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Sammanfattning 
 
Då tillverkningsindustrin går mot en högre grad av kundanpassning och 
implementering av Lean, samtidigt som föråldrade traditionella kalkyleringsmetoder 
fortfarande används i moderna industriföretag, är det intressant att utreda relationerna 
mellan produktionsflöden av kundanpassad karaktär, Lean samt olika 
kalkyleringsmetoder.  
 
Syftet är att öka kostnadsprecisionen i förkalkylen för ett produktionsflöde av 
kundanpassad och Lean karaktär och beskriva en generaliserbar arbetsprocess för 
detta. Syftet är även att ta fram generella rekommendationer för val av 
kalkyleringsmetod genom att utifrån denna produktions karaktär genomföra en 
jämförande analys av kalkyleringsmetoder (traditionella kalkylmetoder, ABC och 
kalkylering enligt Lean).  
 
Genom en litteraturstudie samt en fallstudie av ett produktionsflöde med många 
varianter och inslag av Lean har båda syftena uppfyllts.  
 
Fallstudien har utförts genom intervjuer och observationer. Problem och positiva 
faktorer som enligt litteratur karaktäriserar produktion av kundanpassade produkter 
har även återfunnits på fallföretaget. Det sambandet har kunnat användas för att stödja 
analysen av relationerna. Relationerna mellan kalkyleringsmetoder, Lean samt 
produktionsflöden av kundanpassad karaktär har analyserats genom att jämföra 
litteratur och resultat från fallstudien. Det framkom att Value Stream Costing (VSC) 
är den mest lämpliga kalkyleringsmetoden för produktionsflöden med kundanpassade 
produkter som uppnått en hög mognadsgrad av Lean.  
 
Förkalkyleringen på fallföretaget är beroende av tillförlitliga operationstider, vilket 
tagits fram på fallföretaget samtidigt som en generell arbetsprocess utarbetats. 
Operationstiderna togs i detta fall fram genom videoupptagning av 
produktionsmomenten samt efterföljande analys i mjukvaran AviX. Genom att följa 
den generella arbetsprocessen som utarbetats erhålls både ett bra underlag till 
förkalkylering samt ständiga förbättringar i produktionsflödet.  
 
Eftersom forskning visar att Lean bör implementeras i hela organisationen om full 
fördel med Lean ska uppnås, kan VSC vara en utmärkt kalkyleringsmetod för att 
komma ifrån föråldrade, traditionella kalkyleringsmetoder samtidigt som denna 
kalkyleringsmetod förenklar kalkylering i produktion av kundanpassad karaktär. 
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Abstract 
 
Since the manufacturing industry is heading for a higher level of customization and 
implementation of Lean, at the same time as outmoded traditional costing methods is 
still used in modern industrial organizations, it is interesting to explore the relations 
between production flows of customized character, Lean and different costing 
methods. 
 
The purpose of this thesis is to increase the cost precision in the preliminary 
calculation for a product flow of customer adapted and Lean character, and to 
describe a generalizable work process for this. The purpose is also to develop general 
recommendations regarding the choice of costing methods by, on a basis of the 
character of this production, a comparative analysis of costing methods (traditional 
costing methods, ABC and Lean accounting/VSC). 
 
Through a literature study and a case study of a production flow with a high level of 
variety and influence from Lean, both of the purposes has been fulfilled. 
 
The case study has been accomplished through interviews and observations. Problems 
and positive elements that according to literature characterize the production of 
customized products have also been found in the case company. That connection has 
been used to support the analysis of the relations. The relations between costing 
methods, Lean and production flows of customized character has been analyzed 
through a comparison between findings in literature and results from the case study. It 
has been found that Value Stream Costing (VSC) is the most appropriate costing 
method for production flows of customized products that has reached a high maturity 
level of Lean. 
 
The preliminary costing is dependent on reliable operation times which have been 
produced on the case study company, while a general work process has been 
developed. The operation times were in this case identified through video recordings 
of the production moments and a following analysis in the software AviX. 
By following the general work process that has been developed, useful material for 
preliminary costing and continuous improvements in the production flow will be 
obtained. 
 

Since research is showing that Lean should be implemented in the whole organization 
if full advantages of Lean shall be obtained, VSC is found to be an ideal costing 
method to replace outmoded, traditional costing methods at the same time as this 
costing method simplifies costing in production flows of customized character. 
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1. Inledning 
 

Med bakgrund av den trend inom tillverkningsindustrin som går emot en ökad grad av 
kundanpassning och implementationen av Lean i dessa företag i relation till de 
traditionella kalkylmetoder som inte hänger med i utvecklingen, har detta arbete 
fokuserat på dessa tre företeelser och deras relationer till varandra.  
 
Då kundanpassade produkters flöden är så komplexa är det även intressant att 
undersöka hur kostnadsprecisionen i dess förkalkylering kan ökas. 
 

 
Fig. 1. Illustration av forskningsfrågans tre faktorer och deras karaktärer i relation till 
varandra. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Trenden inom tillverkningsindustrin går idag ifrån massproduktion mot en ökad grad 
av kundanpassning. I en allt mer globaliserad värld ökar konkurrensen och kundernas 
specifika krav blir allt viktigare att uppfylla för att behålla marknadsandelar (Moser, 
2006). 
 
Många företag har infört Lean som ett sätt att effektivisera produktionen och minska 
sina kostnader för ökad konkurrenskraft. Att uppnå fulla fördelar med Lean har dock 
visat sig vara svårt. Bl.a. Liker (2004) och ett flertal andra författare enl. Bhasin & 
Burcher (2006) förespråkar att företagen måste införa Lean som ett helhetsgrepp för 
att det ska fungera helt. Emiliani (2003) anser också att fokus när det gäller Lean 
behöver flyttas till försörjningskedjan, produktutveckling, administration och 
beteende för att uppnå fulla fördelar med Lean.  
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Kundanpassade produkter innebär ofta produktionsflöden med många varianter, det 
vill säga hög mix och låg volym (HMLV) förklarar Duggan (2013), som även noterar 
att problemen med denna typ av produktion kan innebära svårigheter att urskilja 
flöden, schemalägga ordrar, mer lager på ytan som leder till längre ledtider, försvunna 
komponenter eller avsaknad av komponenter, ökade kostnader, frustration, förlorad 
kontroll och ständig ”brandsläckning”. Visualiteten i produktionen blir lidande och 
ansvariga kan få problem att avgöra tillverkningens prestation (Duggan, 2013). I en 
studie av Salvador & Forza (2003) framkommer att ledningsproblem som ofta 
tillstöter vid produktion av konfigurerbara och anpassningsbara produkter är 
svårigheter att bestämma kostnad för produkterna, svårigheter att bedöma produktens 
leveranstid korrekt med rimlig hastighet och precision, offerter med konfigurationsfel 
och slutligen blir produktionen lidande av inkorrekta ordrar och inkorrekt produktdata 
vilket leder till försening och ineffektivitet.  
 
Produktkalkyler används som beslutsunderlag vid t.ex. prissättningsbeslut, 
produktionsbeslut, material-, utrustnings- och personalbeslut och lönsamhetsanalyser. 
Prissättningsbesluten är viktiga för att kunna hålla konkurrenskraftiga priser och få 
mer inkomster än utgifter (Ohlsson, 2012). Ohlsson (2012) konstaterar att det än idag 
används grundmodeller för produktkalkylering vilka utvecklades för 1930-talets 
industriföretag som då var stora och hierarkiskt organiserade. Ashish et. al. (2003) har 
funnit att upp emot 73% av företag i England samt upp emot 86% i Japan fortfarande 
använder traditionella kalkyleringsmetoder. 
 
Traditionella ekonomiska modeller är inte strukturerade att se på kostnadsbesparingar 
på samma sätt som ett Lean-företag bör göra, t.ex. ska inte lager ses som en tillgång. 
ABC-kalkylering kan passa företag som infört Lean bättre anser Bhasin & Burcher 
(2006) medan ett flertal forskare anser ABC vara allt för komplext och 
kostnadskrävande. Maskell & Baggaley (2004) anser att det finns behov av att mäta 
finansiella framsteg utifrån relevanta företagsproblem och reell kostnad snarare än 
utifrån traditionella standardkalkyler. Enligt Maskell & Baggaley (2004) kan 
implementering av Lean leda till att ekonomiska funktioner hamnar på eftersläp, 
vilket leder till att de inte kan stödja arbetet och i värsta fall hindra det.  
 
En grundprincip inom Lean är fokus på värdeflödet. Värdeflöden måste identifieras 
för att företaget ska kunna organiseras och styras kring dessa för att öka värdet mot 
kunderna. Värdeflödeskalkylering (VSC) innebär processen att fördela verkliga 
kostnader till värdeflöden snarare än till produkter, tjänster och avdelningar (Maskell 
& Katko, 2007, ref. i Stenzel 2007). VSC samlar in kostnader på en högre nivå i 
organisationen vilket eliminerar underhållsbehovet av ett komplext 
produktkostnadssystem. Kostnaderna samlas på värdeflödesnivå och kan summeras i 
några få element som arbetskostnader, material, faciliteter och stödjande funktioner. 
Value Stream Costing (VSC) togs fram för att allokera kostnader på hela värdeflöden 
snarare än på enskilda avdelningar (Salah & Zaki, 2013) och är en enklare metod för 
att samla kostnader än ABC.  
 
Mot bakgrund av detta blir denna studies syften intressanta. Trenden inom 
tillverkande industrier går alltså mot en högre grad av kundanpassning och kortare 
produktlivscykler, vilket ökar komplexiteten i produktionen. Eftersom kalkyler ska 
spegla verkligheten innebär det att kalkyleringen blir mer komplex om verkligheten är 
sådan. Allt fler tillverkande företag implementerar även Lean och forskning inom 
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detta område visar att det finns behov av att införa Lean även i ekonomiska funktioner 
för att bl.a. minska interna barriärer. Om kalkylering enligt Lean (Value Stream 
Costing) kan vara ett bättre alternativ för att hantera kundanpassade produkter och 
dess komplexa produktion än de traditionella kalkyleringsmetoderna kan det vara 
ytterligare en anledning att överväga implementation av Lean även utanför 
produktionen.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Att formulera ett syfte och frågeställningar är viktigt för att ge arbetet struktur. Syftet 
preciserar vilken avsikt som föreligger med arbetet, medan frågeställningarna kan 
hjälpa att uppnå syftet.  
 

1.2.1 Syfte 
 

Syftet är att öka kostnadsprecisionen i förkalkylen för ett produktionsflöde av 
kundanpassad och Lean karaktär och beskriva en generaliserbar arbetsprocess för 
detta. Syftet är även att ta fram generella rekommendationer för val av 
kalkyleringsmetod genom att utifrån denna produktions karaktär genomföra en 
jämförande analys av kalkyleringsmetoder (traditionella kalkylmetoder, ABC och 
kalkylering enligt Lean).  
 

1.2.2 Frågeställningar 
 
Genom en fallstudie av produktionen på ett industriföretag som tillämpar Lean sökes 
svar på två huvudfrågor: ”Hur kan kostnadsprecisionen ökas i förkalkylen för ett 
produktionsflöde av kundanpassad och Lean karaktär?” samt ”Hur ser relationerna 
ut mellan olika kalkyleringsmetoder, Lean och produktionsflöden av kundanpassad 
karaktär? 
 
Den första huvudfrågan hjälper till att uppnå lösning på fallföretagets mer praktiska 
problem medan den andra hjälper till att uppnå arbetets vetenskapliga syfte. Genom 
att uppnå en lösning på fallföretagets praktiska problem samlas även nödvändig data 
in för att stötta resultatet av det teoretiska och vetenskapligt inriktade syftet.  
 
Nedanstående frågeställningar ska leda till att uppnå syftet. Delfrågorna ger struktur 
och skapar rättvisande svar på huvudfrågorna. 
 

• Hur kan kostnadsprecisionen ökas i förkalkylen för ett produktionsflöde 
av kundanpassad och Lean karaktär? 

o Hur kan tidsåtgången i produktionen beräknas för kundorderunika 
produkter? 

o Hur kan en generaliserbar arbetsprocess för att öka 
kostnadsprecisionen i denna typ av produktion se ut? 
 

• Hur ser relationerna ut mellan olika kalkyleringsmetoder, Lean och 
produktionsflöden av kundanpassad karaktär? 
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o Hur ser relationen ut mellan Lean och produktionsflöde av 
kundanpassad karaktär? 

� Vilka svårigheter/positiva faktorer finns? 
o Hur ser relationen ut mellan olika kalkyleringsmetoder och 

produktionsflöde av kundanpassad karaktär? 
� Vilka svårigheter uppstår vid kalkylering av dessa 

produktionsflöden? 
� Vilken kalkyleringsmetod speglar verkligheten på bästa sätt 

med hänsyn till de förutsättningar som finns? 
o Vilka generella rekommendationer kan ligga till grund för val av 

kalkyleringsmetod baserat på dessa relationer? 

 

1.3 Avgränsningar 
 
Produktionsavsnittet som ska studeras gäller endast Plussystemsproduktionen. 
Avfuktaraggregatet som utgör bas till Plussystemet avgränsas till en modell, vilket 
begränsar variationer vid kundanpassning.  
 
Fokus vid förbättring av fallstudieföretagets förkalkyl kommer ligga på hur 
kostnadsprecisionen kan ökas genom att beräkna tidsåtgång för komplexa och 
kundunika produkter. 
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1 Teoretisk bakgrund 
 
I detta kapitel presenteras den bakgrundsinformation som inhämtats vid inledningen 
av studien, samt fakta och slutsatser från vetenskapliga artiklar som detta arbete 
stödjer sig på. 
 
2.1 Lean Produktion 
 
Toyotas produktionssystem (TPS) började utvecklas på 1950-talet utifrån Fords 
massproduktionssystem, men anpassades till japanska förutsättningar vilket under 
efterkrigstiden innebar större kostnadsbesparingar, mindre slöseri, mer flexibilitet och 
mer effektivitet. Dessa förutsättningar gäller även i dagens moderna industri enligt 
Nicholas (2010) och Liker (2004). För att kunna konkurrera med billig tillverkning i 
utvecklingsländer måste företag klara av att producera enligt efterfrågan och med hög 
kvalitet till en kostnad som är lika låg eller ligger nära en produkt tillverkad i ett 
utvecklingsland (Elbert, 2013). Då företagen växer översållas de med dolt slöseri som 
med tiden höjer kostnaderna för produktionen och förlänger produkternas ledtid till 
kunderna. Därför menar Elbert (2013) att Lean är nödvändigt för moderna 
produktionsföretag.   
 
Liker (2004) menar att Toyotas ihållande produktionsframgångar är ett direkt resultat 
av deras operationella excellens. Denna grundas delvis på verktyg och 
kvalitetsförbättringsmetoder som kaizen, just-in-time, enstycksflöde, jidoka och 
heijunka – vilka i sin tur hjälpte till att lägga grunden för Lean. Dock är det inte 
verktygen i sig själva som gjort Toyota så framgångsrika, utan snarare den 
underliggande ledningsfilosofi som baseras på en förståelse för människor och 
motivation. Förmågan att kultivera ledarskap, team och kultur, att planera strategier, 
bygga leverantörsrelationer och att bibehålla en lärande organisation har varit 
väsentligt för att lyckas (Liker, 2004). De flesta företag fokuserar för mycket på 
verktygen enligt Liker (2004) vilket medför att implementering av Lean bara blir ytlig 
– hela organisationskulturen måste genomsyras av Lean för att uppnå maximala 
fördelar. 
 
Termen ”Lean” dök upp på 1990-talet då amerikaner börjat studera Toyotas 
framgångar (Liker, 2004). Womack & Jones (2003) definierar Lean som en process i 
fem steg: definiera kundvärde, definiera värdeflöde, få detta att flöda, skapa ett 
dragande system från kund och sträva efter förträfflighet. Liker (2009) definierar i sin 
tur Lean som en filosofi som reducerar ledtiden från kundorder till leverans genom att 
eliminera slöseri i produktionsflödet. 

2.1.1 5S 

Visuell styrning är ett sätt att synliggöra problem som kan finnas dolda i ett företags 
processer menar Liker (2009). Inom Lean är 5S ett verktyg som används för att öka 
den visuella styrningen. 5S består av fem delar där de tre första S:en står för: 
 

• Sortera (rensa bort det som sällan används) 
• Strukturera (organisera och märk upp) 
• Städa (gör rent) 
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När de tre första åtgärderna är klara kan de två slutliga stegen genomföras: 
• Standardisera (skapa regler för de tre första S:en) 
• Skapa en vana (upprätthåll disciplinen) 

 
Tillsammans skapar 5S en process där ständiga förbättringar möjliggörs och problem 
kan identifieras. Inom Lean praktiseras 5S även för att skapa jämnare flöden. 
Identifikation av avvikelser underlättas också om det finns en standard för vad som är 
rätt process anser Liker (2009). När en process standardiserats finns möjlighet att 
börja förbättra den enligt principen om ständiga förbättringar. Standardiserade 
arbetssätt är en också en viktig faktor för att kunna bygga in kvalitet (Liker, 2009). 

2.1.2 Slöseri 

Att eliminera slöseri är hjärtat inom TPS enligt Liker (2004). Genom att utgå från 
kundens behov kan en process kartläggas och värdeskapande aktiviteter kan skiljas 
från icke-värdeskapande aktiviteter (d.v.s. slöseri). Toyota har identifierat sju typer av 
slöserier. Liker (2004) lägger till en åttonde typ, medan Elbert (2013) adderar en 
nionde.  
 

• Överproduktion 
• Väntan 
• Onödiga transporter 
• Onödig eller felaktig bearbetning 
• Onödigt stora lager 
• Onödiga förflyttningar 
• Felaktiga produkter 
• Outnyttjad kreativitet hos de anställda 
• Miljöpåverkan 

2.1.3 Värde 

Värde kan endast definieras av slutkunden menar Womack & Jones (2003), och är 
bara meningsfullt då det uttrycks i termer av en specifik produkt vilken möter kundens 
behov till ett specifikt pris vid en specifik tidpunkt. Att specificera värde är en kritisk 
startpunkt för ”lean thinking”. 

2.1.4 Flöden 

Flödet i processerna är kärnan inom Lean enligt Liker (2004). Om det går att korta 
ned tiden mellan råmaterial och slutprodukt leder detta till högre kvalitet, lägre 
kostnader och kortare leveranstid. Rother (2010) slår fast att Toyotas långsiktiga 
produktionsvision innebär ”ett synkroniserat enstycksflöde från A till Ö till lägsta 
möjliga kostnad” eller som ”ett kontinuerligt flöde”.  
 
Liker (2004) hävdar att de flesta affärsprocesser består av 90% slöseri och 10% 
värdehöjande arbete. Ett begrepp inom Lean är ”japanska sjön”. Då vattennivån sänks 
(d.v.s. storleken på lagret) synliggörs problem och valet står då mellan att köra på 
grund eller lösa problemen. Genom att skapa flöde sänks vattennivån och tydliggör 
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ineffektivitet som kräver lösningar. I traditionella flöden kan mycket ineffektivitet 
ligga dold. Genom att skapa kontinuerligt flöde inom processerna kan problem tas upp 
till ytan. 

2.1.5 Värdeflöde 

Ett värdeflöde representerar alla aktiviteter som genomförs för att skapa värde för 
kunden. Ett värdeflöde involverar inte bara produktionsprocessen, utan även andra 
värdeskapande processer. Om verksamheten använder sig av underleverantörer bör 
dessa ingå i värdeflödet, så även slutkunden. En organisation består ofta av flera olika 
avdelningar som var och en har sin del i värdeflödet (Baggaley & Maskell, 2004). Det 
är i värdeflöden som värde skapas, men även slöseri.  

2.1.6 Jämna ut flödet och hantera variationer (Heijunka) 

Att hantera variationer i efterfrågan är viktigt för att skapa ett störningsfritt flöde. 
Variationerna kan innebära volymvariationer eller tillverkning av produktvarianter. 
Variationerna som förekommer i processen måste minimeras för att utjämna flödet. 
För att erbjuda kunden anpassade alternativ och möjligheter till produkter krävs dock 
förutsättningar för variationer i produktionen. Att utveckla varor och tjänster utifrån 
standardiserade modulsystem kan vara ett sätt att minska antal nödvändiga varianter 
(Sörqvist, 2013).   

2.1.7 Måltillstånd 

För att uppnå sin vision att reducera kostnader och öka kvaliteten genom ett 
synkroniserat, slöserifritt enstycksflöde arbetar Toyota med måltillstånd (Rother, 
2010). Måltillstånden är en del av ständig förbättring inom Toyota. För att undvika att 
kortsiktiga lönsamhetsberäkningar sätter stopp för Lean-arbetet använder Toyota sig 
av lönsamhetsberäkningar för att ta reda på hur måltillstånden ska uppnås.  

2.1.8 Värdeflödesanalys 

Värdeflöden måste kartläggas och analyseras för att identifiera slöseri och hinder för 
kontinuerligt flöde, bara då kan mer värde skapas och mer inkomster genereras. Det 
ideala värdeflödet består enligt Baggaley & Maskell (2004) av alla steg i en 
produktfamilj som krävs för att skapa värde för kunden. En produktfamilj utgörs av 
produkter som behöver samma steg genom värdeflödet.  
 
2.2 Produktutveckling 

2.2.1 Kundanpassning 

Den globala trenden inom produktionsindustrin går idag mot en hög grad av 
kundanpassning ifrån masstillverkning som dominerat under 1900-talet och till stor 
del fortfarande dominerar.  
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Vid konstruktion mot order kundanpassas produkterna för varje order, vilket kräver 
mycket ingenjörsarbete. 
 
Mass-kundanpassning (eng. ”mass-customization”) innebär att kunden är drivkraften 
bakom varje orderkonfiguration (Gardner, D J. 2009). Mycket ingenjörsarbete krävs i 
startskedet för att bygga upp moduler och bedöma hur kombinationer av dessa kan 
bilda slutprodukter. När detta väl är genomfört minskar dock ingenjörsarbetet 
drastiskt så länge som inte nya produkter efterfrågas.  
 
En produktfamilj består av liknande produkter som uppstått ifrån en gemensam 
plattform med specifika attribut för att täcka behov på marknaden. Varje produkt i en 
produktfamilj kallas ”variant” och riktas till en specifik grupp av slutkunder på 
marknaden (Meyer & Lehnerd, 1997). Meyer & Lehnerd (1997) definierar en 
produktplattform som en sammansättning av vanliga komponenter, moduler eller 
delar utifrån vilken ett flöde av produktvarianter effektivt kan utvecklas och släppas. 

 

Fig. 2. Illustration av produktvarianter i en produktfamilj . 
 
