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 Förord 

 

Denna uppsats är resultatet av ett examensarbete på programmet Industriell ekonomi – 
Affärsingenjör inriktning maskin vid Ingenjörshögskolan i Borås. Studien har genomförts på 
fallföretaget Isaberg Rapid AB i Hestra. Studien har redovisat varför och hur företag som 
arbetar med Lean-produktion bör arbeta med Lean Accounting, samt vad det innebär ur 
redovisningsperspektiv. I uppsatsen har även modeller tagits fram för hur fallföretaget kan 
produktkalkylera ytbehandlingsprocesser med hjälp av Box Score och Features & 
Characteristics. 

Projektgruppen vill först och främst rikta ett stort tack till alla respondenter på Isaberg Rapid 
AB, och då framförallt vår handledare Boel Felixson som varit positiv och engagerad vad det 
gäller studiens skapande. Dessutom vill projektgruppen förtydliga att utan Isaberg Rapids 
öppna och tillmötesgående medarbetare hade denna studie inte varit möjlig, eftersom mycket 
information har behövts från flera olika funktioner i företaget. Vi vill även passa på att tacka 
vår handledare på Ingenjörshögskolan Bo Månsson för hans stöd under terminen. Hans stöd 
har inneburit att vi kunnat bolla funderingar fram och tillbaka, vilket resulterat i att vi har 
kunnat arbeta i högt tempo. 

Erfarenheten vi erhållit från studien och företaget Isaberg Rapid har berikat oss med ett 
betydligt bredare kunskapsförråd, vilket vi kan använda oss av i framtiden, tack! 
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Sammanfattning 

Allt eftersom världen blir mer globaliserad ökar konkurrensen på marknaden. Detta sätter 
press på företag vilket leder till stora behov av effektivisering.  Företaget Toyota har verkat 
framgångsrikt på marknaden, detta har medfört att deras verksamhetsstrategi fått stor 
uppmärksamhet. På grund av dess resurssnåla och effektiva tillvägagångssätt kom denna 
verksamhetsstrategi att kallas Lean. Lean berör alla delar i en verksamhet, en del företag 
börjar endast tillämpa Lean-produktion. Jämfört med den traditionella produktionen kräver 
produktkalkyleringen i Lean-produktion ett annat tillvägagångssätt. Detta leder ofta till att 
produktkalkyleringen i företag som endast tillämpar Lean-produktion blir missvisande. Syftet 
med denna studie var dels att få en större förståelse varför produktkalkyleringen behöver 
anpassas i företag som övergår från traditionell-produktion till Lean-produktion och dels att 
beskriva hur produktkalkyleringen anpassas för ytbehandlingsprocesser i dessa företag.  

Begreppet Lean Accounting har i detta sammanhang uppmärksammas, vilket utgör grunden 
för teorin i denna studie. För att studien ska kunna bidra med relevant empiri har intervjuer 
genomförts med företag som arbetat med Lean under en längre tid samt med företag som 
endast är verksamma inom ytbehandling.   

Efter en genomförd studie har huvudorsakerna till varför ett förändrat kalkyleringsbehov 
uppstår, samt hur produktkalkyleringen ska verka för olika ytbehandlingsprocesser klarlagts.  
Produktkalkyleringen ska då genomföras utifrån en väl definierad värdeflödeskedja, med 
hjälp av metoderna Value Chain Costing, Box Score och Featureas & Characteristics. Denna 
produktkalkyleringsmetod är nödvändig eftersom den inte felaktigt allokerar och döljer 
kostnader i stora overheader. Även för att den minskar antalet siffertransaktioner, vilket är ett 
av målen med Lean Accounting. 

I fallföretaget finns ett behov av en förändrad kalkyleringsmetod redan idag. Ännu har 
fallföretaget inte de rätta förutsättningarna för att implementera den teoretiska metoden, 
därför har också en konceptuell metod i denna studie utvecklats, analyserats och diskuterats.  



 

Abstract 

The competition on the market is growing, as the world is becoming more globalized. 
Moreover, pressure on the businesses has led to major needs of efficiency.  The car 
manufacturer Toyota has successfully managed the market, which have made their business 
strategy very popular. Toyota´s business strategy is a very resource efficient approach and is 
therefore called Lean. Lean affects all parts in a company; still many companies who are 
implementing Lean only start with their production unit, which give rise to many conflicts, as 
will be discussed further. Lean production compared to the traditional production requires 
another way of cost estimation, thus companies who only implement Lean-production 
frequently get misleading calculations. The purpose of this study is therefore partly to 
understand why the traditional cost estimation models need a change to suit Lean production 
and partly describe how to suit the cost estimation models to surface treatment processes in 
these companies.  

The conception Lean Accounting has been observed and is going to form the base of this 
study. The project group has also made several interviews with companies who have been 
working with Lean for a long time and with companies specialized in surface treatments.  

The study results explain the main reasons why a changed cost estimation model is needed 
and how it should be adapted to different surface treatment processes. The cost estimations 
should be performed from a well-defined value chain, with use of the methods Value Chain 
Costing, Box Score and Features & Characteristics. This cost estimation model is necessary 
because it does not allocate wrong and hide costs in big overhead´s. Also because it reduces 
the numbers of calculating transactions, which is one goal with Lean Accounting.   

The case company is not ready to use this cost estimation model, a conceptual model have 
therefore also been developed and discussed in this study.    
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1. Inledning  

Kapitlet beskriver omvärldsfaktorer som ligger till bakgrund för problemet samt vad som 
ska undersökas. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1  Ursprung Lean 
Leanfilosofin har sina rötter i Japan, den uppstod efter andra världskriget på 
biltillverkningsföretaget Toyota då resurserna var kraftigt begränsade menar Abdulmalek och 
Rajgopal (2007).  Anledningen till att Lean slog igenom var för att Toyotas bilar gentemot 
andra biltillverkare hade bättre kvalité. De krävde alltså färre reparationer och Toyota kunde 
därmed pålitligt framställa nya bilmodeller (Liker, 2009).  

I Leanfilosofin ingår flera olika resurseffektiva system, ett av dem är Toyota Production 
System (TPS). Pedersen och Huniche (2011) skriver att TPS successivt expanderade globalt 
efter andra världskriget, vilket tidigare konstaterats. Liker (2009) menar ytterligare att under 
det senaste årtiondet har i princip alla industrier världen över börjat ta efter Leanfilosofin. 
Skälet till detta beror enligt G. DeBusk och C. DeBusk (2012) framförallt på att bank- och 
kreditkrisen år 2008 utlöste en kraftig lågkonjunktur, detta gjorde att företagen var tvungna att 
strypa utgifter genom att motverka slöserier.   

Enligt Leanfilosofin ska resurseffektivitet förenas med kvalité. Alltså ska kvalitén 
upprätthållas samtidigt som produkterna produceras med mindre resurser som till exempel 
mindre kapital. Detta resulterade i bland annat tillverkning i mindre batcher, vilket medförde 
att företag var tvungna att se till hela produktionsprocessen, för att synkronisera 
produktionsflöden. Praktiskt innebar detta att enskilda produktionsceller förenades likt 
integrerade system, så att fokus lades på helhetens effektivitet istället för på enskilda 
processer likt suboptimerade öar (Modig & Åhlström, 2012). Produktionens fokus gick alltså 
från enskilda processer till att ta hänsyn till hela den värdeadderande kedjan. 

Lean-produktionsfilosofi kan enligt G. DeBusk och C. DeBusk (2012) kortfattat beskrivas 
enligt dessa tre punkter:  

• Skapa värde för kunden 

• Ständiga förbättringar av flödet med produkter och tjänster 

• Eliminera slöserier 
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1.1.2 Lean som redovisningsmetod  
Den globala konkurrensen tvingar företagen att ständigt utveckla sina produkter, samtidigt 
som de ska vara innovativa och uppfylla kundens förväntningar med hög kvalitet, korta 
ledtider, mindre kostnader. Företagen ska dessutom snabbt kunna reagera på marknadens 
fluktuationer beskriver Wasim, Shehab, Abdalla, Al-Ashaab, Sulowski och Alam (2013). 
Ekonomiska hot, tekniska framsteg av konkurrenter är bara några av alla aspekter som har 
gjort att många verksamheter tillämpat Leanfilofin. Dock kräver en implementering av Lean 
även finansiella förändringar menar G. DeBusk och C. DeBusk (2013) då det krävs ett 
redovisnings- och prestationsmätningssystem som stödjer filosofin istället för det föråldrande 
traditionella redovisningssystemen. De föråldrade kostnadssystemen är utformade för att 
stödja tillverkning i stora batcher, då overheadkostnaden utgör en liten andel av den totala 
kostnaden.  Detta leder till att produktkostnader ofta blir missvisande för många företag som 
börjar producera i små batcher eftersom overheadkostnaden tenderar att utgöra en allt större 
och större andel av den totala kostnaden (Darabi, Moradi & Toomari, 2012).  

Redovisningssystemet som är utformat för att stödja Leanfilosofin benämns Lean Accounting. 
Termen Lean Accounting introducerades för första gången år 2000 vid en presentation utförd 
av Brian Maskell. Syftet med Lean Accounting är enligt Maskell (2000) att förse användbar 
information till de som implementerar och upprätthåller Lean-produktion. Lean Accounting 
handlar om att fördela ansvar och ställer höga krav på kommunikation mellan 
värdeflödeschefer och medarbetare beskriver G. DeBusk och C. DeBusk (2012). Dessutom 
ska systemet ställas till förfogande för de anställda på respektive värdeflöde, i syfte att de ska 
kunna spåra sina egna ekonomiska resultat. På så vis menar G. DeBusk och C. DeBusk (2012) 
att Lean Accounting är mer givande och utmanande än traditionell ekonomistyrning. 

Enligt Bicheno (2006), är Lean Accounting under intensiv tillväxt. Han menar vidare att efter 
väldigt lång tid så kan Lean och TOC (Theory of Constraints) klarlägga grundläggande teorier 
för redovisningen.  

Lean Accounting berör två aspekter av den ekonomiska redovisningen. Den ena handlar om 
lagar och regler med hänsyn till skatter etc. Den andra handlar om ekonomistyrningens 
informationshantering och mätning, etc. Lean Accounting bör tillföra följande punkter menar 
Bicheno (2006): 

• Betydelsefull information för beslutsunderlag. Detta gör det lättare att identifiera 
faktorer för förbättringar. 

• Bevis för att rätt saker ska utföras så att resultatet blir flexibelt i form av snabbt flöde 
med förbättrad leveranssäkerhet, minskat lager, förbättrad kvalitet och kortare ledtider. 

• Finansiella siffror som vem som helst kan förstå oberoende utbildningsgrad. 
• Systemet är förenklat och ska eliminera slöserier samt onödiga transaktioner.  
• Eliminera komplexa kontrollsystem. Bicheno (2006) påvisar att en anledning till att 

implementera Lean är för att minska de fasta kostnaderna. 
• Överflödig information ska elimineras.  

 
Inom Lean Accounting finns det tre huvudmetoder, vilka kommer att analyseras djupare i 
studien (G. DeBusk & C. DeBusk, 2012): 

• Value Stream Costing 

• Box Score 
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• Feature & Characteristics costing 

1.2 Problemdiskussion 

Problemen som uppstår när företag går från traditionell-produktion till Lean-produktion är 
ofta väldigt likartade.  

Isaberg Rapid tillverkar och säljer i huvudsak häftapparater. Isaberg Rapid började organisera 
sin produktion redan år 1995 utefter flödesgrupper och var tidigt ute med det som Felixson1 
kallar ”en tidig form av Lean”, vilket även senare har genomsyrats av att olika former av Lean 
metoder som har applicerats på företaget. Alltefter att Esselte förvärvade Isaberg Rapid år 
2010 så har Lean arbetet blivit ännu mer intensivt och även strategisk förklarar Felixson.  

Av de Lean metoder som tillämpats i produktionen är den huvudsakliga metoden Kanban-
systemet, vars funktion är att kontrollera och minska lager. Lagerminskning sker inte enbart 
genom Kanban-systemets kontroll utan också genom batch-reducering. I Isaberg Rapids 
ytbehandlingsprocesser har batch reduceringen inte varit självklar eftersom flera detaljer är 
väldigt små och kan processas lika snabbt som endast en enstaka detalj. I en av 
ytbehandlingsprocesserna, trumytbehandlingen processades förut väldigt stora batcher, detta 
resulterade i väldigt små detaljkostnader. Därför räknade de inte med den direkta kostnaden 
för varje detalj och istället utgjorde trumytbehandlingen endast en overheadkostnad. För 
övriga ytbehandlingsprocesser, hängytbehandlingen och pulverlackeringen beräknas 
kostnaderna med en direktlön och overhead som är baserade på en standardtid. Detta gör det 
väldigt svårt att urskilja vilka underliggande kostnader varje produkt verkligen utgör i 
fabriken. Detta medför att de ständigt måste justera overheaden när de budgeterar så att den 
ska stämma överens med resultaträkningen. Frågan är då hur pålitliga dessa justeringar 
egentligen är, då många kostnader med rätt hög sannolikhet döljs och allokeras fel på grund 
av den stora overheaden? Hur kan ekonomistyrningen i Isaberg Rapid vidareutvecklas och 
användas för att stödja och förbättra arbetet med produktionsstrategin Lean, och hur ska de 
anpassas till ytbehandlingsprocesserna?  

1.3 Forskningsfråga  

Varför behöver produktkalkyleringen anpassas i företag som övergår från traditionell-
produktion till Lean-produktion? Hur anpassas produktkalkyleringen för olika 
ytbehandlingsprocesser i dessa företag? 

1.4 Syfte 

Fallföretaget Isaberg Rapid vill definiera den kalkyl-/beräkningsmetod som gör att de kan på 
rätt sätt kostnadsberäkna och särskilja produktkostnader i deras ytbehandlingsprocesser. Detta 
för att få bra kontroll över de verkliga kostnader som uppstår för respektive produkt.  

Studiens syfte är på så vis att förstå varför förändringar i kostnadskalkyleringen krävs för att 
stödja Lean-produktion och hur den skall anpassas till ytbehandlingsprocesser. 

 
                                                
1 Boel Felixson – Teknisk Chef, Isaberg Rapid AB 
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1.5 Avgränsningar 

Forskningsfrågan berör Lean-produktion, därför kommer denna studie att lägga sitt 
huvudsakliga fokus på att utforska Lean Accounting. Lean Accounting är ett brett definierat 
begrepp, där huvudområdena är Box Score, Value Stream Costing och Feature & 
Characteristics Costing.  För att korrekt kunna använda "Value Stream Costing" är en 
förutsättning att det förekommer tydligt definierade värdeflöden. Forskningsfrågans del syfte 
är att bestämma kalkyleringsmetoder i ytbehandlingsprocesser därför kommer reflektioner, 
beskrivningar och beräkningar endast att genomföras på befintliga värdeflöden. Detta för 
att praktiskt genomföra värdeflödeskartläggningar och definiera tydliga värdeflöden är ett allt 
för omfattande arbete för denna studie.  

1.6 Studiens fortsatta disposition 

Ejvegård (2009) menar att innan ett projekt ska påbörjas att arbeta med så bör en grov 
disposition genomföras över projektet. Den fortsatta dispositionen ser ut enligt följande figur 
1:  

 

Figur 1 - Fortsatt disposition 

1.7 Begreppsdefinitioner 

Kanban - Kanban är ett japanskt ord som betyder kort eller ”synlig skylt” skriver Gupta, Al-
Turki och Perry (1999). Det ses som ett informationssystem fortsätter Gupta et al. (1999) som 
bidrar till en schemaläggning av produktionen utan en massa onödigt pappersarbete då 
Kanban lätt identifierar de delar som en färdig produkt ska bestå av. Det vill säga ett behov av 
material som måste uppfyllas. Spearman, Woodruff och Hopp (1990) menar att Kanban 
tillämpas i ett dragande system med reproducerbar tillverkning som tenderar att reducera både 
ledtider och lagernivåer. Bicheno (2006) fyller i att Kanban fungerar likt ett dragande 
signalsystem i tillverkningsprocessen och att Kanban även är effektivt vad det gäller att 
minska Mura (ojämnheter), Muda (slöserier) samt att undvika Muri (överbelastning av 
maskiner och människor). 

Flödesgrupper - Det finns flera olika produktionsprocesser och layouter menar Olhager 
(2000) och dessa är fast position, funktionell verkstad, lina, flödesgrupp och kontinuerlig 
tillverkning. Isaberg Rapid jobbar med flödesgrupper eftersom de anpassat sin fysiska 
fabrikslayout utefter tillverkning och montering för deras produkter. En flödesgrupp 
kännetecknas av att produkter med liknande bearbetningsordning bildar en så kallad 
produktgrupp förklarar Olhager (2000), vilket gör att de samtillverkas. 
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Flödesbeskrivning - En beskrivning av hur en produkt/ tjänst flödar genom en fabrik.  

Sensei - Sensei är ett japanskt begrepp för chef eller pedagog. 

Hurdle rate - Minsta acceptabla nivå av avkastning. 

In house - Något som görs/tillverkas inuti huset/fabriken. Avser ofta en process där endast 
egna produkter behandlas. 

Variation - Inom Lean är variation en form av slöseri som går under begreppet Mura 
(ojämnheter). Variationer uppstår i många olika former till exempel i efterfrågan, kvalitet och 
drift. Dessa variationer skapar stora svängningar i produktionsprocessen och är därför viktiga 
att eliminera, för att åstadkomma en stabil-och jämn process (Liker, 2009).  

Takt – Takten är den bestämda takttid som produkterna flödar fram i produktionsprocessen. 
Inom Lean ska denna takt vara synkroniserad till kundernas efterfrågan.  Detta eftersom att 
inga onödiga lager ska uppstå (Liker, 2009).  
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2. Metod och material  

Kapitlet utvärderar och beskriver de metoder som ligger tillgrund för studiens praktiska 
och teoretiska arbete. Slutligen så diskuteras källor samt studiens validitet och reliabilitet. 

