: Hlutfallsleg dreifing lækkunar/hækkunar á kostnaði við nýja kostnaðarskiptingu á VMI-

vörum Silíkondeildar fyrir árið 2013. Neikvæð niðurstaða táknar lækkun á kostnaði en jákvæð 

hækkun. 

Má hér sjá að hlutfallsleg breyting á kostnaði er ekki jafndreifð milli vara heldur minnir 

meira á normaldreifingu. Sýnir þetta að kostnaðurinn skiptist ekki jafnt á milli vara. Út frá 

þessu má sjá að ný kostnaðarskipting hefur mikil áhrif á kostnað vöru. Gefur það tilefni til 

þess að skoða hvort núverandi kostnaðarskipting Össurar endurspegli framleiðslu í raun. 

Þá er einnig áhugavert að þó að ný kostnaðarskipting hafi mikil áhrif á kostnað vöru hefur 

hún lítil áhrif á ABC-flokkun út frá kostnaði. Röðun vara breytist að einhverju leyti en ekki 

meira en svo að 19 af 20 vörum eru á lista yfir 20 efstu vörur í ABC-greiningu út frá 

kostnaði fyrir og eftir nýja kostnaðarskiptingu. Þá færðist einungis lítill hluti á milli flokka 

í ABC-greiningu eftir nýja kostnaðarskiptingu. Því má sjá að ný kostnaðarskipting hefur 

mikil áhrif á kostnað á vörum en minni áhrif á ABC-flokkun Silíkondeildar.  

6.4 BOM og ROM yfirfarið 

Bom og ROM var yfirfarið fyrir tvær framleiðsluvörur Silíkondeildar, Iceross Comfort 25 

og Iceross Seal-in V HP 28. Verður hér farið yfir helstu niðurstöður þess en engar 

rannsóknarspurningar tengdust þessu efni. Helstu niðurstöður við yfirferð á BOM (e. bill of 

material) og ROM (e.route of material) eru: 

Skilgreiningu á hvað felst í BOM og ROM er ábótavant. 

Margir hjá fyrirtækinu höfðu ákveðnar hugmyndir um hvað eigi að felast í þeim, en enginn 

var alveg sammála um það. Ef þetta er ekki skilgreint getur verið erfitt að yfirfara 

upplýsingarnar og jafnvel að setja inn nýjar.  

Þessar upplýsingar eru meðal annars notaðar til að reikna kostnað á vörum og til þess að 

flokka vörur samkvæmt ABC-greiningu. Upplýsingarnar geta verið notaðar við mikilvægar 

ákvarðanir, svo sem hvort eigi að framleiða vöru áfram eða hætta með hana. Stjórnendur 

1 
16 

100 

267 

190 

11 0 0 7 

0

50

100

150

200

250

300

Fj
ö

ld
i 

Hlutfallsleg breyting 



 

 

70 

geta tekið þær saman og skoðað frá ýmsum sjónarhornum. Er því mikilvægt að stjórnendur 

geti treyst því að þær séu vel skilgreindar og nógu nákvæmar svo að þær hafi ekki áhrif á 

ákvarðanir þeirra.Við yfirferðina á BOM fyrir Iceross Comfort 25 og Iceross Seal-in V HP 

28 kom í ljós að almennt var það hráefni sem var í stykkja tali í lagi, að frátöldum 

límmiðum sem fara á umbúðir. Flest annað var ekki innan marka. Ef skoðuð er yfirferð á 

ROM má sjá að uppsetningartími var í öllum tilfellum utan marka og keyrslutími í flestum 

tilfellum utan marka fyrir báðar tegundir. Þar sem ekki var til nákvæm skilgreining á hvað 

BOM og ROM fela í sér er erfitt að segja til um hvort sé réttara, skráningar í BOM og 

ROM eða mælingarnar, en munirinn sýnir að þörf er á að skoða þetta. 

Þá var skoðað álag á starfsmenn út frá mælingum. Í ljós kom að mælingar náðu yfir 30 til 

76% af tíma starfsmanna. Má því sjá að mælingar náðu einungis yfir hluta af tíma 

starfsmanna. Þegar álaginu var deilt upp í mælingar á verkþáttum mátti sjá að 

munurinnminnkaði þó nokkuð á milli mælinga og skráðra gilda. Engu að síður var einungis 

hluti þeirra innan marka. Erfitt er þó að segja til um hvað orsakar þetta, enda var ekki 

skilgreint hvað ætti að felast í þessum upplýsingum.  
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7 Mögulegar umbætur  

Eitt af markmiðum verkefnis var að finna mögulegar umbætur. Margar þeirra hafa verið 

settar fram í niðurstöðum verkefnis, en hér verða helstu umbætur teknar saman. Einnig 

verður bætt við mögulegum umbætum sem höfundur tók eftir við framkvæmd verkefnis, 

en tengdust ekki verkefninu beint. Athuga skal að listinn er ekki tæmandi. 

ABC-greining og -flokkun 

1. Uppfæra þarf núverandi flokkun Össurar oftar, í það minnsta að skoða hvort þörf sé á 

uppfærslu. 

 

2. Mikilvægt er að fræða starfsmenn um hvaða forsendur liggja að baki ABC-greiningar.  

 

3. Gott væri að setja saman rýnihóp til að skoða hvaða mögulegar forsendur væru 

heppilegastar við ABC-greiningu fyrir Össur. Áhugavert væri að skoða hvort betra væri að 

flokka eftir fleiri en einni forsendu. 

Kostnaðarskipting 

4. Skilgreina þarf upplýsingar í BOM og ROM. Þessar upplýsingar eru grunnurinn að 

kostnaðarupplýsingum Össurar sem eru notaðar til að ákvarða kostnað vara en einnig við 

framleiðslu- og birgðastjórnun fyrirtækisins. Ef þessar upplýsingar eru ekki vel skilgreindar 

getur reynst erfitt treysta á þær. Einnig gerir það erfitt fyrir þegar settar eru inn nýjar 

upplýsingar, þær uppfærðar eða einungis yfirfarnar. Þá er einnig ólíklegt er að sá sem 

notar upplýsingarnar þekki gæði þeirra og því mikilvægt að tryggja að gæðin sé nógu góð. 

 

5. Nauðsynlegt er að yfirfara og uppfæra upplýsingar sem eru í BOM og ROM, í öllum 

deildum, eftir að búið er að skilgreina þær. Einnig þarf að gera ferilseigendum og 

verkstjóra yfirferð þessara upplýsinga aðgengilega og auðvelda. Að öðrum kosti er ólíklegt 

að þær séu yfirfarnar. 

 

6. Beinum kostnaði sem ekki tekst að skipta beint niður á vörur er safnað saman í einn lið í 

ROM ásamt óbeinum kostnaði deildar. Betra væri að skipta þessu upp í tvo liði. Með því 

væri auðveldara að sjá hversu stóran hluta af beinum kostnaði var ekki skipt eftir notkun.  

 

7. Hráefnum mætti gefa meira lýsandi nöfn í BOM en sumir starfsmenn áttuðu sig ekki á um 

hvaða hráefni var að ræða þegar þau voru borin undir þau. Einnig mætti skoða hvort hægt 

væri að mynda hópa af sambærilegu hráefni sem hægt væri að kalla fram til að yfirfara 

það, svo sem silíkon til steypingar.  
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8. Til þess að ná betri skiptingu á tíma óbeinna starfsmanna framleiðslu væri gott að fá þá til 

að skrá niður tíma sinn á deildir og síðar meir mögulega niður á vörur. Út frá því má skipta 

óbeinum kostnaði betur niður á deildir eða verkefni.  

 

9. Einungis einn starfsmaður sér um utanumhald og uppfærslu á kostnaðarupplýsingum hjá 

Össuri. Þarf hann oft að taka mikilvægar ákvarðanir sem tengjast þessu en betra væri ef 

fleiri aðilar kæmu að þessum málum. Þá þarf einnig að þjálfa fleiri starfsmenn í þessu svo 

framleiðslan stoppi ekki ef eitthvað kemur fyrir þennan einstakling. Þá væri áhugavert að 

sjá áhættugreiningu á því ef hann yrði óvænt ekki til staðar. 

Breytileiki framleiðslu 

10. Vélar stoppuðu stundum að óþörfu, þar sem þurfti að stilla af hluti eða að losa eitthvað úr í 

þeim. Má hér nefna vél sem sker niður sokka, aðra sem sker neðan af silíkonhulsum og enn 

aðra sem sér um að líma PE-lím. Það þarf að laga.  

 

11. Mikill breytileiki var í saumun. Reyndist sá breytileiki yfirleitt ekki í verkþættinum sjálfum 

heldur vegna þess að starfsmenn þurftu að endurvinna eða leita aðstoðar vegna galla eða 

samþykkis sem var fljótt að taka tíma frá verkinu. Þá var einnig breytileiki í verkþáttum en 

hafði það hlutfallslega mun minni áhrif. Þessar mælingar voru ekki teknar með í verkefninu 

þar sem mælingarnar voru fáar og þetta hefði því haft mun meiri áhrif en raunin er. 

 

12. Við steypingu á seal-in-hringjum var erfitt fyrir starfsmann að áætla tíma sem fer í að 

skipta um mót. Sá tími væri mjög breytilegur, sem fælist oft í tímanum sem fer í að hita 

mótið. Skoða mætti hvort hægt sé að minnka breytileikann við skiptingu á seal-in-

hringjamótum.  