Kundanpassade produkter kan innebära produktionsflöden med många varianter, det 
vill säga hög mix och låg volym. Duggan (2013) framhäver att problemen med denna 
typ av produktion kan innebära svårigheter att urskilja flöden, schemalägga ordrar, 
mer lager på ytan som leder till längre ledtider, försvunna komponenter eller avsaknad 
av komponenter, ökade kostnader, frustration, förlorad kontroll och ständig 
”brandsläckning”. Visualiteten i produktionen blir lidande och ansvariga kan få 
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problem att avgöra tillverkningens prestation. Flaskhalsar blir ett heltidsarbete att 
identifiera och kontrollera (Duggan, 2013).  
I en studie av Salvador & Forza (2003) framkommer att ledningsproblem som ofta 
tillstöter vid produktion av konfigurerbara och anpassningsbara produkter är följande:  

 
• Svårigheter att bestämma kostnad för produkterna 
• Svårigheter att bedöma produktens leveranstid korrekt med rimlig hastighet 

och precision 
• Offerter med konfigurationsfel 
• Produktionsordrar med konfigurationsfel och felaktiga komponentlistor 

 
Salvador & Forza (2003) identifierar främst tre problemområden i företag som 
försöker öka graden av kundanpassning samt möta kundernas behov snabbt. För det 
första saknar säljorganisationen ofta teknisk och produktionsmässig 
produktinformation. För det andra blir de tekniska avdelningarna överhopat med 
repetitiva produktdokumentationsaktiviteter samt mycket involverade i 
offereringsprocessen. Slutligen blir produktionen lidande av inkorrekta ordrar och 
inkorrekt produktdata vilket leder till försening och ineffektivitet.  
 
Salvador & Forza (2003) menar dock att konfigurerbara produkter bara är ett första 
steg för att uppfylla det ökade kundbehovet av högre anpassningsgrad. De drar 
slutsatsen att företagen efter att ha skapat en konfigurerbar produktdesign även bör 
omdesigna organisationen och dess stödsystem för att uppnå fulla fördelar med 
produktionen. Ansvaret för att få korrekt och komplett produktinformation bör läggas 
på säljorganisationen, kanske även på kunderna. Detta är viktigt för att frigöra teknisk 
personal som då kan ägna sig åt mer innovationsinriktat arbete.  
 
Att göra om stödsystem för att hantera produktkunskap och information kompletterar 
förändringen som en omorganisation innebär. Stödsystemen ska hjälpa 
säljorganisationen att få nödvändig produktdata och avlasta teknikavdelningen. De 
ska också stödja teknikavdelningen för repetitiva aktiviteter gällande orderuppfyllnad. 
Stödsystem kan exempelvis innebära PDM-system och produktkonfigurationssystem. 
Med rätt stödsystem anser Salvador & Forza (2003) att antal inkorrekta 
produktionskonfigurationer och inkorrekta komponentlistor bör minska.      

2.2.2 Lean i produktion med hög variation och låg volym 

I de flesta publicerade exempel som avhandlar lyckade Lean-implementeringar har 
svårigheter att tillfredsställa ordervinnande kriterier som produktvariationer och 
leveranssnabbhet lindrats av höga produktionsvolymer (Jina et. al, 1997). Produktion 
med hög variation och låg volym (HVLV) karaktäriseras enligt Jina et. al. (1997) 
bland annat av:  
 

• Hög produktvariation så produkter kan kundanpassas samtidigt som både 
individuella produkttyper och totala volymer hålls låga. 

• En total ”tillverkning mot order”-policy med garanterade leveransdatum och 
ledtider. 
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Jina et. al. (1997) menar att ett problem som uppstår i HVLV-organisationer är att 
turbulensen generellt är högre än i den typiska Lean-organisationen. Med turbulens 
avses i detta hänseende det beteende som uppstår som resultat av variabilitet och 
osäkerhet i input, vilket orsakar att produktionen upplevs som oberäkneligt. Eftersom 
produktionen är av låg volym får alla förändringar i ex. volym, mix, planering eller 
design en betydligt större påverkan. Trots det kan Lean som filosofi implementeras i 
produktionsmiljöer av hög variation och låg volym, så länge som filosofin anpassas 
efter de unika förutsättningar som råder. 
 
Jina et. al. (1997) rekommenderar ett antal åtgärder för att dra fördelar av Lean i 
HVLV-miljön. Avsikten är att minska variationerna för att stabilisera tillverkningen.  
 

• Gemensamt råmaterial till de kundanpassade produkterna 
• Gemensamma komponenter och användning av modularisering 
• Teamarbete av multifunktionell karaktär för snabbare problemlösning 

 
Slomp, Bokhorst & Germs (2009) har noterat det ökade intresset för kundanpassade 
produkter och i en fallstudie undersöks huruvida Lean kan implementeras i en ”make-
to-order”- produktion i en kontext av hög variation och låg volym. Slutsatsen 
författarna kommer till är att kontrollprinciper inom Lean så som takttid, dragande 
system och visuella verktyg mycket väl kan användas i denna produktionsmiljö så 
länge de anpassas till företagen.  

2.2.3 Modularisering 

Med modularisering av produkter kan en stor variantflora erhållas inom ett begränsat 
produktområde. Modularisering innebär att ingående detaljer och komponenter 
standardiseras. Genom kombinationer av standardmoduler kan kunders varierande 
önskemål tillgodoses. Färdigvarulager elimineras då slutmontering först sker efter att 
kunden lagt sin order. Modularisering har medfört goda resultat när det kommer till 
att kombinera stora serier och differentierade produkter. Långtgående standardisering, 
förmontage och delmontering av halvfabrikat kan vid slutmontering bilda ett stort 
antal kombinationer för att tillgodose kundönskemålen (Andersson et. al, 1992). 
 
Vid konstruktion och tillverkning av helt skräddarsydda produkter mot kundorder kan 
inte standardmoduler användas för att kombinera ihop slutprodukterna. I dessa fall 
kan materialstandardisering och standardisering av detaljer reducera sortimenten 
(Andersson et. al, 1992).  

 

2.3 Produktionsberedning 
 
Den produktionsförberedande funktionen mellan konstruktion och produktion kallas 
beredning (Olhager, 2000). Inom denna funktion bestäms hur produkter ska tillverkas 
och omfattar även processflödesanalyser och arbetsmätningar för beräkning av 
operationstider, vilket är nödvändigt för kapacitetsdimensionering och beräkning av 
produktionskostnad. Genom att bestämma hur och var produkten ska tillverkas kan 
den konstruerade produkten göras produktionsmässig och generera underlag för 
tillverkning och planering. 
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2.3.1 Operationstider 

Operationstider är viktiga för produktkalkylering samt kapacitetsdimensionering och 
resursutnyttjande. Operationstider utgörs oftast av stycktider och ställtider (Olhager, 
2000). 
 
Ställtid 
 
Ställtid innebär tiden det tar att ställa om produktionsutrustningen och definieras 
enligt Olhager (2000) som tiden från den sista korrekta enheten i ett parti till den 
första korrekta enheten i nästa parti. Genom att minska ställtider kan flexibiliteten och 
den tillgängliga kapaciteten i systemet ökas. 
 
Stycktid 
 
Stycktiden är bearbetningstiden per detalj, vilket medför att den totala operationstiden 
för ett parti blir summan av ställtid och partistorlek multiplicerat med stycktiden. 
Tidssättningen sker genom arbetsstudier och mätning. 
 

2.3.2 Processflödesanalys 

För att förstå processer och identifiera potentiella förbättringar kan metoden 
processflödesanalys användas. Metoden syftar till att dokumentera aktiviteter 
detaljerat och grafiskt. Beroende på vilket syfte analysen har kan 
processflödesanalyser variera i detaljeringsgrad och ingående information – från att 
dokumentera en hel produktion med alla produktionsaktiviteter till detaljerade 
kartläggningar av deloperationer. De vanligaste beskrivningssätten är enligt Olhager 
(2000) processflödesscheman, materialflödesscheman samt layoutflödesscheman. 
 

  

2.4 Arbetsmätning 
 
Vid produktkalkylering behövs bl.a. standardtider som styck- och ställtider i 
produktionen för att kostnader per produkt ska kunna beräknas. Standardtider i 
produktionen kan fastställas genom arbetsmätning. Fyra principer för arbetsmätning 
är tidsstudier, frekvensstudier, elementartidssystem samt tidsformler (Olhager, 2000). 
 

2.4.1 Tidsstudier 

Tidsstudier är enligt Olhager (2000) en direktanalyserande metod vilket innebär att 
arbetet analyseras genom direkta observationer. Att fastställa ställ- och stycktider för 
speciella operationer och produkter är syftet med tidsstudierna. Tidsstudier tillämpas 
oftast då operationer med höga krav på beskrivning av rörelsemönster ska studeras. 
Stoppur eller videoupptagning används för att mäta synligt och repetitivt arbete. Varje 
operationssteg mäts ett antal gånger för mer tillförlitliga värden. Medelvärdet av 
observerade tider kan därefter justeras med hänsyn till prestationsbedömning för att 
beräkna ett jämförbart standardmått. Prestationsbedömningen resulterar i en 
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utjämningsfaktor baserad på maximal-, medel- och grundläggande prestation 
uppnåelig för de flesta operatörer.  
 
Andersson et al. (1992) anser att arbetet som ska mätas måste delas in i operationssteg 
innan arbetsmätning kan påbörjas. Stegen ska exempelvis vara lämpliga att använda 
till tidformler. Gränsen mellan två steg bör vara naturlig och lätt att uppfatta. Ett 
alltför omfattande steg leder dessutom till att alltför många variabler kan påverka 
tiden.  
 
En tidsstudie består enligt Olhager (2000) av följande steg: 
 

1. Bestäm tidsstudieobjekt, t.ex. ställ- eller stycktid för en operation 
2. Skatta medelvärde och standardavvikelse för objektet baserat på erfarenhet 

eller förstudie 
3. Bestäm önskad noggrannhet i form av konfidensgrad och risknivå 
4. Beräkna krav på antal observationer 
5. Under arbetets fortgång kan nya beräkningar av antal observationer 

genomföras utifrån data från redan gjorda observationer, och nya skattningar 
av medelvärde och standardavvikelse kan beräknas 

2.4.2 Tidformler 

Tidformler är systematiskt framtagna samlingar av tidssatta element för en enskild 
operation eller operationsgrupp. Dessa används vid repetitivt arbete. De tidssatta 
elementen kan utgöras av delar av ställ- eller stycktid. Tidsformler anger ex. hur total 
operationstid påverkas av partistorlek och andra karaktäristika för produkten. 
Tidsformeln kan bestå av en tabell, nomogram eller matematisk formel. Databaser 
med tidssatta element kan göra beräkningen av operationstider enkel och effektiv. Då 
många standardtider ska beräknas är denna metod att föredra. På grund av 
möjligheterna med datastöd kan metoden vara till hjälp vid orderberedning (Olhager, 
2000).  
 
Andersson et. al (1992) definierar tidformelteknik som ett sätt att samla in, 
systematisera och sammanställa tidsdata från tidstudier så de kan användas för att 
tidsätta likartade arbeten. Enskilda arbetsoperationer kan sedan tidsbestämmas. 
Genom denna förenkling kan arbetsmätning utföras snabbare än vid direkta studier. 
Vidare hävdar Andersson et. al. (1992) att det visat sig att mycket grovt utarbetade 
generella tidformler har en förvånansvärd användbarhet.  

2.4.3 Mätning av direkt arbetstid 

Kostnader som gäller direkt arbetstidsåtgång för ett kalkylobjekt kan beräknas genom 
att mäta den arbetstid som läggs ned för den personal som ingår i processen att 
bearbeta eller förädla material i ett produktionsflöde (Frenckner & Samuelson, 1989). 
Det kan även gälla personal som konstruktörer och ritare.    
 
Erforderlig tidsåtgång beräknas, samt arbetskostnaden för denna. Ställtid och 
operationstider kan särskiljas, eftersom ställtiden är oberoende av orderstorlek. Om 
kalkyler ska upprättas vid olika orderstorlekar är det viktigt att särskilja de poster som 
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är oberoende av orderstorlek för att få en rättvisande kostnadsbild. Då ställtiderna blir 
mycket korta väljer ofta företag att inte särskilja på ställtid och operationstid 
(Frenckner & Samuelson, 1989). 

2.4.4 Beräkning av arbetstid 

Beräkning av arbetstiden bestäms ofta genom arbetsstudier och kan justeras vid 
återkommande tillverkning med hänsyn till erfarenheter från utförd tillverkning. 
Tiderna kan sedan ingå i ett operationsregister som kan utnyttjas för både kalkylering 
och produktionsplanering (Frenckner & Samuelson, 1989). 
 
Erforderlig arbetstid kan skilja från person till person, vilket medför att en 
genomsnittsprincip ofta tillämpas. I de fallen kommer genomsnittet för både lärlingar 
och erfarna ingå i standardtiden. I de fall som lärlingar eller nyanställda är många 
under en period kan det bli aktuellt att bestämma en särskild tid för dessa. 
Normaltiden för en erfaren räknas då upp med en särskilt lärlingsfaktor. 

2.4.5 Läreffekter 

Då produktionsmetoder och produkter ständigt förändras innebär det att kostnader 
aldrig är normala. De är först höga under en period för att successivt minska när 
produktvolymerna ökar. Kostnaderna per produkt minskar då allt eftersom personalen 
lär sig medan tillverkningen fortskrider. Läreffekten har stor betydelse då produktslag 
har en mer begränsad livslängd eller då tillverkningen är starkt splittrad så fulla 
läreffekter inte uppnås (Frenckner & Samuelson, 1989). 

2.4.6 Erfarenhetsfunktioner 

Läreffekter i kalkyler kan ge konsekvenser i kalkylen på de kostnader som bestäms av 
tid. Erfarenhetsfunktioner kan ställas upp för att utröna kostnad enligt aktuell 
erfarenhetsfunktion. Vid tillverkning av större produkter, exempelvis 
fläktanläggningar, kan en kalkyl ställas upp för varje unik enhet och då utvisa vad den 
bör kosta enligt aktuell erfarenhetsfunktion (Frenckner & Samuelson, 1989). 

 

2.5 Traditionell kalkylering 
 
Traditionella produktkalkyler bygger enligt Ohlsson (2012) på kostnadsindelning av: 
 

• Fasta och rörliga kostnader 
• Direkta och indirekta kostnader 
• Sär- och samkostnader 

 
De utgångsmodeller för produktkalkyler som finns grupperas efter vilka definitioner 
av kostnader de bygger på (Ohlsson, 2012). Självkostnadskalkyler bygger på fasta och 
rörliga kostnader (ex. ABC-kalkyler, normalkalkyler och genomsnittskalkyler). 
Påläggskalkyler bygger på direkta och indirekta kostnader (kalkyltrappan). 
Bidragskalkyler bygger i sin tur på sär- och samkostnader (ex. täckningsbidrag, 
täckningsgrad och stegkalkyler).  
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2.5.1 Produktkalkyleringens grunder 

Kalkyler används för att planera och efterhandskontrollera verksamhetens 
förädlingsprocessers kostnader. Produktkalkyler blir viktiga underlag för 
beslutsfattande. Företagets förädlingsaktiviteter och inköpta produkter bedöms och 
utvärderas i produktkalkyler. Dessa kalkyler utgör även underlag för beslut om 
prissättning samt lönsamhetsbedömningar av produktsortimentet. De viktigaste 
syftena för produktkalkylerna är att ge underlag för kostnadskontroller, prissättningar 
och produktval (Olsson, 2011).  
 
Ohlsson (2012) konstaterar att det än idag används grundmodeller för 
produktkalkylering vilka utvecklades för 1930-talets industriföretag som då var stora 
och hierarkiskt organiserade. Det saknas lämpliga kalkylmodeller för moderna 
företag. Då de grundläggande ekonomiska reglerna fortfarande gäller kan de 
etablerade modellerna dock fungera som utgångspunkt om företagen anpassar dem 
efter dagens förutsättningar, menar Ohlsson (2012).  
 
Förkalkyler baseras på uppskattade värden av kostnader, intäkter, betalningsströmmar, 
ekonomiska konsekvenser etc. och utgör ett beslutsunderlag. Efterkalkyler genomförs 
i efterhand baserat på verkligt ekonomiskt utfall och innebär uppföljning av beslut 
som tagits (Olsson, 2011). Genomförande av efterkalkyler uppnår två 
uppföljningssyften: dels kontrolleras om antagandena i förkalkylen stämde och dels 
kan bättre underlag för kommande kalkyler skapas (Ohlsson, 2012). 

2.5.2 Principer för produktkalkylering 

Produktkalkylering innebär förutsägelser eller uppföljning av förutsägelser som avser 
ett slags identifiering och mätning, vilka måste vara så tillförlitliga som möjligt  
(Frenckner & Samuelson, 1989). Principen är att eftersträva så realistiska kalkyler 
som möjligt, men det är ofta omöjligt att uppnå helt realistiska principer i praktiken. 
Kostnader som beräknas för kalkylobjekt avser resursåtgång eller resursanvändning, 
vilket medför att bestämning av utförda prestationer och uppoffrade resurser blir ett 
grundläggande moment i kalkyler. All identifiering av prestationer och resurser 
förutsätter noggranna definitioner. En arbetsinsats kan exempelvis definieras med 
eller utan hänsyn till bakomliggande kompetens eller kvalitet i utfört arbete 
(Frenckner & Samuelson, 1989). 
 
Svårigheter vid kalkylering 
 
För att accepteras bör kalkyleringen vara förtroendeingivande. Detta kan bli en 
svårighet om mätningen utförs i ett par fall men ska användas mer generellt. Särskilda 
svårigheter uppstår om skattningar måste göras på grund av erfarenheter i liknande 
fall (analogikalkyler), eller om det gäller förhållanden som uppträder slumpmässigt 
och sällan (Frenckner & Samuelson, 1989).  
 
Beräkning i analogikalkyler utgår från kostnader för en liknande produkt. 
Kostnaderna justeras med hänsyn till skillnader i produktutformning, i förhållande till 
referensobjektet (Frenckner & Samuelson, 1989).  
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2.5.3 Kalkylering med standards 

I praktiken kalkyleras produkter ofta med genomsnittsvärden – så kallade standards. 
För effektiva kalkylsystem krävs att företaget fastställer vilka priser som gäller för 
material, vilka materialkvantiteter som krävs, hur långa bearbetningstider per station 
som behövs samt vilken kostnad per timme som gäller i varje station (Frenckner & 
Samuelson, 1989). 
 
 
Standardkostnad 
 
Efter sammanställning av dessa data erhålls en standardkostnad. Den standardkostnad 
som beräknas för kalkyleringen gäller oftast bara tillverkningskostnaden. För 
produkter som tillverkas löpande beräknas standardkostnader periodvis, medan 
standardkostnad för produkter som tillverkas mer sällan beräknas vid behov 
(Frenckner & Samuelson, 1989). 
 
Efter identifiering av ett kalkylobjekt ställs standarddata för ingående material, 
operationer och komponenter samman och ger en standardkostnad, oftast i en 
datamall vid kalkylering. För de kvantitativa kalkylkomponenterna som 
materialkvantiteter och bearbetningstider bör avvikelser från standardvärdet under en 
period vara små, men större avvikelser kan uppstå i samband med produktion av nya 
produktslag eller nya produktionsmetoder. Förekomst av läreffekter försvårar då 
bestämning av ett genomsnittsvärde (Frenckner & Samuelson, 1989). 
 
Avvikelsebestämning för effektiv kontroll 
 
Genom att registrera verkliga värden och jämföra dessa med standardvärden kan en 
effektiv kontroll tas fram i efterkalkyler och redovisningsrapporter. Avvikelser kan 
framkomma för produkt/order, bearbetningsstationer och kostnadsslag (material, 
arbete/operationer och omkostnader).  
 
En huvudmodell för bestämning av avvikelser är produktredovisning. Vid 
ordertillverkning är denna modell mest av intresse då den bestämmer avvikelser för 
produkt/order. Produktredovisningen innebär att förkalkyl jämförs med efterkalkyl för 
varje produkt, order etc. En kalkyldifferens kan därefter bestämmas, vilken innehåller 
materialutbytesdifferenser och prestationsdifferenser i olika bearbetningsstationer/ 
operationer. Den senare differensen kan exempelvis gälla direkt arbete eller 
maskintider (Frenckner & Samuelson, 1989). 

2.5.4 Kalkylering av kundanpassade produkter 

I företag där unika kundordrar hanteras kan det vara svårare att använda 
efterkalkylerna på samma sätt som vid produktion av standardordrar, där erfarenheter 
från identiska alternativt liknande ordrar används. Det kan däremot finnas möjligheter 
att skapa efterkalkyler på komponenter eller produkter som är återkommande i unika 
kundordrar, vilka då kan användas i kommande förkalkyler och vid prissättning 
(Frenckner & Samuelson, 1989). 
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Som ett flertal författare konstaterar har kostnad traditionellt fokuserat på direkta 
produktionskostnader och volymdriven allokering av overhead-kostnader. Park & 
Simpson (2007) konstaterar att intresset ökar mot att förstå kostnadsallokering 
associerat med indirekta och icke-produktionsmässiga kostnader, eftersom antal 
produkter som erbjuds ytterligare ökar risken för en skev kostnadsbild med 
traditionella kalkyleringsmetoder. 
 
2.6 Självkostnadskalkyler 
 
Självkostnadskalkyler innebär fullständig fördelning av samtliga kostnader ut på 
produkterna. Dessa är att föredra i företag där det relativt tydligt går att utröna 
respektive produkts andel av de olika kostnader som förekommer. Eftersom den är 
komplett utgör självkostnadskalkylen ett bra underlag för beslut gällande produktion 
och prissättning (Ohlsson, 2012).  

 

 

Fig. 3. Traditionella kalkyleringsmetoder illustreras, från  ”Kalkyler som beslutsunderlag” 
(Andersson, G. 2008).  

 

2.7 ABC-kalkyler 
 
ABC-kalkylering är en modern variant av de traditionella självkostnadskalkylerna. 
ABC-kalkylering går ut på att belasta produkten med den rätta andelen av företagets 
totalkostnader, men till skillnad från självkostnadskalkylen utgår kalkyleringen ifrån 
den färdiga produkten och mäter i exakthet de aktiviteter som tillverkningen krävt. 
Aktiviteterna, ex. planering och tillverkning, värderas och belastas produkten. 
Noggranna studier över tillverkningen krävs för att ta fram ABC-kalkylen, vilket 
innebär metoden kan bli kostsam att implementera (Ohlsson, 2012). 
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2.7.1 Genomförande av ABC-kalkyl 

Enligt Olsson (2011) genomförs ABC-kalkyleringen i två steg. Först analyseras 
kostnader och aktiviteter, därefter kan dessa kostnader fördelas ut på produkterna. 
Analysen av kostnader och aktiviteter är det mest tidskrävande. En så stor del av 
direkta kostnader i förhållande till produkter som möjligt ska identifieras. Därefter ska 
aktiviteter för de indirekta kostnaderna identifieras och relateras till en eller flera 
kostnadsdrivare. En kostnadsdrivare innebär den faktor som är huvudorsak till 
storleken på omkostnaderna. 
 