2.1  Forskningsområde och design 

I en fallstudie genomförs djupgående studier av komplexa sammanhang gällande specifika 
processer eller områden (Wallén, 1996). Syftet med en fallstudie är att få förståelse för 
frågeställningen. Fördelen med en fallstudie är att den tillåter en avgränsning, för den del som 
studien väljer att fokusera på.  Ytterligare en fördel är att preciseringen av 
problemformuleringen kan senareläggas i arbetet (Ejvegård, 2009).  Yin (2007) menar att i en 
fallstudie ska forskningsfrågorna tydliggöras så de överensstämmer med uppgifternas syfte. 
Vidare beskriver han att frågor med ”varför” och ”hur” tenderar att svara på en 
forskningsfråga.  

I denna studie är syftet att förstå varför förändringar i kostnadskalkyleringen krävs för att 
stödja Lean-produktion och hur den skall anpassas till olika ytbehandlingsprocesser. Alltså 
empirin ska byggas på forskningsfrågan. Forskningsfrågan har preciserats under arbetets gång 
och är enligt följande: Varför behöver produktkalkyleringen anpassas i företag som övergår 
från traditionell-produktion till Lean-produktion? Hur anpassas produktkalkyleringen för 
olika ytbehandlingsprocesser i dessa företag? Forskningsdesignen som tillämpats är därför i 
form av en fallstudie inom området Lean. 

2.2 Arbetsgång på fallföretaget 

 

Figur 2 - Arbetesgång fallföretag 

 

Det som genomfördes först var att jämföra resultaträkningen från år 2013 med vad som 
budgeterats år 2013, detta för att få insyn i hur fallföretaget redovisar och kalkylerar sina 
kostnader. För att tillämpa Lean Accounting behövde flera kostnader framställas där särskild 
hänsyn togs till materialkostnader, detta eftersom dem ska särskiljas i en egen post från 
förädlingskostnaderna. Lean Accounting påvisade också metoden Features & Characteristics 
(F & C), där specifika särdrag och egenskaper har huvudrollen för hur kostnader ska fördelas i 
tillverkningen. Dessa identifierades, vilket beskrivs mer ingående i analysen.  
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2.3 Forskningsmetod 

Det finns inte många företag i Sverige som tillämpar Lean Accounting därmed ger en 
kvantitativ undersökningsmetod inte ett rättvisande resultat och därför har en kvalitativ 
undersökningsmetod tillämpats i denna studie. En kvalitativ metod utförs genom ett tolkande 
sätt (Bryman, 2008). Dessutom menar Wasim et al. (2013) att en kvalitativ metod kan 
tillämpas på en liten mängd data.  Alvesson och Skölberg (1994)  menar också att 
undersökning av mindre områden i verkligheten genererar i en ökad förståelse för helheten. 
Även Justesen och Mik-Meyer (2011) styrker att en kvalitativ undersökning vanligtvis 
grundas på begränsat material. Dock menar Dalen (2008) att det är betydande med ett brett 
sammansatt urval i en kvalitativ forskning, eftersom det relevanta för den aktuella företeelsen 
framställs genom individers tolkningar.   

I en kvalitativ undersökning förs intresset mot subjektiva handlingar, det vill säga hur aktörer 
genomför olika handlingar. Dessa kvalitativa tolkningar har även format denna studie samt 
avgjort dess validitet. Således blir verkligheten av subjektiv art istället för objektiv. (Justesen 
& Mik-Meyer, 2011). 

För att erhålla bra vetskap om vad Lean Accounting handlar om så har spetskompetens sökts 
inom specifika områden, lika för ytbehandlingsprocesserna, detta har alltså krävt en kvalitativ 
undersökningsmetod. För att säkerställa och tolka den informationen som undersökts rätt har 
ett hermeneutiskt förhållningssätt valts. Det centrala för hermeneutiken handlar om att förstå 
syftet med informationen utifrån upphovsmannens perspektiv (Bryman, 2008).  Alltså all 
information i denna studie har noggrant analyserats och granskats.  

2.4 Datainsamling - Fältstudier 

Det finns uppdelningar mellan två olika sorters källor primära- och sekundära enligt Bell 
(2006). En källa som påträffas under arbetets gång menar Bell (2006) är en primär källa. 
Exempel på en primär källa är ett protokoll ifrån ett möte. Enligt Bell (2006) så är en 
sekundär källa en tolkning av något som redan hänt, till exempel en ytterligare granskning av 
befintlig data. I studien har både primära- och sekundära källor använts. De primära källorna 
var sådan information projektgruppen fick ut av observationer och intervjuer både från 
fallföretaget och från externa företag. De sekundära källorna bestod av grunddata som Isaberg 
Rapid tidigare tagit fram. Dessa grunddata har används för vidare analysering och bestod i sin 
tur av bland annat resultaträkningar, fakturor, tidsuppskattningar, arbetsbeskrivningar för 
olika produkter och processer etc. 

2.4.1 Observationer  
En observation handlar om att forskaren ska få en klar bild av verkligenheten genom att fråga, 
se och höra beskriver Holme och Solvang (1997). Det finns två olika typer av observationer, 
dessa är öppna eller dolda. En öppen observation betyder att gruppen som observeras är 
medvetna om observationen (Holme & Solvang 1997). En dold observation är det motsatta, 
alltså att gruppen som granskas inte är medvetna om observationen. Det finns dessutom etiska 
aspekter att ta hänsyn till angående observationer (Wallén, 1996), till exempel skulle 
forskaren studerat något utan att ge sig till känna kan detta uppfattas väldigt respektlöst för 
den person som blev iakttagen. Holme och Solvang (1997) förklarar att denna dolda typ av 
observation ställer krav på observatörerna.  
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I denna studie genomfördes endast öppna observationer, eftersom projektgruppen 
presenterade sig först och sedan kunde gå runt fritt på fallföretaget, för att ställa frågor.  

Wallén (1996) menar att en deltagande observationer påvisar en kvalitativ ansats med enligt 
Bell (2006) subjektiva data. Det finns olika grad av hur deltagande forskaren är i 
observationen, dessa är ifrån att vara relativt utanför till att vara helt involverad i en ordinarie 
arbetsuppgift. Fördelar med deltagande observationer är att ”kunskap inifrån” ges som Wallén 
(1996) kallar det. Med detta menas att forskaren får kunskap om sådant som lätt tas för givet 
vid intervjuer som till exempel värderingar och erfarenheter av det sociala samspelet i 
konkreta situationer.  

I studien har jämförelse av andra lackerings- och ytbehandlingsföretag ägt rum där deltagande 
observationer genomförts, detta för att få förståelse hur industribranschen för övrigt ser ut 
inom ytbehandling.  

2.4.2 Intervjuer  
Vid en kvalitativ fallstudie så består de viktigaste informationskällorna av intervjuer enligt 
Yin (2007). Justesen och Mik-Meyer (2011) menar att när en individ intervjuar en mindre 
grupp personer så är den av kvalitativ art om intervjumaterialet tolkas efteråt. Dalen (2008) 
hävdar vidare att intervjuns syfte är att få fram information om hur personer upplever en 
särskild situation utifrån deras egna erfarenheter och tankar. 

För att praktiskt erhålla erfarenhet om hur Leanföretag arbetar genomfördes intervjuer på två 
företag som under en längre tid arbetat med Lean. För att dessutom erhålla erfarenhet om hur 
företag som endast är verksamma inom ytbehandlingsprocesser arbetar, genomfördes även 
intervjuer på tre sådana företag. Intervjuer genomfördes även med leverantörer av 
ytbehandlingsanläggningarna samt med en Lean konsult. En lista över de intervjuer som 
genomfördes finns på bilaga 2.  

Varje intervju som genomförts har inletts med en kort presentation om varför respondenten 
tillfrågats om intervju samt hur resultatet av intervjun kommer att användas efteråt, vilket 
Ejvegård (2009) beskriver är etiska parametrar som bör tillämpas vid en intervju. 
Standardiserade intervjufrågor har skickats ut i förväg till alla respondenter för att de ska 
kunna vara förberedda på området inför den kommande intervjun. Dock så har intervjuerna 
haft olika syften, vilket har medfört att respondenterna inom legotillverkningen direkt påpekat 
vid intervjutillfället att vissa frågor inte innefattar deras verksamhet. Detta har medfört att 
ingen onödig tid gått till spillo. Alla frågor är standardiserade, detta underlättade för 
jämförelser mellan respondenternas svar (Ejvegård, 2009).  

Ejvegård (2009) menar att det krävs ett godkännande av respondenten före inspelning av 
intervjun, därför har varje intervju spelats in efter given tillåtelse. Enligt Bell (2006) så är 
inspelningen av intervjun extra viktig då en innehållsanalys kan genomföras efteråt. För att 
inte missa någon information för stunden, så har anteckningarna skrivits i form av stödord. 
Detta är också viktigt då hjärnan måste vara alert i diskussionen.  

Intervjuer delas in i ostrukturerade, semistrukturerade(halvstrukturerade) eller strukturerade 
intervjuer. Bell (2006) menar att intervjuaren i strukturerade- och semistrukturerade intervjuer 
i princip bara behöver markera svaren i frågeformuläret, efter intervjun blir det enkelt att 
analysera och sammanfatta vad respondenten sagt. 
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Vad det gäller ostrukturerade intervjuer så ställer intervjuaren breda frågor eftersom hen inte 
alltid är tillräckligt insatt kring de delar på företaget som frågan berör. De öppna frågorna 
leder på så vis till att intervjupersonen kan avgöra själv hur hen vill styra samtalet genom att 
berätta fritt om det som känns mest relevant (Bohgard, 2008). Bell (2006) påpekar att 
ostrukturerade intervjuer (pilotintervjuer) handlar om att få information om de områden som 
är viktiga. Liksom att berörda människor berättar om det som angår dem, det vill säga det som 
de anser är av mest intresse för intervjuaren.  

För att kunna hålla en strukturerad intervju ställs det högre krav på intervjuarens kunskaper 
inom området. Vid en strukturerad intervju så har intervjuaren förberett förutbestämda frågor 
som intervjupersonen besvarar (Bohgard, 2008). Därför studeras relevant litteratur som 
förberedelse för intervjutillfället, vilket också Backman (2008) påvisar är en viktig del för 
fortsättningen av fallstudien. 

En semistrukturerad eller halvstrukturerad intervju är en blandning av en ostrukturerad och 
strukturerad intervju. Innan själva genomförandet av en semistrukturerad intervju upprättas en 
tydlig ram. För sedan att kunna ställa följdfrågor på intresseväckande svar, kan intervjuaren 
själv välja upplägg vid intervjun och i vilken ordning vissa typer av frågor ska ställas 
(Bohgard, 2008).  

Utifrån tre syften användes alla ovanstående intervjutekniker enligt följande: 

• Ostrukturerade intervjuer utfördes på tre ytbehandlingsföretag, Proton finishing, 
Lackfirma X och Pulverlacken. Detta gjordes för att samla information angående deras 
arbetssätt med förnickling och pulverlackering. Det vill säga hur deras 
tillvägagångssätt förhåller sig till ställtider samt vilka parametrar som kalkyleras på 
vid offerter och eventuella inköp som det bär med sig. 

• Korta strukturerade intervjuer utfördes med ytbehandlingspersonalen på Isaberg Rapid 
för att få kompletterande uppgifter angående hur upphängning och avplockning 
verkligen förhåller sig i praktiken. Även hur deras specifika arbetsmetoder tillämpas i 
verkligheten klargjordes med bland annat ställtidsvariation, beroende på färgbyte 
mellan olika färger i olika sprutboxar etc. 

• Semistrukturerade intervjuer användes vid ett par möten med olika personer som hade 
kunskap och erfarenhet inom ekonomi- och produktionsenheterna på de erkänt duktiga 
företagen inom Lean, Parker Hannifin i Borås och Autoliv i Vårgårda. Efter 
förberedande studier i ämnet Lean Accounting, kunde ytterligare kompletterande 
information på mötena samlas in kring hur dessa företag arbetar med Lean Accounting 
i praktiken. 

2.5 Forskningskvalitet  

Justesen och Mik-Meyer (2011) menar att det finns vissa kvalitetskriterier som påvisar vilka 
egenskaper ett projekt bör ha för att vara väl genomfört. Det första kriteriet, koherens handlar 
om att undersökningens delar sammanhänger följdriktigt, då ordet koherens betyder 
sammanhang. Det andra begreppet benämner Justesen och Mik-Meyer (2011) med ordet 
konsistens och handlar även det om att projektet sammanhänger, men samtidigt så fokuserar 
konsistens mer på att begrepp som exempelvis att teorier ska användas på ett jämförligt sätt, 
det vill säga att projektet är konsistent rakt igenom. Sista och tredje kriteriet är 
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genomskinlighets- eller transparenskriteriet. Detta kriterium skriver Justesen och Mik-Meyer 
(2011) ska visa tydligt hur problemställningen har undersökts samt varför valda 
datainsamlingsmetoder har valts. Då syftet och frågeställningen hela tiden varit nedskrivet på 
en lapp bredvid datorn så har bästa förutsättningarna getts för att inte falla ifrån ämnet, detta 
gör att studiens koherens bevaras. Kontextens konsistens håller också för ändamålet då alla 
begrepp som tagits upp i fallstudien är klart definierade, inte minst i form av de 
begreppsdefinitioner som finns förklarade i inledningen. Det sista kriteriet transparens 
uppfylls även det genom att detta kapitel klart beskriver varför vissa metoder valts och inte 
andra.  

En empirisk samhällsvetenskaplig undersökningskvalitet besvaras enligt Yin (2007) genom 
att ta de fyra kriterierna begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet i 
beaktande. Ett exempel på denna typ av forskning menar Yin (2007) är en fallstudie, därför 
har dessa fyra kriterier i studien garanterat kvaliteten.  

Begreppsvaliditet handlar om att operationella mått ska åskådliggöras med hjälp av tidigare 
forskning för de begrepp som studeras (Yin, 2007). För att skapa gynnsammare 
förutsättningar för detta har under studiens gång insamling av information skett med hjälp av 
olika källor för att styrka förklaringen kring begrepp. Yin (2007, s. 54) menar att det är 
lämpligt att nyckelinformanter läser igenom utkast ifrån rapporten. Projektgruppen har därför 
kontaktat nyckelinformanter regelbundet för att säkerställa att informationen stämmer och på 
så vis har även handledaren på fallföretaget fått en bra ständig insyn i studien. 

Yin (2007) påvisar att intern validitet är bra för att skilja mellan temporära och oäkta 
samband. Detta genom att få fram ett kausalt samband (orsak-verkan) som framlägger bevis 
för att vissa betingelser leder till andra betingelser. Den interna validiteten i fallstudien har 
stärkts genom att flera källor har samlats in för att styrka teorin, så att klargöranden och 
framförda omständigheter belagts av tidigare forskning. 

Problematiken kring nästa kriterium extern validitet beror på att granskningens 
framställningssätt kan generaliseras på utomstående områden än den aktuella fallstudien. 
Vidare menar Yin (2007) att kritik lätt konstateras mot fallstudiers grad av extern validitet 
beroende på att en generalisering görs grundat på ett enda fall. Målet med fallstudien är att 
andra företag i liknande situation som Isaberg Rapid med i stort sett all tillverkning och 
bearbetning ”in house” ska kunna dra nytta av det detaljerade materialet som tagits fram. 

Slutligen återfinns kriteriet reliabilitet. Yin (2007) och Bell (2006) konstaterar att reliabilitet 
handlar om att undersökningens genomförande sker iterativt med samma resultat som följd. 
Det som genomförts i studien för att verkligen cementera dess reliabilitet är bland annat att 
alla intervjuer har redogjorts i form av bilagor med standardiserade frågor, detta gör det 
lättare för den som vill kontrollera uppgifterna. Slutligen presenterades även studiens resultat 
för fallföretaget innan publiceringen utan några anmärkningar. Således ses studiens 
tillförlitlighet stärkt ytterligare. 

2.6 Källkritik  

Ett ifrågasättande, beträffande den bristfälliga bredden av antalet verksamma aktörer inom 
begreppet Lean Accounting är inte obefogat, eftersom det verkar finnas ett fåtal auktoriteter 
inom ämnet och de flesta utgår ifrån Brian Maskell. 
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Projektgruppen mailade till Brian Maskell personligen eftersom han verkade vara nyckeln och 
grundkällan bakom alla vetenskapliga begrepp inom området Lean Accounting. Vidare 
förklarades hur hängytbehandlingsprocessen och värdeflödesallokeringar gick till på 
fallföretaget, där han återkom med rekommendationer och tips till projektgruppen.  Detta bör 
ha ökat validiteten för fallstudiens tillvägagångssätt. 
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3. Litteraturstudie  

Kapitlet beskriver Traditionella kostnadssystem samt Lean Accouting och dess ingående 
delar Value Stream Costing, Box Score och Features & Characteristics. För att kunna 
reflektera mer över Value Stream Costing har även metoder för att genomföra 
värdeflödeskartläggningar beskrivits.  

3.1 Traditionella kostnadssystem 

Traditionella kostnadssystem används oftast för att kontrollera in kostnader, genom att mäta 
den faktiskta kostnaden på ett kostnadsställe. Kostnaden för en produkt bestäms på så vis av 
dess direkta materialkostnad, direkta lön och overheadkostnad. Overheadkostnaden innehåller 
de resterande kostnaderna av fabrikens kostnader som inte är material eller lön. 
Overheadkostnaden är oftast baserad på volymdrivande kostnader som till exempel 
arbetskraft.  (Ruiz-de-Arbulo-Lopez, Fortuny-Santos, Cuatrecasas-Arbós, 2103).  I början av 
år 2000, hade den typiska amerikanska tillverkaren en produktkostnadsstruktur på cirka 30 
procent materialkostnader, 60 procent lönekostnader och 10 procent overheadkostnader. Idag 
har samma tillverkare en produktkostnadsstruktur på 60 procent material, 10 procent 
lönekostnader och 30 procent overhead.  Det standardkostnadssystem som användes i början 
av år 2000 är utformat för att stödja den då varande produktkostnadsstruktur då låga 
overheadkostnader allokerades på lönen, eftersom att produktkostnadsstrukturen ser 
annorlunda ut idag så blir ofta dessa beräkningar felaktiga, då overheadkostnaden utgör en allt 
mindre andel (Darabi, Moradi & Toomari, 2012). 