Uppsetning og skipulag  

13. Starfsmenn í saumun þurfa að ganga á einn stað til að sækja miða sem segir til um hvaða 

vöru eiga að vinna næst, annan til að sækja hráefni og því næst aftur á verkstöð til að hefja 

vinnu. Þó svo að vegalengdir séu ekki mjög langar mætti breyta þessu flæði. Einnig þurfa 

þeir oft að ganga fram og til baka til þess að undirbúa eitthvað, fá samþykki, sýna 

yfirmanni mögulega galla og fleira sem tekur fljótt tíma frá starfsmönnum. Þá kom 

nokkrum sinnum fyrir að starfsmaður ætlaði að byrja á verkefni en ekki var allt til í það.  

 

14. Við framleiðslu í Cushion þarf meira svigrúm við að koma kröbbum í vélina ásamt því að 

skoða sokka. Krabbarnir geta skemmt mótin ef þeir hafa ekki nægt svigrúm og starfsmenn 

þurfa að vanda sig við þetta. Mætti athuga hvort hægt væri að hækka bilið frá gúbba að 

móti til þess að auðvelda starfsmönnum, minnka líkur á að krabbi rekist í mót eða jafnvel 

að starfsmenn reki sig í það og brenni sig. 

 

15. Við forsteypingu á X5 þarf að ganga mikið fram og til baka að dæluborði. Er því þó stillt 

upp þannig að það sé sem styðst frá dæluborði. Væri þó áhugavert að skoða hvort hægt 

væri að minnka fjarlægðina enn frekar. 
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16. Þá benti starfsmaður á að stundum þarf að bíða eftir að seal-in-hringir séu tilbúnir til þess 

að geta haldið áfram. Ein stöð sér um að framleiða þessa hringi. Stundum eru allar vélarnar 

í steypingunni stopp þar sem verið er að skipta um mót. Því mætti skoða hvort ekki sé hægt 

að stýra framleiðslunni þannig að vélarnar séu ekki allar stopp á sama tíma. Ef ekki, þá 

væri hægt að skoða að fá fleiri vélar og að mótaskipta-starfsmenn sjái um skiptingu á 

mótum.  

 

17. Starfsfólk í mótaskiptum þarf stöðugt að ganga um allt til að vita hvort komið sé að 

mótaskiptum. Mætti athuga hvort að ekki sé einhver leið til að koma skilaboðum til þeirra, 

án þess að þeir þurfi að ganga um allt svæðið. Sama gildir um þann sem grunnar regnhlífar.  

 

18. Við seal-in-límingu þarf að halla haus við framleiðslu. Var þetta lagað að einhverju leyti 

fyrir nokkru, en enn er tilefni til þess að bæta þetta frekar. Þá þarf reglulega að ganga fram 

og til baka að ofni sem er nokkur vegalengd. Mætti athuga hvort ekki sé hægt að stilla 

þessu betur upp án þess að það hafi áhrif á vinnusvæði. 

 

Önnur sóun 

19. Þá fannst sumum starfsmönnum í saumun að þeir væru að margskrá upplýsingar um hvað 

þeir eru búnir með. Fannst þeim sumar skráningarnar vera óþarfar og óhentugar svo sem 

hvað er klárað á klukkutíma. Starfsmennirnir vinna í lotum og fylgjast oft ekki það vel með 

tímanum. Þá eru kaffitímar ekki bundnir heilum tímum sem gerir það enn erfiðara að halda 

utan um þetta. Raunhæfara væri að deila skráðu magni yfir daginn niður á klukkutíma.  

 

20. Á miða fyrir saumun er settur post-it-miði með nauðsynlegum upplýsingum fyrir 

framleiðsluna. Upplýsingarnar geta verið hjálplegar og flýtt fyrir starfsmönnum, þar sem 

þeir þurfa ekki sífellt að vera að fletta þeim upp. Hins vegar getur miðinn dottið af ásamt 

því að óvanir starfsmenn þurfa að fletta í möppu til að finna hvað þessar upplýsingar þýða 

þegar þeir ætla að nota þær. Betra væri ef þessar upplýsingar væru á fastar miðanum ásamt 

skýringum eða nafni þeirra.  

Þegar tekin voru viðtöl við starfsfólk í stoðdeildum, voru auka spurningar með um 

ýmislegt sem höfundur hafði áhuga á að fræðast um. Komu þar nokkur atriði í ljós sem 

vert er að athuga:  

Gæðastjórnun 

1. Innkaupadeild kom með ábendingu um að almennt séu frávik skráð við móttöku á hráefni 

en gleymist oft í framleiðslu. Fá þeir því oft ekki að vita af vandamálum fyrr en verkstjórar 

eða starfsmenn eru komnir með nóg og vilja að hráefninu sé skipt út. Ef þeir hefðu vitað 

þetta fyrr hefði verið auðveldara að vinna með birginum, hann hefði verið upplýstur og 

auðveldara væri fyrir innkaupadeild að þrýsta á hann. Einnig er erfitt að slíta samningum 

vegna óánægju þegar engar kvartanir liggja þar að baki. Því þarf að þjálfa starfsfólk í 

framleiðslu betur í skráningu á frávikum. 

 

2. Þá fannst starfsmanni innkaupa að undanfarið hefði oft þurft að gera birgðabreytingar, 

sérstaklega á silíkoni. Almennt þurfi ekki að gera mikla breytingu á hráefni í stykkjatali en 

oftar fyrir hráefni sem ekki er í stykkjatali. Hins vegar sé ekkert látið vita ef birgðabreyting 
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er ekki skráð, ekki fyrr en á síðustu stundu þegar þarf að redda hráefninu með stuttum 

fyrirvara.  

Tímastjórnun og skipulag 

3. Þegar kemur að sérskotum þá fer nokkuð mikill tími hjá tveimur starfsmönnum vegna 

sérstakra óska viðskiptavina. Annar þeirra er í beinum samskiptinum við viðskiptavini og 

þarf síðan að vera í samskiptinum við framleiðslu til þess að sjá hvort mögulegt sé að 

framkvæma þessar óskir. Eru þessar vörur kallaðar sérskot og á að vera til skilgreint hvað 

er í boði, en annaðhvort er það ekki nógu vel aðgengilegt eða ekki nógu vel skilgreint. Hér 

mætti mögulega skilgreina betur hvað er í boði við pöntun sérskota og gera grein fyrir því 

svo ekki komi upp þessi óvissa. Einnig mætti athuga hvort ekki sé hægt að einfalda þá 

vinnu sem þessir tveir starfsmenn þurfa að vinna í tengslum við sérpantaðar vörur. Þá 

mætti einnig skoða hvort þessi vinna endurspeglist í kostnaði á sérpöntuðum vörum. Sama 

gildir um kostnað við framleiðslu.  

 

4. Nokkuð mikill tími getur farið í umsjón og framkvæmd á tillögum hjá verkstjórum og 

öðrum stjórnendum. Sjá þeir um utanumhald með því fyrir sína deild en einnig þurfa þeir 

oft sjálfir að sjá um að innleiða tillögur. Þó svo að tillögukerfið sé gott framtak, þá má ekki 

gleyma því að það þarf tíma í að sinna þessu.  

 

5. Þá sögðu flestir að Silíkondeildin væri sjálfstæðari en aðrar deildir og það þyrfti minna að 

sinna þeim, þó munaði kannski ekki miklum tíma á viku. Hins vegar getur munað því 

þegar þetta er skoðað yfir heilt ár og jafnvel á marga starfsmenn. Mætti hér skoða hvað 

orsakar þetta og hvort hægt sé að yfirfara það yfir á aðrar deildir.  

 

6. Nokkuð var um að starfsfólki stoðdeilda fannst það þurfa að bregðast við óvæntum 

atburðum eða „slökkva elda“. Aðrir töluðu um að það færi mikill tími í að reyna að koma í 

veg fyrir „elda“. Mætti því skoða nánar orsök þess og hvort ekki sé hægt að bregðast við 

„eldum“ fyrr.  

 

7. Þá fannst einum starfsmanni hann illa staðsettur. Fannst honum hann þurfa oft að fara 

langar vegalengdir til þess að sinna starfi sínu ásamt því að þeir sem þyrftu á þjónustu hans 

að halda ættu sjaldan leið framhjá honum. Þarf að hafa þetta í huga þegar staðsetning 

starfsmanna er valin. 



75 

8 Næstu skref 

Verður hér farið yfir tillögur að næstu skrefum ásamt því að framtíðarsýn höfundar er sett 

fram út frá niðurstöðum verkefnis. 

8.1 Næstu skref 

Næstu skref Össurar eru að fara yfir niðurstöður þessa verkefnis og skoða hvort þetta séu 

ásættanlegar niðurstöður eða hvort þörf sé á frekari aðgerðum. Í framhaldinu af því leggur 

höfundur til eftirfarandi skref. 

ABC-greining og -flokkun 

Fyrsta skrefið sem tengist ABC-greiningu er að fræða starfsfólk um hvað felst í ABC-

flokkun birgða. Mikilvægt er að þeir sem nota þessar upplýsingar þekki hvað liggur að 

baki þeim. Getur það komið í veg fyrir misskilning og rangar ákvarðanatökur.  

Ákvarða þarf hve mikill munur er ásættanlegur við samanburð á ABC-greiningu og hvenær 

þörf er að uppfæra hana. Einnig þarf að skoða hvort það sé munur milli deilda og hvort 

mögulega sé þörf að uppfæra oftar í sumum deildum en öðrum. Flokkunin er notuð við 

bæði birgða- og framleiðslustjórnun fyrirtækisins og því mikilvægt að hún sé nógu rétt. Þá 

væri einnig áhugavert að skoða hvort ekki sé þörf á að vera með sér flokkun fyrir 

framleiðsludeildirnar. Forsendur geta verið ólíkar á milli deilda og því mikilvægt að aðlaga 

flokkunina að þörf hverrar deildar. Þetta er eitthvað sem Össur þarf að fara yfir og ákvarða 

enn frekar. 