Volymrelaterade kostnadsdrivare innebär att en stor del av omkostnaderna varierar i 
proportion till volym. Exempel på dessa kan vara antal producerade styck, antal 
direkta arbetstimmar, direkt lön (DL) i kronor, antal kilo direkt material, direkt 
material i kronor, antal maskintimmar, antal sålda styck och tillverkningskostnad för 
antal sålda styck. 
 
Komplexitetsrelaterade kostnadsdrivare innebär de aktiviteter som inte är beroende av 
tillverkningsvolym, ex. maskinomställning, leta nya leverantörer och skriva offerter. 
Exempel på komplexitetsrelaterade kostnadsdrivare kan vara antal artiklar, antal 
komponenter, antal olika komponenter, antal tillverkningsorder, antal kunder, antal 
beställningsorder, antal leverantörer och antal inköpsorder. 
 
I det andra steget, efter att kostnadsdrivare valts, ska omkostnaden per styck beräknas. 
Omkostnaderna ska fördelas ut på varje produktenhet med hänsyn till hur mycket som 
tillverkas av varje produkt och i relation till varje produkts förbrukning av 
kostnadsdrivaren. 

 

 

Fig. 4. ABC-kalkylering illustreras, från ”Kalkyler som bes lutsunderlag” (Andersson, G. 2008).  
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2.8 Kalkylering enligt Lean 
 
Företag som tillämpar Lean fokuserar på värdeskapande för kunder samt värdeflödets 
lönsamhet istället för på kostnader och marginaler. Att kartlägga värdeflöde, tillämpa 
värdeflödeskalkylering/value stream costing (VSC) för att beräkna 
värdeflödeskostnad och utifrån detta få beslutsunderlag samt tillämpa 
målkostnadskalkylering kan ingå i begreppet ”kalkylering enligt Lean”. 
  
Ruiz-de-Arbulo-Lopez et. al. (2013) sammanfattar att eftersom Lean är 
processorienterat, är en organisation som använder filosofin intresserat av att veta 
enkla mätvärden som stödjer pågående förbättringar. Organisationen behöver inte veta 
hur mycket en produkt kostar, utan frågan är snarare ”hur kan processerna förbättras 
för att minska kostnader?”  

2.8.1 Fokus på kundvärde 

Den första principen inom Lean är kundvärde. Trots detta fokuserar de flesta företags 
ekonomisystem på interna kostnader. Kalkylering enligt Lean fokuserar på kundvärde. 
Finansiell information baseras kring värdeflöden. Metoder som Target Costing 
(målkostnadskalkylering) och Performance Measurements (prestationsmätningar) 
används för att identifiera värde snarare än kostnader. Detta innebär inte att kostnader 
är oviktiga – snarare krävs mycket bättre kostnadsinformation än vad traditionell 
kostnads- och kalkyleringsmetoder kan ge. En viktig omställning i ett Lean-företag är 
dock övergången från kostnadstänkande till värdetänkande med kunden i fokus. 
(Maskell & Baggaley, 2004) 

2.8.2 Värdeflödeskalkylering (VSC) 

En grundprincip inom Lean är fokus på värdeflödet. Värdeflöden måste identifieras 
för att företaget ska kunna organiseras och styras kring dessa för att öka värdet mot 
kunderna. Värdeflödeskalkylering innebär processen att fördela verkliga kostnader till 
värdeflöden snarare än till produkter, tjänster och avdelningar. (Maskell & Katko, 
2007, ref. i Stenzel 2007) 
 
Ruiz-de-Arbulo-Lopez et. al. (2013) konstaterar att fördelarna med 
värdeflödeskalkylering är:  

• Metoden kan modellera processerna ute i fabriken samtidigt som den 
ekonomiska styrningen förenklas (jämfört med ABC och traditionella 
kalkyleringsmetoder). 

• Metoden ger lika relevant kostnadsinformation som ABC. 
• Där ABC misslyckas med att identifiera oanvänd kapacitet lyckas VSC 

uppmuntra ständiga förbättringar eftersom den reflekterar operationella 
förbättringar. 

 
Ruiz-de-Arbulo-Lopez et. al. (2013) anser huvudsakliga nackdelar vara att VSC 
kräver att hela produktionen har implementerat Lean (organiserat kring värdeflöden) 
samt att endast en grov kostnadsuppskattning erhålls. 
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Värdeflödeskalkylering börjar med en värdeflödeskartläggning som genererar 
nödvändig information om materialflöden och resursfördelningar. Materialflödet 
definierar vilka produkter som flödar genom ett värdeflöde och 
kartläggningsprocessen bedömer hur personal, utrustning och ytor används av varje 
värdeflöde. Från denna information kan den verkliga värdeflödeskostnaden beräknas. 
Alla kostnader inom värdeflödet anses som direkta kostnader till värdeflödet. 
(Maskell & Katko, 2007, ref. i Stenzel 2007)  
 
Värdeflödets personalkostnad beräknas beroende på lönerna hos de som arbetar i 
värdeflödet. Värdeflödets materialkostnad beräknas baserat på vilket material som 
används i flödet. Detta kan avse det material som inköpts eller som plockats in ifrån 
råmateriallager. Maskinkostnader är lika med avskrivningskostnader för maskiner, 
samt kostnader för reservdelar, reparationer och tillbehör till dessa. Lokalkostnader 
utgörs av hyreskostnader, reparationskostnader, underhåll och ex. el och vatten. 
Stödkostnader utgörs av traditionella indirekta kostnader så som ingenjörer, kvalitet, 
underhåll, materialstyrning, planering och inköp. (Maskell & Katko, 2007, ref. i 
Stenzel 2007) 
 
Fördelar med värdeflödeskalkylering jämfört med traditionell kalkylering är att de 
traditionella systemen insamlar kostnader på produktnivå och ordernivå, vilket medför 
ett komplext system som kräver underhåll och styrning beroende på hur många 
produkter och tjänster som företaget erbjuder. Dagens trender inom tillverkning 
innebär hög produktmix och låg volym (mass-kundanpassning) ökar då antal 
produkter som måste underhållas i det traditionella kalkyleringssystemet.  
 
Värdeflödeskalkylering samlar in kostnader på en högre nivå i organisationen vilket 
eliminerar underhållsbehovet av ett komplext produktkostnadssystem. Genom att 
eliminera behovet av att underhålla ett traditionellt kalkyleringssystem ges möjlighet 
att även eliminera många av transaktionerna som associeras med traditionell 
kalkylering. Inom värdeflödeskalkylering tas arbetskostnader från lönelistor. Det 
eliminerar ex. behovet att rapportera arbete mot arbetsordrar. På samma sätt kan 
materialspårningsöverföringar elimineras då materialet inte behöver knytas till 
särskilda tillverkningsordrar, utan dessa kostnader läggs direkt på värdeflödet baserat 
på utbetalningar eller totalt materialuttag.  
 
Något som ytterligare gör värdeflödeskalkylering enklare är eliminering av behovet 
att spåra kostnader genom olika avdelningars kostnadsställen som bryts ned i 
detaljerade kostnadselement. Kostnaderna samlas på värdeflödesnivå och kan 
summeras i några få element som arbetskostnader, material, faciliteter och stödjande 
funktioner. Kostnadsreduktion uppnås genom eliminering av slöseri och ständiga 
förbättringar. Ständiga förbättringar uppnås genom att fokusera på 
produktionsprestationsmått, vilka i sin tur fokuserar på de aktivitetsslöserier som 
skapar kostnader. Denna process kommer åt rotorsaker till kostnaderna och över tid 
kan dessa elimineras, och så även behovet av detaljerad kostnadsinformation (Maskell 
& Katko, 2007, ref. i Stenzel 2007). 
 
Anledningen till att företag ofta har detaljerad styrning av transaktioner och processer 
är att de saknar kontroll över dessa. Företag med traditionell ekonomistyrning 
försöker skapa kontroll ur kaoset som exempelvis utgörs av prognoser, planering och 
omplanering, expediering, materialbrist, dålig kvalitet och maskinhaverier. Företag 
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som använder sig av Lean tar istället reda på rotorsakerna till problemen och 
eliminerar kaoset steg för steg. Genom att bygga in kontrollen i processerna kan 
slöseri i form av transaktioner elimineras. Finansiell eller produktionsrelaterad 
kontroll ska aldrig äventyras genom att ta bort transaktioner innan det är rätt tid för 
detta, utan kontrollen elimineras systematiskt då behovet av dessa elimineras. Allt 
beror på hur moget företaget är i sitt användande av Lean (Maskell & Baggaley, 
2004).  
 
Value Stream Costing (VSC) togs fram för att allokera kostnader på hela värdeflöden 
snarare än på enskilda avdelningar (Salah & Zaki, 2013). Värdeflöden skapas i företag 
som implementerat Lean och nått en högre mognadsnivå. Tillverkningsceller i 
värdeflöden är strukturerade för att hantera produkter inom en produktfamilj, eller 
produkter som kräver samma tillverkningssekvenser. VSC är en enklare metod för att 
insamla kostnader än ABC. Salah & Zaki (2013) drar slutsatsen att VSC är den metod 
som bäst passar Leanföretag eftersom det förenklar styrning och ger möjlighet att 
visuellt kontrollera ständiga förbättringar. 
 
Standardkostnader för en enskild produkt används ofta för prissättningsbeslut, 
intäktsmarginaler för produktionslinor och kundordrar, tillverknings- eller 
inköpsbeslut, produkt- eller kundrationalisering etc. Om VSC tillämpas behövs inte 
kunskap om kostnader för specifika produkter för att ta dessa beslut. Inom Lean sätts 
exempelvis priset utifrån kundvärde, vilket inte har något samband med kostnaden för 
produkten (Maskell & Kennedy, 2007).  Ibland kan företagen ändå ha behov av att 
veta kostnad för enskilda produkter, ex. vid kalkylering av transferpriser mellan olika 
delar av en organisation (Maskell, 2009. Ref. i Salah & Zaki, 2013).  
 
VSC representerar kostnader för en genomsnittlig produkt som har ”genomsnittligt” 
utseende och karaktäristika i värdeflödet. Två produkters kostnader kan därför skilja 
sig åt beroende på hur mycket de skiljer i ex. utseende. Då enskilda produkters 
kostnader behövs kan dessa kalkyleras genom att använda metoden ”features and 
characteristics costing” (Khalil, 2008. Ref. i Salah & Zaki, 2013).  
 
Enligt Salah & Zaki (2013) förklarar Khalil (2008) att ”features and characteristics 
costing” går ut på att identifiera hur individuella produkter skiljer sig från normen, 
och därefter hur mycket de skiljer sig från genomsnittet. Det blir då viktigt att 
definiera de funktioner och karaktäristika som orsakar kostnad och hur denna 
information kan användas för att modifiera den genomsnittliga värdeflödeskostnaden.  
 
Mer tillverkningstid genererar oftast högre kostnader. Maskell & Baggaley (2004) 
menar att den största faktorn som påverkar produktkostnaden är utnyttjandet av 
flaskhalsresursen i produktionen. Genom att förstå hur lång tid olika 
produktutföranden tar i flaskhalsresursen kan kostnad tillägnas produkterna beroende 
på detta. 
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Fig. 5. Värdeflödeskalkylering (VSC) illustreras. Anpassat från Baggaley & Maskell, 2004, sid 
136 i ”Practical Lean Accounting”. 

2.8.3 Lean kalkylering och beslutsfattande 

Lean kalkylering och dess metoder för beslutsfattande baseras på förståelse för 
produktionsflödet genom värdeflöden samt effekten som besluten har på värdeflödets 
lönsamhet och tillskott. Istället för att förlita sig på vinstmarginaler baserat på 
bristande standardkostnadsmetoder ligger fokus på hur förändringar kan påverka 
lönsamhet och bidrag från värdeflödena på kort och lång sikt. Dessa beslut kräver gott 
verksamhetsomdöme och en bred förståelse för företagets strategi, konstaterar 
Baggaley & Maskell (2004).  

2.8.4 Målkostnadskalkylering (Target Costing) 

Baggaley & Maskell (2004) konstaterar att målkostnadskalkylering (Target Costing) 
syftar till att driva organisationer utifrån värdet som skapas för kunden. Företag som 
tillämpar Lean fokuserar på värdeskapande för kunder samt värdeflödets lönsamhet 
istället för på kostnader och marginaler. Målkostnadskalkylering består av en serie 
tvärfunktionella processer som är designade för att uppnå följande mål: 
 

• Etablera värdet som skapas för kunden inom företaget 
• Fastställa maxkostnaden för produkterna i värdeflödet, baserat på värdet som 

skapas för kunden och företagets förväntningar på värdeflödets lönsamhet 
• Skapa en praktisk, tvärfunktionell strategi för att öka värdet för kunden och 

uppnå kraven på värdeflödets lönsamhet 
 

Enligt Ask & Ax (1995) ligger målkostnadskalkylering till grund för det japanska  
kalkylerings- och ekonomistyrningsarbetet. Målkostnadskalkylering är en process 
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snarare än en kalkyleringsmetod och kan ses som en kombination av strategisk 
planering, prissättning, kalkylering, produktutveckling samt planering och styrning av 
produkt- och tillverkningskostnader. Moment som ingår i processen är:  
 

• Fastställande av försäljningspris (Target Price) 
• Fastställande av vinstkrav (Target Profit) 
• Fastställande av målkostnad (Target Cost) 
• Nå målkostnaden/Värdeflödesanalys (Value Engineering) 

 
Sambandet som målkostnadskalkylering bygger på lyder: 
 
Försäljningspris – Vinstkrav = Målkostnad 
 
Arbetet riktas in på att tillverka produkten till målkostnaden eller lägre om  möjligt, 
vilket genomförs med värdeflödesanalys (Ask & Ax, 1995). 
 
Baggaley & Maskell (2004) anser att målkostnadskalkylering kan användas vid 
introduktion av nya värdeflöden, introduktion av nya produkter samt för nuvarande 
produkter i nuvarande värdeflöden – det vill säga som en del av kalkylering enligt 
Lean. 

 

2.9 Traditionella kalkyleringsmetoder och Lean 
 
Maskell & Kennedy (2007) anser att det är viktigt för företag som påbörjat sin ”Lean 
journey” att förändra sina kalkylerings-, kontroll- och mätmetoder eftersom 
traditionella kalkyleringsmetoder skadar införandet av Lean. Detta stödjer även 
Åhlström & Karlsson (1996). Maskell & Kennedy (2007) framför sex goda 
anledningar att förändra traditionella kalkyleringsmetoder: 
 

1. Fel mätvärden motiverar beteenden som underminerar företagets 
implementering av Lean. Arbetsprestation (standardtimmar jämfört med 
använda timmar), maskinutnyttjande och absorbering av overheadkostnader är 
mätvärden som motiverar att bygga upp stora lager, något som bör undvikas 
enligt Lean.  

2. Fel kostnader. Traditionella ekonomistyrningssystem fokuserar på att 
kalkylera produktkostnader, oftast genom standard- eller aktivitetsbaserade 
kostnadsmetoder. Produktkostnaderna används bl.a. till beslutsfattande. Istället 
för att ha komplexa system för att kalkylera produktkostnader och genomföra 
tidskrävande datainsamlingar som jämför verklig kostnad med standarder och 
rapportavvikelser, samlar Lean-företag in och presenterar direkt 
kostnadsinformation från värdeflöden.  

3. Bättre beslutsfattande kan uppnås genom att ta beslut utifrån hänsyn till hela 
värdeflödet som helhet, inte genom hänsyn till individuella produkter. De 
flesta traditionella företag förlitar sig på standardkostnader vid rutinbeslut. När 
ett företag inför Lean blir det farligt att ta beslut baserade på fullständigt 
kostnadsfördelade produktionskostnader. Det finns ett flertal felaktiga 
antaganden inbyggda i traditionella kalkyleringsmetoder. Ett är antagandet om 
kapacitetsanvändande och överskottskapacitet. Istället för att utveckla mer 
tillräkneliga och mer komplexa metoder för att kalkylera produktkostnader 
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slutar Lean-företag att använda produktkostnader för beslutsfattande. Beslut 
tas istället genom att hänvisa till påverkan av värdeflödets verkliga kostnader 
och lönsamhet.  

4. Lättförståelig information  eftersträvas av Lean-företag. Få personer förstår 
de komplexa, finansiella rapporterna från ett traditionellt 
ekonomistyrningssystem. I ett Lean-företag presenteras den finansiella 
informationen som enkla direkta kostnader och värdeflödeslönsamhet. Total 
kostnadsfördelning av indirekta kostnader på produkter eller värdeflöden 
genomförs inte, utan dessa presenteras där och då de uppstår. Detta motiverar 
bättre handlingar och bättre beslut.  

5. Komplexa system av datainsamling och rapportering är något som uppstår vid 
traditionell ekonomistyrning. Kravet att övervaka verkliga kostnader jämfört 
med standardkostnader leder till den tunga bördan att samla aktuella kostnader 
på detaljnivå. I de flesta företag är dessa komplexa system nödvändiga för att 
ha finansiell kontroll över operationerna. Lean-företag kommer över tiden att 
identifiera orsakerna till att dessa komplexa datainsamlingssystem behövs och 
eliminera behovet allt eftersom. Då rotorsakerna till de slösaktiga 
transaktionerna och processerna tas bort tar man även bort anledningen att 
underhålla dessa system.  

6. Fokus på kundvärde utgör grund för Lean. Traditionella företag fokuserar på 
kostnader, aktiekurser och intäkter. Att förstå kostnader och intäkter är viktigt 
och ekonomisystemen måste kunna förse företaget med denna typ av 
information effektivt och med precision enligt god redovisningssed. Dock 
ligger fokus inom Lean på kundvärde. Genom metoder som bl.a. målkostnad 
och målprissättning kan fokus på kundvärde bibehållas och att öka kundvärdet 
kommer långsiktigt skapa ännu mer värde för ägarna. 
 

Ashish et. al. (2003) drar slutsatsen att upp emot 73% av företag i England samt upp 
emot 86% i Japan fortfarande använder traditionella kalkyleringsmetoder trots att 
dessa utvecklats i början av förra århundradet och trots att företagen är medvetna om 
att traditionella metoder medför felaktig kostnadsinformation. Ashish et. al. (2003) 
menar att interna restriktioner såväl som motstånd mot förändringar förhindrar steget 
till moderna kalkyleringsmetoder. 
 
2.10 ABC-kalkylering, traditionell kalkylering och komplex 
produktion 
 
Salah & Zaki (2013) konstaterar att moderna kalkyleringsmetoder inte bara syftar till 
att allokera indirekta kostnader korrekt, utan även till att identifiera slöseri. Activity 
Based Costing, så kallad ABC-kalkylering, tilldelar kostnader till aktiviteter baserat 
på historisk data. När kostnader för aktiviteter tagits fram tilldelas produkterna 
kostnader beroende på hur mycket av aktiviteten de utnyttjar. ABC ger mer precision 
vid kalkylering och kostnadsuppskattningar, men kräver samtidigt tidskrävande 
datainsamlingar och rapportering (Salah & Zaki, 2013).  
 
Kaplan & Anderson (2004) menar att ABC är för komplicerat och för tidskrävande för 
företag att underhålla långsiktigt. ABC är särskilt opassande för komplexa flöden som 
innehåller mixade modeller (många produktvarianter) eftersom metoden inte kan 
fånga komplexiteten i operationerna. Med ett annat angreppssätt, ”tidsdriven ABC”, 
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anser Kaplan & Anderson (2004) att det går snabbare och enklare att kalkylera 
kostnader samt att mycket lite data krävs. 
 
Park & Simpson (2007) konstaterar att antal erbjudna produkter ökar risken för skev 
kostnadsinformation med traditionella kalkyleringsmetoder och att ABC ofta används 
för att få en mer korrekt kostnadsinformation. Dock kan ABC inte alltid erbjuda 
relevant kostnadsinformation för produktfamiljer.  
 
Grasso (2005) fastslår att bland de företag som implementerat ABC har nära två 
tredjedelar av dessa övergett metoden, bland annat eftersom ABC drev ett beteende 
som inte gynnade Lean. Lean-orienterade företag kan dra fördel av ABC för att 
prioritera förbättringsområden, men de flesta av företagen anser att den redan 
existerande kunskapen om processerna och analys av värdeflödeskostnader räcker för 
att prioritera (Grasso, 2005). Grasso (2005) fastställer också att större heterogenitet i 
produkterna ökar komplexiteten vilket kräver större stödkostnader vid traditionella 
kalkylmetoder. Sannolikheten för en skev kostnadsinformation ökar. I regel blir 
kostnaden för komplexa produkter i låg volym underdriven, medan kostnaden för 
standardprodukter i hög volym blir överdriven menar Grasso (2005).   
 
Li et al. (2012) anser att traditionella kalkyleringsmetoder inte passar moderna företag 
som har många produktvarianter med låg volym eftersom metoderna leder till skev 
kostnadsinformation. Li et al. (2012) hänvisar även till Bakke & Hellberg (1991, ref. i 
Li et al. 2012) som upptäckt att ABC kräver mycket tid för att ta fram nya kostnader 
vid produktmixbeslut, då dessa kräver en komplett kostnadsstruktur. Informationen 
från ett ABC-system är oftast inte tillfredsställande vid kortsiktiga beslut då denna får 
en tidsfördröjning. 
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2 Metod och genomförande 
 
Genomförandet av arbetet har sett ut som följande: 
 

1. Litteraturstudie för införskaffande av aktuell teori inom berörda områden 
2. Intervjuer  för att skapa en bild av situationen på fallföretaget och kartlägga 

produktionsflödet 
3. Observationer i form av tidsstudie som skett med videoupptagning, samt 

observationer för identifikation av produktionsproblem  
4. Analys av insamlad data  

• Analys av tider ifrån tidsstudien i produktionstekniska verktyget AviX 
• Jämförelse av litteratur samt insamlad data för att analysera 

relationerna mellan Lean, produktion av kundanpassade produkter 
samt kalkyleringsmetoder 

5. Modell skapas för att visualisera relationerna mellan Lean, produktion av 
kundanpassade produkter samt kalkyleringsmetoder 

6. Datamall för att beräkna DL för kundanpassade produkter på fallföretaget 
skapas utifrån resultatet från tidsstudien 

7. Arbetsprocess för att ta fram datamall dokumenteras för att kunna användas i 
företag i liknande kontext att ta fram data för förkalkylering av DL  

 
 

3.1 Metodik 
 

Denna studie kommer vara utforskande för att ta reda på hur nuläget ser ut på 
fallföretaget och vad som utmärker ett produktionsflöde med många varianter. Genom 
att genomföra en utforskande fallstudie kommer både kvalitativ och kvantitativ data 
som intervjuer och observationer samlas in för vidare analys. I analysen ska 
fallstudiens empiri knytas samman med existerande litteratur och forskning för att 
förbättra underlag till en förkalkylmodell utifrån produktionsförutsättningarna, 
beskriva en arbetsprocess för detta samt ta fram generella rekommendationer för val 
av kalkylmetod utifrån produktionsflöden av denna typ samt med hänsyn till Lean.  