Begränsningar i det traditionella kostnadssystemet 
Traditionella mätetalen är utformade för att stödja storskalig produktion, detta styr ofta 
produktionen mot tillverkning i stora batcher (Chiatini, 2012). Då den huvudsakliga 
kostnadsdrivaren för overheadkostander inte är volymrelaterad utan transaktionsrelaterad kan 
overheadkostnaderna ge en felaktig bild av verkligheten. (Ruiz-de-Arbulo-Lopez, Fortuny-
Santos, Cuatrecasas-Arbós, 2103). Som tidigare konstaterat så allokeras ofta 
overheadkostnaderna till kostnadsställen där de kommer att bero på arbetstiden. Alltså desto 
högre direkt arbetstid som absorberas av kostnadsstället, desto högre overheadkostnad 
allokeras dit. Detta kallas ofta för paradigmet av traditionell redovisning (Chiatini, 2012).  
När produktkostnaden ska tas fram, beräknas ett genomsnitt för antalet producerade i 
kostnadsstället, som i sin tur används som beslutsunderlag. Detta kan leda till beslut på 
felaktig information (Chiatini, 2012).  Nedan följer ett exempel på ett av dem brister som 
uppstår till följd av det traditionella redovisningssystemet. 

Misstag introducerade av traditionella kostnadssystem  
Traditionella kostnadssystemet allokerar ofta kostnader fel när en förbättring genomförs, 
följande exempel visar tydligt på hur detta kan ske. Ett företag har två arbetslinor A och B, 
dessa tillsammans redovisas som ett kostnadsställe och är tilldelade varsin produktfamilj.  
Kostnaden för tillverka en batch för respektive lina är presenterade i tabell 1. Perioden är en 
vecka och efterfrågan är samma för A och B.   
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Tabell 1 - Ursprungsläge   

 

I syfte att minska transportkostnaderna, genomför företaget ett Kaizen-event. Ett Kaizen event 
är ett fokuserat och strukturerat projekt, tilldelat ett tvärfunktionellt team där målet är att 
förbättra en viss del inom ett specifikt område inom en begränsad tid (Van Aken, Farris, 
Glove, Letens 2010). 

Företaget genomförde ett lyckat Kaizen-event och minskade transportkostnaderna, vilka ingår 
i overheadkostnaderna med 100 kr. Företagets minskade transportkostnader var dock inte 
jämnt fördelade mellan lina A och B, detta eftersom att lina A från början hade fler till antalet 
transporter än lina B. Lina A:s verkliga minskade kostnader var därför 90 kr och lina B:s 
endast 10 kr.  

Enligt tabell 1 är den totala direkta arbetskrafttiden samma för lina A och B (28 h). Företaget 
delade därför overheadkostnaderna lika och därför fick lina B ta lika stor del av förbättringen 
som lina A enligt tabell 2. Den traditionella redovisningen ger därmed företaget en 
snedviriden bild av kostnadsfördelnigen vid Kaizen förbättringar likt denna (Chiatini, 2012). 
En korrekt fördelning av overheadkostnaden sker enligt tabell 3.  

Tabell 2 - Efter förbättring 

 

 
Kostnadsställe A Kostnadsställe B 

Kostnad för delmontage och rå-mtrl. =300 
kr 

Kostnad för delmontage och rå-mtrl. =280 
kr 

Kostnad för direkt arbetskraft = 1600 kr Kostnad för direkt arbetskraft = 1200 kr 
Fabriksamortering = 100 kr Fabriksamortering = 120 kr 
Overheadfördelning = (summa av indirekta  Overheadfördelning = (summa av indirekta  
Kostnader Period*direkt arbetskraft i tid Kostnader Period*direkt arbetskraft i tid 
 i kostnadsstället)/Total summa av direkt  i kostnadsstället)/Total summa av direkt  
arbetskraft = (5600 kr*16 h)/28 h = 3200 kr arbetskraft = (5600 kr*12 h)/28 h = 2400 kr 
Totalkostnad av batch A= 5200 kr Totalkostnad av batch B= 4000 kr 

Kostnadsställe A Kostnadsställe B 
Kostnad för delmontage och rå-mtrl. =300 
kr 

Kostnad för delmontage och rå-mtrl. =280 
kr 

Kostnad för direkt arbetskraft = 1600 kr Kostnad för direkt arbetskraft = 1200 kr 
Fabriksamortering = 100 kr Fabriksamortering = 120 kr 
Overheadfördelning = (summa av indirekta                    Overheadfördelning = (summa av indirekta  
Kostnader Period*direkt arbetskraft i tid Kostnader Period*direkt arbetskraft i tid 
 i kostnadsstället)/Total summa av direkt  i kostnadsstället)/Total summa av direkt  
arbetskraft = (5550 kr*16 h)/28 h = 3171 kr arbetskraft = (5550 kr*12 h)/28 h = 2379 kr 
Totalbatchkostnad av batch A= 5171 kr Totalbatchkostnad av batch B= 3979 kr 
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3.2 Lean Accounting 

Lean Accounting är den generella metoden som används för företag som går ifrån ett 
traditionellt tänkande till en Lean tänkande organisation. Lean Accounting hjälper företag att 
omvandla beräkningarna för redovisning, kontroll, mätning och hantering för att stödja Lean-
produktion och Lean thinking (Ruiz-de-Arbulo-Lopez, Fortuny-Santos, Cuatrecasas-Arbós 
2013). 

Lean Accounting handlar om att minska stegen i genomförandeprocessen och underlåta 
standardpriser för att istället eftersträva att få fram de verkliga kostnaderna. 

Lean Accounting delas ofta in i två huvudtillvägagångssätt. Där det första tillvägagångssättet 
är att ta fram Lean metoder för redovisning, bearbetning och kontrollverksamheten i företaget. 
Detta för att kunna uppnå målet med att öka flödet vad det gäller bearbetning samtidigt som 
avfall, oanvändbar kapacitet liksom fel och brister elimineras. Det andra tillvägagångssättet 
handlar om att Lean Accounting gör så att processerna modifieras för styrning, redovisning 
och mätning för att förbättra informationen och utforma den mera lämplig för beslutsfattarna 
med kunderna i högsta åtanke (Hosseini Aghdaei 2012).  
 
Prestationsmätning i form av att införskaffa mätmetoder är vitalt för Lean Accounting och 
Lean thinking. Mätmetoderna fokuserar på värdeflödena och utformar dessa för ständiga 
förbättringar. Traditionella företag har behov av transaktionskontroller och 
redovisningskontroller, det vill säga att processer rapporteras och kontrolleras i detalj för 
traditionella företag vad det gäller orderstockshistorik, produktionsenhetskontroller etc. Detta 
krävs inte för Leanföretag, då kontrollering i Leanföretag istället sker av lagerstyrning, 
värdeflöden och kostnadsredovisning etc. (Hosseini Aghdaei 2012).  

Lean Accounting använder sig av ett förstaklassystem. Det vill säga ett system som visar hur 
kapaciteten används och som även innefattar cashflow som resultat för mindre 
försörjningsenheter. Lean Accounting värderar utvärderande verktyg som tar hänsyn till 
ekonomiska konsekvenser av Lean förändringar (Hosseini Aghdaei 2012).  

Tabell 3 – Korrekt fördelning 
 
Kostnadsställe A 

 
 
Kostnadsställe B 

Kostnad för delmontage och rå-mtrl. =300 
kr 

Kostnad för delmontage och rå-mtrl. =280 
kr 

Kostnad för direkt arbetskraft = 1600 kr Kostnad för direkt arbetskraft = 1200 kr 
Fabriksamortering = 100 kr Fabriksamortering = 120 kr 
Overheadfördelning = (summa av indirekta                      Overheadfördelning = (summa av indirekta  
Kostnader Period*direkt arbetskraft i tid Kostnader Period*direkt arbetskraft i tid 
 i kostnadsstället)/Total summa av direkt  i kostnadsstället)/Total summa av direkt  
arbetskraft = (5510 kr*16 h)/28 h = 3149 kr arbetskraft = (5590 kr*12 h)/28 h = 2396 kr 
Totalbatchkostnad av batch A= 5149 kr Totalbatchkostnad av batch B= 3996 kr 
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Användning av Lean verktyg inom ekonomidelen är en annan mer teknisk definition av Lean 
Accounting. Följande tre huvudområden i Lean Accounting kommer att analyseras mer senare 
i studien: 

• Value Stream Costing 

• Box Score 

• Feature & Characteristics costing 

Det som försvårar arbetet med Lean är förändringsprocessen som företagen måste genomgå, 
vilket kan orsaka flera problem mellan högre chefer och deras medarbetare. Detta dessutom 
beroende på att det ofta finns ett motstånd mot förändringar som i detta fall med Lean 
Accounting där det ställs krav på korta tidsresultat. Trots det så behöver organisationer som 
jobbar med Lean i produktionen införa Lean Accounting. (Hosseini Aghdaei 2012). 

3.2.1 Hinder vid en Lean Accounting implementering 
Enligt tidigare studier finns det flera hinder vid en Lean implementering, bland annat enligt 
Darabi, Moradi och Toomari, (2012)  som gjorde en statistik undersökning. De hypotestestade 
ett antal identifierade faktorer, dessa faktorer var kulturella, tekniska, organisatoriska och 
ekonomiska. Enligt testet var alla dessa faktorer signifikanta hinder, där den mest signifikanta 
var den tekniska faktorn och den minst signifikanta var ekonomiska faktorn.  

Baserat på resultatet av studien gjordes följande slutsatser: 

1. För att undvika hinder av de kulturella faktorerna vid implementering av Lean 
Accounting, rekommenderas det att: 

• Nyckeln till förändrade värden och förväntningar är att få personer att bete sig 
olikt så att de kan uppleva ett resultat som är bättre än vad de upplevt förut.  

• För att ändra kulturen är det rekommenderat att verkställande direktör officiellt 
tar ansvar.  

• Lean miljöer, i produktionsceller som behöver personal med bredkompetens, 
behöver denna personal privilegierade löner.   

• För att upprätthålla en rolbaserad styrning, ska ledare arbeta i värdegrupper för 
att homogenisera organisationen. 

 
2. För att undvika hinder av de tekniska faktorerna vid implementering av Lean 

Accounting, rekommenderas det att: 
• Mulitfunktionella maskiner och personal med bred kompetens ska användas i 

produktionslinorna. 
• För att göra divisonsledare och ekonomiledare eller andra ledare medvetna om 

Lean koncept, är det rekommenderat att upprätta Lean träning i företaget.  
• Redovisningen kan lugnt plantera in små frön för en Lean transformation genom 

att insamling och rapportering av operationella mätetal som stödjer Lean 
management.  
 

3. För att undvika hinder av de organisatoriska faktorerna vid implementering av Lean 
Accounting, rekommenderas det att: 

• För redovisningens förståelse av Lean Accounting är det rekommenderat att 
eliminera traditionella redovisningsfilter.  
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• För att tillämpa process-orienterade mätetalskriterier, är det rekommenderat att 
ledare av företagen inte blir bedömda på finansiella siffror, utan istället på 
utvecklingen av företaget.  

• För att upprätta mål till att nå Lean, ska endast långsiktiga mål beaktas, eftersom 
att de ger en förståelse om varför de ska agera annorlunda. 

• För att ta bort funktionella strukturer och bli medvetna om material och 
informationsflöden, är det rekommenderat att företag ska använda 
horisontellstruktur, så att inga lokala optimeringar uppstår.  

4. För att undvika hinder av de ekonomiska faktorerna vid implementering av Lean 
Accounting, rekommenderas det att: 

• Adekvata resurser för Lean träning ska vara i hänsynstagande.  
• Skattelagar och regleringar ska hanteras på sådant sätt att de främjar 

Leanföretagsledare att använda Lean Accounting.  
• Kunder ska vara medvetna om deras rättigheter. 
• I mening att ordentligt förstå kostnaden av Lean system, är det rekommenderat 

att ledare beaktar långsiktiga mål och vinster under hela företagets livstid 
(Darabi, Moradi & Toomari, 2012). 

3.2.2 Lean Accounting system 
Vidare har Bicheno (2006) några riktlinjer för Lean Accounting: 

• Jobba mot direkta kostnader i högsta möjliga mån. Det vill säga försöka knyta 
nuvarande fasta kostnader direkt till produktionsliner eller produktionsceller, i bästa 
fall så nära specifika produkter det går. 

• De fasta kostnader som blir över ska fördelas enligt principer som stödjer Lean såsom 
fördelning grundad på dess ledtider. 

• Ta bort avvikelseanalyser snarast! 
• Mängden siffertransaktioner ska minskas. Regelbunden drift speglar Lean, vilket gör 

att transaktioner bör kunna generaliseras. 
• Innan räkenskapsperioden går mot sitt slut så ska reducering av ställtid och 

rapporteringstid inbringa att så mycket arbete som möjligt görs innan perioden är slut. 
Småjusteringar får inte försena rapporteringen, utan kan istället skjutas över till nästa 
period. 

• Liknande Sex Sigma metoden. Viktigt att inte fokusera på kostnadsavvikelser utan 
istället lägga krutet kostnadsvariationen mellan bästa och värsta fallen. Vad beror 
spridningen på vad det gäller de värsta fallen?  

• Avvikelser ska rapporteras. Dela upp avvikelserna i ”särskild orsak” och ”normal 
orsak”. Här ska endast de ”särskilda orsakerna” rapporteras enligt Bicheno (2006). 

• Granska kostnader för olika rapporteringsintervaller. Minska antalet 
rapporteringsintervaller. 

• Redovisningarna ska presenteras tydligt utan att några avvikelser dyker upp i 
rörelseresultatet. 

• Viktigt att rapportera lagernivåernas ökningar och minskningar. 
• Addera inte värde lagervaror. Senarelagt arbete och fasta kostnader ska inte redovisas 

som kostnader för lagret. Lagervärderingarna ska alltså bara registreras enligt 
råmaterialets värde. 

• Kännedomen av vad en implementering av Lean medför, bör redogöras klart för 
ledningen. Så att alla är medvetna om följderna reducerade lager för med sig vad det 
gäller påverkan på balansräkning och rörelseresultat. 



17 

• Fokusera inte på internpriser utan istället hårt på kassaflödet, det vill säga de pengar 
som rör sig in och ut ur företaget. 

• Koncentrera arbetsinsatsen mot eventuella flaskhalsresurser. Viktigt här att hålla koll 
på vad en timme kostar i flaskhalsen vid intjänad eller förlorad timme. 

• Ur Lean-perspektivet är det bättre att vara ungefärlig och snabb istället för att vara 
precis och dyr. 

3.3 Value Stream Costing (VSC) 

Value Stream Costing är utformat för att stödja en Lean organisation, till skillnad från det 
avdelningsbaserade kostnadssystemet som är utformat för att stödja den traditionella 
organisationen (Maskell, 2000). Konceptet Value Stream Costing förespråkades redan år 1996 
av Womack and Jones, de förespråkade organisering av kostnader kring värdeflödeskedjor 
istället för funktionella avdelningar (Ruiz-de-Arbulo-Lopez, Fortuny-Santos, Cuatrecasas-
Arbós 2013). Maskell och Baggaley (2004) menar dock att Value Stream Costing först kan 
användas när företag har kommit till en viss mognadsfas i sitt Lean arbete. Denna mognadsfas 
kännetecknas av följande punkter:  

• Företaget är organiserat kring värdeflödeskedjor. 
• De anställda är tilldelade platser i värdeflödeskedjor med få överlappningar och med 

få till antalet delade tjänster.   
• Inköp och tillverkning är anpassade till efterfrågan, med låga och stabila lager. 
• Produktionsprocesserna är under kontroll med låga variationer, få incidenter, korta 

ledtider och med en kontrollerad takt (Maskell, Baggaley, 2004). 
	  

Andrea Chiarini (2012) beskriver mognadsfasen på ett liknande sätt enligt henne måste alla 
kostnader stå i direkt relation till värdeflödeskedjan. När denna mognadsfas är uppnådd och 
implementerad är Value Stream Costing en väldigt noggrann och extremt enkelmetod enligt 
Andrea Chiarini (2012).  

I detta mognadsstadie fokuserar Value Stream Cost management företaget på dess processer i 
värdeflödet som förädlar produkterna. På detta vis får företag en bra bild av verkligheten och 
kan jämföra beslut av förändringar i utslag på hela värdeflödeskedjan istället för på 
individuella produkter (Ruiz-de-Arbulo-Lopez, Fortuny-Santos, Cuatrecasas-Arbós 2013). 
Det finns flera verktyg och tekniker som är till för att stödja Lean Accounting, bland annat 
visuella prestationsmätetal, värdeflödeskartläggning och Box Scores (Ruiz-de-Arbulo-Lopez, 
Fortuny-Santos, Cuatrecasas-Arbós 2013). 

Enligt Value Stream Costing är alla kostnader som bidrar till en förädling fasta, samt den enda 
kostnaden som är relevant vid ett beslutfattande är materialkostnaden. I praktiken är vissa av 
dessa rörliga, men det beror också på vilken tidsram som väljs att definiera kostnaderna inom. 
I det korta perspektivet är kostnaderna fasta och i det långa perspektivet rörliga (Ruiz-de-
Arbulo-Lopez, Fortuny-Santos, Cuatrecasas-Arbós 2013). 

För att kunna använda sig av Lean Accounting måste som tidigare konstaterat värdeflöderna 
identifieras och kartläggas. För att sedan följa upp värdeflödeskedjorna ska en stödjande 
redovisningsmetod användas. Denna redovisningsmetod är baserad på fem kriterier, dessa är 
följande: 
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• Lean principer är tillämpade för redovisning. 
• Redovisningen stödjer, Lean omvandling. 
• Rapporter är enkla och tidsenliga. 
• Lean Accounting, hjälper företag genom att informera hur förändringar påverkar 

värdeflödet både operationellt och finansiellt.  
• Övergång till Lean Accounting sker utan att äventyra finansiell och operationell 

kontroll (Ruiz-de-Arbulo-Lopez, Fortuny-Santos, Cuatrecasas-Arbós 2013). 
 