Þá þarf að kanna hvort það sé samræmi á milli kostnaðar, virði og framlegðar fyrir vörur í 

öllum deildum. Einnig þarf að skoða hvort það sé ásættanlegt að þó nokkur hluti af vörum 

séu ekki flokkaðar í sama flokk út frá kostnaði og framlegð. Erfitt er að færa rök fyrir að 

vara sem skilar í heildina hárri framlegð sé talin minna mikilvæg en vara sem er 

kostnaðarsöm en skilar mögulega lítilli framlegð. Þetta er þó eitthvað sem Össur þarf að 

ákvarða. 

Einnig mætti skoða hvort ekki sé hægt að fækka vörutegundum eða hvort hægt sé að bæta 

framlegð þeirra. Stór hluti af vörum skilar einungis lítilli framlegð og því mikilvægt að 

skoða hvað þær vörur geri í raun fyrir fyrirtækið. Mjög líklega felast þarna mörg tækifæri 

til umbóta. 

Að þessu frátöldu væri áhugavert að skoða hvort nýtt birgðastjórnunarkerfi, sem notað er í 

dag fyrir innkaup frá Asíu, feli ekki í sér flokkun á birgðum út frá fleiri en einni forsendu 

eða geti ákvarðað framleiðsluþörf hverju sinni. Ef svo er væri áhugavert að nota kerfið til 

að herma birgðastöðu fyrirtækisins yfir einhvern tíma og bera saman við núverandi 

birgðastjórnun fyrirtækisins. Út frá því væri hægt að ákvarða hvort taka ætti upp það kerfi 

fyrir birgðastjórnun í heild.  
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Kostnaðarstjórnun 

Skilgreina þarf nánar hvað felst í BOM (e. bill of material) og ROM (e. route of material). 

Þetta eru grunnupplýsingar fyrir kostnað á vöru, sem eru notaðar við mikilvægar 

ákvarðanatökur. Í dag er ómögulegt að yfirfara þessar upplýsingar ásamt því að erfitt er að 

setja inn upplýsingar fyrir nýjar vörur. Þetta er því eitthvað sem þarf að setja framarlega í 

forgangsröðunina. Best væri að fá þá sem nota þessar upplýsingar með í 

skilgreiningarvinnu ásamt því að ákvarða nákvæmni upplýsinganna.  

Þá þarf að yfirfara upplýsingar sem eru í BOM og ROM og skoða hvort þær endurspegli í 

raun framleiðsluna. Ef ekki þá þarf að endurskoða þær og setja réttar upplýsingar inn í 

kerfið. Einnig mætti skipta liðnum annað í ROM upp í beinan og óbeinan kostnað. Með því 

má sjá hversu stóran hluta af beinum kostnaði var ekki hægt að tengja beint við vörur og 

ákvarða hvort hlutfallið sé ásættanlegt. Má gera ráð fyrir að Össur skoði þetta í nokkrum 

skrefum. Að þessu frátöldu þarf að setja fram auðvelda leið til þess að yfirfara þessar 

upplýsingar á auðveldan hátt og án þess að hafa áhrif á fjármagnið sem úthlutað er til 

deildarinnar.  

Einnig þarf að skoða hvernig hægt er að skipta óbeinum kostnaði nákvæmar niður á 

deildir, verkefni eða vörur, ef það er hægt. Þó má sjá að alltaf er einhver óbeinn kostnaður 

sem ekki tekst að tengja við, til dæmis deildir, en þeim kostnaði væri hægt að skipta jafnt á 

milli deilda. Með því væri strax hægt að skipta kostnaði nákvæmar en nú er gert niður á 

deildir. Gefur þetta yfirmönnum einnig tækifæri á að skoða hvort sumar deildir þurfi meiri 

aðstoð en aðrar og greina hvað orsakar það. Þá geta yfirmenn einnig notað þær við 

verkefnastjórnun svo sem hvort þörf sé á fleiri starfsmönnum í verkefnið. 

Þá þarf að skoða hvað orsakar breytileika mælinga á verkþáttum og vélum. Í saumun mætti 

til dæmis gera spagettírit (e. spaghetti diagram) og skoða hvort ekki sé hægt að útrýma 

óvirðisaukandi verkþáttum svo sem að ganga fram og til baka. Þá þarf að rannsaka hvað 

orsakar að frávik eru ekki skráð ef upp kemur galli í hráefni í framleiðslu og þjálfa 

starfsmenn eftir þörfum. 

Að þessu frátöldu væri gott að skilgreina fleiri masters-verkefni til rannsóknar. Þrátt fyrir 

að nema vanti oft reynslu eru þeir oft með reynslumikið fólk á bak við sig ásamt því að 

þarna er tækifæri til að fá utanaðkomandi aðila til þess að skoða valda þætti fyrirtækisins. 

Með því er Össur bæði að styrkja samfélagið með því að gefa nemum tækifæri á að skoða 

fyrirtæki af þessari stærðargráðu og að fá utanaðkomandi sýn á hluti sem verða oft 

sjálfsagður hlutur hjá starfsmönnum. Dæmi um verkefni sem hægt væri að skoða eru hvaða 

forsendur gætu hentað best fyrir ABC-greiningu og flokkun Össurar í dag. Annað verkefni 

væri að skoða skiptingu á kostnaði niður á vörur eftir að starfsmenn stoðdeilda hafa skráð 

tíma sinn og/eða eftir að búið er að skilgreina nákvæmlega hvað á að felast í BOM og 

ROM. Passa þarf að stuðningur sé fyrir þessum verkefnum og að niðurstöður þeirra séu 

skoðaðar vel.  

8.2 Framtíðarsýn 

Þegar horft er til lengri tíma þarf Össur að endurskoða allt birgða-, framleiðslu- og 

kostnaðarstjórnunarkerfi fyrirtækisins í heild. Össur var fyrir örfáum árum lítið fyrirtæki á 

heimsmælikvarða en hefur stækkað hratt á stuttum tíma. Erfitt getur verið að fylgja slíkum 
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vexti eftir að öllu leyti. Einnig skiptir máli að mikilvægir þættir eins og kostnaðarstjórnun 

fyrirtækisins verði ekki útundan heldur sé endurskoðuð út frá stærð fyrirtækisins og 

breyttum tímum.  

Margt sem hér hefur verið skoðað er eins og það hafi verið ákvarðað fyrir mörgum árum 

og verið lítið endurskoðað í grunninn. ABC-greining hefur líklega verið gerð út frá 

kostnaði eins og þegar hún var fyrst framkvæmd, þó svo að greiningin sjálf sé uppfærð 

árlega, mögulega oftar. Upplýsingar í BOM og ROM hafa einnig margar hverjar verið 

settar inn fyrir mörgum árum án þess að nokkur skoði hvort þær endurspegli í raun 

framleiðsluna í dag. Þetta eru grunn upplýsingar fyrir kostnaðarstjórnun fyrirtækisins og 

því mikilvægt að yfirfara þær reglulega. Þá virðist sem einungis einn starfsmaður standi á 

bak við framleiðslu- og birgðastýringar fyrirtækisins. Má því sjá að hann hefur að mörgu 

að huga. Því er ólíklegt að hann hafi tíma til þess að stíga út fyrir rammann og hugsa 

heildarkerfið upp á nýtt. Þrátt fyrir dugnað og vilja hans má sjá að þörf er á að fleiri aðilar 

komi að þessum málum, helst sem fyrst.  

Mikil framþróun hefur verið á birgðastjórnunarkerfum á síðustu árum og má þar meðal 

annars nefna birgðastjórnunarkerfi íslenska fyrirtækisins AGR. Ekki er víst að slíkt kerfi 

henti Össuri en gera má ráð fyrir að með tímanum muni Össur taka upp sambærilegt 

birgðastjórnunarkerfi. Kerfið þarf að geta tekið tillit til áherslna bæði í framleiðslu og 

lagerstöðu hverju sinni, út frá gefnum forsendum. Slíkt kerfi þarf að uppfærast daglega og 

taka tillit til breytinga í framleiðslu og sölu ásamt árstíðatengdum breytingum hverju sinni. 

Einnig þarf það að geta metið forsendur svo sem lotustærð, framleiðslutíma, forgang vara 

ásamt fleiri mikilvægum þáttum. Þá væri gott ef hægt væri að setja inn í kerfið hver áætluð 

framleiðsla sé yfir ákveðið tímabil og út frá því sjá uppfærða áætlun, án þess að núverandi 

áætlun breytist. Til þess að kerfi sem þetta virki þurfa grunnupplýsingar í því að vera réttar. 

Ef upplýsingar sem settar eru inn eru ekki réttar eru litlar líkur á að upplýsingarnar verði 

betri þegar þær koma út úr kerfinu. 

Í sambandi við kostnaðarskiptingu þá skiptir Össur kostnaði samkvæmt hefðbundinni 

kostnaðarskiptingu. Aðferðin sem slík er í raun ekki röng en deila má um hvort Össur sé að 

rekja kostnaðinn eins vel og hægt er. Því betur sem kostnaður er rakinn, þeim mun líklegra 

er að upplýsingarnar séu nothæfar við ákvarðanatökur. Þó verkþáttatengd eða 

virðisstreymis kostnaðarskipting hljómi vel ætlar höfundur ekki að halda því fram að 

nauðsynlegt sé fyrir Össur að taka aðra hvora þeirra upp. Hins vegar leggur höfundur til að 

unnið sé að því að skipta bæði beinum og óbeinum kostnaði nákvæmar en nú er gert. 