3.1.1 Fallstudie 

Vid mindre undersökningar är det vanligt att använda fallstudier (Denscombe, 2000). 
Det som utmärker en fallstudie är dess inriktning på bara en undersökningsenhet. 
Målet är enligt Denscombe (2000) att belysa det generella genom att undersöka det 
enskilda, vilket är vad som eftersträvas med denna studie. Värdefulla och unika 
insikter erhålls då fallstudien går in på djupet och fenomen kan studeras i detalj 
(Denscombe, 2000).  

3.1.2 Analysmetodik 

För att analysera tidsåtgången i produktionen i syfte att förbättra företagets 
förkalkylering används mjukvaran AviX, ett produktionstekniskt verktyg för att 
klassificera produktionstid i tidstudier. Mjukvaran Microsoft Excel har därefter 
använts för att bygga upp en mall för beräkning av total tidsåtgång för en order 
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beroende på produktinnehåll. Tidformler har använts för att effektivisera användning 
av mallen. 
 
En analys av insamlad data från observationer och intervjuer har i jämförelse med 
teori från vetenskaplig litteratur därefter utmynnat i generella rekommendationer och 
en modell för val av kalkyleringsmetod baserat på relationerna mellan Lean, 
produktion av kundanpassade produkter samt olika kalkyleringsmetoder.   
 

3.2 Kvalitetssäkring 
 
För att säkerställa studiens kvalitet har det varit av vikt att ta hänsyn till vissa 
vetenskapliga riktlinjer för forskning och genomförande, vilket redogörs för nedan. 
Vid arbetets start genomfördes en litteraturstudie för att kartlägga kunskapen inom 
området för forskningsfrågan. Ett antal tekniker har därefter använts för 
datainsamling, som intervjuer och observationer.  

3.2.1 Metoder för datainsamling 

Litteraturstudie 
 
Höst, Regnell & Runeson (2006) fastslår att litteraturstudier är en grundbult i 
vetenskaplig metodik. Genom att redogöra för relevanta källor förenklas vidare 
vetenskapligt arbete, då oberoende granskare kan förstå arbetets utgångspunkter och 
då andra forskare kan bygga vidare på resultaten. En väl genomförd analys av 
kunskapen inom ett ämnesområde är ett viktigt bidrag i sig, konstaterar Höst, Regnell 
& Runeson (2006).  
 
Databaser med bred ämnesinriktning samt teknisk och/eller ekonomisk inriktning har 
genomsökts efter relevanta artiklar. Sökord som ”Lean”, ”Accounting”, ”Costing”, 
”Manufacturing”, ”Customized”, ”Mixed-Model”, ”ABC” och “Value Stream 
Costing” har använts i kombinationer för att hitta artiklar till denna studie. Från ett 
urval av artiklar som bedömdes kunna innehålla relevant information utifrån titel, 
sammanfattning och snabb genomläsning sållades de mest intressanta artiklarna ut.  
 
Viktig fakta till teorikapitlet har även insamlats från litteratur som sökts fram på 
samma sätt, men i biblioteksdatabaser (Libris och Higgins). 
 
Resultatet från litteraturstudien kunde användas som en del av teorin som analyserats 
med den empiriska datan under resultatkapitlet.  
 
Källkritik 
 
Centralt i alla vetenskapligt utförda studier är att ifrågasätta källors trovärdighet och 
relevans (Höst, Regnell & Runeson, 2006). För varje källa bör följande frågor ställas:  
 

• Är materialet granskat, hur är det granskat och av vem?  
• Vem garanterar trovärdigheten?  

• Är undersökningsmetodiken trovärdig?  
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• Är resultaten framställda i ett sammanhang relevant för litteraturstudien som 
avses? 

• Har resultaten blivit bekräftade, lett till erkännande och blivit refererade i 
andra trovärdiga sammanhang? 

Ett formellt krav har varit att teorin ska bygga på minst tio vetenskapliga artiklar. 
Höst, Regnell & Runeson (2006) framhäver att vetenskapliga artiklar oftast är längre 
än övriga artiklar, presenterar mogna forskningsresultat samt har genomgått en mer 
rigorös granskningsprocess än information från andra vetenskapliga forum.  
 
De referenser som använts till litteraturstudien vilken i sin tur denna studie baseras på 
har noggrant valts ut med hänsyn till de frågor som Höst, Regnell & Runeson (2006) 
sammanfattat. Då det inte finns mycket gemensam forskning om de tre 
ämnesområden som berörs i detta arbete, har de mest tongivande författarna valts 
inom varje område, samt att de mest trovärdiga och relevanta artiklarna som berör två 
eller alla tre av områdena tagits med.  
 
För mer generell bakgrundsinformation har även annan trovärdig och relevant 
litteratur använts.  
 
Intervjuer 
 
Intervjuer är lämpligt att använda då mer detaljerad information behövs från ett 
mindre antal människor enligt Denscombe (2000). Intervjuer ger ofta mer djupgående 
insikter än vad som erhålls med exempelvis enkäter. Det finns olika typer av 
forskningsintervjuer – strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade (öppet 
riktade) intervjuer.  
 
Den öppet riktade intervjun har ett utforskande syfte och har som målsättning att 
fånga individens upplevelse av ett fenomens kvaliteter. Den styrs lämpligen av en 
intervjuguide med frågeområden (Höst, Regnell & Runesson, 2006). Den 
semistrukturerade intervjun har istället ett beskrivande eller förklarande syfte och 
försöker fånga individens upplevelse av kvantiteter och kvaliteter. I denna typ av 
intervju blandas fasta frågor med bundna svar med öppna frågor (Höst, Regnell & 
Runesson, 2006). 
 
I denna studie har en kombination av öppet riktade och semistrukturerade intervjuer 
utförts. Studieintervjuerna genomfördes i företagets lokaler och med den personal som 
berörts av arbetet. Personalens svar på frågor, idéer och åsikter som uppkommit under 
studien har antecknats i de fall de ansetts beröra studien. Intervjuer med ett antal 
förbestämda frågor har främst genomförts inledningsvis samt vid avslut av 
datainsamlingen. I början användes både öppna intervjuer och semistrukturerade 
intervjuer för att bilda en bred uppfattning om situationen på fallföretaget gällande 
bland annat produkten och dess flöden, företagets organisation kring produkten samt 
ingående arbetsmoment, och avslutningsvis för att få svar på frågor som återstått efter 
arbetets genomförande. Under datainsamlingen har öppet riktade intervjuer använts 
för att kontinuerligt få svar på frågor som uppstått vid observationer av arbetet.  
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För att ta fram ett generaliserbart resultat är det lämpligt att välja ett representativt 
urval av informanter till intervjun enligt Denscombe (2000). Informanterna har i 
denna studie utgjorts av den personal som är inblandad i produktionen av produkterna.  
Detta urval av informanter kan anses vara representativt och därmed ge ett mer 
generaliserbart resultat.  
 
Videoupptagningar kan verka störande på intervjuobjektet och intervjumiljön, vilket 
leder till att de flesta forskare använder sig av fältanteckningar i kombination med 
ljudupptagningar (Denscombe, 2000). I denna studie har ett stort antal 
videoupptagningar skett för att kunna analysera tidsåtgång för olika arbetsmoment. 
Att videoupptagningarna genomförts relativt kontinuerligt under en lång tidsperiod 
har varit positivt för att vänja personalen vid både observatör och filmkamera, så 
personalen kunnat arbeta i normal takt och kunnat kommunicera avslappnat. 
Personalen som observerats tyckte inledningsvis att det var mycket stressande, men 
att det normaliserades med tiden.  
 
Nackdelar med intervjuer är att de är tidskrävande enligt Denscombe (2000). 
Tillförlitligheten påverkas beroende på den specifika kontexten och vilka specifika 
individer som deltar. De intervjuades uttalanden kan påverkas av forskarens identitet. 
Ljudupptagningar kan hämma informanten, eftersom medvetenheten att det som sägs 
blir permanent upptaget kan vara skrämmande (Denscombe, 2000). Det som 
personalen i fallföretaget ansett varit jobbigt är exempelvis att de vardagliga samtal 
som förekommit också spelats in vid videoupptagning av arbetet. Då endast 
bildupptagningarna varit det intressanta för att analysera datan har ljudet därför tagits 
bort i analysen med en mjukvara för filmredigering, dels av etiska skäl och dels för att 
minska storleken på filerna. De öppna intervjuerna som genomförts under studien har 
istället antecknats.  
 
Denscombe (2000) menar även att en analys av materialet måste genomföras efter 
intervjun. Forskaren avgör då innebörden av orden och dess konsekvenser för det 
undersökta ämnet, vilket i sin tur kan påverka validiteten. Även vid transkribering av 
ljudupptagning till text kan det förekomma missförstånd som påverkar validiteten. 
 
Observationer 
 
Vetenskaplig forskning innebär bland annat en process där faktainsamling och 
produktion av data erhålls genom observationer av händelser och företeelser 
(Denscombe, 2004). Direkta observationer kan användas för att studera ett fenomen 
eller skeende. Med sinnen eller tekniska hjälpmedel samlas data om vad som händer 
och sker in (Höst, Regnell & Runesson, 2006). Observatören kan ha olika grader av 
interaktion, från att vara aktiv deltagare till att vara helt maskerad (Höst, Regnell & 
Runesson, 2006).  
 
Höst, Regnell & Runesson (2006) förklarar att en observerande deltagare försöker bli 
uppnå hög integration i den observerade miljön, är väl synlig i den observerade 
gruppen och samlar in data genom anteckningar och intervjuer. En fullständigt 
deltagande observatör är helt integrerad i den observerade gruppen men visar inte att 
denne är observatör och samlar data genom anteckningar. Den fullständiga 
observatören är i idealfallet helt osynlig och datainsamlingen sker helt dolt genom 
video- eller ljudupptagningar. 
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I denna studie har interaktionen varit hög. Som deltagande observatör har öppna 
metoder använts för att samla in data så som videoupptagningar och anteckningar vid 
intervjuer.  
 
Då observatören är helt synlig kan det uppstå risk för att det observerade fenomenet 
påverkas. När observatören är dold och den observerade gruppen är omedveten om 
observationen uppstår istället etiska frågeställningar (Höst, Regnell & Runesson, 
2006). Eftersom studien på fallföretaget har genomförts väl synligt och aktivt finns 
därmed risk för påverkan av fenomenet. Detta påverkade främst de allra första 
videoupptagningarna, då personalen var ovana att ha en observatör som dessutom 
filmade arbetet. Personalen medgav att det påverkade arbetet genom att de främst 
stressade mer. Eftersom studien utfördes under en längre period och observationerna 
skedde under ett flertal tillfällen fick personalen chansen att vänja sig vid både 
observatör och metoderna för insamling av data. Då personalen kunde slappna av blev 
datan mer tillförlitlig, eftersom det var arbetstid i ”normal” takt som avsågs att 
dokumenteras.  

3.2.2 Vetenskaplig kvalitet 

Enligt Denscombe (2004, sid. 20) är syften med vetenskaplig forskning att 
”kombinera rationellt tänkande och systematisk undersökning för att frambringa ny 
kunskap”. Syftet med denna studie kan då kallas vetenskapligt, eftersom ny kunskap 
inom valt område är vad som eftersträvas. 
 
Vidare anser Denscombe (2004) att vetenskaplig forskning har fem huvudsakliga mål: 

• Att förstå egenskaper (insamling av faktakunskap) 
• Att förstå samband (identifiera kopplingar mellan saker baserat på insamlad 

fakta och presentera bevis för att samband existerar) 
• Att utveckla teorier (teorier som både beskriver vad som inträffar och förklarar 

varför det inträffar – det vill säga förklaring av orsak och verkan) 
• Att förutsäga utfall (med detaljerad kunskap om saker och dess egenskaper 

samt relationer mellan dessa, kan förutsägelser göras om vad som kommer 
inträffa vid vissa förutsättningar) 

• Att göra det möjligt för andra forskare att bekräfta resultaten (publicerade 
forskningsresultat måste innehålla detaljerad redogörelse för de 
forskningsmetoder som använts för att andra ska kunna kontrollera resultatens 
validitet – på så vis kan ny kunskap etableras) 

 
Insamlingen av fakta i teoriavsnittet, samt resultat ifrån datainsamlingen på 
fallföretaget, används i denna studie som stöd för den diskussion som förs och de 
slutsatser som dras. Denscombe (2004) uttrycker det som att ”förstå samband” vilket 
tillsammans med ”faktainsamling” är två av vetenskaplighetens delmål. Utifrån 
diskussionen kring resultaten i kapitel 5 utvecklas både teorier och utfall förutsägs, 
vilket är ytterligare två av Denscombes (2004) definitioner av vetenskaplighetens mål. 
Det femte och sista målet för vetenskaplighet fastslår att det ska vara möjligt för andra 
forskare att bekräfta resultaten, vilket möjliggörs genom redogörelse av de 
forskningsmetoder som använts i en studie. Denna studies metod och genomförande 
redogörs löpande i detta kapitel i förhållande till teori om vetenskapliga metoder och 
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vetenskaplig kvalitet, samt att tillämpandet av verktyget vid dataanalys redogörs 
under kapitlet ”Analys i AviX”.  
 
Validitet  
 
Validitet innebär att resultaten anses giltiga genom att ”mäta vad som avses att mätas” 
(Höst, Regnell & Runesson, 2006).  
 
Att föra anteckningar genom studiens framåtskridande och dokumentera beslut och 
tankegångar kan öka validiteten genom att visa att studien är väl genomfört och 
trovärdig. Dokumentation från datainsamling och analys är viktigt för att i efterhand 
kunna undersöka hur vägen till slutsatser har gått. Som Höst, Regnell & Runesson 
(2006) påpekat, är det viktigt för validiteten att dokumentera beslut och föra 
anteckningar under arbetet. Då studiens genomförande krävt insamling av en stor 
mängd data, både i form av anteckningar samt videoupptagningar, har det varit en 
nödvändighet att dokumentera detta.  
 
Återkoppling kan tillämpas för att säkerställa att fakta som framkommit stämmer. 
Uppgiftslämnare kan då ge kommentarer om observationerna motsvarar deras 
uppfattningar om informationen de lämnat (Höst, Regnell & Runesson, 2006). 
Återkoppling har genomförts under studiens fortskridande för att förkasta eller behålla 
idéer om bland annat uppbyggnad av modellen som använts. Personalen är mest 
insatta i produktens detaljer, därför har deras synpunkter i det inledande arbetet varit 
mycket viktigt.  
 
Reliabilitet 
 
En hög reliabilitet innebär hög trovärdighet avseende datainsamling och analys. Detta 
medför att en hög noggrannhet krävs vid insamling av data samt vid analysen (Höst, 
Regnell & Runesson, 2006). Att redovisa hur arbetet gått till är viktigt för hög 
reliabilitet fastslår Höst, Regnell & Runesson (2006), vilket är anledningen till att 
genomförandet av studien redovisas dels i detta kapitel och dels under kapitlet 
”Diskussion och analys”. Tillförlitligheten är vanligen förenat med utvärdering av 
metoder och tekniker som använts för att insamla data menar Denscombe (2004).  
 
För att öka trovärdigheten av datainsamling och efterföljande analys har förberedelser 
genomförts genom att studera tillgänglig teori samt genom samarbete med erfarna 
produktionstekniker för att arbetet ska kunna utföras på samma sätt och med samma 
definitioner av analysfaktorer. Dessa analysfaktorer avser klasserna som tillägnas 
produktionsaktiviteterna i analysen. Klasserna är väl kända inom området 
produktionsteknik och avhandlas även i den teoretiska bakgrunden i denna studie, 
vilken stämmer överrens med produktionsteknikernas uppfattning om klassernas 
definitioner. 
 
Den största delen av klassificeringsarbetet genomfördes kontinuerligt efter att 
datainsamlingen, det vill säga videoupptagningarna, genomförts. Detta minskade 
risken för exempelvis olika bedömning av klassificering och aktiviteter på grund av 
avbrott i arbetet, vilket skulle kunna påverka reliabiliteten negativt.    
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Generaliserbarhet 
 
Denscombe (2004) förklarar att generaliserbarhet innebär att slutsatser dras om en 
grupp eller kategori utifrån information från särskilda fall eller exempel. 
Generaliserbarhet medför att forskningsfynd kan tillämpas i andra sammanhang. 
Fallstudier är oftast inte generaliserbara – men om kontexten som generaliseringen 
avser påminner om den där studien genomförts, är sannolikheten större att resultatet 
kommer bete sig likartat i den nya kontexten. En bra, detaljrik beskrivning av 
undersökt kontext bidrar till ökad representativitet och därmed en ökad chans till 
högre generaliserbarhet (Höst, Regnell & Runesson, 2006). Slutsatserna som dragits 
efter analys av relationerna i denna studie har gjorts generellt. Då analysen av 
produktionsflödet även visade stora samband med vad som funnits i teorin, kan det 
anses att arbetsprocessen som skapats under fallstudien kan användas mer generellt av 
företag i en liknande kontext. 
 
 
3.3 Genomförande av analys i AviX 
 
Tidsåtgång för monteringsoperationerna som ingår har tagits fram genom 
videoupptagning samt analys i AviX. Efter intervjuer skapades en trädstruktur i AviX 
med de ingående produktionsmomenten. Strukturens upplägg fick stöd efter 
återkoppling med montörer, ingenjörer och produktionstekniker. Allt eftersom fylldes 
strukturen med nödvändiga videoklipp för att kunna analysera monteringsarbetet och 
ta fram tidsåtgång för monteringen. 
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Fig. 6. Upplägg för filmupptagning av montering i AviX. 

3.3.1 Förberedelser inför analys 

Videoupptagningarna har skett efter förberedelser i samråd med erfarna 
produktionstekniker på företaget så att denna analys genomförts i linje med företagets 
andra analyser för ökad tillförlitlighet (Frenckner & Samuelson, 1989). Det har ansetts 
viktigt eftersom tanken varit att produktionsteknikerna ska kunna fortsätta med analys 
av denna produktion för att ytterligare förbättra underlaget. 
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Att i detalj försöka fånga och analysera aktiviteterna ansågs onödigt av 
produktionsteknikerna med tanke på produktionens mognadsgrad. Analyser av 
montörernas minsta handrörelser vid exempelvis åtdragning av bultar för att optimera 
tidsåtgången bör först genomföras då produktionen mognat och blivit mer effektiv 
efter förbättringsåtgärder. En allt för detaljerad analys skulle ta för lång tid och får 
inte plats inom ramarna för denna studie. Hänsyn till vilken montör (erfaren eller 
mindre erfaren) som utfört aktiviteterna under videoupptagningen har inte heller 
tagits.  I liknande arbeten på företaget har produktionsteknikerna inledningsvis grovt 
analyserat aktiviteterna, främst för att kartlägga vilka aktiviteter som förekommer, hur 
lång tid dessa tar samt om de är värdeadderande, nödvändiga eller förluster. Därför 
följer denna studie produktionsteknikernas riktlinjer för produktionsanalys.  
 
Videoupptagningarna av monteringsmomenten för att bygga ML Plus har därmed 
klassificerats i förluster, nödvändig tid samt värdeadderande tid. Se bilaga X för 
fullständig redovisning av resultat från AviX-analysen. 

3.3.2 Definition av klasser i AviX 

Inför analysarbetet skapades definitioner av klasserna som används i AviX. Det 
viktiga var att ha en samstämmig definition av värdeadderande arbete, nödvändigt 
arbete samt förluster av reliabilitetsmässiga skäl. Det fastslogs att värdeadderande 
arbete (även kallat ”effektiv tid”) utgörs av att förädla produkten genom exempelvis 
att skruva fast komponenter eller montera ihop paneler med lister. Att hela tiden 
återgå till vad som skapar värde för kunden underlättar klassificering av aktiviteter. 
Nödvändigt arbete utgörs av att exempelvis hantera komponenter – så som att ta bort 
skyddsplast innan montering, vända på en box, passa in komponenter innan 
fastmontering, ritningsläsning – det vill säga nödvändigt arbete för att kunna förädla 
produkten. Icke värdeskapande arbete är rent slöseri och i denna kategori identifieras 
många av de problem som kan åtgärdas för att få ned tidsåtgången i produktionen. 
Exempel på icke värdeskapade aktiviteter är att leta efter komponenter, leta verktyg 
och montera om komponenter eller material som inte passat. 

3.3.3 Analys av videoupptagningar 

Efter videoupptagning av ett arbetsmoment laddades filmfilerna upp på en dator ifrån 
filmkameran och kunde därefter hämtas in i mjukvaran AviX. Filmfilerna lades in 
under motsvarande aktivitet i aktivitetsträdet som skapats med produkten ML Plus 
som utgångspunkt.  
 
En mjukvara för redigering av film användes för att klippa bort onödiga filmsekvenser 
för att minska storleken på filmfilerna, samt för att ta bort onödiga ljudspår (dels för 
att minska storleken på filerna och dels av etiska skäl).  
 
Efter att filmfilerna knutits till rätt aktivitet kunde klassificeringsarbetet påbörjas med 
stöd av de definitioner som tidigare fastslagits. Den största delen av 
klassificeringsarbetet genomfördes kontinuerligt efter att datainsamlingen, det vill 
säga videoupptagningarna, genomförts.  
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Några filmsekvenser kunde användas för analys av olika produktionsaktiviteter 
eftersom det förekom att två montörer arbetade samtidigt med olika moment på en 
produkt. Klassificerade aktiviteter i en filmsekvens syns i AviX på tidslinjen strax 
under uppspelningsmodulen som en grå eller grönmarkerad markering beroende på 
vilken aktivitet som visas i uppspelningsmodulen.  
 
Allt eftersom aktiviteterna klassificeras byggs resultatet upp i total tidsåtgång. Den 
totala tidsåtgången presenteras under fliken ”metodresultat” i AviX, så även 
tidsåtgång för underliggande klasser (värdeadderande tid, nödvändig tid samt 
förluster). I AviX motsvarar röd färg förluster, gul färg nödvändig tid och grön färg 
motsvarar värdeadderande tid. 

 

 

 

Fig. 7. Exempel på analys ur AviX. Till varje komponent i strukturen till vänster kan ett 
videoklipp tillägnas, där momenten i videon sedan kan klassificeras i förluster, nödvändig tid och 
värdeadderande tid. Resultatet kan ses i ett pajdiagram och i en tabell till höger.  
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3.4 Metoddiskussion 
 
Syftet och de inledande frågeställningarna har besvarats och målsättningen för studien 
har uppnåtts med hjälp av de metoder som använts för genomförandet av denna 
studie.  
 