3.4 Box Score 

Ett värdeflödesprestation sammanställs och avgörs i en så kallad Box Score menar Maskell 
BMA inc. (2010). Författaren DeBusk (2012) menar fortsättningsvis att en Box Score är 
liknande en sammanfattning av verksamhetensstrategien i form av dess prestationsmått i 
värdekedjan. Många beslutsfattare på företag med standardkostnader fortsätter G. DeBusk och 
C. DeBusk (2013) tackar nej till beställningsorders som en Box Score hade kunnat framföra 
goda grunder för ett godkännande eller tvärtom. Då en Box Score skapar ett utförligt 
beslutsstöd både vad det gäller månadsvis och/eller veckovis. En Box Score kan även används 
för att utvärdera värdeflöden vid värdeflödeskartläggningar, för större långsiktiga projekt och 
för Kaizen evenemang tillägger Maskell BMA inc. (2010).  

Box Score används som ett rapporteringsblad som ska underlätta för resultatberäkningen 
senare och den används i princip av alla inom ett Leanföretags värdeflöden skriver Maskell 
och Baggaley (2012). Detta underlättar kommunikationen då alla får en gemensam syn utifrån 
samma modell. Fortsättningsvis beskriver de även att en Box Score används för att möjliggöra 
förenandet mellan de operativa förbättringarna av Lean-produktion med de finansiella 
förbättringarna.  

Enligt Maskell BMA inc. (2010) så visar en Box Score upp en tredelad vy av värdeflödet i 
form av en tabell med de operationella-, kapacitets- och finansiella resultaten, vilket ger bättre 
förståelse som i sin tur leder till bättre beslut. DeBusk (2012) menar att en Box Score 
åskådliggör kapacitetsutnyttjande samt de operationella- och finansiella prestationerna såvida 
att information tydligt kan struktureras och kommuniceras för att stödja Lean-produktion. 
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3.4.1 Operationella prestationsmått  
• Omsättning per person – Värdeflödets produktivitet och värdeadderande arbete 

under en avsedd period delat på antalet arbetare (första linjens chefer inräknade). 
• Leveranssäkerhet – Mått av leverans med rätt produkt med rätt kvalitet i rätt tid. 

Alltså den andel planerade kundorders som faktiskt levereras i tid. 
• Cykeltid (”Dock-to-dock hours”) – Tiden det tar ifrån mottagande order tills 

leverans av färdig produkt.  
• ”First Time Through” (FTT) – Kvalitetsmått som mäter i vilken grad processer 

producerar produkten rätt första gången utan omarbeting. 
• Golvyta – Det utrymme av golvet som värdeflödet tar upp under given tidsperiod 

(färdiga produkter inräknade och arbeta i processen etc.) 
• Genomsnittlig kostnad per produkt – Totalkostnad för värdeflödet under en avsedd 

tidsperiod delat med antal sålda/levererade enheter (Maskell & Baggaley, 2012). Lägg 
märke till att det står sålda enheter istället för producerade enheter i nämnaren, 
beroende på att producerade enheter eventuellt leder till överproduktion (G. DeBusk & 
C. DeBusk, 2013). 
 

De operationella prestationsmåtten ska uppdateras månadsvis (Maskell & Baggaley, 2012). 

3.4.2 Kapacitetsutnyttjandemått 
Maskell och Baggaley (2012) kategoriserar resurserna vad det gäller tillgängliga antal timmar 
för anställda och maskiner under en avsedd period. Dessa delas in enligt följande tre klasser: 

• Produktiv tid – Tid som maskin eller anställd spenderar på framställning av 
produkter. 
 

• Icke produktiv tid – Övrig annan tid som inte är värdeadderande som exempelvis 
omarbetning, reparationer, inspektioner och materialförflyttningar. 

• Tillgänglig tid – Efter att redovisningen är klarlagd för arbetskrafts- och maskintid 
vad det gäller produktiv tid och icke produktiv tid så kan en tillgänglig tid visualiseras. 

 

Kapacitetsmåtten ska uppdateras då betydande förändringar genomförts på värdeflödet 
(Maskell & Baggaley, 2012). 
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3.4.3 Finansiella prestationsmått 
Lean-produktions förändringar påverkar de finansiella prestationsmåtten i ”Box Score”, enligt 
Maskell och Baggaley (2012). Woehrle och Abou-Shady (2010) menar att ifall den uttalade 
klyftan mellan verkstadsgolvet och bokslutet ska kunna sammanlänkas så måste nyckeltalen 
överensstämma med bolagets strategi. Maskell BMA inc. (2010) menar att de vanligaste 
prestationsmåtten är följande, dock ska tilläggas att ledningen själva bör välja de poster som 
de anser är viktigast. De finansiella prestationsmåtten ska uppdateras kontinuerligt antingen 
veckovis eller månadsvis (Maskell & Baggaley, 2012). 

• Intäkter 
• Materialkostnader 
• Personalkostnader 
• Maskinkostnader 
• Övriga kostnader 
• Värdeflödets vinst 
• Marginal av intäkter 

 

3.5 Features and Characteristics 

Denna metod används för att bestämma enskilda produktkostnader. Metoden använder 
verkliga kostnader menar Maskell och Baggaley (2012). Då hänsyn tas till hela de verkliga 
effekternas påverkan på värdeflödet. Till skillnad från traditionella metoder som baserar sina 
resultat utefter standardkostnader.  En genomsnittlig enhetskostnad för respektive värdeflöde 
ersätter det traditionella systemet enligt G. DeBusk och C. DeBusk (2013). De menar också 
att enskilda produktkostnader ska tas fram med hjälp av Features and Characteristics Costing 
istället för med hjälp av transaktionsintensiva standardkostnadssystem.  

Affärsbeslut ska baseras på hela värdeflödesvinsten gentemot i det traditionella fallet som 
bara ser till lönsamheten för varje enskild produkt. Woehrle och Abou-Shady (2010) menar 
att traditionella kostnader ignorerar immateriella icke finansiella prestationsmått såsom 
kundtillfredsställelse och leveransprecision. Traditionella kostnaderna fördelas som tidigare 
nämnt genom overheadkostnader fortsätter Maskell och Baggaley (2012), vilket är 
missledande med inkorrekta kostnader på så vis att fokus ligger på de individuella 
kostnaderna för en produkt istället för att se till hela värdeflödet. 

Lean Accounting vill eliminera transaktionskostnader, därför förespråkar Maskell och 
Baggaley (2012) också den transaktionseffektivare metoden (F & C). F & C metoden är 
avsedd för att beräkna enskilda produktkostnader när de behövs. Det finns trots allt tillfällen 
då det är viktigt att veta vad kostnaden är för enskilda produkter. Till exempel då produkter 
förflyttas mellan olika värdeflöden, vilket kräver ett övergångspris.  

Värdeflöden är utformade så att gemensamma processer används för att göra liknande 
produkter. Det är därför bara nödvändigt att definiera enskilda produkter ifall de avviker från 
de övriga, eftersom vissa produkter kräver mer arbete än andra. Den huvudsakliga 
kostnadsdrivaren för tillverkning av produkter genom värdeflödet baseras på 
flödeshastigheten för de enskilda produkterna. Generellt så avgörs flödeshastigheten efter 
antalet enheter som levereras under den angivna perioden. Det är dock alltid flaskhalsen som 
avgör hur snabbt en produkt genom flödet kan tillverkas och därför bestämmer den 
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cykeltiden. Metoden F & C primära mål är att förstå hur flaskhalsresursen ska användas 
annorlunda beroende på att olika produkter använder flaskhalsen olika mycket, det vill säga 
olika lång tid. 

Här under återfinns sju steg med detaljerad beskrivning hur enskilda produktkostnader ska 
beräknas enligt F & C Costing: 

1. Beräkna kostnaden för den genomsnittliga produkten i värdeflödet 
Den genomsnittliga kostnaden i värdflödet är synonym med värdeflödeskostnaden delat med 
det antal produkter som verkligen sålts. Om division med antalet producerade produkter 
skulle ske istället, så tas inte hänsyn till hur mycket som egentligen hamnar i lager, vilket inte 
få ske enligt Maskell och Baggaley (2012). Ytterligare parameter som ska tas i beaktning är 
att kostnaderna för perioden ska motsvara de totala utbetalningarna plus avskrivningar för 
maskiner under innevarande period. Här under lyder kostnadsparametrar som ska tas i hänsyn 
till sin helhet: 
 

• Material – totalkostnad för materialanvändning som använts i produktionen under 
avsedd period. 

• Arbetskraft – Kostnad för anställda som jobbat i värdeflödet under avsedd period. 
• Leverantörer – Utbetalningar för avsedd period. 
• Faciliteter – Utbetalningar för leasade utrymmen samt verktyg för värdeflödet. 
• Maskiner – Avskrivningar från företagets register. 

 

Det finns en betydande skillnad mellan traditionella redovisningssystem gentemot Lean 
Accounting vad det gäller värdeflödeskostnaden. Skillnaden gentemot traditionell redovisning 
är att totalkostnad för material i produktion, arbetskraftskostnad och övriga kostnader är 
synonymt med täljaren medan nämnarens antal sålda enheters kostnader ökar. Så visar 
förhållandet dessa sinsemellan att producerade produkter överstiger antalet sålda produkter.  

Det finns en betydande skillnad mellan traditionella redovisningssystem gentemot Lean 
Accounting vad det gäller värdeflödeskostnaden. Vid traditionell redovisning så utförs en 
division av värdeflödeskostnaden med antalet producerade enheter, vilket främjar att lagret 
ökar. Detta eftersom att enhetskostnaden per produkt då kan upplevas sjunka. Alltså 
traditionell redovisning uppmuntrar att bygga upp lager eftersom det håller både enhets- och 
totala kostnader nere. F & C förespråkar istället en redovisningsmetod som ökar kostnaderna 
när för mycket tillverkas gentemot vad som säljs samt minskar kostnaderna när mindre 
tillverkas än vad som säljs. Följande ekvation ger en bra inblick om hur kostnadsberäkning 
sker enligt F & C: 

 (Förädlingskostnad/såld volym)+ Materialkostnad = kostnad per detalj 

Denna metod innehåller liksom materialkostnader även totalkostnad för arbetskraft och 
overhead i form av Conversion Costs (förädlingskostnader) för den angivna perioden. På 
grund av att alla aktuella kostnader belastar antalet sålda varor så synliggörs skillnaderna av 
enheter som tillverkas och vilka som verkligen säljs och i sin tur ger en tydlig bild av 
lönsamheten på rätt sätt. Conversion Costs inkluderar de totala utbetalningarna plus 
avskrivningar för angiven period. Kostnader kan minskas genom att antingen öka 
försäljningsvolymen eller minska kostnader vad det gäller arbetskraft och andra Conversion 
Costs. Tvärtom ökar kostnaden per enhet när outnyttjad kapacitet ökar eller försäljning och 
produktion minskar. 
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2. Analysera tillgänglig kapacitet  
Kostnad per enhet bestäms av genomströmmingen i värdeflödet. Det vill säga att 
genomströmningen begränsar den maximala volymen och på så vis fås en lägsta kostnad per 
enhet fram. Därför är mängden som kan säljas bestämd av värdeflödet som begränsas av 
flaskhalsen. Den genomsnittliga kostnaden bestäms då av volymen som bearbetas i flaskhals 
processen. 

3. Identifiera den huvudsakliga flaskhalsen i värdeflödet  
Flaskhalsen är den maskin (eller cell) som har minst tillgänglig kapacitet. Därför är det extra 
viktigt att denna maskin är schemalagd och optimerad. Skulle efterfrågan öka under en viss 
period så får antingen personalen jobba övertid eller så får kapacitet erhållas externt.  

4. Identifiera hur produktegenskaper och -särdrag påverkar användandet av 
flaskhalsen.  

Att definiera det primära särdraget (feature) som bestämmer takten genom maskinen är nästa 
steg. Denna feature bestämmer även strömmen genom hela värdeflödet. Därför är det viktigt 
att veta hur produktens funktioner påverkar flaskhalsresursen. Leanföretag har varit 
lönsamma inom detta område då de förenat flera processingenjörer och operatörer som är väl 
bekanta med värdeflödenas egenskaper. Med hjälp av ingående produktionsdata så kan de på 
så vis utföra välgrundade uppskattningar hur flaskhalsens resurs ska utnyttjas i förhållande till 
övriga produkter. Det är de produktegenskaper (characteristics) som ökar cykeltiden genom 
flaskhalsen som är det huvudsakliga målet att definiera. Finns inte den detaljerade 
informationen om tider tillgänglig så ska den tänkta cellen undersökas noggrannare. De flesta 
Leanföretag har redan dessa detaljerade data dokumenterade eftersom de ofta krävs vid 
förbättring av en resurs. 

5. Beräkna förädlingskostnaden genom att ta hänsyn till effekten av produkternas 
egenskaper och särdrag. 

Characteristics som påverkar cykeltiden genom flaskhalsen delas in i kategorier. Dessa 
kategorier väljs utifrån vad det är som påverkar cykeltiden.  Till exempel kan den ena 
kategorin ta hänsyn till genomloppstiden och den andra kategorin ställtiden. Det som tydligt 
utvisas av en sådan här kategorisering är att det blir billigare ju fler produkter som kan 
tillverkas(säljas) med så få ställtider som möjligt per produkt. Medan det blir dyrare per 
produkt då det tillverkas färre samtidigt som ställtiderna blir fler.  

6. Beräkna materialkostnader  
Genom två olika sätt kan materialkostnad fås fram säger Maskell och Baggaley (2012) de är 
enligt följande: 

• Faktiska kostnaden för varje komponent ifrån Bill OF Materials (BOM) och senaste 
fakturans kostnad. 

• Skapa en provmatris som avser materialkostnaden för en relevant faktor.  
 

Maskell och Baggaley (2012) säger att det är vanligt förekommande att företag först använder 
sin gamla metod när de inför F & C costing. Sedan när de väl blivit bekväma med metoden så 
börjar de använda sig av en enklare teknik. Huvudsaken är i alla fall att företaget efter att ha 
infört F & C costing slipper beräkna materialkostnader med hjälp av standardkostnader. 

7. Identifiera andra signifikanta produktegenskaper och -särdrag som ytterligare kan 
påverka användningen av flaskhalsresursen  
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Ibland upptäcker företag andra produktegenskaper förklarar Maskell och Baggaley (2012), 
som ytterligare påverkar kostnaden för bearbetning av produkten. Till exempel då anpassning 
och modifiering av flera produkter sinsemellan behövs då de ska passera genom samma 
flaskhals. 

Summering Features & Characteristics 
Allmänt föredrar Leanföretag att eliminera alla behov av standardkostnader för att mäta 
prestanda, prissätta lager och istället använda sig av F & C costing. Detta eftersom att denna 
metod är enklare att använda. Maskell och Baggaley (2012) menar att beslutstagare ställer sig 
snart frågan, ifall de vill behålla och driva ett dyrt transaktionsintensivt system för att bara 
beräkna produktkostnader, vilket ändå inte ligger till grund för något beslutsfattande därför 
borde de helt enkelt endast använda F & C costing. 
Ytterligare en anledning till att använda denna kostnadsberäkning för produkter är att den 
visar vilka produktegenskaper som kunderna antingen finner värdefulla eller inte. På så vis 
erhålls en bättre kontakt med den verkliga marknaden. Att både hänsyn tas till värde och 
kostnad med hjälp av F & C costing hjälper företaget att definiera vilka produktområden som 
behöver utvecklas så de eventuellt värdesätts mera, samt tvärtom.  

Till sist redogör Maskell och Baggaley (2012), förhållandet mellan produktkostnaden och 
produktens funktioner och egenskaper (det vill säga F & C). Detta handlar om att få insikt om 
hur produktegenskaper inverkar på produktkostnaden samt varför säljare bör ta hänsyn till 
produktionskapaciteten vid förhandling av produktpriset. 

Maskell och Baggaley (2012) påtalar att den primära faktorn för enskilda produktens kostnad 
beror på hur mycket dess F & C förorsakar flaskhalsresursen med mer eller mindre tid än 
genomsnittet av användningen.  

3.6 Värdeflödeskartläggning 

För att kunna använda de bästa tekniker vad det gäller Lean som till exempel Value Stream 
Costing, krävs en värdeflödeskartläggning. Verktyg som används inom Lean-produktion bär 
också med sig vissa negativa konsekvenser, då det bland annat finns stora icke flexibla 
maskiner. Detta gör även många chefer tveksamma till Lean (Abdulmalek, & Rajgopal, 
2007).  

Ett verktyg som fokuserar på ett värdeflödes hela produktiva process är synonymt med 
värdeflödeskartläggning (Value Stream Mapping, VSM). Detta kartverktyg kan även beskriva 
informationsflöden och dessutom sträcka sig utanför företagets gränser och kartlägga hela 
nätverk hos leverantörer (Braglia, Carmignani & Zammori, 2006). Den totala leveranskedjan 
av en produkt består av hela tidsresan från råmaterial tills då den befinner sig hos slutkunden 
med all information och material som det innebär. Ur ett värdeflödesperspektiv så prioriteras 
helheten framför enskilda processer (Abdulmalek & Rajgopal, 2007).  
 

Värdeflödeskartläggningens huvudmål är att identifiera alla slöserier i värdeflödet och 
därefter eliminera dessa (Abdulmalek & Rajgopal, 2007). Målet med värdeflödeskartläggning 
är även att hitta den kritiska produktionsbanan i flödet, för att sedan iterativt fortsätta 
processen efter nästa kritiska linje. Komplexa flöden som går samman kräver mer än en 
vanlig rak värdeflödeskartläggning. Här under återfinns sju steg som ska arbetas igenom för 
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att integrera en värdeflödeskartläggning för komplexa flöden enligt (Braglia, Carmignani & 
Zammori, 2006). 

1. Välja en produktfamilj 
2. Identifiera och dela maskiner 
3. Identifiera de viktigaste värdeflödena (eller det viktigaste värdeflödet) 
4. Kartlägga den kritiska-linjen 
5. Identifiera och analysera avfall 
6. Kartlägga det framtida tillståndet för den kritiska linjen 
7. Identifiera den nya kritiska linjen och upprepa processen 

 

1. Första steget inför det slutliga målet i form av förbättringar handlar om att välja en 
produkt eller produktfamilj (Abdulmalek & Rajgopal, 2007). Identifikationen av en 
produktfamilj vad det gäller bearbetningsfasen är att det är de produkter som passar 
igenom flest antal gemensamma eller liknande utrustningar (maskiner) i samma följd 
nedströms i processen (Braglia, Carmignani, & Zammori, 2006). 