Þá væri gaman að sjá með tímanum hvort og þá hvernig Össur mun nota þetta verkefni sér 

til framdráttar. Mikilvægt er að fyrirtækið átti sig á hvaða upplýsingar hafa áhrif á 

ákvarðanir. Rangar upplýsingar geta leitt til rangrar ákvarðanatöku, sem fyrirtæki gera sér 

ekki einu sinni grein fyrir að hafi átt sér stað. Ef upplýsingarnar hins vegar skipta engu 

máli eða eru lítið sem ekkert notaðar má velta fyrir sér af hverju þeim sé yfirhöfuð safnað 

saman. Þær upplýsingar, sem hér eru skoðaðar, eru hins vegar grunnurinn fyrir 

kostnaðarstjórnun fyrirtækisins á vörum og því mikilvægt að þær séu nógu nákvæmar. 

Erfitt er þó að segja til um hversu nákvæmt „nógu nákvæm“ er, en víst er að ágiskun út í 

loftið er ekki nóg.  

Vel má vera að stjórnendur Össurar verði mögulega ekki sammála höfundi í öllum 

smáatriðum. Til lengri tíma vonar höfundur hins vegar að þetta verkefni leiði að minnsta 

kosti til þess að grunnatriði verði skilgreind og yfirfarin ásamt því að birgða-, framleiðslu- 
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og kostnaðarstjórnunarkerfið verði endurskoðað í heild. Hins vegar er höfundur sáttur ef 

stjórnendur skoða niðurstöður og ábendingar sem hér berast og meta hvort þörf sé á 

úrbótum. 
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Viðauki A: ABC-greining  

Tafla 18: Niðurstöður ABC flokkunar út frá kostnaði virði og framlegð fyrir vörur óháð stærð 2012 og 

2013. Litur reits sýnir flokk sem vara óháð stærð tilheyrir: grænn er A flokkur, gulur er B og rauður 

C. Einnig má sjá hlutfallslega skiptingu SKU milli flokka í núverandi greiningu Össurar ásamt 

sætisnúmeri vöru í ABC-greiningu þar sem 1 er efsta sætið. 

TEGUND  
Núverandi greining  

(%) 
Kostnaðargreining 

(Sætisnúmer) 
Virðisgreining 
(Sætisnúmer) 

Framlegðargreining 
(Sætisnúmer) 

Flokkur A B C 6M 2013 2012 6M 2013 2012 6M 2013 2012 

ASPIRE BK LOCKING LINER 18 – 36 0 0 100 32 43 
 

39 45 
 

40 44 
 

DISTAL CUP (WHITE) 6 -26 0 69 31 23 20 19 33 30 30 35 33 29 

ICEFLEX BALANCE 35-62 33 33 33 41 38 34 45 40 41 45 41 39 

ICEFLEX ENDURANCE, 35 - 62 BEIGE 60 40 0 24 19 18 35 33 29 38 35 30 

ICEROSS ACTIVA SIZE 18 – 34 0 0 100 42 40 38 34 34 31 32 31 31 

ICEROSS CAST LINER MSS DIR. 18 – 34 0 10 90 49 48 45 50 47 44 50 47 44 

ICEROSS COMFORT 16 - 45 + 5CM 39 18 43 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

ICEROSS COMFORT CUSHION 3MM 16 – 40 8 62 31 28 28 3 27 26 10 26 25 10 

ICEROSS COMFORT CUSHION 6MM 16 – 36 8 42 50 36 33 4 32 32 23 33 30 23 

ICEROSS COMFORT WAVE S16 – 45 0 36 64 29 27 24 29 25 28 28 26 28 

ICEROSS COMFORT+ 16 - 45+ 5CM 33 11 56 6 5 30 11 11 35 11 11 35 

ICEROSS DERMO CONICAL WAVE 18 – 36 0 27 73 27 24 37 21 22 22 20 21 22 

ICEROSS DERMO CUSH WAVE 3MM 16 – 40 0 38 62 33 31 27 26 24 24 25 24 24 

ICEROSS DERMO CUSHION 3MM 16 – 40 8 62 31 26 22 31 19 20 20 19 20 19 

ICEROSS DERMO CUSHION 6MM 16 - 36 0 58 42 34 30 23 31 27 26 30 27 26 

ICEROSS DERMO LOCK 3MM 16 - 45 + 5CM 32 21 46 3 3 28 4 4 4 4 4 4 

ICEROSS DERMO LOCK 3MM WAVE 16 - 45 50 29 21 8 8 8 5 5 5 5 5 5 

ICEROSS DERMO LOCK 6MM 16 -45 + 5CM 38 25 38 7 7 7 10 10 11 10 10 11 

ICEROSS DERMO SEAL-IN 18 -36 64 18 18 21 17 17 22 23 19 23 22 20 

ICEROSS DERMO TF HSM CON 25 38 0 75 25 37 34 29 43 41 38 46 43 42 

ICEROSS DERMO TF HSM STD 25 – 55 0 67 33 43 39 32 47 44 39 47 46 41 

ICEROSS DERMO UNI 6MM CUSHION S -XL 33 33 33 13 49  28 48  31 48  

ICEROSS DERMO UNI 6MM LOCKING S - XL 33 50 17 5 45  16 46  18 45  

ICEROSS DERMO UNIF CUSH 3MM 12 -18  0 0 100 51 51 47 49 51 47 49 51 46 

ICEROSS DERMO UNIF CUSH 6MM 12 - 18  20 40 40 47 47 41 46 43 42 44 42 40 

ICEROSS DERMO UNIF CUSH 9MM 12 - 18  0 0 100 50 50 46 48 50 46 48 49 45 

ICEROSS DERMO UNIF LOCK 3MM 12 -34  0 20 80 45 44 39 44 42 40 43 40 38 

ICEROSS DERMO UNIF LOCK 6MM 12-34  20 40 40 22 23 20 30 29 25 29 29 25 

ICEROSS DERMO UNIF LOCK 9MM 12-34 20 20 60 38 36 33 40 37 36 41 38 36 

ICEROSS ORIGINAL 12 - 45 + 5CM 0 22 78 35 32 25 37 31 27 36 32 27 

ICEROSS ORIGINAL WCOVER 16 - 45 + 5CM 0 31 69 17 14 14 20 18 18 22 19 18 

ICEROSS PAD 38 – 98 0 0 100 48 46 43 51 49 45 51 50 47 

ICEROSS POST-OP LINER 18 – 45 0 0 100 39 37 44 41 39 43 42 39 43 

ICEROSS SEAL-IN TF CONICAL 25 – 38 88 13 0 10 9 9 7 8 8 8 8 9 

ICEROSS SEAL-IN TF STANDARD 25 – 55 75 25 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

ICEROSS SEAL-IN V 18 – 36 0 82 18 14 15 35 13 16 32 14 16 32 

ICEROSS SEAL-IN V HP 18 -36 0 55 45 20 26 
 

24 28 
 

24 28 
 

ICEROSS SEAL-IN X5 CONICAL 25 – 38 75 25 0 16 13 13 12 12 12 12 12 12 

ICEROSS SEAL-IN X5 STANDARD 25 – 55 67 8 25 9 6 6 6 6 6 6 6 6 

ICEROSS SEAL-IN X5 TT S18 -36 55 36 9 18 16 15 15 13 14 15 13 14 

ICEROSS SEAL-IN X5 TT WAVE S18 -36 18 55 27 25 18 16 17 14 13 16 14 13 

ICEROSS SLEEVE SIZE 35 – 62 60 40 0 12 10 11 25 21 21 27 23 21 

ICEROSS SPORT 3MM 16 - 34 + 5CM 14 23 64 19 21 22 14 15 15 13 15 15 

ICEROSS STABILO JUNIOR WAVE 12 - 18 0 38 63 40 35 36 38 36 34 37 36 34 

ICEROSS SYNERGY 16 -45 14 43 43 31 25 21 23 19 16 21 18 17 

ICEROSS SYNERGY CUSHION 16 – 40 0 0 100 46 42 42 42 38 37 39 37 37 

ICEROSS SYNERGY CUSHION WAVE16 - 40 0 0 100 44 41 40 36 35 33 34 34 33 

ICEROSS SYNERGY WAVE 16 – 45 36 29 36 15 12 12 9 7 7 9 7 7 

ICEROSS TF CONICAL 25 – 38 75 25 0 11 11 10 8 9 9 7 9 8 

ICEROSS TRANSFEMORAL 25 – 55 58 33 8 4 4 5 3 3 3 3 3 3 

ICEROSS UPPER X 12 – 22 17 83 0 30 29 26 18 17 17 17 17 16 
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Viðauki B: Kostnaðarskipting á beinum 

starfsmönnum 

Tafla 19 sýnir númer verkþátta í formúlum sem settar voru fram til skýringar á hlutföllum 

sem notuð voru til skiptingar á kostnaði vegna beinna starfsmanna í framleiðslu.  

Tafla 19: Númer verkþátta sem eru breytilegir eftir tegundum. 

Númer 
verks 

Verkþáttur 

1 Að blanda silíkon fyrir steypun 

2 Að grunna regnhlíf 

3 Að húða á öndvegissúlu 

4 Að húða á endurance stöð 

5 Ef sauma á matrixu í textíl 

6 Ef snúa þarf textíl 

7 Ef þarf að klippa og sauma textíl 

8 Að sauma sleeves 

9 steypa og líma á seal-in hring 

10 Bollun og forsteypun 

11 Kollun og steypun 

12 Pökkun og frágangur 
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Tafla 20 sýnir númer starfsstöðva í formúlum sem settar voru fram til skýringar á 

hlutföllum sem notuð voru til skiptingar á kostnaði vegna beinna starfsmanna í framleiðslu.  