Litteraturstudien som legat till grund för den teoretiska bakgrunden har genomförts 
med hänsyn till källkritik och vetenskaplighet, därför kan det anses att den har hög 
reliabilitet och validitet.  
 
Slutsatserna och resultatet utifrån diskussionen anses vara generaliserbara för 
verksamheter i en liknande kontext. 
 
En högre reliabilitet i tidsstudien hade kunnat erhållas om exempelvis de steg som 
Olhager (2000) menar att en tidsstudie ska bestå av hade följts – dock har det varit 
tillräckligt tidskrävande att insamla de tider som finns i datamallen, så det har inte 
funnits plats inom ramen för denna studie. Produktionsteknikerna menar att det ändå 
varit tillräckligt att analysera produkten på det sätt som gjorts i detta fall, och att 
tiderna är tillförlitliga inom företaget kan anses lika viktigt. Det hör trots allt till denna 
produktionstyps karaktär att den är komplex, vilket försvårar framtagning av 
standardtider på det vis Olhager (2000) rekommenderar. 
 
Då arbetsprocessen dokumenterats väl och dessutom är en del av resultatet, som 
kommer ur en jämförelse med teori av hög kvalitet, ökar detta validiteten i studien. Då 
återkoppling av resultatet ännu inte genomförts (det vill säga att datamallen validerats 
med hjälp av återkoppling till användarna) sänks validiteten tills detta uppnåtts. 
Förslag till validering av datamallen är att den presenteras för användarna och att 
deras kritik, idéer och tankar kan användas för att förbättra denna. Uppbyggnationen 
av mallen har dock diskuterats och återkoppling har skett med berörd personal så den 
har ändå viss grad av validitet.   
 
Att tidsstudiens detaljeringsgrad kanske varit för hög har reflekterats över, då det varit 
väldigt tidskrävande. Istället för att använda videoupptagningar skulle enbart 
intervjuer kunna ha använts för att få fram en någorlunda tillförlitlig värdeadderade 
tid. Dock baseras tidsåtgång för förkalkylering redan i nuläget på gissningar, vilket 
företaget önskade komma ifrån.  
 
Det breda ämnesområdet – i själva verket tre olika ämnesområden som Lean, 
kundanpassade produkter och kalkyleringsmetoder – i samband med tidsstudie och 
analys ger en hög komplexitet i själva arbetet. Dock har tidsstudien och kalkylering 
varit företagets önskemål och därmed en viktig faktor, vilket i sin tur möjliggjort 
kartläggning av problem i denna typ av flöden, som i sin tur kunde knytas ihop med 
Lean och kalkyleringsmetoder. Dessa tre ämnen och jämförelsen av relationerna dem 
emellan har varit den vetenskapliga angreppspunkten som mot dagens industriella 
läge varit mycket intressant att undersöka. 
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4 Resultat 
 
I detta kapitel redovisas resultat ifrån den datainsamling som genomförts på 
fallstudieföretaget. Främst har datainsamlingen skett genom intervjuer, observationer 
samt en tidstudie där videoupptagningar analyserats i den produktionstekniska 
mjukvaran AviX. 
 
4.1 Företagets problembeskrivning 
 
Munters är en global koncern som producerar energieffektiva produkter för 
optimering av inomhusmiljöer. Munters fabrik i Tobo tillverkar luftavfuktare och 
luftavfuktarsystem.  
 
Avfuktarsystemen kallas ”Plussystem” och består av en luftavfuktare samt valbara 
moduler som befuktare, fläktar, värmare och kylare så luften kan för- och 
efterbehandlas. Produkten kan konfigureras ytterligare i ett stort antal varianter 
beroende på kundens önskemål. Produkterna är kundanpassade och trots att 
Plussystemet är uppdelat i standardmoduler vid försäljning leder de många 
konfigurationsmöjligheterna till att ca. 95% av ordrarna blir kundunika. 
 
En mycket schablonmässig förkalkyl uppbyggd i affärssystemet MEBS används för 
kostnadsberäkning av Plussystemen idag. Det finns ingen uppföljning i form av 
efterkalkyl för Plussystemen. Tidsåtgången i produktionen är okänd och har hittills 
gissats fram, vilket medför att ett bra underlag för prissättning och andra viktiga 
produktionsbeslut saknas.  
 
Företaget vill veta kostnaden för tillverkning av produkterna, antingen vad den är i 
nuläget eller vad den borde vara, för att därefter kunna arbeta med förbättringar för att 
minska kostnader och öka marginalen. En analys över byggnationen av dessa system 
behövs så det kan utarbetas en mer korrekt förkalkylmodell för arbetsinnehållet, 
särskilt då det gäller hur tidsåtgången kan beräknas. Denna modell kan sedan 
användas för förkalkylering men även ligga till grund för de kostnader som finns i 
säljverktyget Genesys. Arbetet syftar även till att identifiera möjlig effektivisering av 
Plussystem-produktionen och föreslå lämpliga åtgärder.  
 
 
4.2 Datamall för beräkning av tidsåtgång till förkalkyl 
 
Genom att skapa en datamall i Microsoft Excel med tider från tidsstudier samt 
tidformler kan tidsåtgång tas fram till DL för Plussystemets förkalkyl. Till att börja 
med är utgångstiderna beräknade utifrån underlag från AviX. Med påfyllning av fler 
tider kan mer tillförlitliga tider tas fram. 
 
Om mallen används kan ordrarna förkalkyleras utifrån samma underlag. Med 
uppföljning i efterhand kan avvikelser identifieras och åtgärdas.  
 
Genom semistrukturerade intervjuer och observationer kan värdeskapande tid och 
nödvändig tid tas fram för varje produktuppdelning. Dessa tider kan användas då de 
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största produktionsstörningarna åtgärdats. Den värdeskapande tiden kan användas 
som måltillstånd att arbeta för (Rother, 2010).  
 
Då produktionsstörningar och icke värdeskapande tid är av varierande karaktär är det 
svårt att räkna med dessa i förkalkylen, samtidigt är det av vikt att de kartläggs för att 
de ska gå att åtgärda och förbättra.  
 
Avvikelser kommer uppstå på grund av produktionsstörningar eftersom tidsåtgången 
som beräknats består av värdeskapande, effektiv tid. För att uppnå måltillståndet 
måste företaget aktivt arbeta med att eliminera produktionsstörningar.  

4.2.1 Urskilja viktiga karaktäristika 

Storlek 
 
Det som skiljer mest storleksmässigt är boxen. Inledningsvis undersöktes om 
modellen kunde delas upp efter tvärsnittsarean på boxen samt modelltillhörighet. 
Mindre tvärsnittsarea på boxen kan leda till mindre plats för montörerna vilket 
förlänger tidsåtgång, men då de större boxarna leder till exempelvis större täckplåtar 
och därmed längre tid för hantering av dessa, så anses dessa två faktorer ta ut 
varandra. Efter intervjuer framgick att det som främst påverkas av produktens 
tvärsnittsarea är befuktaren, som vid storlek 0910 och uppåt får två dynor istället för 
en. 

 

 

Fig. 8. En första indelning till modellen utifrån tvärsnitt sarea och avfuktarmodell. 
 
Därför beslutades att boxens tillverkningstid får bli en separat del i mallen. Längd, 
antal våningar och antal moduler kommer påverka tidsåtgången för boxen. 
 
Delning av produkten påverkar tid för test och montering samt AE-tid vilket bör ingå i 
mallen. 
 

Avfuktarmodell 
 
ML1, ML2 och ML3 skiljer sig åt beroende på avfuktaren. Den största skillnaden 
avseende tidsåtgång är elpanelerna. I ML1 och ML3 används två elpaneler medan 
ML2 har en elpanel. Detta måste ingå i mallen. 
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Moduler/Funktioner 
 
Tidsåtgången skiljer sig för varje produkt beroende på vilka och hur många moduler 
eller funktioner som ingår. Monteringstiden för dessa är likartade oavsett 
avfuktarmodell eller boxstorlek, därför kan tiderna för modulerna föras in som 
fristående delar i mallen.  
 
Funktionerna som ingår påverkar tidsåtgång för test, elpanel och montering vilket bör 
framgå i mallen.  

4.2.2 Uppdelning i datamallen 

Effektiv/värdeadderande tid samt nödvändig tid för montering, test, elpanel och 
packning ska ingå i modellen. Den effektiva, värdeadderande tiden motsvarar måltider 
att arbeta emot genom ständiga förbättringar. Den nödvändiga tiden utgörs av 
aktiviteter som behövs för att bygga produkten, exempelvis hämtning av verktyg och 
komponenter, städning, förberedelser och planering.  
 
Montering består av boxbyggnation och funktioner som kan ingå samt kabeldragning. 
Tider har tagits fram genom tidstudier i AviX baserat på videoupptagningar samt 
kompletterande tidformler i datamallen. 
 

• Boxbyggnation 
• Montage av funktioner 
• Kabeldragning 

 
Elpaneler består av en grund samt trådning av bl.a. funktioner och monteringsavslut. 
Tiderna har tagits fram genom uppskattningar i semistrukturerad intervju med 
personal. 
 

• Grund elpanel 
• Trådning av funktioner 
• Slutmontage 

 
Test består av en grundtest för aggregatet samt ställtid för Plussystemet. Därefter 
tillkommer tid för varje funktion, samt extra tid om produkten är delad. Tiderna har 
tagits fram genom semistrukturerade intervjuer med erfaren personal. 
 

• Grundtest aggregat 
• Ställtid Plussystem 
• Test av funktioner 
• Tid för ev. delning 

 
Packning beror på om produkten är delad eller ej. Tid per pall är beräknad av personal 
på Speditionsavdelningen. 
 

• Packning per pall 
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Vad ingår inte i mallen? 
 
Specificerad tid för AE och plåt hamnar utanför mallen men totaltid kan föras in för 
beräkning av komplett totaltid/totalkostnad för DL. 
 
Plåten beräknas på ett rimligt sätt idag, bortsett från felaktiga ställtider vilka bör 
åtgärdas.  
 
AE-tiden har varit svårare att uppskatta per funktion, men läggs redan upp efter 
verklig tidsåtgång vid kalkyleringen i MEBS. I bästa fall-tider har tagits fram för AE-
tiden, det vill säga vad kostnaden lägst bör ligga på. Genom att arbeta med 
förbättringar på dessa områden kan tidsåtgång sänkas. 
 
Mekanikingenjör 
I bästa fall-tid: 1,5 h 
Delning: 1,5 h extra 
 
Elingenjör 
I bästa fall-tid: 4 h 

4.2.3 Slutlig datamall 

I mallen ingår de operationer och funktioner som tillsammans utgör och påverkar 
tidsåtgången vid produktion av Plussystemet. Tidsåtgången visas som ”grön 
tid/enhet” vilket motsvarar den effektiva, värdeadderande tiden, ”gul/röd tid” vilket 
motsvarar nödvändig och icke värdeadderande tidsåtgång, samt totaltid vilket är grön 
och gul/röd tid adderat med varandra. Den möjliga totaltiden innebär grön tid 
multiplicerat med antal komponenter. Användaren måste ange antal (0 eller 1,2,3 och 
så vidare) framför varje komponent för att rätt tid ska visas. En nolla kommer 
”nollställa” tiderna i raden för komponenten.  
 

 

 
Fig. 9. De första raderna i datamallen som används för beräkning av DL-tid.  
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I datamallen har samband etablerats mellan ingående funktioner och tid för test och 
elpaneler. Exempelvis medför ett påsfilter både tid för montage av detta i boxen (grön 
tid, gul/röd tid, totaltid samt möjlig totaltid) och tid för test och produktion av elpanel.   
 
I datamallen finns även ett fält för presentation av totaltid samt beräkning av kostnad 
för produkten. Timkostnad för personal multipliceras med total tidsåtgång. Tid för 
plåttillverkning och AE-arbetet kan läggas till för att få en total tid och total kostnad 
per order/produkt.  
 

 
 
Fig. 10. Beräkning av totaltid/order och total kostnad/order i datamallen. 
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4.3 Identifierade problem i produktionen 
 
Slöseri har identifierats beroende på process i produktionsflödet. De processer som 
produktionsflödet består av är AE, Specialplåt, Montering, Elpaneler, Test och 
Packning.  

4.3.1 Administrative Engineering 

 
Planering 
 
Planeringstiden påverkas främst av kundändringar. Även fel ifrån SolidContact kan 
leda till att fel artiklar hamnar i artikelstrukturen i MEBS, eller att de inte kommer 
med i strukturen och därmed inte kalkyleras in i kostnaden. Ofta kommer 
produktionspersonal in med lappar som innehåller artikelnummer på komponenter 
som saknas i strukturen men ingår i produkten. 
 
Mekanikingenjör 
 
Mekanikingenjörstiden påverkas av kundändringar, men även av fel som uppdagas då 
produkten ska monteras.  
 
De problem som uppstår beror oftast på att det saknas plåt ute i monteringen. Detta 
kan bero på missar i SolidContact eller på att det blir saldofel vilket innebär att 
detaljerna som krävs har hamnat i andra produkter. 
 
Ibland stämmer inte parametrar från SolidContact överrens med verkligheten, vilket 
medför feldimensionerat material.  
 
En del komponenter saknas även på ritningarna och kommer aldrig med i BOM-listan, 
t.ex. täckplåtar för utlopp. Dessa tillverkas bara ibland och vid behov. När de plötsligt 
tar slut måste nya plåtar köras ut vilket mekanikingenjören får hjälpa till med.  
 
Elingenjör 
 
Elingenjörstiden påverkas av kundändringar, samt av fel som måste lösas ute i 
produktionen då elpanelerna tillverkas eller då produkten testas.  
 

4.3.2 Plåt 
 
Problem som påverkar DL i kalkylen är felaktiga ställtider. En ställtid på 0,2 timmar 
ligger på varje plåt som ska stansas. Plåtdetaljerna kan dock få plats att stansas ut ur 
en större plåt med andra detaljer som ska stansas ut ur samma material, vilket leder till 
att sammanlagd ställtid för plåtar till en order kan bli alldeles för hög. Om tio 
plåtdetaljer får plats på en plåt blir det bara en ställtid för stansen på 0,2 timmar, 
eftersom samma verktyg och inställningar krävs till en plåt. I dagsläget blir ställtiden 
istället 0,2 timmar multiplicerat med antal detaljer som får plats på plåten.  
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4.3.3 Montering 
 
I monteringen kunde de tidsmässigt största produktionsstörningarna identifieras 
genom semistrukturerade intervjuer och observationer. Leta plåtar, verktyg och 
planering/söka information nämns som de största störningarna av montörerna. 
 
Leta plåt 
 
Det finns vagnar ute i produktionen som ska skickas mellan plåt- och 
monteringsavdelningarna. Från början var det tänkt att all plåt skulle läggas i dessa 
vagnar och först när alla plåtar var färdigtillverkade skulle vagnen transporteras till 
monteringen. Idag hamnar bara plåtar till dörrar och paneler på dessa vagnar medan 
övrig specialplåt, exempelvis täckplåtar till moduler, kommer lösa på pallar.  
 
Pallarna kan idag innehålla specialplåt till flera olika ordrar vilket medför att plåtarna 
till en order kan ligga på flera olika pallar i monteringen. Detta leder till att plåtar 
förväxlas mellan olika ordrar med risk för felmontering alternativt saldofel, samt att 
det tar mycket tid att leta plåtar.  
 
Plåtarna är märkta med en klisterlapp som anger artikelnummer och 
tillverkningssekvens, men denna information hjälper inte montörerna. Då vagnslista 
med specialplåt finns att tillgå bör det vara möjligt att använda denna för att undvika 
problem längre fram i produktionen.  
 

Materialfel 
 
Vid montering kan materialfel uppdagas. Plåtar kan ha fel dimensioner, oftast beror 
detta på fel i parametrar från SolidContact. Montörerna tar hjälp av mekanikingenjör 
för att utreda felet. 
 
Materialet kan också vara skadat. 
 
Ibland saknas material, vilket kan bero på saldofel i affärssystemet. Material kan 
också saknas på grund av att det saknas i artikelstrukturen och inte blir inköpt eller 
tillverkat (till exempel låsbleck och täckplåtar för utlopp). 
 
Artiklar saknas i struktur  
 
Exempelvis saknades låsbleck till dörrhantagen som artikel i produktstrukturen, vilket 
gör att personalen inte vet när eller om de kommer in, om de kommer med handtagen 
eller om de ska beställas särskilt och av vilken leverantör i sådana fall. Det tog två 
timmar för personalen att försöka reda ut detta. Ledtiden från order till leverans 
förlängs därmed för produkten eftersom den måste vänta på att dörrhantagen kan 
monteras. Under kapitel 4.2.1 nämns detta problem i form av att 
monteringspersonalen kommer in till planeraren med lappar innehållande 
artikelnummer som saknas i strukturen. Även komponenter som tillverkas i fabriken 
kan saknas i strukturen (exempelvis täckplåtar till utlopp för befuktare), vilket leder 
till utredningsarbete främst för mekanikingenjören.  
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Långa avstånd 
 
Ibland förekommer det att flera Plus-system monteras samtidigt på monteringen. Det 
finns ett ställ för komponenter som behövs till varje montering, exempelvis skruv och 
verktyg. Ibland står stället i ena änden av lokalen, vilket medför att montören som 
arbetar i den andra änden måste gå en relativt lång sträcka för att hämta nödvändiga 
komponenter.  
 
Under monteringen har det även observerats att mindre komponenter som skruv tar 
slut plötsligt varpå montören måste gå en mycket lång sträcka för att hämta nytt mitt i 
arbetet.  
 
Vid kapning av profiler måste montören också gå relativt långa sträckor för att hämta 
profiler. Profilmaterialet är långt och otympligt, så montören kan bara hämta ett visst 
antal i taget. Enligt analysen i AviX utgör hämtandet av profiler en stor del av den 
icke-värdeadderande tiden och även en stor del av den totala tiden. 
 
Stökigt på ytorna 
 
5S har tidigare införts men detta följs inte. Det är mycket stökigt på ytorna vilket 
medför både risker och störningar i produktionen. Då företaget bygger en ny 
produktion i byggnaden har lager för andra produkter tillfälligt placerats på ytorna 
som hör till produktionen av Plus-systemet vilket ökar oredan.  
 
Kabeldragning 
 
Kabeldragning genomförs i slutet av monteringen när alla funktioner monterats in i 
boxen och avfuktaren placerats. Detta tar ofta mycket längre tid än planerat. 
Kabelkanal ska monteras. Kablarna ska märkas. Märkningen görs manuellt eftersom 
montörerna anser att utskrift från makron sällan stämmer.  
 
Anledningen att kabeldragningen är svår att genomföra beror enligt montörerna på att 
det inte finns några riktlinjer för hur kabeldragningen ska genomföras. Ritningar och 
elscheman kan ibland uppfattas som ”inte helt färdiga” när de kommer ut i 
produktionen. 
 
Ny personal 
 
Få montörer med erfarenhet av att bygga produkten finns på monteringsbanan. Det är 
tänkt att två montörer ska arbeta med produktionen tillsammans. När ny personal 
kommer in blir det ibland stopp om den erfarne montören måste avvika, alternativt att 
det tar längre tid att producera på grund av behov av kunskapsöverföring under 
produktionen.  
 
Ritningsplanering och söka information 
 
Montörerna anser att mycket tid går åt till att söka information och planera 
monteringsarbetet, eftersom det saknas ritning på exakt var komponenter ska sitta 
(exempelvis befuktaren, täckplåtar till denna och så vidare). Endast information om 
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bakom vilken dörr i boxen komponenten ska sitta finns. Ibland måste 
mekanikingenjören rådfrågas och beslut tas tillsammans.  
 
Ibland kör montörerna ”fast” i ritningsprogrammet då de inte minns hur de 
exempelvis tar fram information som behövs sällan. De uttrycker att de inte är så 
datavana.  
 

4.3.4 Elpaneler 
 
Elpanelerna påverkas tidsmässigt av kabelstammar som i dagsläget måste trådas. 
Förberedda kabelstammar är under utveckling. Fel som kan uppstå identifierades och 
uppskattades genom semistrukturerade intervjuer och observation.  
 
Märkning av plintar ska skrivas ut direkt med hjälp av makron, men det blir ofta fel. 
Under observationen var dessutom märkningsskrivaren trasig vilket innebar att 
märkningen gjordes genom att bryta loss förbeställda siffror som trycktes fast i 
plinten. Samma problem uppstår vid komponentmärkning. Siffrorna från ellistan 
matas in och skrivs ut i en etikettskrivare för att därefter klistras fast på plastbrickor 
som måste brytas av.  
 
De problem som ofta uppstår är fel i elscheman. Komponenter kan saknas i BOM-
listan, kablar kan vara omärkta eller ha fel nummer, eller så kan plinttabellen vara 
felaktig. BOM-listan stämmer oftast. Strukturen i MEBS är mer felaktig vilket leder 
till saldofel. Det är olika fel varje gång vilket gör att tidsuppskattning för felen är 
mycket svåra att göra. Om montören har erfarenhet går det ofta att åtgärda felen på 
egen hand och ganska snabbt, men i värsta fall måste elingenjören kontaktas och då 
kan det ta upp till två timmar att åtgärda. 
 
Störningar som också kan uppstå är då elschemat förändras när monteringen redan 
påbörjats.   

4.3.5 Test 

Viss historisk data fanns angående vilka fel som uppstår i testningen.  

4.3.6 Packning 

Det enda felet som nämns av personalen på Speditionsavdelningen är att pallarna kan 
gå sönder. 
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5 Diskussion och analys 
 
I detta kapitel knyts den teoretiska referensramen samman med resultaten ifrån 
fallstudien för att ge svar på studiens frågeställningar och uppfylla dess syften.  
 
5.1 Hur kan kostnadsprecisionen ökas i förkalkylen för ett 
produktionsflöde av kundanpassad och Lean karaktär? 

 
Genom att beräkna tillförlitlig tidsåtgång för produkterna i flödet kan förkalkyleringen 
förbättras och dess kostnadsprecision öka. Frenckner & Samuelson (1989) hävdar 
nämligen att för effektiva kalkylsystem krävs fastställande av vilka priser som gäller 
för material, vilka materialkvantiteter som krävs, hur långa tider per operation som 
behövs samt vilken kostnad per timme som gäller för operationerna. Fokus ligger i 
denna studie på att ta fram tider per operation för flöde av kundanpassade produkter. 
 
Här presenteras det tillvägagångssätt som använts för att beräkna tidsåtgången för de 
kundanpassade produkterna i fallföretaget på ett generellt sätt, så företag i liknande 
kontext kan tillämpa arbetsprocessen. 