 

2. En produkts färd genom värdeflödet består av både värdeadderande och icke 
värdeadderande arbete genom huvudflödena där grupper av produkter brukar samma 
resurser (Abdulmalek & Rajgopal, 2007). Det som kännetecknar uppdelningen av 
maskiner är att finna just de maskiner som mer än en produktfamilj passerar igenom. 
Layoutstrukturen för maskiner som är avsedda för samma produktfamilj gynnas avsevärt 
på så vis att maskinerna blir självständiga i form av ett ”Cellular Manufacturing System” 
(CMS). Däremot ifall maskiner delas av olika produktfamiljer (extern delning), så ställer 
detta till det för layoutstrukturen. Då det blir omöjligt att arbeta med oberoende 
tillverkningsceller. Tillverkningen av produkter blir alltså betydligt mer komplicerad 
genom att de tvingas flytta kors och tvärs mellan maskiner som bearbetar en eller flera 
olika produktfamiljer. Därför är det verkligen viktigt att identifiera vilka maskiner som 
används av mer än en produktfamilj (Braglia, Carmignani & Zammori, 2006).  

 

3. Det finns ingen garanti för att förbättra och effektivisera ett värdeflöde med hjälp av en 
värdeflödeskartläggning, speciellt inte om produktionsprocessen består av flera flöden 
som går samman förklarar Braglia, Carmignani och Zammori (2006). Därför bör 
kartläggningen börja med att identifiera huvudvärdeflödet. Huvudmålet med att 
genomföra en värdeflödeskartläggning är att minska ledtiden genom processen. Den 
kritiska linjen ska därför identifieras eftersom den i första hand bör minska sin ledtid för 
att verkligen få utslag i form av total minskad ledtid. 

 

4. Det kritiska värdeflödet granskas genom analys av flödesuppgifter och materialflöden 
enligt insamling av följande uppgifter fortsätter Braglia, Carmignani och Zammori (2006). 

 
Informationsflöde: 
• Typ av order som släpptes av kunder (planerat, etc. ) 
• Typ av order som släpps för första primära underleverantör 
• Beställningsfrekvensen 
• Prognosfrekvensen 
• System för produktionsplanering 
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• Tidsram för produktionsplanering 
 
 
Maskiner: 
• Ställtid 
• Maskintid (processtid i maskin) 
• Cykeltid 
• Antal operatörer 
• Antal skift och timmar/dag 

 

Produktionsflöde: 
• Genomsnittlig efterfrågan 
• Sändningsfrekvens 
• Pallars dimensioner 
• Tillverkningssatser (storlek på batcher) 
• Lagernivåer 
• Vilken typ av flöde? (dragande (pull) eller tryckande (push)) 

 

Ytterligare information måste tas fram för att kunna kartlägga det kritiska värdeflödet fullt ut 
och det är att få mer detaljerad information om respektive extern delad maskin menar Braglia, 
Carmignani och Zammori (2006). Det vill säga den exakta tid varje maskin lägger på varje 
produktfamilj, för att få fram splitt mekanismer (fördelningsnycklar). 
 

5. Analyser görs för att hitta icke värdeadderande aktiviteter. Dessa kan delas upp i ren 
ineffektivitet hos personal eller om det beror på konsekvensen av att själva huvudflödet 
har tillförsel av ett sekundärt flöde (i form av en extern delning). Tillförseln av det 
sekundära flödet har möjligtvis inte den effektivitet som den bör. Detta gör att 
driftstoppen som följden blir lämpligen registreras som ”dödtid”, ”brott” eller ”brist på 
operatör”, för att snabbare kunna identifiera orsaken till driftstoppet 
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4. Empiri/Nulägesbeskrivning 

Kapitlet behandlar den information som samlats in under arbetets gång i form av intervjuer 
och observationer på fallföretaget Isaberg Rapid.  

4.1 Företagsbeskrivning 

Isaberg Rapid grundades år 1936 i Hestra Småland, av Olle Westlund. Företaget började med 
att tillverka celluloidfodral för kartor, körkort och ransoneringskort samt hårpapiljotter och 
cykelpumpar. I den dåvarande produktionen användes tyska häfttänger, den tyska fabriken 
bombades under andra världskriget och kunde därmed inte leverera. Det var då idén om att 
tillverka och utveckla egna häfttänger väcktes. Isaberg Rapid har sedan dess varit verksamma 
inom häftbranchen och är idag ett världsledande företag inom denna. Isaberg Rapids 
huvudkontor är fortfarande lokaliserat i Hestra, där de nu utvecklar, tillverkar, marknadsför 
och säljer kontorshäftare, häftverktyg, limpistoler samt elektriska insatshäftare till ledande 
tillverkare av kopiatorer och skrivare.  Isaberg Rapid koncernen har även en filialfabrik i 
Shanghai (Kina) inklusive säljkontor över hela världen med försäljning till över 130 länder, 
cirka 1100 anställda och med en nuvarande omsättning på drygt 500 miljoner. Isaberg ägs 
sedan mars år 2010 av Esselte Corporation, efter att Esselte köpte Isaberg Rapid år 2010 så 
har Lean arbetet blivit ännu mer intensivt och även strategisk. 

4.2 Produktionsbeskrivning av fallföretaget  

Isaberg Rapid jobbar praktiskt med Lean i produktionen, de gjorde en omflyttning i 
produktionen för drygt två år sedan, vilket var en intensivare omflyttning av maskiner. Med 
anledning av att de har runt hundra maskiner totalt, så tog denna operation cirka 1,5 år i sig att 
genomföra. Detta genomfördes för att anpassa komponenttillverkningen till liknande 
huvudflöden genom fabriken för att få bort många inbördes transporter kors och tvärs. Det vill 
säga så att liknande produkter särskiljer sig från andra för att skapa bättre ordning i 
produktionen. Tidigare stod dessutom maskiner tätare, vilket skapade oordning. De är dock 
inte nöjda utan jobbar hela tiden med ständiga förbättringar för att fortsätta utveckla flödena.  

Idag arbetar Isaberg Rapid med att försöka tydliggöra värdeflöden, vilket Felixson1 själv 
säger har skapat lärdom för medarbetarna som utförde kartläggningarna. Dock så har de inte 
haft någon större nytta av resultatet utöver det.  Bland annat därför att det är svårt att allokera 
de trettio anställda mellan de hundra resurserna fördelade till respektive värdeflöde. Detta gör 
det svårt vad det gäller att organisera produktionen via tydliga värdeflöden, se figur 3. 
Problemet med att allokera personal beror också på att de har stora kapacitetsvariationer, 
eftersom det skiljer något enormt mellan olika produkter. Till exempel så tillverkas K1 som är 
den vanligast producerade produkten lite mer än två tusen stycken av om dagen gentemot 
HD9 som görs tio tusen av om året.  Det finns till och med komponenter som bara tillverkas 
ett styck per dag i genomsnitt.  

                                                
1 Boel Felixson – Teknisk Chef, Isaberg Rapid AB 
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Fallföretaget har ett eget Kaizen kontor precis ovanför en komponenttillverkningshall där de 
genomfört flera värdeflödeskartläggningar för flera produktfamiljer. Det som ställer till det 
för dem  

när de ska göra värdeflödeskartläggningar är konstant att alla produktfamiljer förutom den 
som säljer bäst nämligen K1 inte är speciellt lika vad det gäller ingående komponenter. Till 
exempel har de totalt 47 produktfamiljer varav produkterna i familjen kan skilja sig stort med 
avseende på ingående komponenter, vilket ytterligare försvårar värdeflödeskartläggningen. 

 

 

Figur 3 - Produktionsvisning 

Isaberg Rapid tillverkar och bearbetar alla detaljer själva förutom plast- och el-detaljer till 
deras produkter. Detta gör att de har väldigt många olika tillverkningsprocesser. Många 
detaljer som ingår i en häftare kräver på grund av högprecision väldigt snäva 
konstruktionstoleranser. Detta medför stora krav på stabila tillverkningsprocesser, idag har de 
cirka åtta till nio stycken inrapporterade produktionsproblem per dag. Detta medför 
svårigheter med att hålla tillverkningsprocesserna stabila.  För att förbättra produktionen 
använder de sig delvis av olika mätetal, dessa är följande: 

• Leveransprecision  
• Produktionsvärde – volym 
• Lager i from av: 

- Faktiskt värde i lager av rå-, semi-, färdigt material 
- Täcktid – Tillgängligt lager med hänsyn till förväntad efterfrågan 
- Lageromsättning 
- Servicenivå 
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• Produktivitet i from av: 

- Försäljning per anställd 
- Standard produkter per anställd 
- Operations equipment efficiency (OEE) 
- Head count  
- Produktions resultat 
- Produktions antal  
- Skrotvärde 
- Sjukfrånvaro 

 
I produktionen genomförs en så kallad dagligstyrning, där går de igenom 
produktionsplanering och ytterligare ett antal mätetal dag för dag. De mätetalen är: 

• Produktions antal – per område 
• Head count – per område 
• Leveransprecision 
• Störningar 

 
När Isaberg Rapid startade med Lean strategin, tog de hjälp av en Sensei för att bland annat 
införa orderstyrningssystemet Kanban.  Syftet med deras Kanbansystem är att korta ledtider 
samt att kontrollera - och minska lagernivåer. För att kunna minska lagernivåer minskar de 
batch-storlekar och ställtider. I samband som de minskar batch-storlekar synliggör de även 
problem som tidigare buffrats av större batch-storlekar. Minskade lagernivåer har dessutom 
genererat kortare ledtider. Kanbansystemets faktiska effekter har gjort det möjligt att 
producera med jämn- och kontrollerad takt, vilket även har främjat förmågan hos 
produktionsplanering och inköp att anpassa sig till efterfrågan. Kanbansystemet utgör idag en 
av deras strategier inom Lean arbetet, eftersom att det motverkar kapitalbindning och ökar 
lageromsättningshastigheten etc. Idag är Isaberg Rapids lageromsättning på 60 dagar. 
 

4.2.1 Produkt/-flödesbeskrivning 
I fabriken i Hestra har Isaberg Rapid delat in produktfamiljerna i tre affärsområden dessa är, 
Office, Tools och Rapid inside solutions (RIS). Affärsområdena består av totalt 47 stycken 
produktfamiljer, dessa är inte tydligt fördelade via värdeflöden utan endast grovt sorterade via 
affärsområdena. Respektive affärsområde har dock tydligt skilda distributionssätt.  

4.2.2 Office 
Office produkterna, passerar häng/trumytbehandlingen- och pulverlackeringsprocesserna. 
Office produkterna, styrs via kundorder och Kanban. Produkterna som ingår i affärsområdet 
är enligt följande tabell 5. Vars flöde genom fabriken beskrivs i figur 4. 
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Tabell 4 - Office produkter 

Affärsområde Produktkategori Produktfamilj 
Office Juwel Juwel 
Office Juwel Juwel 2000 
Office Juwel Combi 
Office Juwel K1 textile 
Office K1 K1 
Office K2 K2 
Office K2 HD12 
Office K2 HD9 
Office K2 DUAX 
Office El-häftare A2EL 
Office El-häftare 90E 
Office El-häftare 100E 
Office El-häftare 105E 
Office El-häftare 106E 
 

Flödesbeskrivning 
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Figur 4 - Office flödesbeskrivning 
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4.2.3 Tools 
Tools produkterna, passerar både häng/trumytbehandlingen- och pulverlackeringsprocesserna. 
Alla Tools produkter styrs via Kanban. Produkterna som ingår i affärsområdet är enligt 
följande tabell 6. Vars flöde genom fabriken beskrivs i figur 5. 

Tabell 5 Tools produkter 

Affärsområde Produktkategori Produktfamilj 
Tools Plåtpistol R33 
Tools Plåtpistol R34 
Tools Plåtpistol R353 
Tools Plåtpistol R23 
Tools Plåtpistol R14 
Tools Plåtpistol R153 
Tools Plåtpistol R36 
Tools Plåtpistol R28 
Tools Plåtpistol R30 
Tools Hammare R11 
Tools Hammare R19 
Tools Hammare R54 
Tools Hammare R311 
Tools Plastpistol R53 
Tools Plastpistol R253 
Tools Plastpistol MS 4,1 
Tools Plastpistol MS840 
Tools Plastpistol MS800 
Tools Plastpistol MS853 
Tools Plastpistol R453 
Tools Plastpistol R83 
Tools Plastpistol R64 
Tools Plastpistol R13 
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Flödesbeskrivning 
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Figur 5 - Tools flödesbeskrivning 

4.2.4 Rapid Inside Solutions (RIS) 
RIS-produkterna passerar endast häng/trumytbehandlings processerna och styrs endast vi 
kundorder. Produkterna som ingår i affärsområdet är enligt följande tabell 7. Vars flöde 
genom fabriken beskrivs i figur 6. 

Tabell 6 - RIS produkter 

Produktgrupp Toppnamn Produktfamilj 
RIS RIS/kassette R6102 
RIS RIS/kassette R615 
RIS RIS/kassette R900 
RIS RIS/kassette R952 
RIS RIS/kassette 5050e 
RIS RIS/kassette 5080e 
RIS RIS/endast kassette R5025 
RIS RIS/endast kassette R5020 
RIS RIS/endast kassette R520 
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Flödesbeskrivning 

Lager	  i	  Hestra

Kund

Häng-‐&	  
trumytbehandling

Leverantör

Komponettillverknin
g,	  

förnicklingsdetaljer

R615

R900/600

Kassette

RIS

 

Figur 6 - RIS flödesbeskrivning 
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4.2.5 Produkter 
Några av de produkter som flödar genom affärsområdena Office, Tools och RIS visualiseras i 
figur 7. 

 

Figur 7 - Häfttång Rapid K1 och El-häftare Rapid Supreme 5025e 

   

4.3 Ytbehandlingsprocesser 

Hängytbehandling 

 

Figur 8 - Enkel beskrivning hängytbehandlingsprocessen 

Figur 8 ger en förenklad beskrivning av hur hängytbehandlingsprocessen ser ut på Isaberg 
Rapid. Där genomloppstiden för en skena med detaljer på är cirka en timme. Alltså ifall 
hängförnicklingsanläggningen skulle stått helt tom och första körningen går igång utan 
tidigare buffert så tar det en timme innan första skenan är färdig. På Isaberg Rapid så finns det 
dock alltid en buffert, vilket gör att en skena idealt sett blir färdig var 6-7 minut. Detta betyder 
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att det går ungefär 10 stycken skenor genom hängförnicklingen per timme. Det finns två 
tvärtransportörer liknande traverser vars den ena av dem har som uppgift att ta från 
pålastningsbufferten och transportera den till Lut- och elavfettningen i början av 
hängförnicklingsprocessen. Medan den andra tvärtransportören efter varmsköljningen 
transporterar de färdigbehandlade detaljerna till avlastningen. Det finns totalt 9 
lastningsbufferar att tillgå, varav 6 stycken är pålastningsbuffertar och 3 stycken är 
avlastningsbuffertar.  

Trumförnickling 

 

Figur 9 - Enkel beskrivning trumförnicklingsprocessen 

Figur 9 ger en förenklad beskrivning av hur trumförnicklingsprocessen ser ut på Isaberg 
Rapid. Trumförnicklingen behandlar oerhört små detaljer där det tar 16 minuter per trumma, 
det vill säga 16 minuter för varje trumma. Trumförnicklingen har en buffert och kan därför 
vara obemannad i 4 timmar. För övrigt så sköter sig det mesta självt genom att det finns en 
travers som flyttar trumman när detaljerna varit tillräckligt länge i ett bad till nästa steg. På - 
och avlastning som sker på samma plats, i teorin är det en halv person som har ansvar för 
maskinen. Detaljerna sköljs i båda riktningarna, det vill säga både innan och efter detaljerna 
ytbehandlats.  

Pulverlackering 
Pulverlackeringen går vanligtvis med hastigheten 1,26 meter/minut, men har kapacitet att gå 
upp till 3 meter per minut om personalen hinner hänga på och ta av detaljer i högre hastighet. 
Ställtiden skiljer sig beroende på vilken färg som nyss använts. Ska en batch med samma färg 
användas igen så blir ställtiden 2 meter till skillnad från om färgen går från svart till en utav 
blandkulörerna så blir ställtiden närmare 7 minuter beroende på att rengöringen måste utföras 
mycket noggrannare. Resultatet av hur lackering blir kan först urskiljas efter 30 minuter ifrån 
starten, det vill säga i från påhängningen. Det ska också tilläggas här att det finns oerhört 
många olika kulörer och nyanser utav alla färger. Så går exempelvis en körning med vitt till 
en annan körning med vitt så kan även det vara avancerat. Pulverlackeringen ser ut enligt 
följande figur 10. 
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Figur 10 - Enkel beskrivning pulverlackeringsprocessen 

1. Här står en person och hänger på (eller plockar av) detaljer på enkelkrokar eller 
fixturer, beroende på hur stora komponenterna är. (Generellt större komponenter på 
krokar och mindre komponenter på stativ). 

2. I tvätten går komponenterna genom en tvätt och två sköljare. 
3. Efter tvätten passerar komponenterna vattentorken för att inte vara blöta när de ska in 

lackeringsboxarna. 
4. Det finns tre lackeringsboxar. Två stycken permanenta boxar för svart respektive vit 

pulverlack i olika nyanser. Samt en för övriga blandkulörer. När exempelvis vita 
komponenter ska pulverlackeras så passerar de även genom de andra två boxarna som 
då är avstängda. 

