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Förord 
 

Följande rapport är ett resultat av en studie genomförd vid Volvo Cars Body Components. 

Studien har kartlagt ett value stream vid Volvo Cars Body Components för att sedan 

identifiera de kostnader som uppkommer längs flödet. Efter att vi utfört kartläggning och 

kostnadsidentifiering har vi tagit fram en value stream costing-modell för VCBC. Studien 

ingår i Civilekonomprogrammets Controllerfördjupning och representerar utbildningens 

avslutande del, nämligen examensuppsats. 

Vi vill passa på att ödmjukast tacka våra respondenter på Volvo Cars Body Components som 

har varit mycket samarbetsvilliga. Ert tillmötesgående har varit professionellt och alla vi har 

varit i kontakt med har engagerat sig för att bidra med den information som vi efterfrågat. 

Utan Er samarbetsförmåga hade inte den här studien varit möjlig. Vi vill samtidigt passa på 

att tacka vår handledare Jan Alpenberg som har hjälpt oss att hålla oss på rätt spår. Vi vill 

även ge ett stort och varmt tack till Helena Forslund som tog oss till sig då vi befann oss i en 

djup dal. Vi vill även rikta ett tack till Ekonomihögskolan som jobbar för studenternas bästa. 

Slutligen vill vi tacka våra opponenter för deras konstruktiva kritik och tankar. 

Det har varit mycket givande att få tillgång till Volvo Cars Body Components verksamhet. 

Studien har bidragit med erfarenheter som vi kommer kunna bära med oss ut i arbetslivet. 

Avslutningsvis vill vi önska Er en trevlig läsning och hoppas att studien kommer bidra med 

nya kunskaper och tankar angående hur en value stream costing-modell kan utformas. 
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Sammanfattning 
 

Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 

Controllerfördjupningen, 4FE03E, VT-2012 

Författare: Emma Molin & Philip Olofsson 

Handledare: Jan Alpenberg 

Titel: Kostnadsanalys utmed ett value stream – En intervenistisk fallstudie vid Volvo Cars 

Body Components. 

Bakgrund: Volvo Cars Body Components (VCBC) tillverkar och levererar 

karosskomponenter till Volvo Cars. För sex år sedan påbörjade VCBC sin implementering av 

lean production. För att beräkna de kostnader som uppstår i produktionen använder VCBC 

produktkalkyler. Representanter vid VCBC anser att företaget har problem med höga 

plåtlager, överproduktion samt problem med att se kostnadssamband. Ett value stream där 

förbättringsmöjligheter finns är Flöde 1 vid VCBC. Enligt vad Maskell et al. (2011) påstår 

kan problemen vara effekter av kombinationen mellan lean production och produktkalkyler. 

Maskell et al. (2011) menar att företag bör beräkna kostnader på hela value stream vid lean 

production. En modell som gör det och som Maskell et al. (2011) menar att företag bör 

använda vid lean production är value stream costing. 

Syfte: Den här studien syftar till att identifiera de kostnader som bör ingå i en VSC-modell 

för VCBC. Vidare syftar studien till att, med hjälp av första problemformuleringen, beräkna 

vad den totala kostnaden för Flöde 1 skulle bli om VCBC tillämpar VSC. Studiens syfte är 

även att undersöka vad införandet av en VSC-modell skulle innebära för VCBC.  

Metod: Studiens angreppssätt är av kvalitativ art. Då studien har en intervenistisk 

forskningsstrategi där vi tillämpade aktionsforskning föll det sig naturligt att använda 

fallstudie som forskningsdesign. För insamling av data har vi använt dokument, arkivmaterial, 

intervjuer och direkta observationer. 

Slutsatser: De kostnader som bör ingå i en value stream costing-modell för VCBC är; 

fastighetskostnad, materialkostnad, avskrivningar, kapitalkostnader, personalkostnader, 

leasing & hyror samt IT-kostnader. Om VCBC tillämpar value stream costing skulle det 

resultera i att den årliga kostnaden för Flöde 1 blir; 3 277 524 kronor. Skulle VCBC 

implementera value stream costing hade det framför allt inneburit att VCBC hade fått en 

större förståelse för sina value stream, att det hade skapat ett bättre flöde samt att VCBC inte 

hade behövt spåra historisk data utan att uppföljning kan ske veckovis för att kunna göra 

förändringar innan det är för sent. Dessutom hade det inneburit att VCBC’s maskiner hade 

blivit värderade till kalkylmässiga värderingar så att den fysiska kapaciteten är bevarad, samt 

att genomsnittskostnaden per produkt hade uppgått till 70 kronor per styck istället för den 

VCBC kalkylerar med idag som är 98 kronor per styck. 

Nyckelord: Lean production, Value stream, Value stream costing, Value stream mapping   



 

 

 
 

Summary 
 

Master thesis, Program of Master of Science in Business and Economics, School of 

Business and Economics at Linneaus University in Växjö, Controllerfördjupningen, 4FE03E, 

Spring 2012. 

 

Authors: Emma Molin & Philip Olofsson 

Tutor: Jan Alpenberg 

Title: Cost analysis within a value stream- An interventionist case study at Volvo Cars Body 

Components. 

Background: Volvo Cars Body Components (VCBC) manufactures and supply body parts 

for Volvo Cars. It is six years since VCBC began the implementation of lean production. 

VCBC is using traditional accounting methods to calculate the production costs. Some 

employees at VCBC consider that the company has problems with high stocks of raw 

material, overproduction, and trouble seeing relation between costs. One value stream where 

improvements can be made is at “Flöde 1” at VCBC. As Maskell et al. (2011) say that the 

problems might be a result from the effects of the combination between lean production and 

traditional accounting methods. Maskell et al. (2011) argue that costs in lean should be 

calculated for the entire value stream. A model that makes so and who Maskell et al. (2011) 

believes should be used in lean is value stream costing. 

Purpose:  This study aims to identify the costs that should be included in a value stream 

costing-model for VCBC. Furthermore, the study aims to calculate the total cost for “Flöde 1” 

by using the first research question. Last the study will investigate what the value stream 

costing model would mean if VCBC includes the method in their lean work. 

Methodology: The study was performed by using a qualitative research method. Since we 

used a interventionist research in which we applied action science it was obvious to use case 

study as a research design. For data collection, we used documents, archival records, 

interviews and direct observations. 

Conclusions: The costs that should be included in a value stream costing model for VCBC 

are; property cost, material cost, depreciation, capital cost, labor cost, costs for leasing and IT 

cost. If VCBC apply value stream costing it will result in the annual cost for “Flöde 1” to be; 

3 277 524 SEK. If VCBC would implement value stream costing it will primary mean that 

VCBC can get better understanding for their value streams and by this create a better flow. 

Furthermore, VCBC does not need to track historically data but instead follow-up on a 

weekly basis to make changes before it is too late. Another change for VCBC if they 

implement value stream costing is that they have to evaluate their machines so they keep the 

physical capacity in mind, and that the cost per product will be decreased from 98 SEK to 70 

SEK. 

Key words: Lean production, Value stream, Value stream costing, Value stream mapping 

 

 

 

 



 

 

 
 

Begreppsdefinitioner 
 

e begrepp vi definierar nedan är sådana som kommer att löpa genom studien. 

Begreppen kommer att vara utmärkta i den löpande texten i studien genom 

citattecken, till exempel ”begrepp” eller genom dess förkortningar. 

 

Batcher: En seriestorlek av samma produkt som företaget producerar (Slack et al., 2004). 

Kaizen: Filosofi om att uppnå ständiga förbättringar i en verksamhet. (Meland & Meland, 

2006). 

Lean production, (lean): DeBusk (2012) definierar “lean production” som en överskådlig 

filosofi där företag fokuserar på att leverera värde åt kunden, förbättra flödet för produkter 

eller tjänster samt att eliminera slöseri.  

Muda: Slöseri eller någon aktivitet som kunden inte är villig att betala för (Dennis, 2002). 

Traditional costing: Innebär att kostnaderna för produktion blir ackumulerad genom olika 

system för kostnadsinsamling (River & Chen, 2007).  

Value stream, (VS): Innefattar alla samlade aktiviteter som en produkt går igenom från 

råmamaterial till produkt efterfrågad av slutkund (Maskell et al., 2011). 