5.1.1 Hur kan tidsåtgången i produktionen beräknas för 
kundorderunika produkter? 

Tidsåtgången för kundanpassade produkter kan beräknas genom att följa 
nedanstående steg, vilket styrks av litteratur. 
 
Analys av produktionen 
 
Genom att först analysera produktionsflödet och visualisera detta för att förstå 
processen (Olhager, 2000) kan de viktigaste produktvarianterna/modulernas 
egenskaper och skillnader identifieras och sammanfattas. En analys ger också en bild 
av vilka operationer personalen måste lägga sin tid på för att framställa en produkt, 
vilket är viktigt för att beräkna kostnad för direkt arbetstidsåtgång (Frenckner & 
Samuelson, 1989).  
 

Skapa register 
 

Som Andersson et al. (1992) förespråkar förs därefter operationerna/modulerna/ 
produktvarianternas egenskaper in i ett register i form av olika operationssteg som är 
skilda från varandra på ett enkelt och naturligt sätt.  
 

Tidsstudier 
 

Beroende på kundens val av produktinnehåll/modul kan därefter varje operation eller 
variabel tidsbestämmas genom tidsstudier. Praktiskt innebär detta exempelvis 
filmupptagning eller observationer för att mäta arbetet, då tidsstudier enligt Olhager 
(2000) är en direktanalyserande metod, där syftet är att fastställa ställ- och stycktider 
för operationerna.  
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Identifiera slöseri 
 
Under detta arbete kan slöseri identifieras och åtgärdas i produktionen. Detta medför 
att onödiga kostnader kan kapas, vilket är en av målsättningarna inom Lean enligt 
Nicholas (2010), Liker (2004), Elbert (2013), Womack & Jones (2003) samt ett flertal 
andra författare. Att eliminera slöseri för att uppnå kortare ledtid definierar i själva 
verket Lean som filosofi enligt Liker (2006). 
 

Tidformler 
 
För att beräkna total tidsåtgång kan tidsformler skapas i registret, så antal 
operationer/produktinnehåll kan variera med kundönskemål. Tidformler 
rekommenderas av både Olhager (2000) och Andersson et. al. (1992) för att tidsätta 
likartade arbeten. För fallföretaget skapades en mall i Excel där stycktiderna för en 
operation kan variera beroende på antal ingående likadana operationer, med tillägg av 
en ställtid (som exempelvis kan utgöras av iordningställande av maskin, plockning av 
erforderligt material och så vidare). Då en produkt kräver montage av fyra dörrar, 
räcker det med att ha tiden för montage av en dörr, då en tidformel kan multiplicera 
tiden för montage av fyra dörrar till produkten. Enligt Andersson et. al. (1992) kan 
även mycket grovt utarbetade och generella tidformler vara mycket användbara. Detta 
kan anses vara en fördel vid beräkning av tider för produktvarianter, vilket 
kundanpassade produkter karaktäriseras av. 
 
Avvikelser och uppföljning 
 
För att ytterligare öka kostnadsprecisionen bör tiderna följas upp och justeras eftersom 
produktionen fortgår. Genom att registrera nya värden i produktionen och jämföra 
dessa med de standardvärden som tagits fram i operationsregister/Excelmall, kan en 
effektiv kontroll genomföras i efterkalkyler (Frenckner & Samuelson, 1989). Vid 
produktredovisning jämförs förkalkyl med efterkalkyl för att ta fram kalkyldifferens. 
Syftet är enligt Ohlsson (2012) att ta fram ett bättre underlag för kommande kalkyler. 
 

Hos fallföretaget har fokus legat på att mäta värdeskapande tid och nödvändig tid. 
Avvikelser kommer därmed att uppkomma eftersom monteringen inte är ”helt Lean”. 
Det kan vara mycket svårt att uppnå en produktion med enbart värdeskapande tid, 
men grova avvikelser bör bero på slöseri som kan åtgärdas. Enligt Liker (2004) består 
de flesta processer av 90% slöseri och 10% värdehöjande arbete.   
 
Då avvikelser kan uppkomma på grund av andra orsaker än slöserier, bör även den 
värdeskapande tiden justeras genom ytterligare uppmätningar för högre 
kostnadsprecision och tillförlitlighet menar bland annat Olhager (2000). 
Medelvärdet av observerade tider kan därefter justeras med hänsyn till 
prestationsbedömning för att beräkna ett jämförbart standardmått. 
Prestationsbedömningen resulterar enligt Olhager (2000) i en utjämningsfaktor 
baserad på maximal-, medel- och grundläggande prestation uppnåelig för de flesta 
operatörer.  
 
Eftersom produktionsmetoder och produkter förändras innebär det enligt Frenckner & 
Samuelson (1989) att kostnader aldrig är normala – först är de höga för att minska 
successivt minska med tiden och tillverkningsvolymen. Läreffekter innebär att 
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tidsåtgång och därmed produktionskostnad för exempelvis montering minskar allt 
eftersom personalen lär sig produkten och tillverkningen. Läreffekter kan beräknas 
med erfarenhetsfunktion (Frenckner & Samuelson, 1989).  

5.1.2 Hur kan en generaliserbar arbetsprocess för att öka 
kostnadsprecisionen i denna typ av produktion se ut? 

Denna arbetsprocess kan användas till en ny produktion såväl som en produktion som 
redan pågår. För att följa upp en förändrad produktion/förändrade produkter kan 
arbetsprocessen behöva starta om från början. Enligt Liker (2009) är ständiga 
förbättringar en av grunderna inom Lean, vilket innebär att det alltid går att förbättra 
produktionen. Lean och ständiga förbättringar finns med i arbetsprocessen genom att 
avvikelser i efterkalkylen leder till steget ”identifiera produktionsslöseri” och det 
efterföljande steget ”åtgärda produktionsslöseri” i de fall som avvikelserna innebär 
produktionsslöseri.  
 

 

Fig. 11. Generaliserbar, visualiserad arbetsprocess för att beräkna tidsåtgång.  
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5.2 Hur ser relationerna ut mellan olika kalkyleringsmetoder, 
Lean och produktionsflöden av kundanpassad karaktär? 

Här diskuteras och utreds relationerna som ska leda till generella rekommendationer 
kring val av kalkyleringsmetod. 

5.2.1 Hur ser relationen ut mellan Lean och produktionsflöde av 
kundanpassad karaktär? 
 
Denna delfråga hjälper till att bilda ett korrekt svar till huvudfrågan. 
 

Vilka svårigheter uppstår? 

Duggan (2013) menar att problem med kundorderanpassning ofta utgörs av många 
varianter i flödet. Flöden är svåra att urskilja, ordrar är svåra att schemalägga, 
komponenter kan försvinna eller saknas, kostnader ökar och likaså frustrationen, 
kontrollen minskar och det pågår ”ständig brandsläckning.” Visualiteten i 
produktionen blir lidande och ansvariga kan ha problem att avgöra tillverkningens 
prestation. Flaskhalsar blir ett heltidsarbete att identifiera och kontrollera (Duggan, 
2013).   
 
Jina et. al. (1997) hävdar att ett problem som uppstår i produktion med hög varians 
och låg volym är att turbulensen är högre än i produktion med låg varians och hög 
volym. Med turbulens menas det beteende som uppstår som resultat av variabilitet och 
osäkerhet i input, vilket orsakar att produktionen upplevs som oberäknelig. Då 
produktionen är av låg volym får alla förändringar i ex. volym, mix, planering eller 
design en betydligt större påverkan.  
 
Teorin stämmer överrens med vad som framkommit under observationer av 
produktionen i fallföretaget. Elingenjören och mekanikingenjören är ofta ute på 
monteringen för att lösa plötsliga och oväntade problem (brandsläckning). 
Komponenter både saknas och försvinner. Flöden är svåra att urskilja och ansvariga 
har svårt att bedöma tillverkningens prestation, bland annat eftersom tidsåtgången inte 
är fastställd. Monteringspersonalen har svårt att planera sitt arbete eftersom det inte 
finns en fastställd struktur att arbeta efter. Monteringen är flexibel men visst 
fastställande av arbetsordning skulle kunna vara möjlig. Eftersom det saknas struktur 
och standarder att arbeta efter kan detta försvåra inlärning av ny personal då dessa blir 
beroende av mer erfaren personal. 
 
På företaget har främst väntan, onödiga transporter/förflyttningar och onödig/felaktig 
bearbetning identifierats av de slöserier som Liker (2004) fastställt. Väntan har bland 
annat uppstått då komponenter saknats, eller då problem som måste lösas av el- eller 
mekanikingenjör uppkommit. När monteringspersonalen måste vänta minskar även 
deras motivation. 
 
Alla ingenjörer och all produktionspersonal påverkas tidsmässigt av kundändringar. 
Salvador & Forza (2003) menar att felaktiga ordrar och BOM-listor ställer till mycket 
problem i produktionen samt tar upp onödigt mycket tid från ingenjörer som istället 
borde ägna sig åt innovativt arbete. Därför rekommenderar de att ansvaret för en 
korrekt order flyttas till säljavdelningen eller till och med till kunden. Montörerna 
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säger att ritningar och elscheman ”inte känns färdiga” när de kommer ut i 
produktionen. För en mer stabil produktionsprocess bör variationen som består av 
kundändringar minskas enligt Sörqvist (2013) samt Jina et. al. (1997). 

 

Vilka positiva faktorer finns? 

 
Att hantera variationer är viktigt för att skapa ett störningsfritt flöde enligt Lean, 
menar Sörqvist (2013). Variationerna kan vara volymvariationer eller tillverkning av 
produktvarianter. För att erbjuda kundanpassade produkter krävs dock förutsättningar 
för variationer i produktionen. Att utveckla varor och tjänster utifrån standardiserade 
modulsystem kan vara ett sätt att minska antal nödvändiga varianter anser Sörqvist 
(2013) samt Andersson et. al, (1992), vilket företaget i fallstudien har gjort. Mycket 
ingenjörsarbete krävs i startskedet för att bygga upp moduler och bedöma hur 
kombinationer av dessa kan bilda slutprodukter, men då detta är genomfört minskar 
ingenjörsarbetet drastiskt så länge som inte nya produkter efterfrågas menar Gardner, 
D J. (2009). Detta faktum bör minska AE-tiden för planering, el- och mekanikingen-
jörerna allt eftersom antal varianter skapas.  
 
Jina et. al. (1997) rekommenderar även ett antal åtgärder för att dra fördelar av Lean i 
produktion med hög varians och låg volym. Avsikten är att minska variationerna.  
 

• Gemensamt råmaterial till de kundanpassade produkterna 
• Gemensamma komponenter och användning av modularisering 
• Teamarbete av multifunktionell karaktär för snabbare problemlösning 

 
Dessa åtgärder förekommer redan i produktionen. Den tredje punkten uppfylls då 
ingenjörer och montörer har tät kontakt och ett nära samarbete.  
 
Värdeflöden måste kartläggas och analyseras för att identifiera slöseri och hinder för 
kontinuerligt flöde, bara då kan mer värde skapas och mer inkomster genereras. Det 
ideala värdeflödet består enligt Baggaley & Maskell (2004) av alla steg i en 
produktfamilj som krävs för att skapa värde för kunden. En produktfamilj utgörs av 
produkter som behöver samma steg genom värdeflödet. Vidare konstaterar Meyer & 
Lehnerd (1997) att varje produkt i en produktfamilj kallas ”variant” och riktas till en 
specifik grupp av slutkunder på marknaden. Produktionen av Plussystemen skulle 
relativt enkelt kunna kartläggas som ett värdeflöde för att ytterligare uppnå mognad 
inom implementationen av Lean, då produkterna är uppbyggda utifrån en 
produktfamilj.  
 
Som Salvador & Forza (2003) betonar, så bör en organisation som skapat 
konfigurerbara produktfamiljer även anpassa övrig organisation samt stödsystem 
kring detta. Fallföretaget har en särskild teknikavdelning som arbetar med de 
kundanpassade produkterna. På fallföretaget har säljorganisationen ett tekniskt 
säljverktyg, Genesys, som underlättar offereringsprocessen vad gäller teknisk 
information och teknikkrav på produkterna. Vid varje ny order kan Genesys användas 
för att konfigurera produkten så som kunden vill ha den. Dessutom finns PDM-
systemet MEBS för att bygga artikelstrukturer för varje produkt och order. Då det 
ändå förekommer felaktiga komponentlistor och ordrar, kan slutsatsen dras att det går 
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förbättra stödsystemen för att minimera dessa problem. Särskilt bör de olika systemen 
ha gemensam information så långt det går, eftersom detta är något som ingenjörerna 
och säljarna angett som problem – olika input i de två systemen leder till felaktig och 
icke gemensam information.  

5.2.2 Hur ser relationerna ut mellan olika kalkyleringsmetoder och 
produktionsflöden av kundanpassad karaktär? 
 
Den andra delfrågan kompletterar analysen för att svara på huvudfrågan. 
 

Vilka svårigheter uppstår vid kalkylering av dessa produktionsflöden?  

Som Frenckner & Samuelson (1989) fastslår, är det svårare att använda efterkalkyler 
för kundanpassade produkter eftersom ordrarna skiljer sig från varandra. Dock menar 
de att efterkalkyler kan göras för vanligt återkommande produkter eller komponenter 
för att dra erfarenheter från denna typ av produktion. Frenckner & Samuelson (1989) 
betonar dock att s.k. analogikalkyler, som baseras på liknande produkter, kan sänka 
tillförlitligheten för kalkyleringen. 
 
Det som komplicerat uppmätning av operationstider på fallföretaget är produkternas 
komplexitet och långa tillverkningstid. Produkterna säljs i relativt låg volym, vilket 
innebär att det kan ta lång tid mellan ordrar som gäller liknande produkter, och det 
dröjer innan alla ingående tillval av produkten kunnat studeras. Eftersom monteringen 
är flexibel har det också varit svårt att följa en operation från början till slut då 
montörerna kan byta av varandra, arbeta samtidigt på en produkt, avbryta montering 
av en produkt för att hjälpa till med montering av en annan produkt. Flexibiliteten är 
både en fördel och en nackdel beroende på vilken synvinkel som avses. För 
kartläggning och analys av flöde samt tidsstudier för bestämning av tidsåtgång till 
förkalkyl är flexibiliteten en nackdel. Svårigheten att urskilja flöden är något som 
bland annat Duggan (2013) belyser.  
 
En fråga som uppstår vid kalkylering med traditionella metoder, är hur tillförlitlig 
kostnadsinformation som genereras. Då komplexa produkter leder till än mer komplex 
kalkylering och då högre antal varianter ökar risken för allt mer skev 
kostnadsinformation (Grasso, 2005 och Park & Simpson, 2007)  kan kalkylerade 
resultat alltså ifrågasättas avseende dess riktighet.   
 

Vilken kalkyleringsmetod speglar verkligheten på bästa sätt med hänsyn till de 
förutsättningar som finns? 

 
I dagsläget är det den traditionella standardkalkyleringen som speglar verkligheten 
bäst på fallföretaget. Anledningen är att produktionen inte är uppnått tillräckligt hög 
mognad i implementationen av Lean ännu för att VSC ska kunna användas, vilket är 
ett krav enligt Baggaley & Maskell (2004), Ruiz-de-Arbulo-Lopez et. al. (2013)  samt 
Salah & Zaki (2013). ABC-kalkyleringen skulle spegla verkligheten bättre enligt 
Bhasin & Burcher (2006) samt Salah & Zaki (2013), men metoden skulle öka 
komplexiteten i kalkyleringsarbetet ytterligare samt att Li et. al. (2012) med stöd av 
Kaplan & Anderson (2004) avråder företag från att använda ABC i produktionsflöden 
med stora variationer. Grasso (2005) hävdar att ABC även kan driva ett beteende som 
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inte gynnar Lean. Faran med att använda traditionella kalkyleringsmetoder är dock 
som Grasso (2005) fastställer: större heterogenitet i produkterna ökar komplexiteten 
vilket kräver större stödkostnader. Sannolikheten för en skev kostnadsinformation 
ökar. I regel blir kostnaden för komplexa produkter i låg volym underdriven, medan 
kostnaden för standardprodukter i hög volym blir överdriven menar Grasso (2005). 
Park & Simpson (2007) stödjer resonemanget och betonar att antal produkter som 
erbjuds ytterligare ökar risken för en skev kostnadsbild med traditionella 
kalkyleringsmetoder.  

5.2.3 Generella rekommendationer 
 
Med traditionell självkostnadskalkylering ligger fokus på att ha exakta kostnader för 
varje order. Då dessa kan skilja sig så mycket beroende på de olika kombinationerna 
som kan finnas i en kundanpassad produkt, så kommer det bli tidskrävande och 
kostsamt att ta fram standardtider för produkter som inte är standardmässiga. 
Dessutom fastslår ett flertal forskare att ju högre komplexitet i produkterna, desto mer 
ökar risken för skeva kostnadsinformation med traditionella kalkyleringsmetoder. En 
stor nackdel är att dessa traditionella metoder kan förhindra implementeringen av 
Lean just eftersom fokus ligger på fel sak, i detta fall exakta kostnader för varje order 
istället för fokus på kundvärde (Womack & Jones, 2003). 
 
ABC-kalkyleringen ger en mer rättvisande kostnadsinformation och kan tillämpas på 
produktion av kundanpassade produkter (Slomp, Bokhorst & Germs, 2009) men 
metoden skulle öka komplexiteten i kalkyleringsarbetet ytterligare. Flera forskare 
avråder med anledning av detta företag från att använda ABC i produktionsflöden 
med stora variationer. Det hävdas även i litteratur att ABC även kan driva ett beteende 
som inte gynnar Lean. 
 
Med VSC beräknas istället kostnader för värdeflöden innehållande liknande 
produkter. Denna metod stödjer både Lean och produktion av kundanpassade 
produkter då det är enklare, har fokus på rätt saker och ger en rättvisande 
kostnadsinformation fastslår Salah & Zaki (2013), Ruiz-de-Arbulo-Lopez et. al. 
(2013), Maskell & Kennedy (2007) bland andra. En nackdel är dock att produktionen 
måste ha uppnått en hög mognad i Lean-arbetet för att metoden ska kunna tillämpas.  
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Fig. 12. Modell som visualiserar relationerna mellan kalkyleringsmetod, produktionsflöden av 
kundanpassad karaktär samt Lean. Röd färg representerar negativ relation, brun färg både 
negativa och positiva relationer och grön färg positiva relationer.
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6 Slutsats 

Här presenteras kortfattat de slutsatser som dragits utifrån denna studies resultat. 

 
6.1 Slutsats 

Det finns behov av modernare kalkyleringsmetoder i dagens industriföretag, dels för 
att de traditionella kalkyleringsmetoderna ger en skev kostnadsbild och dels då 
förbättringsfilosofin Lean implementerats, vars fördelar kan motarbetas av 
traditionella kalkyleringsmetoder. Kundanpassade produkters flöden är komplexa och 
kan vara svåra att standardisera. Lean kan ändå användas för att uppnå förbättrad 
produktion. Den modernare kalkyleringsmetoden ABC kan användas för en mer 
korrekt kostnadsbild, men i relation till flöden av kundanpassade produkter blir 
kalkyleringen alldeles för komplex, krånglig och dyr att underhålla. I denna studie har 
det funnits att VSC är den bästa kalkyleringsmetoden för verksamheter som 
implementerat Lean, då den är korrekt, enkel, har fokus på kunderna samt ger 
visualitet. Nackdelen är att verksamheten måste ha uppnått en hög grad av Lean för att 
kunna använda VSC. I företaget som fallstudien utförts på blir därför 
rekommendationen att de bör behålla sin nuvarande kalkyleringsmetod. 
 

 

Produktionsflöden med 

kundanpassade produkter 
Lean 

Trad. 

Kalkyleringsmetoder 

(TK) 

Risk för felaktiga 

beräkningar då TK kan 

medföra skev kostnadsbild. 

Tidskrävande att 

underhålla. 

TK kan orsaka hinder vid 

implementering av Lean. 

ABC-kalkylering 

(ABC) 

Mer korrekt kostnadsbild, 

men mycket komplext och 

tidskrävande att underhålla. 

Kan anpassas för Lean-

företag enl. litteratur. 

Mycket litteratur avråder 

ABC för Lean-företag. 

Lean kalkylering (VSC) 

Korrekt kostnadsbild, enkelt 

att underhålla. Kostnader 

per order kan beräknas med 

Features & Characteristics-

Costing. 

VSC är uppbyggt för att 

stödja Lean. Ger kundfokus. 

Enkelt, visuellt och inriktat 

på att minska slöseri. 

Fig. 13. Relationerna mellan kalkyleringsmetod, produktionsflöden av kundanpassad karaktär 
samt Lean. 

Genom att följa nedanstående arbetsprocess kan kostnadsprecisionen i kundanpassade 
produkters förkalkyler ökas, så även förbättringar enligt Lean.  

 

Fig. 14. Generaliserbar, visualiserad arbetsprocess för att beräkna tidsåtgång. 



Slutsats 

54 
 

6.2 Förslag till fortsatta studier 
 
En liknande fallstudie på ett företag där Lean uppnått en högre mognad i 
produktionsflödet för kundanpassade produkter hade varit intressant, då det varit 
möjligt att mer på djupet jämföra olika kalkylmetoders kostnadsinformation baserat 
på samma produktionsflöde.   
 
På det företag som denna fallstudie genomförts kan produktionsteknikerna fortsätta 
arbetet med att ta fram än mer tillförlitliga tider. Kabeldragning som ingår i produkten 
har inte tidsbestämts då det inte fanns tid att analysera denna operation.  Dock är det 
en tidskrävande aktivitet som även bör analyseras i AviX.  
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Bilaga 1 - Resultat från analys i AviX 

 
Tidsåtgång för monteringsmomenten som ingår har tagits fram genom videoupptagning 
samt analys i AviX.  

Klassificering av monteringsmoment 

Videoupptagningarna av monteringsmomenten för att bygga ML Plus har klassificerats 
i förluster, nödvändig tid samt värdeadderande tid. Se bilaga 1 för fullständig 
redovisning av resultat från AviX-analysen. 
 
Allt eftersom aktiviteterna klassificeras byggs resultatet upp i total tidsåtgång. Den 
totala tidsåtgången presenteras under fliken ”metodresultat” i AviX, så även tidsåtgång 
för underliggande klasser (värdeadderande tid, nödvändig tid samt förluster). I AviX 
motsvarar röd färg förluster, gul färg nödvändig tid och grön färg motsvarar 
värdeadderande tid. 

 

 

 

Exempel på analys ur AviX. 
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Resultat 

Monteringstider för ingående operationer och komponenter presenteras i tabellen nedan. 
För fullständig och mer detaljerad presentation, se bilaga 8 – ”Resultat från tidsstudie i 
AviX”.  