5. Efter lackeringen så måste pulverlacken fästas på komponenterna, därför åker de 
igenom en härd ugn. 

6. Slutligen åker komponenterna genom en kyl zon som gör att de sedan kan plockas av 
utan att vara för varma. 
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4.4 Produktkalkylering på fallföretaget 

Alla kostnader som uppstår på Isaberg Rapid är allokerade till olika kostnadsställen, där 
ytbehandlingsprocesserna tillhör kostnadsställe 7410 och 8410. I kostnadsställe 7410 ingår 
häng- och trumytbehandlingen och i 8410 ingår pulverlackeringen. Kalkyleringsmetoden är 
den samma oavsett kostnadsställe. När kostnader i förväg ska kalkyleras för de produkter som 
flödar igenom dessa kostnadsställen, används en standardtid för respektive detalj. När en helt 
ny detalj ska produceras genomförs en processtidsuppskattning genomen en jämförelse av 
detaljens storlek och bearbetningsmetod med redan befintliga detaljer.  

För att beräkna standardtiden tar de hänsyn till processtid, standardkvantitet, årskvantitet och 
eventuell ställtid se tabell 8. Standardtiden multipliceras sedan med direktlön (DL) och 
tillverkningsomkostnad (TO) som är specifika för respektive kostnadsställe se tabell 9. 
Efterkalkyl genomförs månadsvis endast genom uppföljning av DL och TO på respektive 
kostnadsställe.  

Tabell 7 - Standardtidsberäkning 

 ((Årskvant./ OM(STD kvant.=0; då=Årskvant; annars=STD kvant)) * Ställtid) + 
((Processtid/Processtidmätt för antal)*Årskvant.) = Tidsåtgång årskvant.  

Kostnadsställe Operation Årskvant. STD 
kvant. 

Processtidmätt 
för antal 

Ställtid 
[TIM] 

Processtid 
[TIM] 
(för 
100st.) 

Tidsåtgång 
årskvant. 
(TIM) 

8410 
Lackering 
A100 
Frontplåt 

465st 500st 100st 0 0,0372 0,17 

7410 
Förnickling 
J2 
Lillskänkel 

20 200st 3 200st 100st 0 0,0145 2,929 

 

Tabell 8 - Kostnadsberäkning 

 (Tidsåtgång Årskvant/årskvant) = Tidsåtgång st.) 

Kostnadsställe Operation Tidsåtgång(TIM) DL(TIM) TO(TIM) Styckkostnad 

8410 
Lackering 
A100 
Frontplåt 

0,0003717 1 726 kr 1 827 kr 1,32 kr 

7410 
Förnickling 
J2 
Lillskänkel 

0,000145 2 209 kr 2 339 kr 0,66 kr 
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5. Analys 

Kapitlet analyserar varför företag som tillämpar Lean-produktion har behov av en 
förändrad kalkyleringsmetod. Hur denna kalkylerings metod ska genomföras, även 
reflektioner kring hur andra Lean- och ytbehandlingsföretag kalkylerar. Kapitlet analyserar 
dessutom vilka metoder fallföretaget skulle kunna tillämpa redan idag. 

5.1 Behov av förändrad kalkyleringsmetod 

Isaberg Rapid blev uppköpta av Esselte år 2010, Lean har sedan dess varit deras övergripande 
strategi.  Detta initierade produktionsfilosofin Lean-produktion, som innebär att eliminera 
slöserier etc. Detta gör Isberg Rapid genom att minska batch-storlekar, ställtider och 
kontrollera produktionsflödet med Kanban etc. 
 
Rapid har väldigt många olika tillverkningsprocesser, där tre ytbehandlingsprocesser utgör två 
av flera kostnadsställen i fabriken. Produkterna som passerar genom respektive kostnadsställe 
kostnadsberäknas i grunden av en processtid, som med ett påslag i form av direkt löne- och 
overheadkostnad fastställer den slutgiltiga produktkostnaden. Enligt Ruiz-de-Arbulo-Lopez, 
Fortuny-Santos, Cuatrecasas-Arbós, (2103), Chiatini, (2012) är detta ett traditionellt 
kostnadsredovisningssystem som är anpassat för tillverkning i stora batcher.  

Enligt Lean-produktion ska tillverkning ske i små batcher, därför vill också Isaberg Rapid 
tillämpa ett kostnadssystem som stödjer denna strategi. Detta gör alltså inte de traditionella 
kostnadssystem, eftersom i samband med att batch-storlekar reduceras, fördelas en allt större 
andel av overheadkostnaden på varje produkt. Overheadfördelningen mellan produkterna blir 
då väldigt osäker och till slut blir den även missvisande enligt Darabi, Moradi och Toomari 
(2012).  Chiatini (2012) påpekar också svagheter med overheadfördelningar, detta tillexempel 
när effektiviseringar genomförs som bara påverkar en av flera produkter vilka passerar genom 
samma kostnadsställe.  

Fallföretaget borde därmed använda sig av Lean Accounting vars syfte är att förse användbar 
information till de som implementerar och upprätthåller Lean-produktion (Maskell, 2000).  
Hosseini Aghdaei (2012) menar likaså, att det är nödvändigt för organisationer som tillämpar 
Lean- produktion att tillämpa Lean Accounting. 

I avsikt att inte allokera stora produktionskostnader via overheadfördelningar för varje 
produkt via kostnadsställen, ska företag som tillämpar Lean Accounting istället direkt allokera 
produktionskostnader via värdeflöden. Produktkostnader enligt Lean Accounting ska därmed 
baseras på respektive värdeflödeskedja och inte på respektive kostnadsställe, detta kallas 
Value Stream Costing (Ruiz-de-Arbulo-Lopez, Fortuny-Santos, Cuatrecasas-Arbós 2013). 

För att kunna tillämpa Value Stream Costing är det enligt Maskell och Baggaley (2004) 
nödvändigt att företag har uppnått en mognadsfas i sitt Lean arbete. Rapid har delvis uppnått 
denna mognadsfas, där deras nuvarande status för respektive kriterier är enligt följande: 

1. Företaget är organiserat kring värdeflödeskedjor.  
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Abdulmalek och Rajgopal (2007) skriver att första steget i en värdeflödeskartläggning 
handlar om att välja en produktfamilj. Enligt Braglia, Carmignani och Zammori (2006) 
kännetecknas en produktfamilj av att de ingående produkterna använder flertalet 
gemensamma resurser. I Isaberg Rapids fall så har de klart uppdelade produktfamiljer, 
men eftersom dess komponenter kan skilja mycket vad det gäller ingående detaljer så 
använder inte många av dessa samma resurser. Enligt Braglia, Carmignani och Zammori 
(2006) så gynnas layoutstrukturen kraftigt av att samma resurser i stort sett bara bearbetar 
produkter ifrån samma produktfamilj, en annan benämning på detta är “Cellular 
Manufacturing System”(CMS).  
 
Isaberg Rapid är för nuvarande grovt organiserat via värdeflöden. Det är tre stycken 
värdeflöden som är uppdelade efter tre stora produktområden. Produktområdena är 
Office, Tools och Rapid Inside Solutions (RIS). Styrkan med dessa värdeflöden är att de 
har tre tydligt avgränsade kunder. Nackdelarna är framförallt att värdeflödeskedjorna 
Office och Tools ständigt korsar varandra, vilket skapar omfattande spindelnät. 
Anledningen till detta är att tillverkningen totalt sett består av 47 olika produktfamiljer 
med flera produktvariationer inom varje familj (förutom bästsäljande K1 som kan 
generaliseras som ett CMS). Detta gör att tillverkningen av produkterna blir alltmer 
komplicerade beroende på att komponenterna tvingas flytta kors och tvärs mellan 
maskiner som bearbetar produkter från flera olika produktfamiljer förklarar Braglia, 
Carmignani och Zammori (2006). Abdulmalek och Rajgopal (2007)  beskriver också att 
produktens färd genom värdeflödet består av både värdeskapande och icke 
värdeskapande arbete, där det icke värdeskapande arbetet blir mer omfattande när samma 
resurser får bruka flera produktgrupper. Således så krävs det anpassning och modifiering 
mellan flera produkter när de passerar igenom samma kritiska resurs påpekar Maskell och 
Baggaley (2012).  
 
Isaberg Rapid har ändå strukturerat upp komponenttillverkningen via flödesgrupper så att 
liknande produkter särskiljer sig från mängden till stor del, vilket har skapat tydligare 
huvudflöden med mer värdeskapande arbete genom produktionen även om det finns mer 
att genomföra vad det gäller fortsatta förbättringar medger Felixson1. En annan nackdel 
som försvårar omständigheterna för att särskilja värdeflödet ytterligare är de stora 
monumenten som består av tre ytbehandlingsprocesser i slutet av tillverkningen, det vill 
säga ytbehandlingsprocesserna. De begränsar respektive värdeflödes fortskridande 
produktion av mindre batcher. Abdulmalek och Rajgopal (2007) menar att många chefer 
är tveksamma till Lean just av denna anledning.  Darabi, Moradi och Toomari (2012)  
beskriver hur de tekniska faktorernas påverkan kan förenkla komplexa flöden med 
tillexempel multifunktionella och flexibla maskiner, vilket idag många traditionella 
företag saknar. Modig och Åhlström (2012) menar dessutom att det uppkommer 
svårigheter i företag enligt massproduktionsfilsofin med dess suboptimerade öar. Således 
påvisar Abdulmalek och Rajgopal (2007) betydelsen av att värdeflöden ska ses ur sin 
helhet framför enskilda processer.  
 
Isaberg Rapid arbetar fortfarande med att försöka lösa detta komplexa problem och har 
därför inte uppnått den optimala fasen med att organisera företaget kring värdeflöden.  
 

 
 

                                                
1 Boel Felixson – Teknisk Chef, Isaberg Rapid AB 
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2. De anställda är tilldelade platser i värdeflödeskedjor med få 
överlappningar och med få till antalet delade tjänster. 

 
Maskell och Baggaley (2004) menar att det krävs ett flertal punkter som visar på om ett 
företag är i mognadsfasen för Value Stream Costing. En av dem handlar om att anställda 
har tilldelade platser i värdeflödeskedjor med få överlappningar samt få antal delade 
tjänster mellan värdeflödena. Således klargör Bicheno (2006) att direkta kostnader ska 
eftersträvas så gott det går, genom att knyta kostnader direkt till produktionslinor och i 
bästa fall till specifika produkter. Isaberg Rapid tillverkar väldigt många komponenter 
själva ”in house” och har för närvarande inte tillräckligt stora tillverkningsvolymer på 
respektive produkt för att kunna allokera en anställd i komponenttillverkningen till 
respektive värdeflöde. Av den anledningen måste därför Isaberg Rapid fördela en 
anställds arbetstimmar över mer än ett värdeflöde, som annars hade varit det ideala. 
Därför är det svårt tilldela respektive anställda arbetsuppgifter till enbart ett värdeflöde, 
vilket gör att Isaberg Rapid inte har nått upp till denna fas.    
 
 
3. Inköp och tillverkning är anpassade till efterfrågan, med låga och 

stabila lager. 
	  

Bicheno (2006) menar att det är betydelsefullt att rapportera lagernivåernas ökningar och 
minskningar. Isaberg Rapid använder sig av Kanban- och orderstyrning och är därmed 
väl anpassade till efterfrågan och har samtidigt bra kontroll på sina lager, eftersom de 
följer upp med mätetal i form av faktiskt värde i lager med olika statusbenämningar enligt 
rå- material, produkter i arbete och färdiga produkter. Lagervärderingar ska endast 
registreras enligt råmaterialets värde menar Bicheno (2006) eftersom inget värde ska 
adderas i form av lagervaror. Rapid mäter även sin lageromsättningshastighet som för 
nuvarande är runt 60 dagar, det vill säga med hastigheten 6 ggr/år. De mäter även täcktid 
och servicenivå för lagret. Servicenivån, vilket Maskell och Baggaley (2012) också har 
som operationellt mått i form av leveranssäkerhet handlar om i vilken mån produkten 
levereras i rätt tid med rätt kvalitet och modell. Isaberg Rapid har bra kontroll på sina 
lager. Därför har de också kunnat anpassa inköp och tillverkning till efterfrågan, vilket 
gör att denna fas är uppnådd. 

4. Produktionsprocesserna är under kontroll med låga variationer, få 
incidenter, korta ledtider och med en kontrollerad takt. 
 

Isaberg Rapid har cirka åtta till nio stycken inrapporterade incidenter per dag i 
produktionen. Enligt Felixson består dessa incidenter till en tredjedel av 
produktionsproblem, en tredjedel av bristande beredning och en tredjedel av för snäva 



40 

konstruktionstoleranser. Bristande beredning ska enligt Felixson bero på bristande 
kompetens i komponenttillverkningen som i sin tur beror på ett stort antal maskiner till en 
låg volym av respektive produktgrupp. Konstruktionstoleranserna ska enligt Felixson 
bero på bland annat att häftklammern kräver väldigt bra styrning och desto tunnare 
klammern är desto mer styrning krävs. Detta sätter i sin tur höga krav på produktionen. 
Trots att produktionen har många incidenter så lyckas Rapid hålla en jämn 
produktionstakt och korta ledtider. Denna fas är därför endast delvis uppnådd.   

Enligt kriterierna så har alltså Isaberg Rapid inte uppnått mognadsfasen och är därför inte 
redo att använda sig av Value Stream Costing, vilket medför att de inte kan använda Lean 
Accounting fullt ut. För att uppnå mognadsfasen har Isaberg Rapid ett omfattande arbete kvar, 
det mest kritiska är att organisera företaget via värdeflöden, vilket reflekteras kring ytterligare 
i diskussionen.   

5.2 Produktkalkylering enligt Lean Accounting 

Maskell och Baggaley (2004) påpekar vikten av att eliminera onödiga transaktioner, det vill 
säga slöserier som det traditionella kostnadsberäkningssystemet ger upphov till. I det 
traditionella systemet kalkyleras kostnader för varje kostnadsställe, där varje enskild produkt 
får ta dela av kostnadsställets kostnad genom en standardtid.  

Enskilda produktkostnader bestäms och beräknas sedan via direkta löne- och 
tillverkningsomkostnader. Dessutom menar Darabi, Moradi och Toomari (2012) att de 
traditionella kostnadssystemen ofta fördelar stora overheadkostnader felaktigt mellan olika 
produkter när batcher blir allt mindre.   

Istället för att beräkna kostnader via olika kostnadsställen, beskriver (Ruiz-de-Arbulo-Lopez, 
Fortuny-Santos, Cuatrecasas-Arbós 2013) att kostnader enligt Lean Accounting och Value 
Stream Costing ska beräknas via tydligt definierade värdeflöden. Förutsättningarna för dessa 
värdeflöden är då att lika produkter flödar.  

För att kunna använda Value Stream Costing måste Isaberg Rapid som tidigare konstaterat, 
uppnått en mognadsfas (Maskell & Baggaley (2004). När mognadsfasen är uppnådd räcker 
det därefter att endast kontrollera kostnaden för genomsnittsprodukten i respektive värdeflöde 
och därmed minskar även behovet av onödiga transaktioner. Värdeflödens genomsnittliga 
kostnader, kapacitetsutnyttjanden och mätetal ska även sammansställas för enkel 
kommunicering och utvärdering i en Box Score.  

Enskilda produktkostnader ska endast tas fram när det är nödvändigt, dessa särskiljs och 
beräknas då fram via metoden F & C (Maskell, Baggaley & Grasso, 2012). F & C metoden 
särskiljer enskilda produktkostnader från genomsnittsprodukten i värdeflödet, genom att ta 
hänsyn till dennes signifikanta särdrag. Detta medför att ingen osäker overheadfördelning 
genomförs och samtliga kostnader kan på så vis rätt allokeras. 

För att illustrera Lean Accounting, anta att Office, ett av de tre grovt resultatberäknade 
affärsområdena på Isaberg Rapid utgör ett värdeflöde. En sammanställning av 
”Officevärdeflödet” skulle i en Box Score se ut enligt följande, se tabell 10. Observera att 
Box Score ska vid normal användning uppdateras veckovis. Företag ska dessutom själva välja 
de poster som de vill använda i sin Box Score enligt Maskell och Baggaley (2004)  
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Tabell 9 - Box Score över affärsområde Office  

Montly	  numbers	   Office	  "value	  stream" Current	  
state

Value	  stream	  perfomance	  measures Productivity	  ($/person	  in	  the	  value	  stream)
On	  time	  shipment	  to	  customer	  request
Inventory	  days
First	  pass	  quality
Average	  Product	  Cost 16,9169	  kr	  	  	  	  
Employee	  Engagment	  in	  Lean

Value	  stream	  capacity Productive	  time	  % 72%
Non-‐productive	  time	  % 18%

	   Aviable	  time	  % 10%
SALES   (Total = IS 5) 3	  983	  775	  kr	  
MATERIALS / SOURCED GOODS : 1	  907	  470	  kr-‐	  

Value	  stream	  financials PROCESSING COSTS : 2	  455	  072	  kr-‐	  
OCCUPANCY COSTS : 62	  661	  kr-‐	  	  	  	  	  	  	  
OTHER COSTS : 1	  769	  kr-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ADJUSTED GROSS PROFIT  (Total = IS 18) 443	  197	  kr-‐	  	  	  	  	  
Return	  on	  revenue -‐11%

12% Hurdle	  Rate	   -‐23%  

Enligt Maskell, Baggaley och Grasso (2012) behövs endast enskilda produktkostnader när en 
produkt ska förflyttas från en division eller ett värdeflöde till ett annat. I dessa fall ska 
enskilda produktkostnader vägas från värdeflödets genomsnittliga produktkostnad, vilka 
avgörs av dennes påverkan i flaskhalsen. Kostnadsdrivaren antas alltså vara den enskilda 
produktens flödeshastighet genom flaskhalsen. Denna metod kallas för Features & 
Characteristics (F & C). För att vidare illustera metoden anta att produktfamiljen K1 i det 
antagna värdeflödet Office ska kostnadsberäknas och att flaskhalsen för K1 är 
hängytbehandlingen, enligt följande figur 11.  

 
Figur 11 - Identifiering flaskhals 

För att bestämma produktfamiljen K1s flödeshastighet genom hängytbehandlingen i 
förhållande till den genomsnittliga produkten, måste de särdrag som karaktäriserar K1 
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fastställas. För att bestämma särdragen som påverkar flödeshastigheten genom 
hängytbehandlingen måste hängytbehandlingens cykeltider analyseras. Anta att nedanstående 
figur 12 illustrerar en häng-rail där detaljer hängs upp inför ytbehandling.  