Tafla 20: Númer starfsstöðva ásamt fjölda starfsmanna á hverri starfsstöð og hvaða vörur eiga við 

hana. 

 
Númer 

starfsstöðvar Starfsstöð Fjöldi starfsmanna Á við vörur 

1 Blöndun 1  Sem nota silíkon í steypingu 

2 Grunnun Regnhlífa 0,75 Sem nota regnhlífar 

3 Húðun 1 2 Eru húðaðar á Öndvegissúlu 

4 Húðun 2 0,15 Iceross Endurance 

5 Saumun 4 Þarf að klippa, snúa eða sauma textíl eða 

matrixu 

6 Seal-in Steypun og líming 4 Nota Seal-in V og HSM hring 

7 Forsteyping og bollun X5 2 Heita X5 

8 Comfort - Kollun og steyping 4 Sem heita Comfort að frátalinni cushion 

9 Dermo- Kollun og steyping 4 Sem heita Dermo að frátalinni cushion. Þó er 

G-Dermo Cushion framleiddar á þessari stöð 

   10 X5 - Kollun og steyping 6 Heita X5, Aspire, Casting Liner MSS, Synergy 
MSS og Sport, að frátöldum þeim sem heita 

Cushion. 

11 TF /Stabilo -Kollun og steyping 5 TF eða Stabilo, að frátöldum Cushion 

12 Cushion - Líming/Steypun 6 Activa, Dermo TF HSM og Iceross Seal-in V. 
Þá eru hér framleiddar allar sem heita Cushion 

að frátöldum G-Dermo Cushion.  

13 Hring0ekja 2 Iceross Orginal og Post-up 

14 Peilottur 1 Pads 

15 Pökkun 6 Allar 

16 Mótaskipti 2 Allar 

17 Prófanir 0,5 Allar 

18 Annað 2 Allar 

 

Blöndun 

Blöndunartími tunnu af silíkoni er ákvarðaður út frá annars vegar tíma sem tekur að hræra 

hvert efni og hins vegar tíma sem líður frá því hætt er að hræra og þar til næsta efni fer 

undir, undirbúnings- og frágangstíma. Til voru mælingar fyrir tíma á hræringu fyrir 

nokkrar tegundir en starfsmaður var beðinn að áætla fyrir aðrar tegundir. Magn hráefnis í 

tunnu, MT, er fengið úr skjali sem haldið er utan um magn hráefnis. Þá eru dregin frá því 

10 Kg til að taka tillit til hráefnis sem þarf að henda við tunnuskipti, sem áætlað er á bilinu 

3-7 kg, og því sem dælt er áður en byrjað er í upphafi dags eða eftir kaffi- og matartíma. 

Getur það magn verið breytilegt eftir stöðvum og notkun en því sjaldnar sem skipta þarf 

um tunnu því oftar þarf að dæla úr hverri tunnu, til dæmis við upphaf dags.  

Tafla 21 sýnir blöndunartíma sem silíkon er í hræringu, í þeim tilfellum sem til voru 

mælingar. Eru þessar upplýsingar notaðar til þess að ákvarða blöndunartíma silíkons.  
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Tafla 21: Mældur blöndunartími sem silíkon er í hræringu. 

Comfort 
(min) 

Dermo 
(min) 

Stabilo 
(min) 

Synergy 
(min) 

TF (min) 
Iceross 
(min) 

61 155 102 110 90 72 

63 147 101 99 98 89 

64 135 103 
 

90 
 

66 153 101 
 

96 
 

68 132 112 
 

107 
 

74 63 106 
   

74 127 94 
   

80 139 91 
   

38 141 103 
   

35 125 
    

37 141 
    

 
130 

    

 
140 

    

 
142 

    

 
156 

    

 
126 

    

 
149 

    

 
144 

    

 
140 

    

 

Tafla 22 sýnir blöndunartíma út frá mælingum. Í þeim tilfellum sem til voru mælingar var 

tekið meðaltal af þeim. 

Tafla 22: Mældur blöndunartími Silíkons. 

Tegund 
Silíkons 

Blöndun 
(min) 

Undirbúningur og 
frágangur 

(min) 

Samtals 
tími (min) 

Comfort 60 32,5 93 

Dermo 136 32,5 169 

Stabilo 101 32,5 134 

TF 96 32,5 129 

Iceross 81 32,5 113 
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Tafla 23 sýnir blöndunartíma sem starfsmaður áætlaði þar sem ekki voru til mælingar. 

Hefur starfsmaður unnið við blöndun í þó nokkur ár og telur sig geta áætlað þetta nokkuð 

vel. 

Tafla 23: Áætlaður blöndunartími Silíkons í mínútum. 

Tegund 
Silíkons 

Blöndun 
(min) 

Undirbúningur og 
frágangur (min) 

Samtals 
tími (min) 

Synergy 90 32,5 123 

Blátt sport 90 32,5 123 

Hvítt Sport 270 32,5 303 

Balance 180 32,5 213 

 

Tafla 24 sýnir Undirbúnings- og frágangstíma. Stundum þarf að taka prufu áður en næsta 

efni fer í hræringu og stundum ekki. Hér var það í helmings tilfella og metur starfsmaður 

svo að það sé eðlilegt hlutfall. Er því undirbúnings- og frágangstími fenginn með meðaltali 

úr þessum mælingum.  

Tafla 24: Mældur undirbúnings- og frágangstími milli blandana í Blöndun. 

Með prufu (min) Án Prufu (min) 

45 20 

47 20 

43 20 

 

Húðun 

Á einni rúllu er 40 metrar af efni en af því verða einhver afföll og er áætlað af ferilseiganda 

að um 33 metrar séu nothæfir í silíkonhulsur. Lengd textíls getur verið breytileg eftir stærð 

og tegund, þó aðallega eftir tegund. Var valið var að nota fyrstu stærð af hverri tegund til 

að reikna fjölda sem koma úr hverri rúllu.  
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Saumun 

Tafla 25 sýnir mælingar á verkþáttum í saumun. Athuga skal að sumir verkþættir eru 

mældir fyrir fleiri en eina einingu en meðaltal, sem má sjá fremst er búið að reikna á hverja 

einingu.  
 

Tafla 25: Mæling á lengd verkþátta í saumun. 

Lýsing á verkþætti Meðaltal á 
einingu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Klippa textíl handvirkt            

     Undirbúningur - ný rúlla 7,5 60 90         

     Leggja textíl (fyrir 5 stk) 5,6 30 51 22 23 33 22 17 30 25  

     Klippa 5 stk 2,6 15 14 14 12 12 10 12 12 15 16 

     Taka saman og ganga frá  5 stk 2,8 11 21 10 15 18 18 11 8 8 18 

             

Klippa textíl í vél            

   undirbúa og setja rúllu í vél (fyrir 
50 stk) 

2,78 139          

   Klippa textíl í vél 8,2 8 8 9 8 8 8 9 8 8 8 

   Laga sokk 10 30 35 25        

             

Klippa matrixu í vél            

   Undirbúningur 20 stk 3,75 60 15         

  Klippa matrixu í vél 20 stk Meðal 
matrixa 

1,65  33         

             

Sauma matrixu á sokk            

  Undirbúa sokk 10,75  10 10 11 11 13 10 11 10  

   Sauma matrixu  8,75  8 8 8 8 10 8 12 8 11 

             

Snúa við sokkum 17,6 18 24 15 16 16 17 17 18 18 17 

Sauma Iceross sleeves 9,7 9 12 10 10 10 10 9 9 9 9 

Sauma Endurance 
(ATH. – 10 sek fyrir Balance) 

57,5 68 57 58 52 53 62 63 53 58 51 

 

Annað 

Tafla 26 sýnir upplýsingatöflu fyrir vörutegund óháð stærðum. Var hún notuð við 

kostnaðarskiptingu niður á vörur.   
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Tafla 26: Upplýsingatafla fyrir hverja vörutegund, óháð stærðum. 

TEGUND 

Stöð 
sem 

steypt 
er á 

Tegund 1 
af Silíkon 

Tegund 2 
af 

Silíkoni 

Öndvegissúla 
/ Endurance / 

Ekki húðað 

Lengd 
sokks 

Með 
regn-
hlíf 

Með 
matrixu 

Þarf að 
snúa 
textíl 

Klippa 
textíl 

HSM 
hring / 
V Hring 

Líming 
Forsteypun 

X5 stöð 

ASPIRE BK LOCKING LINER 18 – 36 X5 Stabilo 
 

Öndvegissúla 0,57 1 1 0 1 
 

0 
 

DISTAL CUP (WHITE) 6 -26 Cushion Dermo 
 

Ekki húðað 0 0 0 0 0 
 

0 
 

ICEFLEX BALANCE 35-62 
Ekki 

steypt 
Balance 

 
Öndvegissúla 0,37 0 0 1 1 

 
0 

 

ICEFLEX ENDURANCE, 35 - 62 BEIGE 
Ekki 

steypt 
Comfort 

 
Endurance 0 0 0 0 1 

 
0 

 