Value stream costing, (VSC): Kostnadsberäkning för hela ”value stream”. Företag som 

använder ”lean production” är mer beroende av kostnaden på hela ”value stream” än 

kostnaden per produkt (Maskell & Kennedy, 2007). 

Value stream mapping, (VSM): Möjliggör för alla inom verksamheten att se flödet av 

material, information och i vissa fall även pengar genom ”value stream”. Med hjälp av ”value 

stream mapping” kan kostnader utmed ”value stream” bli identifierade för att sedan vara 

användbara vid ”value stream costing”. (Maskell et al., 2011) 
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1. Inledning 
apitlet inleder med en bakgrundsbeskrivning där vi ger en kort redogörelse av 

Volvo Cars Body Components, samt en beskrivning av innebörden med lean och 

dess framväxt. Vidare följer en diskussion kring möjliga problem med 

kostnadskontroll vid implementering av lean som leder fram till studiens 

problemformulering. Därefter följer studiens syfte och avgränsningar för att slutligen 

redogöra för teorins användningsområde samt studiens fortsatta disposition.  

1.1 Bakgrund 
Den här studien handlar om kostnadsanalys utmed ett så kallat ”value stream” (VS) vid 

Volvo Cars Body Components (VCBC). VCBC är verksamma inom fordonsindustrin 

och har tre fabriker, varav två i Olofström som de benämner Övre respektive  

Södra samt en i Göteborg. Den här studien fokuserar på fabriken i Olofström som de  

benämner Övre. VCBC tillverkar och levererar karossdetaljer till främst  

Volvo Cars som monterar samman detaljer till färdiga bilar. (VCBC’s interna 

presentationsmaterial)  

Det VS som studien följer börjar vid inleverans av plåt till VCBC och slutar då VCBC 

lastar de färdiga detaljerna i containrar. Produkten som VS producerar är till vänster 

inre bakdörr för Volvo Cars bilmodell V50. Studien behandlar flödet från plåtrulle till 

färdig detalj genom att studera; hur VS förädlar plåten i olika steg, hur truckar och 

traverser transporterar den mellan olika platser, samt när operatörer kontroller den. Det 

studerade VS kommer vi hädanefter att benämna; Flöde 1.  

VCBC’s uppdrag är följande: 

Att utveckla, tillverka, och leverera högkvalitativa verktyg och karosskomponenter i en 

robust, ‘lean’ och miljövänlig produktionsprocess. (VCBC’s interna 

presentationsmaterial) 

Som framgår i VCBC’s uppdrag ovan arbetar de med ”lean production” (lean) vilket de 

började implementera för cirka sex år sedan enligt Manager of Operational 

Development Peter Jensen. I dagsläget använder sig VCBC av produktkalkyler enligt 

Intentory Controller Mats Jönsson för att beräkna de kostnader som uppstår i 

produktionen. Produktkalkylerna beräknar, precis som benämningen avslöjar, kostnader 

per produkt. Vidare menar Inventory Controller Mats Jönsson att VCBC har valt att ha 

en full kostnadsfördelning för sina produkter vilket innebär att kostnaderna innehåller så 

väl direkta som indirekta kostnader. De indirekta kostnaderna är allokerade genom 

omkostnader och bisatser.  

K 
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Filosofin lean har sitt ursprung i Japan där industrierna stod inför en stor utmaning efter 

andra världskriget då det rådde stora brister på resurser enligt Abdulmalek & Rajgopal 

(2007). Industrierna var då tvungna att fortsätta leverera produkter med samma goda 

kvalitet fast med begränsade resurser. Företag började då fokusera på att finna en 

produktionsmetod som gav större integration genom hela förädlingskedjan. Abdulmalek 

& Rajgopal (2007) menar att en produktionsfilosofi som tar hänsyn till hela 

förädlingskedjan är just lean. Maskell & Kennedy (2007) menar att lean blir allt 

vanligare i företag. De menar att det antagligen beror på den ökade konkurrensen, inte 

bara nationellt utan även från utländska företag, för företag världen över. Enligt DeBusk 

(2012) innebär lean framför allt att arbeta med ständiga förbättringar, men även att 

identifiera och eliminera slöserier. Lean är en filosofi som ska beröra hela 

verksamheten. Vidare hävdar DeBusk (2012) att flödet spelar en avgörande roll inom 

lean. Fokuseringen ligger i att se och förstå hela flödet av produkter och aktiviteter 

genom verksamheten. Hines et al. (1999) menar att tanken bakom lean är att identifiera 

verksamhetens flöden, viket de benämner som VS. Maskell et al. (2011) menar att ett 

VS består av sammankopplade aktiviteter som en produkt passerar vid bearbetning för 

att skapa värde. Värdet företag skapar ska enligt DeBusk (2012) vara tillägnat kunden.  

Alnestig & Segerstedt (1997) menar att kritiker har framfört åsikter över att de 

traditionella kalkylerna inte är anpassade för att bistå modern produktion med den 

information de kräver, så som lean gör. De menar vidare att traditionella 

produktkalkyler så som självkostnadskalkyler, bidragskalkyler och ABC-kalkyler ser 

allt för mycket till kostnaden för produkten. De traditionella kalkylerna anser Alnestig 

& Segerstedt (1997) även vara tidskrävande och är ofta svåra att förstå på grund av 

allokeringar av indirekta kostnader. Maskell et al. (2011) menar att ”value stream 

costing” (VSC) är en metod för kostnadsberäkningar som är anpassad för verksamheter 

med lean. Anledningen är att metoden fokuserar på hela VS istället för produktnivå. 

Enligt Ax et al. (2009) är det vanligast att kostnaden blir nerfördelad på slutprodukten 

vid traditionella produktkalkyler. De kalkyler som använder full kostnadsfördelning 

allokerar enligt Ax et al. (2009) ut samtliga kostnader på produkten även om de inte 

orsakat dem. De kalkyler med ofullständig kostnadsfördelning allokerar endast ut de 

kostnader som produkten faktiskt orsakat. Gemensamt för de båda tillvägagångssätten 

är dock att det är produkten som står i fokus. Huntzinger (2007) menar att VSC innebär 

att alla kostnader ska vara beräknade enskilt för varje VS och inte enskilt för produkter. 
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Anledningen menar Huntzinger (2007) är för att produkter som genomgår samma VS 

bidrar med och orsakar samma kostnader, därför är det mer intressant att se till 

kostnader för hela VS. Dessutom hävdar Maskell et al. (2011) att metoden är enkel att 

förstå av alla i verksamheten då det framgår vart kostnader uppstår. Kostnaderna ses 

som direkta och endast de som uppstår i VS ska förekomma i VSC enligt Maskell et al. 

(2011).  

Maskell et al. (2011) menar att det förekommer ett verktyg för VSC, nämligen vad de 

benämner som ”value stream mapping” (VSM). VSM är ett tillvägagångssätt för att 

kartlägga företags olika VS. Genom att rita upp flödet i en karta får företag en större 

inblick och förståelse kring sina VS. Maskell et al. (2011) menar vidare att det hjälper 

till att få en förståelse kring hur kostnader uppstår, vart de uppstår samt relationen 

mellan dem. 

En metod som många kan förknippa med VSC är processtyrning eller 

processkalkylering. Enligt Ax et al. (2009) är processtyrning en kombination av synen 

på företag som en värdekedja samt ABC-kalylering. De menar vidare att värdeflödet 

består av en serie aktiviteter. Skillnaden mellan processtyrning och VSC är dock att 

processtyrning endast ser till respektive aktivitet (Ax et al., 2009) medan VSC enligt 

Maskell et al. (2011) ser till hela VS som en enda aktivitet. Maskell et al. (2011) menar 

vidare att metoden för VSC är enkel och lätt att förstå. ABC-kalkylering brukar dock 

många identifiera som kostsamt och komplex enligt Ax et al. (2009).  