 

 
Figur 12 - Cykeltidspåverkan Häng-rail ytbehandling 

 

 

 

Cykeltids	  påverkande	  faktorer: 
• Antalet	  detaljer	  per	  produkt	  som	  ryms	  

på	  en	  Rail/Stock	  keeping	  unit	  (SKU)	  	  
• De	  ingående	  detaljernas	  storlek	  	  

	  
Särdrags	  bedömning: 

• Genomsnitt	  av	  antal	  detaljer	  per	  
produkt	  per	  Rail/SKU	  	  
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En detaljerad bedömning av särdrag av de produktfamiljer som passerar hängytbehandlingen, 
kan ske enligt följande tabell 11. 

Tabell 10 - Eventuell fördelningsmetod bedömning särdrag 

Bedömning	  av	  Characteristics
Häng-‐ytbehandling

Takttid 7 min/Rail

Familj

Genomsnitt 
antal 

detaljer per 
SKU/rail

Andel Andels 
indelning Rail

Viktad 
genomsnitts 

tid (min)

Genomsnitt 
antal 

detaljer per 
familj

Genomsnitts 
tid per 

familj (min)

MS	  4,1 0 0,00% 0
R5025 0 0,00% 0
R5020 0 0,00% 0
R6102 0 0,00% 0
R520 0 0,00% 0
R615 0 0,00% 0
R11 313 1,33% 418 0,0168 2,83 0,047
5050e 350 1,48% 418 0,0168 3 0,050
5080e 350 1,48% 418 0,0168 3 0,050
R900 359 1,52% 418 0,0168 2,33 0,039
R33 392 1,66% 418 0,0168 3 0,050
R34 392 1,66% 418 0,0168 3 0,050
R353 408 1,73% 418 0,0168 2,8 0,047
R311 416 1,76% 418 0,0168 3 0,050
Combi 420 1,78% 418 0,0168 2 0,034
R153 428 1,82% 418 0,0168 2,8 0,047
R54 434 1,84% 418 0,0168 3 0,050
K1	  textile 443 1,88% 418 0,0168 3 0,050
R952 448 1,90% 418 0,0168 2 0,034
K1 456 1,94% 418 0,0168 2,83 0,047
R36 462 1,96% 418 0,0168 4 0,067
R28 462 1,96% 418 0,0168 4 0,067
R30 462 1,96% 418 0,0168 4 0,067
R14 463 1,96% 418 0,0168 3,75 0,063
R23 476 2,02% 33,65% 418 0,0168 4 0,067
R19 510 2,16% 659 0,0106 1,8 0,019
DUAX 544 2,31% 659 0,0106 6 0,064
Juwel	  2000 565 2,40% 659 0,0106 1 0,011
Juwel 640 2,71% 659 0,0106 1 0,011
106E 673 2,85% 659 0,0106 12,125 0,129
R53 728 3,09% 659 0,0106 2 0,021
HD9 749 3,18% 659 0,0106 4 0,042
K2 752 3,19% 659 0,0106 4 0,042
90E 773 3,28% 25,17% 659 0,0106 5 0,053
R253 784 3,33% 809 0,0087 2 0,017
MS840 784 3,33% 809 0,0087 2 0,017
MS800 784 3,33% 809 0,0087 2 0,017
MS853 784 3,33% 809 0,0087 2 0,017
R453 784 3,33% 809 0,0087 2 0,017
R83 784 3,33% 809 0,0087 2 0,017
R64 784 3,33% 809 0,0087 2 0,017
R13 784 3,33% 809 0,0087 2 0,017
100E 795 3,37% 809 0,0087 5 0,043
105E 799 3,39% 809 0,0087 7 0,061
A2EL 911 3,86% 809 0,0087 3,16666667 0,027
HD12 933 3,96% 41,18% 809 0,0087 3 0,026  
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När samtliga produktfamiljers särdrag är sammanställda och bedömda kan de enligt Maskell, 
Baggaley och Grasso (2012) kategoriseras för användning i en enkel matris, se tabell 12. 
Produktfamiljen K1s påverkan i flaskhalsen kan nu fastställas och därmed kan den också 
kostnadsberäknas, se tabell 13. 

Tabell 11 - Kategoriseringsmatris särdrag 

 
Tabell 12 - Beräkning befintliga enskilda produktkostader 

 

 

Enligt Maskell, Baggaley och Grasso (2012) ska dock slutgiltiga produktkostnader för 
värdeflödet beräknas utifrån antalet sålda produkter. Till exempel om värdeflödet denna 
månad i genomsnitt sålde 42000 stycken produkter och inte 279421 stycken som 
producerades, skulle den genonsittliga produktkostnaden för värdeflödet bli 66,79kr istället 
för 16,92kr, se tabell 14. (Förädlingskost/såld volym + materialkost per produkt = 
genomsnitt produktkost) 
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Tabell 13 - Kostnadsberäkning av resulterade produktkostnader 

MATERIALS / SOURCED GOODS : 1	  907	  470	  kr-‐	  
PROCESSING COSTS : 2	  455	  072	  kr-‐	  
OCCUPANCY COSTS : 62	  661	  kr-‐	  	  	  	  	  	  	  
OTHER COSTS : 1	  769	  kr-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  
SÅLD VOLYM: 42000
Förädlingskost/st: 60	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Materialkost/st: 6,80	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Genomsnitt	  produktkost: 66,79	  kr	    
 

 
F & C metoden kan även användas för att kostnadskalkylera nya produkter, ett exempel på 
detta har därför genomförts i tabell 15, på det antagna Officevärdeflödet. 

Tabell 14 - Kostnadsberäkning för ny produkt  

 

 

När nya produktkostnader ska beräknas och lönsamhets bedömas är det enligt Maskell, 
Baggaley och Grasso (2012) viktigt att ta hänsyn till produktens påverkan på hela värdeflödet. 
Alltså beslut ska inte tas på enskilda produkter (Woehrle & Abou-Shady, 2010). För att 
illustrera detta, anta att den nya produktens totala intäkter, kostnader och effekter påverkar det 
antagna Officevärdeflödet enligt följande Box Score sammanställning, se tabell 16. 

Tabell 15 - Nya produktens påverkan i värdeflödet 

Montly	  numbers	  
Office

Current	  state
Effect	  of	  new	  

product New	  state
Add	  Capacity	  
people	  &	  
machines

Value	  stream	  perfomance	  measures Productivity	  ($/person	  in	  the	  value	  stream)
On	  time	  shipment	  to	  customer	  request
Inventory	  days
First	  pass	  quality
Average	  Product	  Cost 16,9169	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   17,08	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   16,67	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   17,30	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Employee	  Engagment	  in	  Lean

Value	  stream	  capacity Productive	  time	  % 72% 8% 80% 70%
Non-‐productive	  time	  % 18% 4% 22% 16%

	   Aviable	  time	  % 10% -‐2% 14%
SALES   (Total = IS 5) 3	  983	  775	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   153	  732	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4	  137	  508	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4	  137	  508	  kr	  	  	  	  
MATERIALS / SOURCED GOODS : 1	  907	  470	  kr-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   48	  000	  kr-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  955	  470	  kr-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  955	  470	  kr-‐	  	  	  	  

Value	  stream	  financials PROCESSING COSTS : 2	  455	  072	  kr-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   54	  488	  kr-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  509	  560	  kr-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  584	  847	  kr-‐	  	  	  	  
OCCUPANCY COSTS : 62	  661	  kr-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   11	  564	  kr-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   74	  225	  kr-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   89	  071	  kr-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
OTHER COSTS : 1	  769	  kr-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  379	  kr-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  148	  kr-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  148	  kr-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ADJUSTED GROSS PROFIT  (Total = IS 18) 443	  197	  kr-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   36	  301	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   406	  896	  kr-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   497	  027	  kr-‐	  	  	  	  	  	  	  
Return	  on	  revenue -‐11% 24% -‐10% -‐12%

12% Hurdle	  Rate	   -‐23% -‐22% -‐24%  
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Enligt Box Score sammanställningen i tabell 16 är det nuvarande resultatet -11 %, vilket totalt 
blir -23 % detta eftersom att ägarna tillämpar ett avkastningskrav på 12 %. Vidare inbringar 
den enskilda produkten en vinstmarginal på 24 %, detta skulle minska den befintliga förlusten 
till totalt -1 %. Dock så kräver den nya produkten extra kapacitet, detta leder till att extra 
maskiner måste införskaffas, vilket i detta fall höjer kostnaderna totalt. Den totala förlusten på 
Officevärdeflödet ökar därmed till -24 %, som tidigare konstaterats ska alltså beslut inte fattas 
på enskilda produkter utan på hela värdeflödet. Observera att detta exempel är baserat på en 
månad framöver, vilket kan vara en alltför kort tidsperiod för att ta strategiska beslut 
angående en produkt enligt Darabi, Moradi och Toomari (2012). 

Enligt (Maskell, 2000) är alltså Box Score, Value Stream Costing och F & C den rätta 
metoden för att produktkalkylera enligt Lean Accounting. Därför är det också som tidigare 
konstaderat mycket viktigt för Isaberg Rapid att uppnår mognadsfasen för Value Stream 
Costing.  

5.3 Hur andra produktkalkylerar 

När Parker Hannifin i Borås produktkalkylerar, använder de sig av en standardkostnad för 
respektive produkt. Likt Isaberg Rapid har också Parker Hannifins alla detaljer sina egna 
processtider, vilka kostnadsberäknas via en direkt lön och en tillverkningsomkostnad. Dessa 
är baserade på budgetuppföljningar årsvis. Alltså Parker Hannifin produktkalkylerar väldigt 
likt Isaberg Rapid idag. Denna metod som tidigare konstaterat, är en typisk metod inom det 
traditionella kostnadsberäkningssystemet. Trots detta påstår Parker Hannifin att de arbetar 
enligt Lean Accounting.  

Parker Hannifin använder en väldigt detaljerad modell för att utvärdera sina värdeflöden där 
de huvudkategoriserar sina mätetal och kostnader enligt följande: 

• Net sales  
• Variable costs 
• Fixed costs 
• Other costs 
• Employee count 
• Sales per employee 
• Investment 
• Orders 
• Profitability 
• Operating metrics 

 

En ytterligare jämförelse har genomförts med hur Autoliv i Vårgårda produktkalkylerar. 
Deras produktkalkylering skiljer sig helt.  Autoliv arbetar med Lean, men påstår sig inte 
arbeta enligt Lean Accounting. När Autoliv ska produktkalkylerna använder de sig av en 
modell som kallas RFQ (förfrågan om offert), som har olika tillvägagångssätt beroende på hur 
förfrågan ser ut, till exempel om det är en vidareutveckling eller nyframtagning.  Produkter 
som förarairbags är ett typiskt exempel på en produkt som de har tillverkat länge och i olika 
utföranden. Detta har medfört väldigt stor kompetens om dess monteringsprocess, vilket gör 
att det bara finns marginella förbättringsmöjligheter kvar. Till dessa produkter har Autoliv 
utformat en slagas katalog där det standardierat står hur lång tid de aktuella operationerna för 
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att producera en förarairbag tar. Därefter räknar de fram vad produkten kommer att kosta 
uppdelat i följande poster:  

• Direkt lön 
• Direkt material 
• Bearbetningstider 
• Generella påslag (OH) inklusive investeringar beroende på volym 
• Skrot-påslag 

 
När de ska produktkalkylera på icke standardiserade produkter baserar de dessa poster på 
erfarenheter beroende på montering, produktutveckling, verktyg, linor, cykeltider etc. Innan 
produktion startas byggs kartongmodeller skalenligt upp i simuleringssyfte där de utvärderar, 
operatörstider, monteringsmetoder, ergonomi, för att hitta förenklingar och klocka cykeltider. 
Priserna är bestämda sedan tidigare i avtal, däremot höjer kunderna varje år produktkraven. 
För att Autoliv då ska kunna behålla sina marginaler, arbetar de ständigt med förbättringar.  
Förbättringarnas effekter följs sedan upp i kostnadsposterna fem gånger om året.   

Autoliv arbetar jämfört med Parker Hannifin och Isaberg Rapid mycket mer globalt och är 
hårt pressade som underleverantör till bilindustrin. Detta har medfört att de har blivit experter 
på att eliminera slöserier i sina processer, som ligger till grund för deras Lean arbete och även 
kalkyleringsmetoder.  

5.3.1 Ytbehandlingsprocesserna  
Lean Accounting och F & C gör ingen skillnad på tillvägagångsättet i produktkalkyleringen, 
beroende på om processerna är ytbehandlingsprocesser eller 
komponenttillverkningsprocesser. Likaså gör inte heller det traditionella 
kostnadsberäkningssystemet och företaget Parker Hannifin.  

Parker Hannifin har dessutom likt Isaberg Rapid sina ytbehandlingsprocesser ”in house” där 
de endast ytbehandlar egna dokumenterade produkter, därför är argumenten att Isaberg Rapid 
inte ska göra skillnad på kalkyleringsmetod beroende på processtyp välbefogade.   

Pulverlackeringen   
Isaberg Rapid och Parker Hannifin har en lackeringsprocess ”in house”, till skillnad från dem 
har företagen lackfirma X och Pulverlacken inte lackeringsprocessen ”in house”, detta 
eftersom de är legoföretag. Det vill säga deras enda process är lackeringen där de lackerar på 
beställning. Av dessa orsaker lackerar de nästan alltid olika detaljer och därför har de behov 
av en annan kalkyleringsmetod.  Alltså i deras kalkyler räknas för varje ny detalj nya priser 
fram. De tar därför hänsyn till följande kostnadsdrivande parametrar när de produktkalkylerar. 

Producerade detaljer per timme: 

• Detaljens längd/bredd 
• Antal detaljer per hängare 
• Conveyor hastighet 
• Ca stillestånds tid 

 
Pulverkostnad per detalj: 

• Pulver pris 
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• Pulver densitet 
• Snitt yttjocklek 
• Total belagd yta 
• Verkningsgrad 

 
Målningskostnad per detalj: 

• Total anläggningskostnad 
 

Denna kalkyleringsmetod kräver hänsyn till väldigt många parametrar och skulle därmed öka 
Isaberg Rapids transaktionsbehov och likaså slöseri. Detta enligt Bicheno (2006) är inte målet 
med Lean Accounting. Det vill säga så länge Isaberg Rapid håller sin pulverlackering ”in 
house” är Pulverlackens och Lackfirma X kalkyleringsmetoder inte tillräckligt 
transaktionseffektiva.  

Häng/ trumytbehandling 
Proton finishing är ett legoföretag som förnicklar och förkromar detaljer i häng- och 
trumytbehandlingsprocesser liksom Isaberg Rapid. Den stora skillnaden mellan Isaberg Rapid 
och Proton finishing är som i fallet med pulverlackeringsprocesserna. Det vill säga att Isaberg 
Rapid har sina processer ”in house” och Proton finishing tillämpar legotillverkning. Därför 
har också Proton finishing likt pulverlackeringsföretagen en kostnadskalkyleringsmetod, där 
de kan räkna på flera olika nya detaljer och behöver därmed beakta de kostnadsdrivande 
pratametrarna. 

När de produktkalkylerar tar de hänsyn till följande parametrar: 

• Yta/Detalj, (även vikt vid trumförnickling) 
• Antal detaljer per skena/fixtur 
• Påfällningshastighet, hastigheten bestäms av yta 
• Kravspecifikation inklusive kvalitetskrav och packningssätt 
• Nickel- och kromkostnad 
• Maskinkostnader inklusive, avfall, kemi (dos per ampere timme)    
• Nya stativ står kunden för i nybörjarstadiet 
• Planflöde, det vill säga prognosticerat behov ifrån vissa närmare leverantörer 
• Samt övriga verksamhetsomkostnader, AFFO, MO (inkl. fixtur) 

 
Likt fallet med pulverlackeringsföretagen, gör antalet parametrar i denna kalkyleringsmetod, 
den väldigt transaktionsintensiv och är därför inte lämplig för Isaberg Rapid.   

5.4 Kalkyleringsmetod för fallföretaget Isaberg Rapid 

Enligt Lean Accounting och Value Stream Costing, ska Isaberg Rapid använda samma 
kalkyleringsmetod för alla olika processtyper. De ska som tidigare konstaterat beräkna 
kostnader och ta beslut utifrån hela värdeflöden. I de fall som kostnader i värdeflödet behöver 
särskiljas till enskilda produkter ska de använda sig av F & C, som enligt G. DeBusk och C. 
DeBusk (2013), även Maskell och Baggaley (2012) endast är nödvändigt i enstaka fall.  

Alltså även i de fall en ytbehandlingsprocess utgör en flaskhals, det vill säga 
pulverlackeringen, häng- eller trumytbehandlingen ska Isaberg Rapid, vilket tidigare 
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illustrerats använda F & C. Detta för att förstå flaskhalsen och se hur den påverkas av 
enskilda produkter särdrag. Kostnadsdrivarna att beakta när Isaberg Rapid ska bedöma 
produkters särdrag i dessa borde rimligtvis vara samma som legoföretagen Pulverlacken, 
Lackfirma X och Proton finishing identifierat. Enligt Nordson (2014) och Candor (2014) som 
är leverantörer av Isaberg Rapids ytbehandlingsanläggningar stämmer dessutom dessa 
kostnadsdrivare bra överens med dem legoföretagen identifierat. De påpekar också att varje 
anläggning är specifik, det finns alltså ingen generell metod för att exakt beräkna kostnader i 
dessa ytbehandlingsanläggningar, det är alltså viktigt att Isaberg Rapid själva identifierar sina 
kostnadsdrivare. 