 

Komponent Operation Grön tid/enhet (s) Gul/röd tid (s) 

Ställtid kapning     216 

Kapning   6,8 8,9 

Ställtid fräsning     137,7 

Fräsning   22,8 51,2 

Paneler (mindre)       

  Limning (mindre) 55,5 166 

  Montering 116,7 212,4 

Paneler (större)       

  Limning (större) 111 166 

  Montering 190,4 237,6 

Dörrar (mindre)   421,75 292,1 

Dörrar (större)   843,5 584,2 

Bottenram       

Bottenram     75,3 

Fotplåtar   61,6 28,1 

Skarvad bottenram       

Bottenram skarvad   248,1 118,5 

Fotplåtar   61,6 28,1 

                Box       

Ytterram   1260,7 362 

Ytterram med "ben" (ger 

endast övre vån) 

  860,3 945 

Mellanplan i ytterram (ger 2 

vån) 

  531 192,2 

Boxar i ytterram   112,8 136,6 

Tätningslister mot ytterram 

och box 

      

  Lucka 48,1 20,3 

  Lucka mellan (ex sida) 61,8 31,5 

  Lucka stor (ex tak, 

baksida) 

72,9 49 

  Slänga skyddsplast   15,9 

Påsfilter   431,2 1256,9 

HEPA-filter   319,3 405,1 

Filter G4   436,4 456,8 

Förvärmare el   691,7 606,2 

Eftervärmare el   691,7 606,2 

Fläkt   809,4 638,8 

Förkylare vatten   593,6 1163,1 

Efterkylare vatten   593,6 1163,1 

Befuktare   2439 5739,7 

 
Tabell som visar resultat från AviX. 
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Bilaga 2 - Presentation av datamall för beräkning av DL-tid 
 
I mallen ingår de operationer och funktioner som tillsammans utgör och påverkar 
tidsåtgången vid produktion av Plussystemet. Tidsåtgången visas som ”grön tid/enhet” 
vilket motsvarar den effektiva, värdeadderande tiden, ”gul/röd tid” vilket motsvarar 
nödvändig och icke värdeadderande tidsåtgång, samt totaltid vilket är grön och gul/röd 
tid adderat med varandra. Den möjliga totaltiden innebär grön tid multiplicerat med 
antal komponenter. 
 
Användaren måste ange antal (0 eller 1,2,3 och så vidare) framför varje komponent för 
att rätt tid ska visas. En nolla kommer ”nollställa” tiderna i raden för komponenten.  
 
 

 

 

De första raderna i datamallen som används för beräkning av DL-tid.  
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Fler rader i datamallen för beräkning av DL-tid. 
 

I datamallen har samband etablerats mellan ingående funktioner och tid för test och 
elpaneler. Exempelvis medför ett påsfilter både tid för montage av detta i boxen (grön 
tid, gul/röd tid, totaltid samt möjlig totaltid) och tid för test och produktion av elpanel.   
 

 

 

 

Tidsåtgång för de olika modulerna i datamallen. 
 

 

 

Den sista raden i datamallen. 

 

I datamallen finns även ett fält för presentation av totaltid samt beräkning av kostnad för 
produkten. Timkostnad för personal multipliceras med total tidsåtgång. Tid för 
plåttillverkning och AE-arbetet kan läggas till för att få en total tid och total kostnad per 
order/produkt.  
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Datamallens fält för beräkning av totaltid och totalkostnad för en order. 
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Bilaga 3 - Lean i flödet och produktpresentation 

 

Lean i produktionsflödet 

 
Ute i monteringen för Plus-systemet har man tidigare infört 5S. Platser för material, 
pallar, maskiner etc. är utmärkta med tejp på golvet. De tre första stegen av fem 
genomfördes.  
 

Produkten: Avfuktningssystemet ”Plus” 

 
Produkten ”ML Plus” består först av en avfuktare ur serien ML. Beroende på vilket 
luftflöde som ska hanteras finns 8 modeller i serien, från ML180 till ML23.  
 
Med ett avfuktningssystem som ML Plus-systemet kan kunderna även få för- och/eller 
efterbehandling av luften som behandlas i avfuktaren. ML Plus-systemet kan bestå av 
processfläkt, befuktare, för- och/eller efterkylare, för- och/eller eftervärmare beroende 
på kundens önskemål.  
 
I säljsystemet Genesys har produkterna delats upp efter modell samt modulstorlek och 
möjligt luftflöde i systemet. Modulstorleken motsvarar arean på ett tvärsnitt på boxen.  
 
 

 

Avfuktarmodeller och möjliga boxstorlekar i säljsystemet Genesys. 
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Avfuktarmodellerna kan delas in i grupper som kallas ML1, ML2 och ML3. 
 

 

Avfuktarmodeller uppdelade i grupper. 
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Bilaga 4 - Orderprocess 
 
När kundbehov uppstår tar säljaren fram en offert utifrån kundönskemål i säljverktyget 
Genesys. Offerten innehåller ett försäljningspris, som baseras på beräkningar utifrån 
ingående moduler i produkten som byggts upp i Genesys.  

AE (Administrative Engineering) 
Planering 
 
En order kommer först in till order- och planeringsavdelningen där den planeras och det 
skickas en orderbekräftelse till kunden.  
 
Planeraren på CPQ-avdelningen får därefter in ordern och kan gå in i säljverktyget 
Genesys, söka på ordernummer och kontrollera pris. Priset läggs in i MEBS och ordern 
frisläpps. Därefter skapas en så kallad DOP-struktur för Plussystemet. ML-aggregatet 
ligger redan på en undernivå i strukturen, sedan tillkommer strukturer för elpaneler, 
specialplåt och komponenter för Plussystemet.  
 
Planeraren skapar ett försättsblad, ”Checklista för kundanpassade jobb”, knutet till 
ordernumret. En ordermapp skapas på en gemensam disk under ML Plus. Alla 
dokument rörande ordern läggs in i den nya ordermappen allt eftersom arbetet 
fortskrider. Elingenjören lägger dit elunderlag, mekanikingenjören lägger till BOM-
listor och ritningar med mera.  
 
Då kunden godkänt ritningarna kan inköpskomponenter beställas av planeraren. 
Batterier har en inköpsledtid på 4 veckor, tar ungefär en vecka att montera och en till 
två dagar att testa vilket innebär att produkten får en total ledtid på 5-6 veckor. Många 
nya underleverantörer till komponenter kan också påverka ledtiden negativt.  
 
Planeraren har ett dokument, ett så kallat ”Informationsblad”, där uppskattad tidsåtgång 
noteras av elingenjör, mekanikingenjör och produktionstekniker. Dessa tider förs sedan 
över av planeraren till affärssystemet MEBS (Munters Enterprise Business System) för 
kalkylering av produktionskostnad. 
 
Innan tillverkningen kan påbörjas ute i monteringen genomförs ett möte med 
monteringspersonalen där de får den information som krävs för produktionen.  
 

Mekanikingenjör 

 
Mekanikingenjörens arbete påbörjas ofta då planeraren lämnar ”Checklista för 
kundanpassade jobb” till denne. Ordern granskas i Genesys och anpassas så att 
planeraren kan beställa rätt komponenter. I en fil – ”System Price” - från Genesys som 
innehåller prisuppgifter kan mekanikingenjören se om något specifikt beställts, till 
exempel om systemet ska vara delat, innehålla dropptråg eller dylikt. Om det ser bra ut 
och inga större ändringar krävs kan ritningar exporteras direkt till mjukvaran 
SolidContact. 
 
I Genesys byggs grundritningar upp, som sedan överförs till SolidContact. I CAD-
programmet kan sedan ritningarna justeras av mekanikingenjörerna vid behov. Om 
något avviker, vid exempelvis delning eller längdkrav, måste ett nytt ritningsprojekt 
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läggas upp i SolidContact. Delning innebär till exempel flera 
sammanställningsritningar. I SolidContact konfigureras även produkten som kunden vill 
ha den – exempelvis spegelvänd box, olika tillval och placering av moduler.  
 
Därefter skapas SolidWorks-ritningen, i vilken mer detaljerade justeringar genomförs. 
Utlopp kan hamna fel vilket måste åtgärdas, justeringar till rätt dimensioner kan 
behövas, etc. Om boxen ska vara tre våningar blir det merarbete och även delning. 
Dessa två faktorer påverkar tiden mest. 
Från Genesys och SolidContact genereras två ritningar med vyer utan mått, vilka 
mekanikingenjören måttsätter, exporterar till PDF och skickar för godkännande. 
 
Det är ofta ändringar som behöver genomföras vilket genomförs i SolidContact under 
”System-BOM”. Där finns allt material till Plus-systemet – sheet metal, bockad plåt, 
panelplåtar, aluminiumprofiler, inköpskomponenter och övriga komponenter. Genom en 
funktion i SolidContact kan alla komponenterna exporteras in i MEBS. BOM-listan 
granskas innan den importeras i MEBS. Innehåller listan nya detaljer mailas dessa till 
plåtprogrammeraren som lägger in kostnad och tid på detaljerna och planerar 
tillverkningen. 
 
Genom importen till MEBS erhålls även kaplista för profiler och vagnslista för 
specialplåt, vilka används ute i produktionen.  
Informationsbladet fylls i med komponenter som inte kommit med, samt uppskattad 
tidsåtgång för produktionen och test.  
 
Tiderna i informationsbladet för både montering och test uppskattas genom egen 
erfarenhet hos mekanikingenjören. Stora system med många komponenter får mer tid än 
mindre och enklare system.  
 
Manualer till produkten kan slutligen sammanställas. 
 
Elingenjör 
 
Elingenjörens arbete kan påbörjas då ”Checklista för kundanpassade jobb” inkommer 
från planeraren. I ordermappen ligger dokumentet ”System Report” som genererats ur 
Genesys, vilken visar vilka moduler som systemet ska bestå av samt om ordern är en 
standard eller ej. 
 
Elingenjören beräknar totaleffekt för hela systemet och kontrollerar även effekt för 
moduler eller komponenterna som ingår. Skulle detta inte stämma med uppgifterna i 
”System Report” kontaktas säljarna.  
 
Ett nytt dokument skapas i mjukvaran Eplan, projektnamnet blir DOP-ordernumret. 
Därefter kan grund-elschemat infogas genom att välja detta under ”Bladmakro”. 10 
ritningar/flikar utgör grunden till elschemat.  
 
Olika makron infogas därefter till varje ritning där det behövs. Nya ritningar/flikar läggs 
till om det inte ingår i grundelschemat. Artikelnummer på komponenter behöver 
kontrolleras och vid behov justeras. Post- och anslutningsbeteckningar kan behöva 
bytas. 
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När arbetet med elschemat är färdigt skapas en BOM-lista med ingående 
artikelnummer. Komponenterna läggs in i Excel-filen för ”Informationsbladet”. 
Skylttexter erhålls genom att BOM-listan exporteras till en Excel-fil där längd på kablar 
justeras. Informationen kopieras och klistras in i ”Informationsbladet”. Ritningsnummer 
för elunderlaget tas fram och noteras i ”Informationsbladet” med uppskattad tidsåtgång 
för elingenjörsarbetet. 
Skylttexten som elpanelsavdelningen behöver består av två filer: ”Lable list adhesive” 
och ”Lable list clip-on”. Detta är märkning som ska klistras på kablar och tryckas fast 
på komponenter. Filerna läggs in i ordermappen. En plinttabell genereras även. 
 
Elunderlaget exporteras till PDF-format. PDF-filen kopieras och justeras till en fil som 
går till kunden utan överflödig information. 
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Bilaga 5 - Plusproduktionens förkalkyl 

Totalkostnad 
 
Totalkostnad för en produkt kan tas fram som en Excel-fil ur affärssystemet MEBS. I en 
order i MEBS ligger först huvudprodukten på toppnivå, varifrån sammanställd 
information hämtas. Huvudprodukten bildas av undernivåer som består av produkterna 
aggregat, elpanel 1 och 2 och specialplåt. Under huvudprodukten ligger även resterande 
artiklar som utgör Plussystemet.   

 

 

Produktens struktur i MEBS. 

 
Totalkostnaden i Excel utgörs nu av ingående artiklar samt produkter från ordern i 
MEBS. Inköpta artiklar bär med sig en kostnad i fördelningsnyckeln DM (Direkt 
Material) samt MHO (Materialhanteringsomkostnader). Egentillverkade artiklar som 
plåt får kostnader genom DM, MHO samt MO2 (materialomkostnader), DL (direkt lön), 
TO1 (tillverkningsomkostnader) och TO2. Det tillverkade avfuktaraggregatet har 
kostnader som ligger under DL, TO1 och TO2. Plussystemets (i Excel-filen benämnd 
”Dehumidifier MLxxx Plus”) kostnader utgörs även dessa av DL, TO1 och TO2.  
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Excel-fil som visar totalkostnad för en produkt. 

 
Posten ”AE” (administrative engineering) är tid för CPQ-gruppens ingenjörsarbete för 
mekanik, elektronik, planering, riskanalys och framställning av manualer.  
 

 

Excel-fil som visar hur tidsåtgång för en produkt påverkar fördelningsnycklar. 

 
Tillverkningskostnaden (TK) baseras idag på mycket schablonmässiga uppskattningar. 
Ibland baseras uppskattningen på en tidigare liknande order, ibland på erfarenhet. TK 
och indirekta kostnader (OH) bildar tillsammans ett transferpris (TP) som är kostnaden 
som säljbolaget får betala till fabriken i Tobo. 
 
Transferpriset kan omkalkyleras allt eftersom mot säljbolaget, så länge som produkten 
inte blivit avrapporterad i affärssystemet Munters Enterprise Business System (MEBS). 
Tid för ingenjörsarbetet, kallat ”Administrative Engineering” (AE), faktureras 
exempelvis på verklig grund mot säljbolaget, men ligger alltid som 4000 SEK i 
Genesys. En AE-timme kostar 1200 SEK, vilket medför att slutkunden får betala för 
3,33 timmar trots att det ofta tar längre tid. 
 
Offerten med försäljningspriset till slutkunden skapas i säljverktyget Genesys. 
Försäljningspriset baseras på i förhand uppskattad tidsåtgång. Dessa är införda i de 
moduler (produkt-id:n) som kunden kan välja till i sin slutprodukt.     
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Illustration av rekommenderat försäljningspris och dess uppbyggnad för en produkt. 

Förkalkylen 

Underlaget för beräkning av DL i MEBS bygger på de uppskattade timmarna som 
noteras av ingenjörer och produktionstekniker i Informationsbladet.  
 
Gissad tidsåtgång för produktionen påverkar DL-kostnader som i sin tur bidrar till 
osäkerhet i totalkostnaden. Tidsåtgången för DL förs in i MEBS från Informationsbladet 
av planeraren. 

 

 

Informationsbladet där uppskattad tidsåtgång till förkalkyl noteras. 
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Montering av Plussystemet (posten ”Agg.mont” i Informationsbladet) saknar idag en 
beräknad tidsåtgång. Tidsåtgång för specialplåt, elpaneler och test är också byggt på 
uppskattningar som inte följs upp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Bilaga 6 

 
 

Bilaga 6 - Produktionsflöde 
 
De processer som produktionsflödet består av är Specialplåt, Montering, Elpaneler, Test 
och Packning. 
 
När ordern frisläppts i systemet MEBS skapas tillverknings- och arbetsordrar för 
elpaneler, montering, specialplåt, test och packning.  
 

 

Produktionsflödet som studerats. 

Specialplåt 

När en order frisläpps skapas behov av ingående plåtar för en produkt i MEBS. 
Plåtprogrammerare får upp behovet efter datum i MEBS och kan då se vilka plåtar som 
krävs för tillverkning. Även om två ordrar ska levereras samma datum vill 
plåtprogrammeraren att behovet ska läggas in på olika datum för varje order så plåtarna 
inte blandas ihop. Plåtarna programmeras in för körning.  
Plåtar stansas ut och skakas loss från plåtarken, därefter kan bearbetning som svetsning, 
bockning, slipning och målning tillkomma beroende på detalj.  
 
Det finns vagnar i produktionen som ska skickas mellan plåt- och 
monteringsavdelningarna. Idag hamnar plåtar på 1 mm till paneler på dessa vagnar 
medan övrig specialplåt på 1,5 och 2 mm - exempelvis täckplåtar till moduler - skickas 
till monteringen lösa på pallar.  

Montering 

Ute i monteringen genomförs möten två gånger i veckan då nya ordrars 
”Informationsblad” placeras på en produktionstavla av planeraren, leveranstid 
kommuniceras och produktionsläget stäms av. För att starta tillverkning av en ny order 
kan montörerna gå in i ordermappen som planeraren skapat för att studera ritningar, 
skriva ut dessa samt en kaplista.  
 
Monteringen av Plus-systemet kan påbörjas då en kaplista för profiler finns. 
Aluminiumprofiler ska kapas dels för ram och dels för fastkilning av paneler. 
Profilerna som skapar ramar för modulerna eller ”boxarna” inne i grundramen måste 
även fräsas. Färdiga profiler placeras på en vagn avsedd för alla profiler för en order. 
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Operationer vid bearbetning av profiler. 
 

Ramarna kan monteras när profiler finns. Ytterram måste monteras, därefter mindre 
profiler som skapar ramar för de moduler eller boxar som ingår.  
Ofta monterar en montör ramen medan en annan montör limmar de paneler som behövs. 
Om boxen är delad monteras två eller tre ramar. Om en ram innehåller två våningar av 
boxar monteras ett mellanplan, en panel som får utgöra både botten och tak mellan de 
två raderna med boxar.  
 
 

 

Operationer vid montering av ram. 
 

 

Bottenram består av bockade fotplåtar och bottenramplåtar som utgör Plussystemets bas 
mot golvytan. Denna blir skarvad om längden överstiger 3 m, vilket innebär att två extra 
bottenramplåtar samt extra fotplåtar behövs.  
 

 

 

Operationer vid montering av bottenram. 
 

Panelerna består av två plåtar med isolering emellan. Isoleringen skärs ut med plåtarna 
som mallar. Om panelen innehåller en lucka eller dylikt tejpas baksidan på plåten, 
exempelvis över skruvhål, för att inte lim ska läcka ut på panelplåtens framsida. 
Därefter placeras plåten på ett arbetsbord, plåten limmas, isoleringen läggs på plats, 
ytterligare lim appliceras och den andra plåten placeras på isoleringen. Skyddsfilm 
placeras på panelen och en ny panel kan limmas enligt föregående steg. När alla paneler 
är klara läggs tyngder på högen av paneler och därefter tillåts de torka i ungefär tre 
timmar. 
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Operationer vid limning av paneler. 
 

När panelerna torkat efter limning kan dessa monteras på ramen. Eventuella utstick av 
isolering skärs bort. Tätningslist dras kring aluminiumramen där panelerna ska 
monteras. 
 
Panelen passas in i ramen och med i förväg kapade profiler från profilvagnen monteras 
panelerna fast genom att profilerna slås in mellan panelkanter och ramkanter. Paneler 
som utgör tak, baksida och botten kan monteras först. Om panelen har en lucka 
monteras även gavlar kring denna. Ett galler kan också tillkomma. 
De mindre panelerna som utgör gavlar till boxarna monteras allt eftersom modulerna 
kommer på plats. Beroende på hur mycket utrymme som behövs för att montera 
modulerna kan panelerna också monteras.  
 

 

Operationer vid montering av paneler. 
 

Dörrar tillverkas på samma sätt som paneler – två plåtar limmas med isolering emellan. 
Dörrarna monteras fast på Plus-systemet i ett senare steg varför limning av dessa oftast 
inte påbörjas förrän senare i produktionsprocessen. Dörrarna ska även ha handtag och 
gångjärn vilka monteras då limmet torkat. Tätningslist dras kring profilerna som utgör 
luckor i ramen innan dörrarna monteras på systemet. 
 

 

Operationer vid limning och montering av dörrar. 
 

Panel med lucka för för- och eftervärmare monteras fast i ramen. Bottenplåtar monteras. 
Därefter kan själva för- eller eftervärmaren placeras in i luckan, och täckplåtar skruvas 
fast. 
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Operationer vid montering av för- och eftervärmare. 
 

För att montera för- eller efterkylare krävs först montering av panel. Erforderliga hål 
borras i panelen. Bottenplåt för batteri passas in i boxen och skruvas fast. Batteriet 
placeras in och täckplåtar monteras.  
 

 

Operationer vid montering av för- och efterkylare. 
 

Panel för befuktaren monteras och hål för utlopp borras i panelen. Bottenplåt passas in 
och skruvas fast. Befuktaren monteras och därefter täckplåtar för denna.  
 

 

Operationer vid montering av befuktare. 
 

Montage av filter startar med förmontering av specialplåt, som vinkeljärn och skenor. 
Specialplåten för filtren monteras fast i boxen och tätning genomförs. Därefter kan 
filtren skjutas in. Täckplåtar monteras sist.  
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Operationer vid montering av filter. 
 

Kabeldragning görs i slutet på monteringen när alla funktioner monterats in i boxen och 
avfuktaren placerats. Kabelkanal monteras först på boxen, därefter kan kablar dras från 
varje ingående funktion vidare mot avfuktaren. Kablarna märks och buntas ihop med 
buntband längs kabelkanalen. Märkningen görs manuellt.  

Elpaneler 

Plåten för elpanelerna, skenor, kabelkanaler samt övriga plåtar plockas fram för 
montering enligt ellayout. Kabelkanalerna passas in och skärs till rätt storlek och 
monteras därefter. Plintar monteras och märks. 
 
Komponenter från El-BOM plockas fram: brytare och elkontakter till motorskydd, 
relän, styrmoduler och grundmodul för avfuktaren. Komponenterna monteras på 
panelen. Komponentmärkning skrivs ut, klipps loss och placeras. 
 

 

Operationer vid montering av elpanel. 
 

 

 

Operationer vid montering av panel. 
 
Kablar dras genom kabelkanalerna för kraft in och fördelning ut på motorskydd. 
Därefter kan trådning baserat på en ”Connection List” från elingenjören påbörjas. Varje 
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kabel märks med motsvarande siffror som på plinten och dras genom kabelkanalerna till 
rätt plats. 
 

 

Operationer vid trådning av elpaneler. 
 
Efter trådningen täcks kabelkanalerna med plastlister som klipps till för att passa. 
Kablarna buntas ihop med buntband. Terrass monteras.    
 

  

Operationer vid monteringsavslut av elpaneler. 
 

Efter att panelerna är färdiga monteras de på aggregatet som ska ingå i Plus-systemet. 
Detta montagearbete tillkommer på aggregattillverkningen, vilket inte påverkar 
tidsåtgången för byggnationen av själva Plus-systemet.  

Test 

När produkten är färdigmonterad skickas den iväg till testavdelningen där en 
slutkontroll sker. Rör kopplas upp mot produkten och därefter testas modul för modul. 