ICEROSS ACTIVA SIZE 18 – 34 Cushion Stabilo Dermo Öndvegissúla 0,65 0 0 0 1 
 

0 
 

ICEROSS CAST LINER MSS DIR. 18 – 34 X5 Stabilo 
 

Öndvegissúla 0,6 1 1 0 1 
 

0 
 

ICEROSS COMFORT 16 – 45 Comfort Comfort 
 

Öndvegissúla 0,6 1 1 0 1 
 

0 
 

ICEROSS COMFORT CUSHION 3MM 16 - 40 Cushion Comfort 
 

Öndvegissúla 0,65 0 0 0 1 
 

0 
 

ICEROSS COMFORT CUSHION 6MM 16 - 36 Cushion Comfort 
 

Öndvegissúla 0,65 0 0 0 1 
 

0 
 

ICEROSS COMFORT WAVE S 16 – 45 Comfort Comfort 
 

Öndvegissúla 0,57 1 1 0 1 
 

0 
 

ICEROSS COMFORT+ 16 – 45 Comfort Comfort 
 

Öndvegissúla 0,6 1 1 0 1 
 

0 
 

ICEROSS DERMO CONICAL WAVE 18 - 36 Dermo Dermo 
 

Öndvegissúla 0,6 1 1 0 1 
 

0 
 

ICEROSS DERMO CUSH WAVE 3MM 16 - 40 Cushion Dermo 
 

Öndvegissúla 0,65 0 0 0 1 
 

0 
 

ICEROSS DERMO CUSHION 3MM 16 - 40 Cushion Dermo 
 

Öndvegissúla 0,65 0 0 0 1 
 

0 
 

ICEROSS DERMO CUSHION 6MM 16 - 36 Cushion Dermo 
 

Öndvegissúla 0,65 0 0 0 1 
 

0 
 

ICEROSS DERMO LOCK 3MM 16 - 45 Dermo Dermo 
 

Öndvegissúla 0,6 1 1 0 1 
 

0 
 

ICEROSS DERMO LOCK 3MM WAVE 16 - 45 Dermo Dermo 
 

Öndvegissúla 0,6 1 1 0 1 
 

0 
 

ICEROSS DERMO LOCK 6MM 16 -45 Dermo Dermo 
 

Öndvegissúla 0,6 1 1 0 1 
 

0 
 

ICEROSS DERMO SEAL-IN 18 -36 Dermo Dermo 
 

Öndvegissúla 0,6 0 1 0 1 HSM 1 
 

ICEROSS DERMO TF HSM CON 25 38 Cushion Dermo 
 

Öndvegissúla 0,65 0 0 0 1 HSM 1 
 

ICEROSS DERMO TF HSM STD 25 - 55 Cushion Dermo 
 

Öndvegissúla 0,65 0 0 0 1 HSM 1 
 

ICEROSS DERMO UNI 6MM CUSHION S -XL Cushion Dermo 
 

Öndvegissúla 0,6 0 1 0 1 
 

0 
 

ICEROSS DERMO UNI 6MM LOCKING S - XL Dermo Dermo 
 

Öndvegissúla 0,6 0 1 0 1 
 

0 
 

ICEROSS DERMO UNIF CUSH 3MM 12 -18 Dermo Dermo 
 

Öndvegissúla 0,7 0 1 0 1 
 

0 
 

ICEROSS DERMO UNIF CUSH 6MM 12 - 18 Dermo Dermo 
 

Öndvegissúla 0,7 0 1 0 1 
 

0 
 

ICEROSS DERMO UNIF CUSH 9MM 12 - 18 Dermo Dermo 
 

Öndvegissúla 0,7 0 1 0 1 
 

0 
 

ICEROSS DERMO UNIF LOCK 3MM 12 -34 Dermo Dermo 
 

Öndvegissúla 0,6 0 1 0 1 
 

0 
 

ICEROSS DERMO UNIF LOCK 6MM 12-34 Dermo Dermo 
 

Öndvegissúla 0,6 0 1 0 1 
 

0 
 

ICEROSS DERMO UNIF LOCK 9MM 12-34 Dermo Dermo 
 

Öndvegissúla 0,6 0 1 0 1 
 

0 
 

ICEROSS ORIGINAL 12 - 45 Hringekj Iceross 
 

Ekki húðað 0 1 1 0 0 
 

0 
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a 

ICEROSS ORIGINAL WCOVER 16 - 45 
Hringekj

a 
Iceross 

 
Öndvegissúla 0,5 1 1 0 1 

 
0 

 

ICEROSS PAD 38 - 98 
Peilottu

r 
Comfort 

 
Ekki húðað 0 0 0 0 0 

 
0 

 

ICEROSS POST-OP LINER 18 - 45 Post-op Iceross 
 

Ekki húðað 0 1 1 0 0 
 

0 
 

ICEROSS SEAL-IN TF CONICAL 25 - 38 TF Stabilo 
 

Öndvegissúla 0,57 0 1 0 1 HSM 1 
 

ICEROSS SEAL-IN TF STANDARD 25 - 55 TF Stabilo 
 

Öndvegissúla 0,57 0 1 0 1 HSM 1 
 

ICEROSS SEAL-IN V 18 - 36 Cushion Dermo 
 

Öndvegissúla 0,65 0 1 0 1 V 1 
 

ICEROSS SEAL-IN V HP 18 -36 X5 Dermo 
 

Öndvegissúla 0,65 0 1 0 1 V 1 
 

ICEROSS SEAL-IN X5 CONICAL 25 - 38 X5 Stabilo Synergy Öndvegissúla 0,57 0 1 0 1 
 

0 1 

ICEROSS SEAL-IN X5 STANDARD 25 - 55 X5 Stabilo Synergy Öndvegissúla 0,57 0 1 0 1 
 

0 1 

ICEROSS SEAL-IN X5 TT S18 -36 X5 Dermo Synergy Öndvegissúla 0,5 0 1 0 1 
 

0 1 

ICEROSS SEAL-IN X5 TT WAVE S18 -36 X5 Dermo Synergy Öndvegissúla 0,5 0 1 0 1 
 

0 1 

ICEROSS SLEEVE SIZE 35 - 62 Comfort Comfort 
 

Öndvegissúla 0,6 0 0 0 1 
 

0 
 

ICEROSS SPORT 3MM 16 - 34 X5 
Hvítt 
Sport 

Blátt 
Sport 

Öndvegissúla 0,6 1 1 1 1 
 

0 
 

ICEROSS STABILO JUNIOR WAVE 12 - 18 TF Stabilo 
 

Öndvegissúla 0,55 1 1 0 1 
 

0 
 

ICEROSS SYNERGY 16 -45 X5 Dermo Synergy Öndvegissúla 0,6 1 1 0 1 
 

0 
 

ICEROSS SYNERGY CUSHION 16 - 40 Cushion Dermo Synergy Öndvegissúla 0,65 0 0 0 1 
 

0 
 

ICEROSS SYNERGY CUSHION WAVE16 - 40 Cushion Dermo Synergy Öndvegissúla 0,65 0 0 0 1 
 

0 
 

ICEROSS SYNERGY WAVE 16 - 45 X5 Dermo Synergy Öndvegissúla 0,6 1 1 0 1 
 

0 
 

ICEROSS TF CONICAL 25 - 38 TF TF 
 

Öndvegissúla 0,57 1 1 0 1 
 

0 
 

ICEROSS TRANSFEMORAL 25 - 55 TF TF 
 

Öndvegissúla 0,57 1 1 0 1 
 

0 
 

ICEROSS UPPER X 12 - 22 TF TF 
 

Öndvegissúla 0,4 1 1 0 1 
 

0 
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Viðauki B: Kostnaðarskipting á 
óbeinum starfsmönnum 

Viðtal  

Áætluð skipting tíma niður á deildir, vinnustöðvar eða vörur 

1. Hverjir eru helstu verkþættir í þínu starfi? 

2. Hversu mikinn tíma á viku heldur þú að þú notir beint í Sílíkondeild? 

3. Hversu mikinn tíma á viku heldur þú að þú notir beint í aðrar deildir (samtals)? 

4. Hversu mikinn tíma á viku heldur þú að þú notir í eitthvað sem á við allar deildir? 

5. Er hægt að tengja tíma þinn beint við stöðvar eða vörur í Sílíkondeild?  

6. Þarf alltaf/aldrei að sinna: ákveðinni vöru, stöð, deild vegna óvæntra viðburða 

7. Eru einhverjar vörur eða stöð í Silíkondeild sem þú þarft sífellt að sinna?  

8. Eru einhverjar vörur eða stöð í Sílíkondeild sem þú þarft aldrei að sinna?  

9. Hve stór hluti af tímanum þínum fer í að sinna stökum vörum svo sem sérskotum, 

gallaðri vöru eða öðru sambærilegu? 

10. Hversu mikill tími fer í að bregðast við óvæntum atburðum („slökkva elda“) sem 

hefur áhrif á vöru eða framleiðslu hennar? Hvaða vara/vörur myndu það vera? 

11. Lokaspurning: Er eitthvað sem þú vilt bæta við sem ekki hefur verið spurt um? 

 

Nota til stuðnings við viðtal: 

 Nota upplýsingar úr lýsingu á starfi 

 Hversu oft þarftu að fara á staðinn? 

 Hversu oft þarftu að kaupa hráefni? 

 Hversu oft þarftu að bregðast við óvæntum atvikum svo sem hráefnisvöntun, göllum, 

vöru? 

 Þarftu að fara á fundi sem tengjast deild/vöru? 

 Skipulag vegna framleiðslu 

 Óánægja vegna birgja 

 Starfsmannafundir 

 „Kaizen“ 

 Bregðast við úttektum 

 Ýta á eftir að hlutir séu gerðir 

 Ef eitthvað kemur uppá sem þarf að bregðast við 
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Tafla 27 sýnir skiptingu á tíma óbeinna starfsmanna framleiðsludeilda niður á Silíkondeild, 

aðrar framleiðsludeildir og allar deildir út frá niðurstöðum viðtala.  