 

1.2 Problemdiskussion 
Då VCBC använder sig utav lean bör de eftersträva ständiga förbättringar enligt 

Maskell et al. (2011). Då Maskell et al. (2011) menar att VSC är en modell som är lätt 

att använda och inte behöver spåra historisk information, så som vid traditionella 

kalkyler, kräver det inte att företag lägger ner mycket tid på att utföra sina 

kostnadsberäkningar. VSC ska företag enligt Maskell et al. (2011) rapportera varje 

vecka, vilket medför att information är lätt att finna samt visar den verkliga 

kostnadssituationen. Processtyrning som använder de beräkningsmetoder som ABC-

kalkyler förespråkar är inte i linje med vad lean innebär, eftersom det enligt Ax et al. 

(2009)  är en kostsam och komplex beräkning. Enligt Maskell et al. (2011) är onödiga 

aktiviteter ett slöseri. Huntzinger (2007) menar att för att företag ska lyckas med lean, 

bör de skapa ett enhetligt flöde. Ax et al. (2009) menar att processkalkylering inte ser 
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till hela VS utan ABC-kalkyleringen beräknar kostnaderna för de delprocesser som 

ingår i VS. VSC ser däremot till hela VS vid beräkning av kostnaderna enligt Maskell et 

al (2011), vilket är mer i enighet med vad Huntzinger (2007) förespråkar.     

Alla företag som jobbar med att implementera lean stöter förr eller senare på problem 

med ekonomistyrsystemet som företaget använder sig av menar Maskell & Baggaley 

(2006). Det ter sig ganska snart att de traditionella kalkylerna motverkar innebörden av 

lean. Som exempel menar Maskell & Baggaley (2006) att de traditionella mätmetoderna 

så som arbetskraftsutnyttjande och maskinutnyttjande motiverar stora ”batcher” och 

stora lager, vilket helt motsäger innebörden av lean.  De menar även att det är få i 

verksamheten, förutom de som jobbar med den finansiella rapporteringen, som förstår 

vad som är rapporterat i de traditionella ekonomistyrmetoderna. Maskell & Baggaley 

(2006) hävdar vidare att det inte går att luta sig tillbaka och tro att implementeringen av 

lean ska ge resultat av sig självt. De påstår att om företag tillämpar traditionella kalkyler 

i stor utsträckning kan det leda till att verksamheten tar fel beslut. Anledningen menar 

de är att de traditionella kalkylerna fokuserar på produktnivå medan lean fokuserar på 

hela VS. Vid VSC ligger däremot fokus på VS enligt Maskell et al. (2011) och medför 

att alla produkter som genomgår samma VS förbrukar samma resurser och ger upphov 

till samma kostnader. Därför menar de att det inte förekommer någon anledning till att 

dela upp kostnaderna på produktnivå när de förbrukar lika mycket resurser i VS.  

Maskell & Baggaley (2006) menar att det bland företag figurerar en god förståelse kring 

problemet med att använda traditionella ekonomistyrningsmetoder i samband med lean 

men inte någon utvidgad förståelse kring lösningar. 

Då VCBC tillämpar traditionella produktkalkyler kan det, precis som Maskell & 

Baggaley (2006) menar, uppstå problem. Trots att det är sex år sedan VCBC började 

implementera lean är företaget enligt Manager of Operational Development Peter 

Jensen fortfarande nya inom lean. Maskell et al. (2011) menar att det är viktigt att se 

långsiktigt vid införandet av lean, det är inget som ger resultat över en natt. Kanske är 

det nu dags för VCBC att ta nästa steg i förbättringsarbetet med lean genom att 

implementera VSC?  

VCBC har stött på problem såsom stora plåtlager, överproduktion samt att ingen 

självklar bild finns över kostnaders samverkan enligt Inventory Controller Carina 

Wänggård samt Finance Manager Per-Ola Kjellvåg. Enligt Maskell & Baggaley (2006) 
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är det karakteristiska problem som uppstår då lean blir sammanfogat med de 

traditionella ekonomistyrmetoderna. Till exempel använder VCBC sig av ”batch”-styrd 

produktion enligt Finance Manager Per-Ola Kjellvåg. Maskell & Baggaley (2006) 

menar att det leder till just överproduktion som i sin tur leder till lager, vilket är ett 

slöseri. Kanske är det ”batcherna” som är anledningen till att representanter för VCBC 

anser att företaget har stora lager? Skulle VCBC kunna motverka detta genom att införa 

VSC? Vad skulle VSC mer innebära för VCBC? Då VCBC idag använder 

produktkalkyler kan de se den totala kostnaden för en produkt. De kan genom dem dock 

inte se vad den totala kostnaden för Flöde 1 blir. Vad skulle den totala kostnaden för 

Flöde 1 om VCBC skulle införa VSC?  

Enligt Maskell et al. (2011) ska alla kostnader som uppstår i VS vara inkluderade i 

VSC. De menar vidare att alla kostnader som är direkta och uppstår i VS är av intresse 

då de oftast utgör den största andelen av företagets totala kostnader. En fråga som då 

uppstår hos oss är, vilka är egentligen kostnaderna? Maskell & Baggaley (2006) menar 

att verktygen i lean, så som VSC och VSM, lätt kan bli justerade för att möta företagets 

behov. Finns det därför inga förutbestämda kostnader utan de varierar med varje 

företag?  

1.3 Problemformulering 
Ovanstående diskussion mynnar ut i studiens problemformuleringar; 

- Hur kan en ”value stream costing”-modell för VCBC vara utformad? 

 

- Vad skulle den totala kostnaden för Flöde 1 bli om VCBC tillämpar ”value 

stream costing”? 

 

- Vad skulle införandet av ”value stream costing” innebära för VCBC? 

1.4 Syfte 
Den här studien syftar till att identifiera de kostnader som bör ingå i en VSC-modell för 

VCBC. Vidare syftar studien till att, med hjälp av första problemformuleringen, beräkna 

vad den totala kostnaden för Flöde 1 skulle bli om VCBC tillämpar VSC.  Studiens 

syfte är även att undersöka vad införandet av en VSC-modell skulle innebära för 

VCBC.  
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1.5 Avgränsningar 
Studien kommer inte att behandla andra VS vid VCBC utöver Flöde 1. Studien kommer 

inte heller beröra andra företag utöver VCBC. Avgränsningarna är gjorda med hänsyn 

till vissa tidsbegränsningar.  

1.6 Teorins användningsområde 
Figur 1 illustrerar hur vi använder teorin i referensramen för att besvara studiens 

problemformuleringar genom analysen. 

 

Figur 1. Teorianvändning. Illustration över hur vi kommer att använda den teoretiska referensramen i 

analysen. 

1.7 Studiens fortsatta disposition 
Kapitel 2 behandlar den metod som ligger till grund för studien. I kapitlet behandlar vi 

studiens angreppssätt samt forskningsstrategi. Vi redogör även för vald 

datainsamlingsmetod och urval. Avslutningsvis behandlar vi studiens kvalitet och 

framför vår kritik mot det tillvägagångssätt vi valt. 

Kapitel 3 behandlar studiens referensram. Kapitlet syftar till att beskriva de teorier som 

i studien ligger till grund för utformningen av en VSC-modell för VCBC. Kapitlet 
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ligger även till grund för de intervjuer och observationer vi genomfört under studiens 

progression.   

Kapitel 4 behandlar studiens empiri. Empirin är insamlad genom de 

datainsamlingsmetoder som vi redogör för i kapitel 2. Empirin består främst av en 

nulägesanalys av VCBC som är illustrerat genom VSM. Vi framför även en beskrivning 

av vår VSC-modell. 

Kapitel 5 redogör för studiens analys. I kapitlet ställer vi referensramen mot empirin för 

att se om skillnader förekommer samt för att kunna genomföra och förklara beräkningar 

i vår VSC-modell. 

Kapitel 6 beskriver de slutsatser som vi dragit utifrån analysen och syftar till att besvara 

studiens problemformulering och därmed uppfylla studiens syfte.   

Kapitel 7 berör de rekommendationer vi vill presentera för VCBC som framkommit 

genom analysen.  

 
Figur 2. Fortsatt disposition. 
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2. Metod 
apitlet ger en beskrivning kring val av forskningsområde. Vidare beskriver 

kapitlet utförligt tillvägagångssättet i studien i form av angreppssätt och 

forskningsstrategi, forskningsdesign, datainsamlingsmetoder, samt urval. 

Kapitlet behandlar även studiens kvalitet och slutligen framhäver vi kritik mot valt 

tillvägagångssätt. 