Packning 

Packning sker när testen är klar, därefter kan leverans av produkten ske. 
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Bilaga 7 - Tidsåtgång 
 
För att skapa en modell för beräkning av DL-tid till förkalkylen måste tidsåtgång för 
ingående funktioner, operationer och aktiviteter fastställas. Vilka funktioner, 
operationer och aktiviteter som utgör och påverkar tidsåtgången i produktionen 
presenteras under följande punkter. 

AE (Administrative Engineering) 

Mekanikingenjör 
 
Mekanikingenjörstiden påverkas av kundändringar, men även av fel som uppdagas då 
produkten ska monteras. 
 
Om produkten ska vara delad krävs en extra sammanställningsritning, alternativt flera 
beroende på hur produkten ska delas. En delning tar 1,5 h extra menar 
mekanikingenjören. 
 
Nya komponenter finns inte uppritade vilket medför extra tidsåtgång. 
I bästa fall tar arbetet 1,5 h om det går köra ut ritningar direkt från Genesys och inga 
extra tillval tillkommer.   

 

Elingenjör 
 
Elingenjörstiden påverkas av kundändringar, samt av fel som måste lösas ute i 
produktionen då elpanelerna tillverkas, kabeldragning på monteringen sker eller då 
produkten testas.  
 
Vid kundändringar räknas tidsåtgången upp i förkalkylen, så länge som ordern inte 
avrapporterats. Tiderna vid kundändringar kan i värsta fall fördubblas. Om fel uppstår 
på grund av andra orsaker räknas tiden inte med i förkalkylen. 
 
Tiden som uppskattas till förkalkylen beror på vilka de ingående modulerna är. Det tar 
inte 1,5 h i bästa fall som fastslagits tidigare, men det har blivit bättre. Något som 
tidigare tog 9 h har med förbättrade makron dragit ned tiden till 4,5 h som exempel. I 
bästa fall tar det 4 h idag om inga större förändringar behövs menar elingenjören. 75% 
av arbetet beror på vilka funktioner som ska byggas ihop i elschemat, medan 25% beror 
på ändringar/uppdateringar i makron. 
 
Tidigare kunde arbetet ta 9-10 h och då berodde 75% på ändringar/uppdateringar i 
makron, medan 25% berodde på vilka ingående funktioner som skulle byggas ihop i 
elschemat.  

Specialplåt 

På plåtverkstaden är tiderna under kontroll, det finns bra underlag för att beräkna 
tidsåtgång i förhand. Tidsåtgång för specialplåt till Plussystemsprodukterna beräknas 
beroende på vilka bearbetningar som ingår. Det som kan ingå är stans, svets, bockning, 
målning, etc. 
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Stanstider beräknas utifrån en ställtid på 0,2 samt stycktid från stansprogrammets 
simuleringsmodul.  

Montering 

För monteringen har produkterna delats upp enligt funktioner som måste och som kan 
ingå. En del av funktionerna påverkas av storlek på boxen. Exempelvis kan 
kabeldragning ta längre tid då boxvolymen är större. När boxen blir mindre, ex. då 
avfuktaraggregatet är litet (ML180 är den minsta), kan montage av vissa funktioner ta 
längre tid eftersom det blir svårt att komma åt på grund av platsbrist. Samtidigt blir det 
ofta tyngre och otympligare arbete med större aggregat och dess system vilket drar upp 
tiden för dessa.  
 
Längden på boxen är begränsad. Om längden överskrider 5 meter måste boxen kunna 
delas på grund av transportmässiga skäl. Ibland vill kunden att produkten ska kunna 
delas ändå. Delningen kan gälla avskiljning mellan luftavfuktaraggregatet och boxen, 
eller delning av själva boxen. Produkten kan i vissa fall vara både delat mot 
avfuktaraggregatet och i boxpartiet. Delning medför extra kostnader eftersom 
kabeldragningen först måste genomföras för att produkten ska kunna testas, och därefter 
rivas på grund av delning inför transport.  
Längd på boxen påverkar även bottenramen. På grund av kantpressens begränsningar 
kan inte plåt längre än 3 m bockas, vilket innebär att bottenramen måste skarvas om 
boxen är längre. Detta påverkar monteringstiden som blir något längre. 
 
Monteringstider påverkas även beroende på vilka moduler som kunden valt till. De 
moduler som kan väljas är filter, filter med filtervakt, fläkt, spjäll (bypass), för-eller 
efterkylare, för- eller eftervärmare, befuktare. Beroende på i vilket utförande modulen 
kan väljas tar det också olika lång tid att montera. En elektrisk för- eller eftervärmare 
medför längre tid i kabeldragning. Filtervakter ingår för varje filter om inte kunden 
väljer bort dessa.  
 
Kabeldragningen påverkas av vilka moduler som kunden valt samt av längd på boxen. 
Längre avstånd medför längre tidsåtgång, och fler moduler medför fler kabeldragningar. 
Att makron ofta är felaktiga gör att märkningen sker manuellt. Tidsåtgång för 
kabeldragning är svår att beräkna per funktion eftersom kablarna dras i ”ett svep”. 
Samtidigt är det antal ingående funktioner som påverkar tidsåtgången. 
Monteringspersonalen anser att de uppskattade tiderna som mekanikingenjören lägger 
in i ”Informationsbladet” ofta stämmer bra, men att kabeldragningen är det 
arbetsmoment som påverkar eventuell överskridande tid mest. Monteringspersonalen 
menar vidare att de inte kan uppskatta tider för montering för funktioner eller hur lång 
tid som problemlösning tar. Detta eftersom monteringen är komplex och tidsåtgång för 
olika moment beror på från order till order beroende på vilken plats en funktion har i 
boxen, samt beroende på vilka problem som kan tillstöta längs produktionens 
framskridande.  
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Elpaneler 

Tidsåtgång för tillverkning av elpaneler påverkas av vilka moduler kunden valt. Arbetet 
består alltid av en grund för att kunna styra avfuktaraggregatet. Därefter tillkommer 
trådning till de moduler som ska ingå i produkten. 

 

 Tidsåtgång vid montering av elpanel. 

 

En kabelstam för kabel som alltid ingår i Plus-systemen är under utveckling. Då den kan 
släppas in i produktionen behövs bara trådning för de funktionsmoduler som ingår i 
ordern.  

 

 

Tidsåtgång vid trådning av elpanel. 
 

Efter trådningen avslutas monteringen genom att kabelkanaler täcks med list som klipps 
till och plåtar monteras. 

 

Tidsåtgång vid monteringsavslut av elpanel. 
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Sammantaget tar arbetet för elpanelen 8h samt 30-45 minuter beroende på hur många 
och vilka moduler som ingår i en order.  

Test 

På teststationen uppskattades tidsåtgången genom semistrukturerade intervjuer med de 
mest erfarna testarna. 
 
Tidsåtgång i teststationen beror även den på ingående moduler, samt vilket styrsystem 
som används. Dessutom påverkar en delning av produkten testtiden, då testpersonal 
måste ”riva” kabeldragningen för att produkten ska kunna delas inför transport. 
 
Ett ML-aggregat med programvaran Climatix tar 2 h att testa.  
 
När ett Plussystem tillkommer genereras en unik nyckel i testprogrammet, vilket leder 
till en ställtid på 30 min. och rör som behöver kopplas upp tar 10 min.  
 
För- och eftervärmare vatten tar 20 min. att testa. 
 
För- och efterkylare vatten tar 20 min. att testa. 
 
För- och eftervärmare el tar 40 min. att testa. 
 
För- efterkylare DX tar 30 min. att testa. 
 
En bypass omfattar spjällstyrning samt justering av spjäll och tar 40 min. att testa. 
 
Befuktare tar 40 min. att testa. 
 
Fläkt omfattar programmering och inställning och tar 90 min. att testa. 
 
Ett delat system medför minst 1 h. extra tid i testen. Är systemet delat på flera ställen 
tillkommer det extra tid. 
 
Kabel- och komponentmärkning tar 1,5 h. men hör egentligen till arbetsmomentet 
kabeldragning ute i monteringen. Enligt testpersonal stämmer elunderlagets 
”Connection List” sällan, vilket medför att märkningen inte skrivs ut utan istället 
genomförs manuellt. 

Packning 

Tid för packning av produkterna påverkas främst om produkten är delad. En delning av 
produkten medför att produkten skickas på fler pallar.  
 
En pall tar 40 min. att packa enligt personal på Speditionsavdelningen. Är systemet 
delat blir det fler pallar á 40 min.  
 
 



  Bilaga 8 

 

Bilaga 8 - Resultat från tidsstudie i AviX 

Påsfilter  

Påsfilter tar 28 minuter att montera. Av denna tid var 74% icke värdeadderande – 32% 
ren förlust i form av att hämta skruvar som inte fanns på plats, samt 43% i form av att ta 
fram verktyg, tätningslist och filter. 26% var värdeadderande, vilket innebär att 
monteringen skulle kunna ta 7,2 minuter.  
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HEPA-filter 

HEPA-filter tar 12 minuter att montera. Av totaltiden bestod 56% av slöseri, varav 44% 
var rent slöseri och 12% nödvändigt slöseri. Efter förbättringar skulle montering av 
HEPA-filtret kunna ta 44% av tiden, vilket motsvarar 5,3 minuter.  
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G4-filter 

G4-filtret tog 14,9 minuter att montera. 51% av tiden var icke värdeadderande medan 
49% var värdeadderande. G4-filtret skulle kunna ta 7,3 minuter efter förbättringar.   
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För- och eftervärmare el 

Montering av för- och eftervärmare tog 21,6 minuter där 47% av monteringstiden var 
icke värdeadderande medan 53% var värdeadderande. Av den totala tidsåtgången var 
24% ren förlust. Efter förbättringar skulle det kunna ta 11,5 minuter att montera för- 
och/eller eftervärmare. 
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Fläkt 

 

Montering av fläkt tog 24,1 minuter där 44% av monteringstiden var icke 
värdeadderande medan 56% var värdeadderande. Av den totala tidsåtgången var 5% ren 
förlust. Efter förbättringar skulle det kunna ta 13,5 minuter att montera fläkten. 
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För- och efterkylare vatten 

 

Montering av för- och efterkylare vatten tog 29,3 minuter där 66% av monteringstiden 
var icke värdeadderande medan 34% var värdeadderande. Av den totala tidsåtgången 
var 17% ren förlust. Efter förbättringar skulle det kunna ta 9,9 minuter att montera för- 
och/eller efterkylare vatten. 
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Befuktare 

 

Montering av befuktare tog 136,3 minuter där 70% av monteringstiden var icke 
värdeadderande medan 30% var värdeadderande. Av den totala tidsåtgången var 2% ren 
förlust. Efter förbättringar skulle det kunna ta 40,6 minuter att montera befuktaren. 
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Boxbyggnation 

 

Översikt över kapningsmomenten. 

 

 

Momentet kapning tar 6,8 sekunder. 
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För varje kapning går det 15,7 sekunder, där 6,8 sekunder är värdeadderande tid vilket 
motsvarar 43% av totaltiden. 8,9 sekunder är ej värdeadderande, det vill säga 57%. 
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För varje nytt material som ska kapas tar det 19,7 sekunder. 

 

Ställtid inför kapningsoperationen är 167,2 sekunder, det vill säga 2,8 minuter. Ställtid 
är ej värdeadderande. 

 

Hämta material för ett kort avstånd tar 14,8 sekunder. 
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Hämta material på längre avstånd tar 82,5 sekunder. 

 

Att ta profiler till fräsning tar 76,1 sekunder och räknas som ställtid. 
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De upprepande momenten för fräsning av en profil tar 74 sekunder, där 22,8 sekunder är 
värdeadderande och utgörs av själva fräsningen. 51,2 sekunder och 69% av totaltiden är 
ej värdeadderande. 
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Att ta profiler tillbaka till montering räknas till ställtiden och utgörs av 61,6 sekunder av 
ej värdeadderande tid. 
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Översikt över produktion av dörrar, totalt 23,8 minuter där 59% och 14 min. är 
värdeadderande. 

 

Limning av dörr tog 7,3 minuter där 57% av monteringstiden var icke värdeadderande 
medan 43% var värdeadderande. Efter förbättringar skulle det kunna ta 3 minuter att 
limma. 
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Montage av handtag på dörr tog 10,8 minuter där 44% av monteringstiden var icke 
värdeadderande medan 56% var värdeadderande. Efter förbättringar skulle det kunna ta 
6,1 minuter att montera två handtag. 

 

 

Montering av dörr tog 5,8 minuter där 16% av monteringstiden var icke värdeadderande 
medan 84% var värdeadderande. Efter förbättringar skulle det kunna ta 4,8 minuter att 
montera för- och/eller eftervärmare. 
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Limning av en panel tog 4,6 minuter där 60% av monteringstiden var icke 
värdeadderande medan 40% var värdeadderande. Efter förbättringar skulle det kunna ta 
1,85 minuter att limma. 

 

 

Montering av en mellanstor panel tog 5,5 minuter. 35% var värdeadderande tid och 65% 
var ej värdeadderande. Efter förbättringar skulle det kunna ta 2 minuter att montera en 
mellanstor panel. 
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En större panel tog 7,1 minuter där 56% av monteringstiden var icke värdeadderande 
medan 44% var värdeadderande. Av den totala tidsåtgången var 13% ren förlust. Efter 
förbättringar skulle det kunna ta 3,2 minuter att montera en större panel. 
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Att montera en skarvad bottenram tog 7,6 minuter. 32% var ej värdeadderande och 68% 
var värdeadderande. Efter förbättringar skulle det kunna ta 5,2 minuter att montera en 
skarvad bottenram. 

 

Att montera en bottenram tog 2,75 minuter där 63% var ej värdeadderande och 37% var 
värdeadderande. Det skulle kunna ta 1 minut att montera en bottenram. 

py0374
Text Box

py0374
Text Box

py0374
Text Box

py0374
Highlight

py0374
Highlight

py0374
Highlight

py0374
Highlight

py0374
Text Box

py0374
Text Box

py0374
Text Box

py0374
Highlight

py0374
Highlight

py0374
Highlight

py0374
Highlight



  Bilaga 8 

 

 

Montering av en ytterram tog 27 minuter där 22% av monteringstiden var icke 
värdeadderande medan 76% var värdeadderande. Efter förbättringar skulle det kunna ta 
21 minuter att montera ytterramen. 

 

 

Att montera en ytterram på ben tog 30 minuter där 52% av monteringstiden var icke 
värdeskapande medan 48% var värdeskapande. Av totaltiden var 21% ren förlust. Efter 
förbättringar skulle det kunna ta 14,3 minuter att montera. 
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Montering av profiler för att skapa mellanplan i en ytterram tog 12 minuter där 27% av 
monteringstiden var icke värdeadderande medan 73% var värdeadderande. Efter 
förbättringar skulle det kunna ta 8,9 minuter att montera mellanplan. 

 

 

Montering av mindre profil för att skapa en modul tog 4,1 minuter där 55% av 
monteringstiden var icke värdeadderande medan 45% var värdeadderande. Efter 
förbättringar skulle det kunna ta 1,9 minuter att montera en mindre profil. 
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Att dra list kring profilerna till en lucka (för modul) tog 48,1 sekunder. 

 

Att dra list till en mellanstor lucka tog 1 minut. 

py0374
Text Box

py0374
Text Box

py0374
Text Box

py0374
Text Box

py0374
Highlight

py0374
Text Box

py0374
Text Box

py0374
Text Box

py0374
Highlight



  Bilaga 8 

 

 

Dra list till större lucka tog 1,2 minuter. 

 

 

Ta bort skyddsplast tog 31,5 sekunder. 
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Ta bort skyddsplast från en större lucka tog 49 sekunder. 

 

 

Slänga skyddsplast från tätningslister tog 15,9 sekunder.
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Bilaga 9 - Rekommendationer till fallstudieföretaget 
 
De rekommendationer som kan göras har framkommit efter analys av den data som 
insamlats. 

Rekommendationer till förbättringar för att minska tidsåtgång 
 
AE 
 
Alla ingenjörer på CPQ-avdelningen påverkas tidsmässigt av kundändringar . Om 
kunden betalar rimligt för dessa ändringar kan arbetet legitimeras. Salvador & Forza 
(2003) menar att felaktiga ordrar och BOM:ar ställer till mycket problem i produktionen 
samt tar upp onödigt mycket tid från ingenjörer som istället borde ägna sig åt innovativt 
arbete. Därför rekommenderar de att ansvaret för en färdig och korrekt order flyttas till 
säljavdelningen eller till och med till kunden. Montörerna säger att ritningar och 
elscheman ”inte känns färdiga” när de kommer ut i produktionen. För en mer stabil 
produktionsprocess bör variationen som består av kundändringar minskas enligt 
Sörqvist (2013) samt Jina et. al. (1997), men om dessa ändringar är nödvändiga från 
kundens synpunkt kanske det måste bli dyrare för kunden att ändra i efterhand för att 
legitimera det arbete och den variation som ändringarna orsakar. En undersökning skulle 
kunna genomföras om kostnader för kundändringar ligger ”rätt” på företaget.  
 
Alla ingående artiklar kommer inte med i BOM-listan. Tiden det tar för personalen 
att utreda och gå in till planeraren med lappar för att dessa artiklar ska kunna kalkyleras 
in i kostnaden kan elimineras. En undersökning om varför detta inträffar bör 
genomföras för att frigöra tid från produktionspersonal och el-, mek- och 
planeringsingenjörerna. Artiklar som tillverkas i fabriken kan också saknas i 
strukturen  och det kan leda till utredningsarbete för produktionspersonal och 
mekanikingenjör när de plötsligt tar slut. En rutin för att få med även dessa 
komponenter i strukturen bör skapas. 
 
I dagsläget tar det ungefär 4,5 timmar att göra en order för elingenjören (i allra bästa fall 
4 timmar). Om de makron som används var smartare skulle tiden kunna minskas. Extra 
infogningar av makron till exempel samt efterföljande justering av artikelnummer på 
komponenter skulle då inte behövas. 
Införande av en ritningskontroll innan elunderlaget släpps i produktionen skulle 
dessutom kunna minska tidsåtgången för både produktionspersonalen och elingenjören. 
Detta eftersom makron sällan stämmer med kabelmärkningen som av denna anledning 
genomförs manuellt. Elingenjören skulle även kunna slippa ”brandsläckningar” ute i 
produktionen.  
 
Plåt 
 
Ställtiderna som läggs på varje plåtdetalj i MEBS bör ändras från 0,2 h/detalj till 0,2 
h/plåt istället för att få korrekt tidsåtgång och DL-kostnad i varje order. 
 
 
 
 
 
 



  Bilaga 9 

 

Montering 
 
Planering av monteringsarbetet samt upplärning av ny personal kan underlättas och 
effektiviseras genom att skapa exempelvis en instruktionsbok med stillbilder ifrån 
AviX. En sådan förbättring skulle även dokumentera arbetsprocessen, så långt det går 
standardisera denna samt underlätta kunskapsöverföring. Informationssökning kan 
underlättas och effektiviseras genom ytterligare en instruktion för att navigera i samt 
använda ritningsprogrammet. Detta kan även frigöra tid för mekanikingenjören.  
 
Problemet med att leta plåt kan elimineras om vagnar avsedda för plåt till varje order 
används. Det finns s.k. vagnslistor som genereras samtidigt som importen av 
ritningsunderlag från SolidContact till MEBS. Dessa vagnslistor innehåller information 
om vilka plåtar som hör till ordern och kan användas som underlag för personalen på 
plåtavdelningen. Tills vagnarna är i bruk kan montörerna hitta plåt som är avsedd för 
rätt order genom att läsa av artikelnumret på plåten i ritningsprogrammet och stämma 
av detta mot artikelnumret på den plåt de hittar för att minska problem med saldofel 
och montage av feldimensionerade plåtar. 
 
Stökiga ytor kan åtgärdas genom att påbörja arbetet med 5S igen. En stor del av 
problemet kommer förhoppningsvis lösas då fabriken byggt färdigt nya 
produktionslinor vars lager tillfälligt placerats på ytan avsedd för Plus-systemen. 
 
Montörerna anser att kabeldragningen ofta drar iväg i tid. Anledningen är att 
märkningen görs manuellt eftersom montörerna anser att utskrift från makron sällan 
stämmer, samt att det inte finns några riktlinjer för hur kabeldragningen ska 
genomföras. Ritningar och elscheman kan ibland uppfattas som ”inte helt färdiga” när 
de kommer ut i produktionen. Utveckling av smartare makron och införande av en 
ritningskontroll innan dessa släpps i produktionen skulle kunna minska tidsåtgången.  
 
De långa avstånd som montörerna måste gå mellan operationerna för att hämta verktyg 
och material kan minskas om det införs fler verktygsställ så det alltid finns i närheten av 
produkten som monteras. Vid kapning av profiler hämtas material av montören utan 
hjälpmedel. En vagn liknande plåtvagnarna kan minska antal gånger montören behöver 
gå och hämta, samt att det skulle förenkla hämtningen då materialet ofta är långt och 
otympligt. 
 
Elpaneler 
 
4 timmars arbete kan försvinna från produktionen om färdigtrådad kabelstam kan 
ordnas.  Utveckling av smartare makron och införande av en ritningskontroll innan 
dessa släpps i produktionen skulle kunna minska tidsåtgången vid märkning av kablar. 
För smidigare arbete skulle bättre monteringsytor kunna utarbetas, så montörerna 
slipper ha verktyg och komponenter i knäet under arbetet. 
 
 
Test 
 
Utveckling av smartare makron och införande av en ritningskontroll innan dessa släpps 
i produktionen skulle kunna minska tidsåtgången vid märkning av kablar. 
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Rekommendationer för att förbättra tidsåtgång till förkalkyl ytterligare 
 

• Följ upp och justera tider med hjälp av efterkalkyl, dels för att få ett bättre 
underlag och dels för att identifiera avvikelser som kan åtgärdas. Flera 
mätningar kommer förbättra den uppmätta värdeskapande tiden ytterligare.  

o Åtgärda de avvikelser som härrör från slöseri i produktionen. 
o Justera de tidsavvikelser som beror på felaktig uppmätning eller justera 

mot ett genomsnitt efter ett större antal uppmätningar. 
• En prestationsfaktor kan beräknas, så även läreffekt och erfarenhetsfunktion. 
• Analysera operationsstegen ytterligare för att minska den ”nödvändiga men 

icke-värdeskapande tiden”. 

 

Rekommendationer för att uppnå Lean 
 

• Inför 5S igen för att åtgärda slöseri och skapa struktur och ordning. 
• Involvera personalen för att få förslag till förbättringar. 

o Skapa rutin för ständiga förbättringar, till exempel kan 
förbättringsförslag och problem tas upp vid veckomöten för att åtgärdas 
så snart det går. Det finns en svart anteckningsbok där problem kan 
antecknas, men inga rutiner för uppföljning har observerats. 