Tafla 27: Niðurstöður á skiptingu tíma starfsmanna út frá viðtölum. 

Deild Fjöldi starfsmanna Silíkondeild Beint Aðrar deildir - 
Beint 

Allar deildir 

Verkstjórar 12 0,95 11,05 0,00 

Ferilseigendur 5 1,00 4,00 0,00 

Framleiðslustjórnun 1 0,02 0,09 0,90 

Innkaup / útflutningur 10 0,75 2,91 6,34 

Gæðadeild 3 0,14 1,06 1,80 

Straumlínustjórnun og öryggi 2 0,01 0,07 1,92 

Framleiðsluverkfræðingar 9 1,406 4,115 3,479 

Vélaverkstæði 8 2,80 4,00 1,20 

Húsnæði 3 0,00 0,00 3,00 

Vörulager 10   10,00 

Samtals 63 7,07 27,29 28,64 

Hlutfall af heild  0,1122 0,4332 0,4546 

 

Mynd 21 sýnir hlutfallslega skiptingu óbeinna starfsmanna milli Silíkondeildar, annarra 

framleiðsludeilda og allra deilda. Voru þessi hlutföll fengin út frá niðurstöðum í töflu 27.  

 

 

Mynd 21: Hlutfallsleg skipting óbeinna starfsmanna milli Silíkondeildar, annarra deilda og þess sem á 

við allar deildir. 

Mynd 22 sýnir niðurstöður á aðlögun á tímaskráningum vélaverkstæðis árið 2011 miða við 

notkun 2013.  

11% 

43% 

46% 

Silíkondeild Aðrar deildir Allar deildir
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Mynd 22: Áætluð skipting á tíma starfsmanna viðhaldshluta viðhaldsdeildar Össurar 2013. 
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Húsnæði / Facility
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Assistant to Domestic Workshop

Annað
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Aðgerðarblað 

 

Dags Aðgerð (e. activity) Deild 
Vörulína/ Vara 
/ Vörunúmer Framkvæmt á Tími  Athugasemd 

 

Hvaða framkvæmd á sér stað s.s 
tímaskráning, gæðaeftirlit, 

fundur, gallaður textíll, innkaup, 
eftirfyglni, samskipti við birgja,  

Silikondeild  
CCP 

 Bionics  
CNC  

Samsetning  
Lager 

 Annað 

Hér setjið þið hvaða 
vörulínu, vöru eða 

vörunúmer 
framkvæmd á við - 

það sem gefur 
mestar upplýsingar:   

Dæmi:   
1) Allt Dermo 

 2) Allt G-dermo  
3) Iceross Comfort 

28 

Framkvæmd hefur 
áhrif á:  

Aðeins eitt stk  
Heila Lotu  

Heila vörulínu  
Sellu 

Silíkondeild  
Allt fyrirtækið í 

heild  

KLST   
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Viðauki C: BOM og ROM yfirfarið 

Verkþættir sem eiga við allar tegundir 

Tafla 28 sýnir uppsetningartíma húðunar í byrjun og lok dags sem notað var við ákvörðun 

lengd uppsetningar fyrir húðun. 

Tafla 28: Uppsetningartími húðunar í byrjun og lok dags. 

Verkþáttur Meðaltal á dag  1 2 3 

Uppsetning á Dísu í byrjun dags 2177 2100 2400 2031 

Ganga frá Dísu í lok dags 448 448   

Samtals 2625    

 

Tafla 29 sýnir húðunartíma fyrir mismunandi tegundir af textíl sem notað var við ákvörðun 

á lengd verkþátta fyrir húðun. 

Tafla 29: Húðunartími fyrir 40 m rúllur af textíl en af því er áætlað að notað sé um 33 m í framleiðslu. 

 

 

 

  

Tegund Fjöldi 
rúlla 

Húðunartími allar 
rúllur 
sek 

Tími á 
hverja rúllu 

sek 

Uppsetningartími á hverja 
rúllu 

Heildartími Húðun  

Comfort 1 1126 1126 109 1235 

Dermo 3 2198 733 71 804 

Dermo 1 1220 1220 119 1339 

Dermo 6 8010 1335 130 1465 

Dermo 3 3697 1232 120 1352 

TF 2 2111 1056 103 1159 
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Tafla 30 sýnir tíma sem tekur að skipta um mót fyrir steypingu á pressum sem notað var 

við ákvörðun á lengd verkþátta fyrir BOM og ROM. 

Tafla 30: Mótaskipti fyrir steypingu á pressum. 

Verkþáttur Meðatal á einingu  1 2 3 4 5 

Undirbúningur 219,5 180 180 300 218  

Skipta um mót 510,2 578 508 582 442 441 

Frágangur 148,8 165 140 108 182  

Samtals 874      

 

Tafla 31 sýnir tímalengd verkþátta í saumun sem notað var við yfirferð á ROM fyrir 

saumun. 

Tafla 31: Mælingar á tímalengd verkþátta í saumun. 

Lýsing á verkþætti 

 
BREAK 
POINT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Meðaltal að klippa textíl 28           

    Klippa textíL í vél  - Nýjar    
   mælingar með Öllu 

 12,4 18,6 24,9 58       

    Klippa textíl á borði - Nýjar     
    mælingar með öllu 

 32,5 28,6 18,4        

             

Að sauma sokka 65  38 56 102 33      

      Að klippa matrixu   4         

      Að sauma og klippa matrixu  
     (lagt saman 

  41 60 106 36      

      Að sauma og klippa matrixu  
      (mælt saman) 

  60 128 45 45      

             

            

Sauma matrixu á sokk 
  

           

   Undirbúa sokk  10 10 11 11 13 10 11 10   

   Sauma matrixu    8 8 811 8 10 8 12 8   

             

Snúa við sokkum 17 18 24 15 16 16 17 17 18 18 17 

Sauma Iceross sleevar 10 9 12 10 10 10 10 9 9 9 9 

Sauma Endurance 58 68 57 58 52 53 62 63 53 58 51 
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Tafla 32 sýnir tímalengd verkþátta í pökkun sem notað var við ákvörðun á lengd verkþátta. 

Þessar mælingar voru fengnar hjá Össur. 

Tafla 32: Tímalengd verkþátta í pökkun. 

Lýsing á verkþætti Meðatal á 
einingu  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Snúa við 10,7 12 11 10 12 10 10 11 10 10  

Hreinsa (bara Seal-in) 41,4 41 50 33 45 38      

Setja poka yfir 9,6 20 9 10 9 6 7 7 9 9 10 

Setja loftpoka í 3,4 3 3 4 2 5 3 3 3 2 6 

Blása upp 3,2 4 5 2 2 3      

Innsigla poka 9,9 9 8 16 17 7 7 10 8 7  

Hulsa og IFU í öskju 10,8 9 10 14 8 10 9 12 13 12  

Prenta límmiða 1,6 16          

Setja límmiða 4,1 4 3 3 3 3 6 2 3 4 10 

Bóka (20 hulsur) 4 80 x 115 93 80 78     

Setja saman Stóran kassa 
(20stk) 

1 20 18 21        

Ganga frá kassa (20stk) 0,3 4 7         

Taka til öskjur (20stk) 0,5 4 4 4        

Fara yfir Kassa (20stk) 1 20          

Öskjur fyrir poka (20 stk) 0,8 16          

Rúlla upp 10 8 9 12 10 10 8 12 11 15 10 

Samtals ekki Seal-in 70,9 ,            

Samtals Seal-in 112,3           

 

BOM Iceross Comfort 25 - yfirfarið 

Tafla 33 sýnir samanburð á mældu magni og skráðu magni í BOM fyrir Iceross Comfort 

25. 

Tafla 33: Samanburður á mældu magni og skráðu magni í BOM fyrir Iceross Comfort 25. 

 Magn í BOM Magn mælt Munur 

Silíkon brúnt  0,02 kg 0,0172 kg - 0,003 kg -14% 

Regnhlíf, 60MM 1 stk 1 stk 0 stk 0 % 

Grunnur 0 stk 1 stk 0 stk 0 % 

Comfort Silíkon 0,59 0,488 kg - 0,102 kg -17% 

Leiðbeiningar fyrir Iceross Liner 1 stk 1 stk 0 stk 0 % 

Kassi fyrir ICEROSS 2 1 stk 1 stk 0 stk 0 % 

Ytri kassi fyrir ICEROSS 2  0,05 stk 0,05 stk 0 stk 0 % 

ICEROSS textíll COMFORT 115 MM 0,57 m 0,57 m 0 stk 0 % 

Silíkon húðun 0,08 kg 0,796 kg - 0,004 kg - 1% 

90 MM Matrixa 0,26 m 0,27 m 0,01 4 % 

Loft fylling 3 1 stk 1 stk 0 stk 0 % 

Transfer miði COMFORT 1 stk 1 stk 0 stk 0 % 

Ytri poki 22-30 2 stk 2 stk 0 stk 0 % 

Thermal miði, á kassa 1,07 1,05 stk - 0,020 kg -2% 

Transfer miði, lotunúmer 1 stk 1 stk 0 stk 0 % 
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Tafla 34 sýnir mælingar sem gerðar voru á silíkoni til yfirferðar á BOM fyrir Iceross 25 

sem notaðar voru við yfirferð á BOM. 

Tafla 34: Mælingar sem gerðar voru á silíkoni til yfirferðar á BOM fyrir Iceross 25. 