 

2.1 Val av forskningsområde 
När vi inledde studien hade vi en uppfattning om att det troligtvis är svårare att hantera 

de kostnader som uppstår i ett företag samt behandla dem än vad teorin uppger. Därför 

var det självklart att studien skulle behandla hur ett verkligt problem gällande kontroll 

av kostnader kunde se ut i ett svensktillverkande företag.  

Då vi hade personlig kontakt med en anställd vid VCBC, tog vi en första kontakt för att 

se om det fanns någon möjlighet att få en inblick i företaget och även se om där fanns 

någon kostnadssituation som de behövde förbättra. Den inledande kontakten som var 

Senior Stamping Manager Gert Peter, hänvisade oss vidare till personer på 

Finansavdelningen vid VCBC där styrning av ekonomin sker. Det visade sig att 

förbättringsmöjligheter faktiskt förelåg, vilket utmynnade i möjligheten och chansen att 

sätta oss in i företagets processer och tillvägagångssätt för att komma fram med en 

modell som behandlar företagets kostnader. 

Då VCBC’s tillverkningsfilosofi grundar sig i lean bidrog det till möjligheten att vidga 

kunskaperna utanför de mer traditionella metoderna för kostnadshantering. Därmed fick 

både vi och VCBC en ny syn på kostnadshanteringen i produktionen.  

2.2 Val av angreppssätt och forskningsstrategi 
Angreppssättet i studien är av kvalitativ art vilket innebär att vi satte oss in i den 

undersökta situationen för att se världen utifrån de involverades perspektiv och hade 

därmed en närhet till den undersökta situationen, precis som Holme & Solvang (1997) 

hävdar att det innebär. Vi genomförde studien inifrån VCBC för att kunna skapa en 

förståelse av situationen genom företagets synvinkel. Holme & Solvang (1997) menar 

vidare att det är det unika eller avvikande som blivit studerat (en eller ett fåtal 

situationer) eftersom angreppssättet är av kvalitativ art.  

Jönsson & Lukka (2007) menar att det finns en form av forskningsstrategi som de 

benämner intervenistisk forskningsstrategi, där vi som forskare inte har full kontroll 

över vårt experiment och inte kan styra forskningsområdet.  

K 
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Enligt Jönsson & Lukka (2007) agerar situationen med den undersökta organisationen 

när den blir undersökt genom observationer. Genom att vi observerade processer och 

output analyserade vi problemen med hjälp av relevant litteratur. Vi agerade som en 

kunnig och trovärdig medlem på undersökningsplatsen. Eftersom vi gjorde det kunde vi 

lättare knyta den kontakten som vi behövde för att kommunicera väl med de inblandade 

individerna, som Jönsson & Lukka (2007) hävdar stämmer.  

Enligt Jönsson & Lukka (2007) förekommer det en version av intervenistisk 

forskningsstrategi som de kallar för aktionsforskning. Bell (2006) menar att 

aktionsforskning är en metod för insamling av information och det innebär att ha en 

direkt påverkan på det studerade området. Bell (2006) menar vidare att syftet med 

forskningen är att bidra till lösning eller förbättring på ett praktiskt problem i en 

verkligen situation.  

Enligt Nationalencyklopedin får det praktiska problemet sin lösning genom att noga 

planera åtgärder och analysera dess effekter. Typiskt för aktionsforskningen är att det 

nära sambandet med verksamheten. Som forskare är vi starkt engagerade i 

planering, genomförande och analys av förändringsprocessen i förändringsarbetet. 

(http://www.ne.se/lang/aktionsforskning, 2012-01-27).   

Studien har såväl en intervenistisk forskningsstrategi som en aktionsforskningsstrategi. 

Anledningen är att studien speglar en verklig situation vid VCBC, där vi observerade 

Flöde 1 och analyserade den genom relevant teori. Vi genomförde studien genom att 

endast observera utan att kunna påverka. Genom att noga planera och analysera 

situationen på VCBC har vi kunnat ta fram en VSC-modell. Med hjälp av den modell vi 

tagit fram har studien dock haft en direkt påverkan på verksamheten då meningen är att 

VCBC ska kunna applicera den på övriga delar inom verksamheten med en del 

justeringar. De åtgärder som vi rekommenderar har som syfte att bidra till en förbättring 

för verksamheten.  

Sammanfattningsvis är studien alltså av kvalitativ art. Den har även en intervenistisk 

forskningsstrategi där vi tillämpade aktionsforskning. 
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2.3 Val av forskningsdesign 
Då studien har en intervenistisk forskningsstrategi där vi använder aktionsforskning, föll 

det sig naturligt att använda fallstudie som forskningsdesign. Vid fallstudier menar Yin 

(2007) att observationer kan ske direkt på plats samt att intervjuer kan ske med de 

personer som varit med eller befinner sig i den studerade situationen. Det gör enligt Yin 

(2007) att fallstudiens absoluta styrka ligger i att den kan hantera flera olika empiriska 

material såsom till exempel dokument, intervjuer och observationer. Fallstudie lämpade 

sig även bäst i studien eftersom det var en aktuell händelse där vi inte kunde manipulera 

beteendet, vilket Yin (2007) hävdar att fallstudie innebär. Vi har även genomfört 

studien som ett projekt vilket enligt Bell (2006) ofta karaktäriserar en fallstudie.  

Med hänsyn till både tid och resurser kunde vi enbart behandla ett fall, med andra ord är 

studien en enfallsstudie.  

2.4 Insamling av data 
För insamling av data använde vi oss utav dokument, arkivmaterial, intervjuer samt 

direkta observationer som datainsamlingsmetoder. Vi använde metoderna som 

komplettering till varandra som Yin (2007) menar är det bästa sättet att hantera dem på. 

Han menar vidare att studien uppnår bästa möjliga resultatet genom att den grundar sig i 

en variation av källor, vilket är anledningen till varför vi har använt olika metoder i 

studien.  

Enligt Yin (2007) innebär dokument skriftliga källor av olika slag. Han ger exempel på 

tidningsklipp, PM, administrativa dokument och formella undersökningar av den 

studerade platsen, i detta fall Flöde 1. Vidare menar Yin (2007) att vid en fallstudie är 

dokumentens viktigaste roll att styrka data som blivit insamlat från annat håll. I studien 

använde vi dokument i form av företagets presentationsmaterial samt de anteckningar vi 

förde under observationer vid VCBC.  

Studien grundar sig även på data som VCBC har lagrat för sin verksamhet, 

arkivmaterial. Yin (2007) förklarar arkivmaterial som data i form av datafiler och 

register.  Yin (2007) menar vidare att arkivmaterial i många fall blir beskrivet i 

kvantitativa termer. Han menar dock att det inte gör att det behöver vara 

hundraprocentigt trovärdigt. Under studiens gång hade vi tillgång till de datasystem 

VCBC registrerar och arkiverar information kring produktionsprocesserna. Den data vi 

efterfrågade hjälpte medarbetare på VCBC oss med att ta fram då vi inte besatt den rätta 
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kunskapen för att använda systemen. Vilken information som var nödvändig har vi dock 

själva efterfrågat. De siffror som vi använt är dock, i den mån det var möjligt, framtagna 

genom egna studier och beräkningar för att kunna spegla verkligheten.  

Intervjuer är enligt Yin (2007) den viktigaste datainsamlingsmetoden vid fallstudier. 

Han förklarar intervjuer som styrda samtal och strikt strukturerade utfrågningar. Syftet 

med en intervju är att få fram information om hur andra människor upplever en viss 

situation (Dalen, 2008). I studien har vi valt att använda semistrukturerade intervjuer. 

Enligt Bryman & Bell (2005) innebär semistrukturerade intervjuer att forskare använder 

en lista över teman som är ämnade att bli behandlade under intervjun. Intervjuerna 

bestod i den här studien av en eller flera respondenter. Bryman & Bell (2005) menar att 

respondenterna utformar svaren på frågorna själva. Inför intervjuerna hade vi endast en 

eller ett fåtal uttänkta frågor som syftade till att behandla ett förutbestämt område. 