För att Isaberg Rapid ska kunna tillämpa Value Stream Costing måste de som konstaterat först 
uppnå mognadsfasen i sitt Lean arbete. Hur Isaberg Rapid då på vägen mot mognadsfasen 
förbereda sig för att kostnadsskalkylera enligt Lean Accounting och Value Stream Costing? 
Ytbehandlingsprocesserna skulle de kunna produktkalkylera i respektive kostnadsställe enligt 
den metod som ska användas för värdeflöden, alltså med hjälp av en Box Score och F & C. 
Box Score i hela värdeflödet skulle då kopplas enligt följande, se figur 13  

 

 

 

 
Figur 13 - Box Score i ytbehandlingsprocesserna 

För att bestämma de redan befintliga produktkostnaderna, för de produkter som passerar 
hängytbehandlingen, behöver Isaberg Rapid beakta resultaträkningen, som veckovis ska 
uppdateras för respektive kostnadsställe. Därefter behöver de endast ta hänsyn till 
genomsnittskostnaden per detalj för kostnadsstället, se tabell 17. 
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Tabell 16 - Beräkning resulteradekostnader för hängytbehandlingen 

    

F & C används för att särskilja enskilda produktkostnader, om enskilda produktkostnader ska 
särskiljas kan detta genomföras enligt tabellerna 18 och 19, vilka följer nedan: 
 

Tabell 17 - Särdrag hängytbehandlingen 

 
 
Tabell 18 - Beräkning av enskilda produktkostnader för att hängytbehandla 

 
 

Det illustrerade konceptet med sammanställningar enligt Box Score och beräkningar enligt F 
& C för varje kostnadsställe är inte påvisat mer transaktionseffektivt. Till skillnad från det 
nuvarande traditionella kalkyleringssystemet som används av Isaberg Rapid så döljer i och 
felallokerar inte metoden stora kostnader via overheader. Denna konceptuella metod är 
därmed lämplig för att produktkalkylera vid tillverkning i mindre batcher, vilket stödjer 
Isaberg Rapids Lean arbete. 
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6. Diskussion/Rekommendation 

Kapitlet diskuterar vidare kring den konceptuella kalkyleringsmetod som föreslagits för 
Isaberg Rapid samt reflektioner och rekommendationer om hur de bör fortsätta sin väg till 
mognadsfasen för Value Chain Costing. 

Syftet med att hitta svar för varför företag behöver anpassa produktkalkyleringen när de 
övergår från traditionell-produktion till Lean-produktion har utifrån teorin väl kunnat 
besvaras. Den andra delen av syftet, att ta fram en modell för att kunna produktkalkylera i 
företag som övergår från traditionell-produktion till Lean-produktion har också väl kunnat 
redogöras. 

Svårigheter kan inte fullt besvaras med hur fallföretaget Isaberg Rapid ska produktkalkylera, 
dock har en konceptuell metod föreslagits. Den konceptuella metoden som framställts för 
fallföretag kan eventuellt användas i andra företag som en kortsiktig första ansats för att förstå 
Lean Accounting.  Det finns dock mer att diskutera vad det gäller denna konceptuella metod, 
vilket diskuteras ytterligare nedan. 

6.1.1 Fallföretagets användning av Lean Accounting  
Den förslagna konceptuella modellen med Box Score och F & C kan Isaberg Rapid tillämpa 
idag. Denna modell innebär endast en förändring i produktkalkyleringen för respektive 
ytbehandlingskostnadsställe. De kan därmed behålla den traditionella 
kostnadsberäkningsmetoden för övriga kostnadsställen. Modellen borde tillämpas med det 
kortsiktiga syftet att lära känna och arbeta med modellen samt med det långsiktiga syftet att 
införa den på hela värdeflödeskedjan. Detta eftersom modellen på lång sikt kräver en 
avvägning mellan dess transaktionseffektivitet och dess goda förmåga att redovisa verkliga 
kostnader.  Transaktionseffektiviten blir väldigt relativ och i nuläget svår att bedöma, 
eftersom flera omständigheter spelar in som, när och hur ofta behövs enskilda produkt-eller 
produktfamiljskostnader? Hur ofta tillkommer det nya produkter? Hur ofta effektiviseras, 
flyttas och modifieras flaskhalsen i processen? Det optimala som tidigare konstaterats i 
analysen är alltså att kunna räkna med Box Score, Value Stream Costing och F & C på hela 
värdeflödet, vilket tidigare påvisats hindras av att mognadsfasen inte är uppnådd. 
 

6.1.2 Fallföretagets användning av Value Stream Costing 
Svårigheterna för Isaberg Rapid att nå upp till mognadsfasen för att kunna använda Value 
Stream Costing är som konstaterat en kritisk punkt för att kunna använda Lean Accounting 
fullt ut. De mest kritiska faserna handlade om organisering kring värdeflödeskedjor och 
personalallokering, vilket gör dessa mer intressanta att diskutera. 

Organisera förtaget kring värdeflödeskedjor 
Enligt Braglia, Carmignani och Zammori (2006) så kan komplexa värdeflödeskartläggningar 
genomföras genom att kartlägga värdeflödet enligt dess kritiska linje och på så vis kunna 
använda sig av värdeflödesbaserade beräkningar och mätetal för att identifiera slöserier och 
därefter eliminera dessa. Fortsättningsvis beskrivs även att det krävs mer än en vanlig rak 
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värdeflödeskartläggning i komplexa flöden. Felixson1 beskriver att värdeflödekartläggningar 
har genomförts i mindre skala på flera håll, vilket visserligen lett till större kunskap hos 
individuella medarbetare om hur värdeflödena verkar men inte lett till tydligt definierade 
värdeflöden. Projektgruppen anser att kraftigare försök ändå bör genomföras för att klarlägga 
och tydligt definiera värdeflöden som Lean Accounting enligt Maskell och Baggaley (2012) 
kräver för bästa finansiella resultat. Även Abdulmalek och Rajgopal (2007) påpekar 
betydelsen av att Leanföretag kräver värdeflödeskartläggningar. Dock så finns det ingen 
garanti för att värdeflödet förbättras och effektiviseras fortsätter Braglia, Carmignani och 
Zammori (2006) på grund av att produktionsprocessen består av ett flertal flöden som går 
samman, men poängterar trots det att huvudvärdeflödet bör identifieras till att börja med för 
att förhoppningsvis således kunna finna den kritiska produktionsbanan i flödet. 

Många organisationer kan inte på kort sikt uppnå det ”perfekta” värdeflödet. På grund av att 
produktionsprocesser, som i Isaberg Rapids fall inte flödar perfekt. När värdeflöden inte går 
att särskilja bör möjligheterna ändå ses över för att räkna värdeflödet som ett enda genom 
organisationen menar Maskell (2014). Följaktligen påvisar konsulten att företag i denna 
situation ska jobba vidare så bra det går och därmed lära sig mer under tiden istället för att 
invänta full perfektion. Dessutom hävdar Bicheno (2006) att ur ett Lean-perspektiv är det 
värre att vara ”precis” och dyr än att vara ”ungefärlig” och snabb. 

Tilldelade anställda platser i värdeflödeskedjor med få överlappningar och 
med få till antalet delade tjänster  
På Isaberg Rapids avdelning för komponenttillvekning har de 100 maskiner och 30 anställda 
som jobbar mer eller mindre vid olika maskiner beroende på vad marknaden för tillfället 
efterfrågar. Braglia, Carmignani och Zammori (2006) förklarar att det är viktigt att få fram 
exakt hur lång tid varje maskin lägger på varje produktfamilj vid extern delning, för att få 
fram bra och rättvisa fördelningsnycklar. Möjligtvis skulle fördelningsnycklar tillämpas i 
fabriken såsom Autoliv och Parker Hannifin gör för att allokera de kostnader för resurser som 
inte kan knytas till ett och samma värdeflöde. Autoliv fördelar bland annat ut hur mycket 
trucktid varje värdeflöde kräver gentemot andra. Parker Hannifin använder fördelningsnycklar 
för att allokera kostnader som inte uppstår direkt i deras värdeflöden. Deras kostnadsdrivare 
är volym. Det vill säga ju högre volym desto större del av kakan av indirekta kostnader får 
produkten bära. Samtidigt så bör ingen implementera för många fördelningsnycklar eftersom 
det kan ge upphov till fler siffertransaktionskostnader som Bicheno (2006) menar ska minska 
enligt Lean Accounting. Ändå menar även Bicheno (2006) att kostnader ska bli direkta genom 
att knytas till produktionslinor och helst specifika produkter om det är möjligt, annars i alla 
fall försöka fördela de fasta kostnaderna enligt någon fördelning baserad på exempelvis 
ledtid.  

Projektgruppen menar att det är viktigt att finna balansen när fördelningsnycklar verkligen ska 
införas, eftersom fördelningsnycklar kan ge upphov till många siffertransaktioner på grund av 
att de kräver ständiga uppdateringar. Detta för att korrekt kunna allokera aktuella kostnader 
mellan olika produkter och värdeflöden.  

Om ett företag som Isaberg Rapid har en väldig bredd av olika produkter, men inte tillräckliga 
tillverkningsvolym för varje specifik produkt, så krävs det att produktionen är oerhört flexibel 
utifrån fluktuationernas verkan från marknaden, eftersom den globala konkurrensen sätter 
press på företagen menar Wasim et al. (2013). Speciellt när det gäller produktion av till 
                                                
1 Boel Felixson – Teknisk Chef, Isaberg Rapid AB 
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exempel produkter som i genomsnitt bara tillverkas i ett exemplar om dagen. Då måste 
fördelningsnyckeln omvärdera fördelningen så att andra produkter för samma värdeflöde inte 
bär kostnader som egentligen bör tilldelas denna sortens produkt. 

6.1.3 Rekommendationer till fallföretaget  
• Använd den konceptuella metoden för att förstå hur beräkningarna enligt Lean 

Accounting tillämpas. 

• Fortsätt arbetet med att uppnå mognadsfasen, sträva efter stabilare processer, kartlägg 
och särskilj värdeflödeskedjor, använd eventuellt fördelningsnycklar för att allokera 
kostnader resurser och personal till värdeflödeskedjor. 

• Hitta en metod för att räkna på värdeflödeskedjor eller omorganisera flöden, 
införskaffa flexiblare maskiner för att kunna tillämpa Value Stream Costing och 
därmed endast behöva beräkna kostnaderna via respektive värdeflöde och inte via 
respektive kostnadsställe.   
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7. Slutsats 

Kapitlet ger ett kortfattat och ett mer omfattande svar på forskningsfrågan samt ett 
konstaterande av hur fallföretaget bör gå vidare i dess nuvarande situation.  

Kortfattat svar 

Organisationer som övergår från traditionell-produktion till Lean-produktion bör tillämpa 
Lean Accounting. Detta eftersom att redovisningssystem i traditionell-produktion är 
utformade för att stödja tillverkning i stora batcher. Detta redovisningssystem blir 
missvisande i Lean-produktion eftersom att tillverkning där efterstävas i små batcher. För att 
redovisningssystem ska stödja Lean-produktion har Lean Accounting utvecklats. Enligt Lean 
Accounting ska metoder som Value Stream Costing och Features & Characteristics samt Box 
Score användas för att produktkalkylera. Value Stream Costing appliceras på tydligt 
definierade värdeflöden, så att rätt kostnader kan allokeras. Dessa kostnader sammanställs i 
Box Score som är till för att utvärdera, mäta en värdeflödesprestation och kostnader. Box 
Score mäter även den genomsnittliga produktkostnaden för värdeflödet. Ska enskilda 
produktkostnader tas fram används metoden F & C för att särskilja produkternas påverkan i 
flaskhalsen och därmed kostnaderna i värdeflödet. Dessa metoder gör ingen skillnad på vilka 
processtyper som befinner sig i värdeflödet och därmed behöver ingen speciell hänsyn tas till 
just ytbehandlingsprocesser. I de fall som processtypen spelar roll, då den utgör en flaskhals i 
värdeflödet, genomförs en analys av hur olika produkter påverkar flödeshastigheten genom 
den aktuella flaskhalsen. 

Omfattande svar 

Organisationer som övergår från traditionell-produktion till Lean-produktion gör ett 
strategibyte. Strategibytet innebär väldigt många mer eller mindre komplexa, men även 
fundamentala förändringar.  

Organisationer som tillämpar Lean-produktion vill elmininera alla slöserier, det vill säga allt 
onödigt arbete som inte tillför något värde. I den traditionella produktionsfilosofin förspråkas 
tillverkning i stora batcher med argumentet att desto flera produkter som kan ta del av 
produktionskostnaden desto billigare blir produkten.  Tillverkning i stora batcher leder ofta 
snabbt till att stora delar av de tillverkade produkterna hamnar på lager och eventuellt inte kan 
säljas, detta leder till kapitalbindning och kapitalförluster. Jämfört med produktionsfilosofin 
som Lean förespråkar så är den i det här fallet tvärtom, alltså enligt Lean ska istället all 
kapitalbindning-och förluster reduceras, vilket leder till tillverkning i små batcher.  

Produktkalkyleringen som tillämpas enligt det traditionella kostnadssystemet, är anpassad för 
tillverkning i stora batcher där kostnadsberäkningarna utgörs av en direktlön-och en 
overheadkostnad. Overheadkostnaden fördelas därmed ut på en stor batch och utgör därför 
ingen betydande slutpåverkan på varje produktkostnad.  I företag som istället producerar i 
små batcher så utgör därmed overheadkostnaderna en större andel på varje produkt, vilket ofta 
leder till missvisande kostnadsallokeringar. I det traditionella kostnadssystemet räknas ofta 
kostnader i kostnadsställen, när en enskild detalj i en produkt bearbetas i ett kostnadsställe får 
den utifrån en tid ta del av den kostnad som är allokerad dit, vilket leder till många 
siffertransaktioner och suboptimeringar etc.  
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Enligt Lean Accounting ska istället metoden Value Stream Costing (VSC) tillämpas. För att 
kunna tillämpa VSC ska produktionen ha uppnått en viss mognadsfas där produktionen ska 
vara orienterad kring värdeflöden etc. I dessa värdeflöden ska lika produkter produceras och 
produktkostnaderna ska beräknas som ett genomsnitt av det aktuella värdeflödets kostnad. I 
de fall den enskilda produktkostnaden behöver tas fram ska en metod som kallas för Featureas 
& Characteristics (F & C) användas. F & C metoden fördelar utifrån den aktuella produktens 
tid, i värdeflödets aktuella flaskhals ut en förädlingskostnad som den aktuella produkten ska 
tilldelas.  För att erhålla den aktuella produktens totala kostnad kompletteras därefter 
förädlingskostnaden med den aktuella produktens materialkostnad. Kostnaderna räknas 
utifrån värdeflödets veckovisa resultaträkning, och förädlingskostnaderna fördelas inte ut på 
producerad volym utan istället såld volym. Denna kalkyleringsmetod tar fram de verkliga 
kostnaderna, minskar siffertransaktioner och motverkar att produkter hamnar på lager, etc.  

Organisationer som producerar sina egna produkter och har ytbehandlingsprocesser ”in 
house”, gör kalkyleringsmässigt enligt det traditionella kostnadssystemet och Lean 
Accounting ingen skillnad på processtyperna.  Skulle dock en flaskhals uppstå i en 
ytbehandlingsprocess så ska kalkyleringsmetoden ta hänsyn till dess karaktär enligt F & C.  

Fallföretaget Isaberg Rapid har inte uppnått mognadsfasen för att kunna använda Value 
Stream Costing och kräver därför en alternativ metod för att kunna tillämpa Lean Accounting. 
En konceptmetod har utvecklats, metoden innebär att respektive kostnadsställe för 
ytbehandling ska kalkyleras på samma sätt som en värdeflödeskedja. Modellens effekter 
diskuteras i arbetet och bör enligt projektgruppen endast användas med det kortsiktiga syftet 
att lära känna och förstå modellen samt det långsiktiga syftet att implementera modellen på 
hela värdeflöden.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Standardiserade intervjufrågor till externa företag 

Företag: 

Respondentens namn: 

Befattning på företaget: 

 

1. Hur stor andel av totalkostnaderna består av råmaterialkostnader? 
 

2. Hur stor andel av råmaterialet bearbetas i tillverkningen? 
 

3. Har ni någon process där ni bearbetar flera produkter samtidigt (där processtid inte beror 
på batchstorlek)? Till exempel förnickling, lackering, ugn, trumling? 

• Hur standardiserade är era processer? 
• Hur ser produktmixen ut i dessa processer? 
• Hur kalkylerar ni kostnaderna i dessa processer? Använder ni 

fördelningsnycklar? Hur specificerade är ni? Hur fördelar ni ut 
materialkostnader? Till exempel när det krävs olika mängd material för olika 
produkter? 

• Hur anpassar ni kalkylerna, om ni minskar batchstorlek och ställtid? 
• Tar ni hänsyn till den minskade kapitalbindningen vid minskad batchstorlek? 
• Hur tänker ni Lean när ni produktkalkylerar? Hur håller ni det enkelt utan att 

dölja slöserier? Hur eliminerar ni slöserier?  
 

4. I vilken utsträckning använder ni Lean Accounting och hur?  
• Använder ni fortfarande traditionella redovisningssystem, i så fall i vilken 

utstäckning och varför? 
• Hur arbetar ni med Valuestreams? Hur många har ni? Har ni identifierat alla? 
• Hur fördelar ni resurserna i mellan Valuestreams? 
• Följer ni upp produktionskalkylerna med resultaten från Valuestreams eller från 

resultaträkning? Hur ofta?    



 

9.2 Bilaga 2 - Externa Intervjuer  

 

 

Företag Verksamhet Intervjuade Metod Datum 

Parker Hannifin Komponentleverantör, tung 
fordonsindustri 

Andreas Berntsson Controller, Jan Åke 
Axelsson Controller 

Kvalitativ 
(på plats) 140220 

Autoliv Komponentleverantör, bil-
säkerhet 

Mats Bohman Produktionschef och 
Mattias Larsson Ekonomichef 

Kvalitativ 
(på plats) 140227 

Pulverlacken 
Legoföretag, pulverlackering 

Krister Barck, Verkställande Direktör Kvalitativ 
(på plats) 140213 

Lackfirma X 
Legoföretag, pulverlackering 

- Kvalitativ 
(på plats) 140226 

Proton 
Finishing Legoföretag, förnickling 

Håkan Engdahl, Kvalitet/Miljö Kvalitativ 
(på plats) 140310 

Nordson Leverantör av 
Lackeringsanläggningar 

- Kvalitativ 
(telefon) 140314 

Candor Sweden Leverantör av 
ytbenahandlingsanläggningar 

- Kvalitativ 
(telefon) 140314 

BMA Inc. 
Lean konsult 

Brain Maskell Kvalitativ 
(mail) 

 ------ 