Silíkon Steypun Silíkon Kollur Silíkon Húðun 

Án Silíkons 
 (g) 

Með Silíkoni 
 (g) 

Munur  
 (g) 

Tómur Bolli  
 (g) 

Bolli með 
Silíkon 

 (g) 
Munur 

(g) Bara textíll (g) 
Með 

silíkon (g) Munur (g) 

580,8 1065,7 484,9 7,7 24,8 17,1 14,5 91,6 77,1 

573,9 1055,3 481,4 7,8 25,2 17,4 14,2 94,9 80,7 

579,8 1069,7 489,9 7,7 25,3 17,6 13,5 89,7 76,2 

579,4 1069 489,6 7,8 24,7 16,9 13,8 94,4 80,6 

581,2 1073,7 492,5 7,4 24,5 17,1 14 97,4 83,4 

 

ROM Comfort 28 

Tafla 35 sýnir tíma í mótaskipti fyrir kollun sem notað var við yfirferð á ROM. 

Tafla 35: Tími í mótaskipti fyrir kollu. 

Mótaskipti Tími  

Undirbúningur 138 

Skipta um mót 286 

Mót að hitna 186 

 

Tafla 36 sýnir mælingar á verkþáttum við kollun sem notað var við yfirferð á ROM. 

Tafla 36: Mælingar á verkþátt við kollun á Iceross Comfort 25. 

64 51 54 54 56 

51  53 58 52 53 

51 75 51 51 75 

 

Tafla 37 sýnir mælingar á verkþáttum við mótaskipti fyrir kollun sem notað var við 

yfirferð á ROM. 

Tafla 37: Mæling á mótaskiptum fyrir Kollun (Setup). 

Verkþáttur Tími  

Undirbúningur 138 

Skipta um mót 286 

Mót að hitna 186 
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Tafla 38 sýnir mælingar á verkþáttum við steypingu á Iceross Comfort sem notað var við 

yfirferð á ROM.  

Tafla 38: Mælingar á verkþáttum við steypingu á Iceross Comfort en þetta er að mestu óháð stærð. 

Þessar mælingar voru fengnar frá Össur þar sem þær voru nýlegar. Verkþættir eru hér mældir í 

sekúndum. 

Verkþættir á Sekúndu Meðatal á 
einingu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Undirbúa sokk 55 56 57 54 60 45 60         

Setja sokk á hólk  45 40 60 55 52 57 11 11 47 64 52 

Dæla í sokk 51 71 31 46 74 38 38 40 71 65 34 

Setja í pressu 26 40 20 22 40 20 20 24 20 30 25 

Taka af pressu 39 35 69   36 20 38 35 37 45 36 

Skera 24 20 25 25 23 31 40 20 14 17 20 

Hreinsa 37 37 30 44 45 30 35         

Snúa við 28 30 35 20               

Merkja 40 35 35 45 50 36 52 43 30 42 30 

 

Tafla 39 sýnir mælingar á biðtíma við steypingu á Iceross Comfort sem notað var við 

yfirferð á ROM.  

Tafla 39: Mælingar á biðtíma hjá starfsmönnum við steypingu á Iceross Comfort 25. 

Verkþættir á sekúndu Meðatal á 
einingu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bið Starfsmaður 1 Pressu 157,1 30 487 21 290 35 10 216 168   

Bið Starfsmaður 2 Pressu  106,1 420 25 404 0 0 0 0 0   

Bið Merking 21,5 52 120 0 0 0 0 0 0   
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BOM Iceross Seal-in V HP 28 

Tafla 40 sýnir mælingar á magni af hráefni fyrir Iceross Seal-in V HP 28 fyrir yfirferð á 

BOM. 

Tafla 40: Mælingar á magni af hráefni fyrir Iceross Seal-in V HP 28. 

Hráefni Magn BOM Magn mælt Munur 

Iceross textíll Dermo 115mm 0,65 m 0,65 m 0,01 7% 
Silíkonhúð 0,07 kg 0,065 kg 0,005 5% 

Lím 0,004 m2 0,002 m2 -0,01 - 2 % 
Dermo Silíkon 0,56 kg 0,57 kg 0,01 1 % 

ICEROSS SEAL IN V hringur 1 stk 1 stk 0 stk 0 % 
Kassi fyrir ICEROSS 2 1 stk 1 stk 0 stk 0 % 

Kassi ytri ICEROSS 2 (stór) 0,05 stk 0,05 stk 0 stk 0 % 
Loftfylling 3 1 stk 1 stk 0 stk 0 % 

IDEALBINDE Matrixa 0,12 m 0,085 0,04 29 % 
SEAL-IN SPRAY PEN 1 stk 1 stk 0 0,0 

TRANSFER LABEL CE 28 1 stk 1 stk 0 0,0 
TRANSFER LABEL SEAL IN V HP 1 stk 1stk 0 0,0 

Ytri poki 22-30 2 stk 2 stk 0 0,0 
Límmiðar á kassa 1,04 stk 1,05 stk -0,01 stk 1,0 

Grátt Silíkon 0,08 kg X X X 
ICEROSS SEAL-IN V 1 stk 1 stk 0 stk 0 % 

Lotunúmer 1 stk 1 stk 0 stk 0 % 

 

Tafla 41 sýnir mælingar til samanburðar á magni af silíkoni sem skráð er í BOM fyrir 

Iceross Seal-in V HP 28, sem notað var við yfirferð á BOM.  

Tafla 41: Mælingar til samanburðar á magni af silíkoni sem skráð  

er í BOM fyrir Iceross Seal-in V HP 28. 

Steypun Húðun  

Án Silíkons 
(g) 

Með 

Silíkon (g) 

Munur (g) Bara 

textíll (g) 

Með húð  

(g) 

Munur (g) Seal-in 

hringur 

(g) 

133 701,8 568,8 31 97,7 66,7 49,5 

134,6 704,6 570 32 95,3 63,3 49,5 

135,8 708,6 572,8 29,3 96,8 67,5 49,5 

       

137 712,6 575,6 31,7 91,5 59,8 49,5 

137,2 710,4 573,2 31 96,7 65,7 49,5 
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Tafla 42 sýnir mælingar á magni af hráefni sem skráð er í BOM fyrir Iceross Seal-in V HP 

28, sem notað var við yfirferð á BOM.  

Tafla 42: Mælingar á magni af hráefni sem skráð er í Bom fyrir Iceross Seal-in V HP 28. 

Lím Matrixa Textíll 

Breidd (m) Lengd (m) Flatarmál 

(m2) 

Lengd 

m 

Lengd 

m 

0,012 0,16 0,002 0,08 0,65 

0,012 0,165 0,002 0,082 0,65 

0,012 0,165 0,002 0,085 0,65 

0,012 0,16 0,002 0,092 0.65 

0,012 0,16 0,002 x 0,65 

 

ROM Iceross Seal-in V HP 28 

Tafla 43 sýnir mælingar á verkþáttum við límingu á sokk fyrir Iceross Seal-in V HP 28, 

sem notað var við yfirferð á ROM.  

Tafla 43: Mælingar á verkþáttum við límingu. Mælingar í Sekúndum. 

Verkþáttur  Meðalta á 
einingu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Setja sokk í 15,8 16 15 17 15 16 15 15 17 16 16 

Bið og undirbúningur fyrir næsta 106,1 50 50 52 50 48 90 50 48 49 43 

Undirbúningur fyrir límingu 6,5  65                  

Samtals 128,4           

 

Tafla 44 sýnir mælingar við steypun á Iceross Seal-in V HP 28, sem notað var við yfirferð 

á ROM.  

Tafla 44: Mælingar við steypun á Cushion. Mælingar eru í Sekúndum. 

Lýsing á verkþætti Meðaltal á 
einingu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Klippa sokk  19,3 21 21 15 16 16 25 22 18   

Setja hring á sokk 9,8 8 12 10 8 12 8 10 11 10 9 

Sokkur á hólk og undirbúningur 20,8 22 22 19 20 21 22 22 19 20 21 

Setja sokk í og laga 52,5 63 46 62 48 51 54 51 51 41 58 

Dæla 1 126,6  122 127 130 123 118 153 104 140 122 

Taka af og labba að skurði 19,7 19 15 19 16 30 17 21 20 21 19 

 Skera 12,5 12 13 12 12 20 11 8 9 13 15 

þrífa og Merkja 74,9 94 73 130 99 48 46 94 49 61 55 

Samtals 336           
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Tafla 44 sýnir mælingar við steypun seal-in hringja fyrir Iceross Seal-in V HP 28, sem 

notað var við yfirferð á ROM.  

Tafla 45: Steypun Seal-in hringja. 

Lýsing á verkþætti Meðaltal á 

einingu 

1 2 3 4 

Dæling og lokun á móti 18,8 18 23 18 16 

Taka af og hreinsa 23 26 15 25 26 

gegnumlýsa 14 13 18 9 16 

bíða 14 56    

fikta í kerfi 3,25 13    

Samtals 73     

 

Tafla 46 sýnir áætlaðan meðal tíma sem seal-in hringir eru í steypun sem notað var við 

yfirferð á BOM fyrir Iceross Seal-in V HP 28.  

Tafla 46: Áætlaður meðal tími sem Seal-in hringir eru í steypun. 

TEGUND HRINGS  TÍMI 

SEAL –IN V  180 sek 

SEAL-IN HSM 220 sek 

 

 

Tafla 47 sýnir mælingar á verkþáttum við límingu seal-in hringja sem notað var við 

yfirferð á BOM fyrir Iceross Seal-in V HP 28.  

Tafla 47: Mæling á verkþáttum við límingu seal-in hringja fyrir Cushion V. 

 Meðatal á 
einingu 

1 2 3 4 5 6 7 

Líming 274 270 279 382 250 230 270 240 

 