Respondenterna fick redogöra för det behandlade området där vi ställde följdfrågor 

under intervjuns gång för att få mer uttömmande svar. Då vi inför varje intervju studerat 

relevant teori hade vi en förkunskap kring det behandlade området. Anledningen var för 

att vi skulle veta vad som var viktigt att behandla och för att kunna ställa djupgående 

frågor fortlöpande under intervjun. Vid varje område som vi behandlade genomförde vi 

intervjuer med respondenter som var mest insatta i området. Sammanlagt intervjuade vi 

17 olika personer. Vi var dock i kontakt med 21 personer under studiens genomförande 

och vid vissa tillfällen intervjuade vi en och samma person fler gånger. Se bilaga 2 för 

en sammanställning av de områden och personer vi varit i kontakt med under studien.  

Eftersom vi använt intervenistisk forskningsstrategi och studien innehåller en 

kartläggning av Flöde 1, tillämpade vi direkta observationer. Enligt Jönsson & Lukka 

(2007) ger nämligen en intervenistisk forskningsstrategi en möjlighet att studera hur de 

inblandade agerar och vad de tycker och tänker. Enligt Bryman & Bell (2005) innebär 

direkta observationer att forskare observerar och tar åt sig så mycket information som 

möjligt av den studerade miljön. Bryman & Bell (2005) menar att ett av de svåraste 

momenten vid en observation är att få tillträde till den tänka undersökningsmiljön. De 

flesta forskare genomför observationer, enligt Bryman & Bell (2005) i icke-offentliga 

och slutna miljöer, som exempelvis fabriker. För att vi skulle få tillgång till VCBC 

behövde vi bedriva en lång process där vi genomförde möten med chefer av olika slag 

för att få ett godkännande. Inför studien inledde vi tidigt en kommunikation och möten 

med VCBC där båda parter vädrade sina synpunkter och åsikter. Det gjorde vi för att 
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parterna skulle känna tillförlitlighet samt för att vi under studiens gång skulle få tillgång 

till den berörda miljön. 

För att kartlägga Flöde 1 studerade vi Flöde 1 på plats i VCBC´s Övre fabrik i 

Olofström. De anteckningar vi tog illustrerade vi senare i egenkonstruerade VSM. För 

att få tillgång till den undersökta miljön tog vi en öppen roll. Vid öppen observation 

menar Holme & Solvang (1997) att deltagarna i miljön vet om att vi som forskare 

agerar som observatörer. Deltagarna fann sig med att vi gjorde en kartläggning av deras 

situation. Vidare menar Holme & Solvang (1997) att en öppen observation ger mycket 

större frihet i förhållande till en dold observation. Vi kunde då gå runt fritt och ställa 

frågor om hur saker och ting fungerar, vilket speglar det tillvägagångssätt som vi använt 

under studiens gång.  

Bell (2006) menar att det förekommer två olika källor av data, nämligen primära och 

sekundära källor. En primär källa menar Bell (2006) är något som forskare tar åt sig 

under arbetets gång, till exempel ett protokoll från ett sammanträde. Bryman & Bell 

(2005) menar att det är kostsamt att endast bedriva en studie på primära källor, eftersom 

insamling av dem tar mycket resurser. Bell (2006) beskriver sekundära källor som att 

forskare gör en tolkning av redan bearbetad data som legat till grund för en annan 

studie. I den här studien har vi använt såväl primära som sekundära källor för insamling 

av data. Studiens primära källor var de anteckningar som vi tog under intervjuer och 

observationer vid VCBC. I den mån det var möjligt mätte vi själva olika tider, vilket vi 

gjorde genom att följa flödet och använda en stoppklocka. De sekundära källorna var 

sådan information som VCBC tagit fram sedan innan, till exempel presentationsmaterial 

och information i de befintliga datasystemen.  

2.5 Urval 
Under studien använde vi oss av de, enligt Holme & Solvang (1997), två vanligaste 

urvalen vid kvalitativa studier, nämligen bekvämlighetsurval och kedjeurval. Då vi valt 

att använda oss utav de personer som fanns tillgängliga för oss har vi enligt vad Holme 

& Solvang (1997) menar, använt bekvämlighetsurval eller tillfällighetsurval som det 

också kan benämnas.  

Kedjeurval, eller snöbollsurval, innebär att vi tog en första kontakt med en individ som 

sedan hänvisade oss vidare till, eller gav kännedom om, andra personer som besitter 
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relevant information kring Flöde 1 som vi önskade att studera, vilket ligger i linje med 

vad Dalen (2008) hävdar.  

Den inledande kontakten i studien tog vi, som vi tidigare nämnt, med Senior Stamping 

Manager Gert Peter, som har personlig anknytning till en av oss.  Vilket innebär att vi 

inledningsvis använde oss utav bekvämlighetsurval. Senior Stamping Manager Gert 

Peter hänvisade oss vidare till personer med relevant kunskap inom det önskade 

området, Finansavdelningen. Personerna vid Finansavdelningen gav oss senare vidare 

kännedom om fler intervjupersoner som kunde ge studien ett djup. Det innebär att vi 

vidare i studien använde oss av kedjeurval.  Anledningen till att vi valde att använda oss 

utav kedjeurval var att vi ansåg det som det bästa tillvägagångssättet att nå de personer 

som var av vikt för att uppnå studiens syfte. Vi ansåg det även vara det mest 

tidseffektiva då det annars hade tagit mycket tid att själva försöka få tag på de personer 

som var viktiga för studien. Se bilaga 1 för en redogörelse över de personer vid VCBC 

vi varit i kontakt med. 

Beslutet att följa just Flöde 1 tog vi i samråd med Finance Manager Per-Ola Kjellvåg, 

Inventory Controller Mats Jönsson, Inventory Controller Carina Wänggård, Production 

Superintendent Carina Gustavsson och Production Supervisor Ingvar Andersson 

eftersom de ansåg det vara det mest intressanta VS där förbättringsmöjligheter fanns vid 

studiens inledande. Det är även ett relativt komplicerat VS som kräver en kartläggning 

för att så många som möjligt ska få en förståelse. 

2.6 Studiens kvalitet 
Enligt Yin (2007) handlar begreppsvaliditet om hur trovärdig insamlad data är. För att 

uppnå det använde vi flera olika datakällor i studien. Studien har även blivit granskad 

under dess framställande utav handledare och opponenter. Nyckelinformatörer vid 

VCBC hade även tillgång till studien längs hela processen. Vi har varje vecka haft 

kontakt med nyckelinformanter genom telefonsamtal och mail. Genom samtalen har 

VCBC fått inblick i studiens fortlöpande och vi har haft möjlighet att ställa 

kompletterande frågor för att säkerställa att informationen stämmer.  Berörda vid VCBC 

har även fått granska den färdiga studien för att se om slutsatser och rekommendationer 

är rimliga.  

Yin (2007) menar att genom att jämföra olika mönster, bygga upp förklaringar, ta upp 

rivaliserande förklaringar samt använda logiska modeller blir den interna validiteten 
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stärkt. I studien analyserade vi insamlad data för att fastställa dess trovärdighet. I vissa 

fall fick vi ta avstånd från insamlad information då vi, med hjälp av annan data, ansåg 

att den inte stämde. Studien undersökte även hur olika kostnader uppstår samt dess 

påverkan på den slutliga totala kostnaden för Flöde 1.  

Studiens resultat, i form av en VSC-modell är menat att VCBC ska kunna applicera på 

andra VS i produktionen. Enligt Yin (2007) menar dock kritikerna att det blir svårt att 

uppfylla vid en enfallsstudie då resultatet enbart är framtaget från ett fall.  Då de VS 

som finns vid VCBC liknar varandra anser vi att modellen endast kräver få justeringar 

för att VCBC ska kunna applicera den på fler VS i sin produktion.  

En studies kvalitet kan man även mäta genom vilken grad en annan forskare kan följa 

tillvägagångssättet av studien och på så vis uppnå samma resultat och slutsatser enligt 

Yin (2007). Det här har vi simplifierat för läsaren genom att namnge respondenterna 

med titel och namn i studien. Yin (2007) menar att syftet med reliabiliteten är att 

minimera att fel uppstår i en studie. Det är viktigt att vi har dokumenterat alla steg som 

vi gjorde i studien för att utomstående ska kunna granska dess reliabilitet. Detta 

metodkapitel redogör för våra val av tillvägagångssätt. I bilagorna 1 & 2 redogör vi för 

vilka personer vi har varit i kontakt med samt vilket ämnesområden vi har behandlat.   

 

2.7 Kritik mot val av metod 

Då vi under studiens utförande hade tidsbegränsningar var vi tvungna att göra vissa 

avgränsningar, vilket kan ha påverkat studiens resultat. Intervjuer och observationer 

blev till följd av det endast utförda angående Flöde 1. Hade studien varit utförd på hela 

produktionsflödet i verksamheten hade resultatet kunnat bli mer uttömmande och 

rättvisande. Om tiden inte varit begränsad hade vi kunnat genomföra en flerfallstudie 

och en jämförelse av VCBC mot ett liknande företag hade varit möjligt och ge mer djup 

i studien.  

Bryman & Bell (2005) nämner att det förekommer olika typer av intervjuareffekter, till 

exempel att vi inte var kongruenta eller att det fanns skillnader mellan faktiskt och 

uppgivet beteende. Att vi inte var kongruenta eller skillnader mellan faktiskt och 

uppgivet beteende fanns är effekter som skulle kunna ha påverkat studiens resultat. Vi 

minimerade dock effekterna genom att vi diskuterade de olika svaren från 

respondenterna sinsemellan för att vi inte skulle tolka svaren olika. Om där var en 

skillnad mellan uppgivet och faktiskt beteende hos respondenterna upptäckte vi det 
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genom observationerna. Utgångspunkten är tagen i det faktiska beteendet/den faktiska 

kostnaden för att bilden av VCBC ska vara rättvisande och för att vi skulle kunna ta 

fram ett förslag på en VSC- modell till VCBC.  

Då VCBC agerar i en ständigt föränderlig miljö kan det påverka studiens reliabilitet. 

Om en annan forskare genomför samma studie nästa månad, nästa år eller tio år framåt i 

tiden kan resultatet bli något annat.  De personer som vi intervjuade i denna studie finns 

då kanske inte tillgängliga vid VCBC, vilket gör att respondenters svar kan skilja sig.  

Det kan också vara så att VCBC förändrat organisationen eller arbetssättet vilket även 

det kan påverka reliabiliteten i studien. Det här är faktorer som vi tyvärr inte kan råda 

över.  

Avsnitt 3.2 och 3.4 som beskriver ”value stream” respektive ”value stream costing” är 

mestadels tagen från författarna Maskell et al. (2011), Maskell & Kennedy (2007) och 

Maskell & Baggaley (2006) vilket möjligtvis kan göra att teorin kring dessa områden är 

något vinklad då vi inte har så många synvinklar av fler författare eller forskare kring 

ämnet. Anledningen till att vi tog beslutet att fokusera vid de här författarna och främst 

Maskell är på grund av bristen på information kring ”value stream” och ”value stream 

costing” av andra forskare än just Brian H Maskell. Maskell 

 har mer än 25 års erfarenhet av tillverkande- och distributionsföretag 

(http://www.maskell.com/people/Brian_H_Maskell.html, 2012-05-03) Han har även 

flerårig erfarenhet som konsult inom områden så som ”lean manufacturing”, ”value 

stream costing/management”, ”supply chain management” med mera. Hans 

konsulttjänster har använts i såväl USA, Europa, Australien, Mexico och Sydafrika 

(http://www.maskell.com/people/Brian_H_Maskell.html, 2012-05-03). Vi ansåg därför 

att det finns en praktisk i grund i den information vi väljer att använda av Brian H 

Maskell.  
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3. Referensram 
apitlet beskriver de teorier som i studien ligger till grund för utformningen av 

en VSC-modell för VCBC. De beskrivna teorierna har även legat till grund för 

de intervjuer och observationer vi genomfört under studiens gång.  

  

3.1 Lean Production  
Slack et al. (2004) hävdar att lean-filosofin innebär att göra ständiga förbättringar, 

involvera alla samt eliminera slöseri vid alla steg i produktionen. DeBusk (2012) 

definierar lean som en överskådlig filosofi som fokuserar på att leverera värde åt 

kunden samt att förbättra flödet för produkter eller tjänster. Enligt Slack et al. (2004)  är 

principerna för lean relativt enkla att förstå. De menar att det handlar om att jobba för 

att minska onödigt arbete för att på så sätt skapa en verksamhet som är snabbare och 

mer pålitlig och där produkter och tjänster håller högre kvalitet. Det ska företag göra 

samtidigt som de håller nere kostnaderna. Däremot är det svårare att förklara hur företag 

ska uppnå lean principerna enligt Slack et al. (2004). Huntzinger (2007) hävdar att det 

viktigaste för att få en lean att fungera är att det existerar ett väl fungerande flöde genom 

produktionen. Vidare menar Huntzinger (2007) att en effektiv implementering av ett 

flöde kommer utnyttja minimala resurser för att tillfredsställa kunderna.  

3.1.1 Kaizen 

”Kaizen” som är det japanska ordet för ständiga förbättringar är ett ledord inom lean-

filosofin. Slack et al. (2004)  menar att ”kaizen” är ett verktyg som företag kan använda 

då de arbetar med lean. Även om företag är långt ifrån sina ideal är det möjligt att de 

över tid komma närmre dem menar Slack et al. (2004). En viktig del inom ”kaizen” är 

att eliminera ”muda”, slöseri, som är de aktiviteter som företag utför utan att det bidrar 

med något extra värde till produkten (Dennis, 2002). Enligt Slack et al. (2004) handlar 

den största delen i lean-filosofin om att fokusera på alla former av slöseri. Vidare menar 

de att det första steget för att kunna eliminera slöseri är att identifiera slöseri.  Det finns 

sju typer av slöserier enligt Maskell & Kennedy (2007): 

 

1. Överproduktion: Företag producerar mer varor än vad VS behöver för nästa 

steg.  

2. Väntetid: Maskiner står still och arbetskraft väntar på material att förädla på 

grund av att maskinen är sönder eller att det inte finns tillräckligt med 

komponenter. 

3. Transport: Förflyttning av material mellan olika stationer i fabriken. 

K 
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4. Extra aktiviteter: En del aktiviteter skulle företag kunna utesluta eftersom de 

inte skapar något extra värde för kunden. Det kan handla om att tillföra 

funktioner till produkten som kunden ändå inte märker eller har användning av.  

5. Lager: Material, produkter i arbete, komponenter och färdiga varor som 

överstiger den direkta efterfrågan från kunderna.  

6. Arbetssätt: Ibland kan operatörer göra ett jobb som inte tillför något värde eller 

spenderar tid för att leta efter verktyg eller material. 

7. Defekta varor: Komplexa processer för att se över kvaliteten eller omarbetning 

av produkter med låg kvalitet. (Maskell & Kennedy, 2007)   

Från början är de sju typerna av slöseri framtagna av Toyota som har lyckats identifiera 

dem i sin verksamhet. Det har visat sig att de är applicerbara i många andra 

organisationer och har idag blivit basen i lean-filosofin. (Slack et al., 2004)  

Slack et al. (2004) menar att det inte har någon betydelse hur små förändringarna och 

förbättringarna är, det viktiga är att det sker någon form av förbättringsarbete 

kontinuerligt. Vid ”kaizen”-arbete leder företag arbetet uppifrån, men driver det 

underifrån (Meland & Meland, 2006). 

3.2 Value Stream  
Hines et al. (1999) menar att tanken bakom lean är att identifiera VS i företag. När det 

är gjort ska VS bli förbättrat oavsett företagets traditionella tankesätt eller 

samarbetsbarriärer. Enligt Womack (2006) är slutprodukten ett resultat av en komplex 

process i organisationer. Han menar att de som är insatta i lean-filosofin hävdar att den 

komplexa processen är uppbyggd av olika serier av aktiviteter, vilket tillsammans bildar 

ett VS. Hines et al. (1998) påstår även de att VS är en grupp av aktiviteter inom ett 

företag eller utmed företagets kedja med utomstående parter där en produktion med 

liknande sammankopplade aktiviteter sker. Alla aktiviteter som företag utför, gör de 

enligt Maskell et al. (2011) för att skapa värde för kunden. Enligt Maskell et al. (2011) 

ska enbart de steg som produktionen kräver för att skapa värde för kunder vara med i ett 

perfekt VS. Maskell et al. (2011) hävdar att den första principen i lean är att skapa 

kundvärde. Den andra principen menar de är att styra sitt lean-arbete med hjälp av VS. 

Huntzinger (2007) hävdar att tanken bakom lean är att implementera ett enhetligt flöde.   

Maskell et al. (2011) menar att VS är en naturlig del i lean eftersom det främsta syftet är 

att skapa värde för kunden. Då VS är hela processen som skapar värde innebär det 
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mycket mer än endast produktionsprocessen. Tillverkningen är endast en del i det långa 

ledet att skapa kundvärde, men kan också vara indelat i en rad aktiviteter. Många 

företag gör misstaget att definiera VS för smalt och oftast ligger fokus endast på 

produktionsaktiviteten enligt Maskell et al. (2011). De påpekar även att det är viktig att 

inkludera alla de steg som påverkar kundvärdet. Maskell et al. (2011) menar vidare att 

de företag som är mogna inom lean, med andra ord de företag som använt sig av lean en 

längre period och vet hur arbetet fungerar, väljer att utveckla sin VS utanför den egna 

verksamheten till leverantörer och kunder. Det bidrar enligt Maskell et al. (2011) till en 

förståelse för hur kunderna använder produkterna för att skapa värde för sina egna 

kunder. Genom att förstå hela VS är det lättare att samarbeta med kunder, leverantörer 

och andra verksamheter för att eliminera alla icke värdeskapande aktiviteter. Vidare 

åsyftar Maskell et al. (2011) åt att avdelningarna kan vara ett hinder vid styrning av VS. 

De menar att det är viktigt att identifiera VS och få hela organisationen att arbeta för 

förbättringar.  

Anledningen till att fokusera på VS är enligt Maskell et al. (2011) att det är där företag 

tjänar pengar genom att de skapar värde för kunderna. De kombinerade aktiviteterna 

som personal utför vid olika avdelningar genom VS är det som genererar värde och då 

även pengar. Genom att hela tiden förbättra VS tjänar företaget mer pengar. VS skapar 

dock inte bara pengar utan det är också här de icke värdeskapande aktiviteterna existerar 

som är så viktiga att fokusera på. Maskell et al. (2011) menar att det är vanligt att 

företag planerar förbättringsåtgärder för endast en avdelning eller aktivitet inom VS, 

vilket är slöseri med tid då det inte bidrar till en förbättring för hela kedjan. Maskell et 

al. (2011) förklarar vidare att det endast är när slöseri av resurser och aktiviteter blir 

kopplade till hela VS som förbättringsinsatserna gör nytta. Företag kan endast 

frambringa mer värde och mer pengar genom att skapa en översikt över VS, identifiera 

de icke värdeskapande aktiviteterna och skapa förbättringar för att eliminera slöseriet 

och på så vis öka flödet genom VS. Maskell et al. (2011) menar att det är viktigt att ha 

en klar bild över hur flödet av information och material ser ut genom företaget för att 

kunna förstå och identifiera var de måste göra förbättringar. För att få en klar bild över 

VS kan företag använda VSM i form av en karta (vilket vi beskriver längre fram i 

referensramen). 

Fokus, ansvar och enkelhet menar Maskell et al. (2011) är de primära frågorna som bör 

bli behandlade vid styrning med hjälp av VS.  Med fokus menar Maskell et al. (2011) att 
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hela verksamheten ska arbeta för att maximera värdet genom VS och fokusera på att 

eliminera de icke värdeskapande aktiviteterna. Med ansvar hävdar Maskell et al. (2011)  

att det bästa är att se verksamheten som att den är uppdelad i flera mindre företag som 

ansvarar för sitt eget VS och framgång. Maskell et al. (2011) menar vidare att 

enkelheten handlar om att företag som har lean alltid strävar efter att förenkla samtliga 

aktiviteter. För att förmå det förklarar Maskell et al. (2011) att det är viktigt att företag 

eliminera de orsaker som ligger till grund för problemet och kan då stabilisera 

problemet. 

Maskell et al. (2011)  skriver om problem som kan uppstå när lean och VS blir 

implementerat. De menar även att företaget ska tänka långsiktigt för att en sådan 

implementation inte går att genomföra på en månad. För att göra framsteg i processen 

menar de att det inte är nödvändigt att lösa alla problem utan att göra framsteg 

successivt. Om företag skulle vänta med att starta processen tills alla problem är lösta 

skulle de aldrig göra framsteg menar Maskell et al. (2011). De påpekar att VS sällan kan 

bli perfekta och fria från problem, men företaget ska sträva efter att hålla en så bra 

prestanda på VS som möjligt.  

Ett problem som Maskell et al. (2011) beskriver är de så kallade monumenten. Med 

monument menar Maskell et el. (2011) sådana maskiner som företag använder till mer 

än ett VS. Det är oftast dyr och stor utrustning som tar många ”batcher” med lång 

omställningstid och lång genomloppstid. På längre sikt bör företag ersätta dem med 

mindre maskiner som är anpassade för den volym som VS kräver. På kort tid är dock 

företag tvingade att arbeta runt monumenten. Monument kräver stora lager, vilket helt 

motsäger vad som är avsett med lean eftersom att flödet i VS blir förhindrat. Därför 

påpekar Maskell et al. (2011) att det idealiska VS inte innehåller några monument, utan 

att varje VS har sina egna maskiner. 

Ytterligare ett problem som Maskell et al. (2011)  beskriver är storleken på VS. De 

menar att ett VS inte bör innehålla mindre än 25 personer och inte mer än 150 personer.  

Om det innehåller mer än 150 personer är det svårt att fokusera på det aktuella. Är det 

istället så att det är färre människor än 25 är det svårt att driva en effektiv process då det 

inte finns tillräckligt med människor som kan bidra med information. Maskell et al. 

(2011) påpekar att det också är viktigt att inte ha för många VS inom organisationen 

samt att ingen av dem representerar en betydelselös del i verksamheten.  
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3.3 Value Stream Mapping 
VSM är ett tillvägagångssätt som enligt Olhager (2000) kan hjälpa företag att förstå sina 

processer och på så sätt även finna förbättringspotential. Womack (2006) påpekar att det 

är viktigt att nuläget blir berört i en VSM. Maskell et al. (2011) hävdar att när företag 

utför VSM ska företag först genomföra en current state map (nuläge) för att sedan följa 

upp den med en future state map (framtid) där slöseri har blivit eliminerat. I den här 

studien gör vi endast VSM i form av en current state map, där vi beskriver nuläget hos 

VCBC. Vi kommer därför att beskriva vår kartläggning som VSM. Anledningen till att 

VSM blir genomförd i den här studien är för att identifiera de kostnader som ska vara 

inkluderade vid VSC, som kommer bli presenterat i avsnitt 3.4. 

Womack (2006) menar att de som kartlägger kan arbeta för att göra ledningen nöjd och 

kan då komma att bortse från problem som existerar enbart för att göra ledningen nöjd. 

Det är alltså viktigt att till exempel, som Womack (2006) förklarar, beskriva utfallet om 

något går fel. Olhager (2000) menar att en VSM kan se olika ut i detaljväg, beroende på 

vad företaget vill kartlägga. Det kan vara ett helt produktionsförlopp, en del av 

produktionsförloppet eller enbart en enskild aktivitet. Maskell et al. (2011) säger att det 

inte är nödvändigt att varje liten detalj finns beskriven i kartan, utan det väsentliga 

ligger i att erhålla en förståelse över det VS som blir kartlagt. Maskell et al. (2011) 

hävdar vidare att de flesta personerna i ett företag är specialister på olika delar av 

företaget men det är få som verkligen förstår hela VS.  

Enligt Rother & Shook (2003) ska de som kartlägger använda papper och penna för att 

kartlägga det flöde där material blir förädlat till en produkt. De menar att kartläggaren 

ska studera flödet från kund till leverantör för att skapa en visuell ritning som illustrerar 

produktionsflödet. Abdulmalek & Rajgopal (2007) påstår att såväl materialflödet som 

informationsflödet bör bli studerat. Vidare menar de att både värdehöjande och icke-

värdehöjande aktiviteter ska ingå i en VSM. I den här studien har vi valt att fokusera på 

materialflödet eftersom studiens syfte är att ta fram kostnader som uppstår längs Flöde 

1.  

När kartan är ritad anser Rother & Shook (2003) att den ska bli studerad för att på så vis 

finna aktiviteter som kan bli eliminerade och på så sätt kapa ”muda”. Rother & Shook 

(2003) hävdar även att om kartan blir studerad noggrant kommer företaget lära sig att se 

verkstadsgolvet på ett sätt som är uppbackat av lean-filosofin. Womack (2006) menar 

att det först är viktigt att identifiera vilket problemet är.  Womack (2006) hävdar att 
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väsentligheten i att ha problemet identifierat före kartläggning tar plats är för att 

kartläggningen ska fokusera på just det identifierade problemet. Womack (2006) anser 

att det annars kan bli svårt att genomföra kartläggningen så att företaget får rätt resultat 

av det.  

Rother & Shook (2003) anser vidare att det inte är kartläggningen som utgör lean utan 

är att ett flöde blir implementerat med hjälp av VSM. Rother & Shook (2003) menar 

vidare att inte alla värdeflöden ska bli kartlagda på verkstadsgolvet vid genomförandet 

av VSM. Det viktiga är att det värdeflöde som företag vill förändra blir studerat. Likaså 

är det viktigt att flödet blir kartlagt och inte företaget.  

Olhager (2000) menar att det i en VSM förekommer olika beteckningar som 

symboliserar de olika aktiviteter som sker längs det aktuella VS, se figur 3. 

 

Figur 3. Symboler för Value Stream Mapping. Illustrerar olika aktiviteter i ett processflöde. (Inspiration ifrån 

Olhager, 2000.) 

Operation avser en processaktivitet som i någon form förädlar en insatsvara. Förutom 

fysiskt material ingår även kalkylering, planering och liknande bland aktiviteterna 

menar Olhager (2000). Vidare förklarar Olhager (2000) transport som att ett objekt blir 

förflyttat mellan olika platser utan att förändra objektets egenskaper. En kontroll-

aktivitet undersöker och verifierar en annan aktivitets prestation för att fastställa att 

objektet har de önskade egenskaperna. Lagring innebär enligt Olhager (2000) att en 

produkt eller ett verktyg ligger i ett förråd för att invänta en annan aktivitet. För det 

mesta behöver aktiviteterna någon form av order för att en ny aktivitet ska äga rum. 

Slutligen förklarar Olhager (2000) hantering som kortare transporter och kan till 

exempel liknas vid förflyttning mellan operation och transport.  

Olhager (2000) förklarar även att det förekommer ett schema som illustrerar flera 

flödesvägar samtidigt. Flödesvägarna är sammanfogade och bildar på så vid det totala 

VS. Vanligtvis är materialflödesschemat begränsat till operations- och lagringspunkter 

för att ge en överskådlig bild av det aktuella VS. Olhager (2000) hävdar att tiden som 
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åtgår vid varje aktivitet kan vara utskrivet inuti den tillhörande symbolen för just den 

aktiviteten, se figur 4.  

 

Figur 4. Illustration över materialflödesschema. (Omarbetad från Olhager, 2000) 

Rother & Shook (2003) ger ett par kartläggningstips:  

 Samla alltid information genom att GÅ flödet. 

 Starta vid utleverans och studera flödet uppströms, se figur 5. 

 Ta med en stoppklocka och förlita dig inte på tider som inte har blivit uppmätta 

vid studerandet. 

 Kartlägg hela värdeflödet själv. 

 Rita alltid för hand.   

 

Figur 5. Uppströms och nedströms. Egenkonstruerad figur som illustrerar uppströms respektive nedströms. 

Womack (2006) påpekar också vikten av att de som kartlägger vandrar hela VS för att 

erhålla en rättvisande bild. Womack (2006) menar vidare att de som kartlägger ska 
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vandra hela VS då uppdelning mellan personer som studerar olika delar av flödet kan ge 

en missvisande bild av helheten i slutändan.   

3.4 Value Stream Costing 
Rivera & Chen (2007) menar att det alltid har varit viktigt för företag att använda sina 

tillverkningsresurser för att bestämma kostnaden. De menar att det finns två metoder 

företag kan använda för att bestämma kostnaden, ”traditional costing” och VSC. 

”Traditional costing” menar de innebär att kostnaderna för produktion blir ackumulerad 

genom olika system för kostnadsinsamling. De menar att metoden har mest nytta vid 

finansiell rapportering men har enligt Rivera & Chen (2007) blivit kritiserat för sin brist 

av användbarhet vid beslutstagande. Den andra metoden enligt Rivera & Chen (2007) är 

uppbyggnaden av VS där produktionsprocessen blir synlig och hur förbrukningen av 

resurserna blir associerad med aktiviteten. Rivera & Chen (2007) menar med andra ord 

att de två metoderna har olika innebörder. ”Traditional costing” fokuserar mer på 

monetära termer medan VSC fokuserar mer på förbrukning av resurser, vilket är 

anledningen till att vi anser VSC vara det bästa alternativet eftersom kostnader uppstår 

vid förbrukning av resurser.  

Genom att arbeta med lean hävdar Huntzinger (2007) att alla kostnader som uppstår 

lättare blir kopplade till en specifik aktivitet. Huntzinger (2007) menar att traditionell 

ekonomistyrning fallerar med att lämna precis och riktig kostnadsinformation. Han 

hävdar istället att företag som använder lean bör lämna kostnadsinformation som är 

precis, enkel och förståelig. Enligt Maskell et al. (2011) reducerar VSC slöseri och icke 

värdeskapande aktiviteter genom att eliminerar de flesta transaktioner som är 

förknippade med kostnadsberäkningar. Maskell & Kennedy (2007) menar att VSC är 

enkelt och alla kan förstå var den finansiella informationen kommer ifrån och vad den 

innebär. Eftersom informationen till VSC blir insamlad från varje VS och inte från 

aktiviteter eller produkter, kräver företag ingen onödig spårning av information enligt 

Maskell et al. (2011).  

Med traditionell ekonomistyrning eller kalkylering menar Alnestig & Segerstedt (1997) 

främst självkostnadskalkylering samt bidragskalkylering. Kalkylerna innebär enligt 

Alnestig & Segerstedt (1997) en fullkostnadsfördelning vilket innebär att de fördelar ut 

alla kostnader på produkterna även om produkterna inte orsakat dem. Indirekta 

kostnader allokeras därför ut på produkterna.   
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Maskell & Kennedy (2007) anser att VSC ger bättre information än traditionell 

ekonomistyrning eftersom VSC innehåller de verkliga kostnaderna i VS och inte 

innehåller några fördelningar av indirekta kostnader. Informationen från VSC är 

användbar som underlag för dag-till-dag beslut då den visar den verkliga och riktiga 

informationen. Det vanligaste problemet som Maskell et al. (2011) påpekar med 

traditionell ekonomistyrning är det väsentliga att få företag att förstå hur kostnaderna 

har blivit uträknade samt vad som avses med indirekta kostnader. Det är även viktigt att 

förstå hur indirekta kostnader blir fördelade på produkterna. VSC menar Maskell & 

Kennedy (2007) däremot är enkelt att förstå och är därför användbart av alla VS i 

företaget.   

3.4.1 Hur fungerar Value Stream Costing? 

Maskell et al. (2011) menar att VSC tar hänsyn till alla kostnader i VS. Maskell & 

Kennedy (2007) menar att kostnaderna blir rapporterade periodvis, vanligast veckovis, 

och det förekommer ingen eller mycket liten fördelning av indirekta kostnader. Maskell 

et al. (2011) påpekar att alla kostnader inom VS ses som direkta kostnader och gör 

därför ingen skillnad på direkta och indirekta kostnader. Kostnader som uppstår utanför 

VS är inte inkluderade i VSC enligt Maskell et al. (2011). 

Maskell et al. (2011) ger exempel på kostnader som bidrar till den totala kostnaden i 

VS, se figur 6; 

 

Figur 6. Kostnader som uppstår vid Value Stream. Illustrerar de kostnader som bidrar till den totala 

kostnaden för VS. Figuren är framtagen med inspiration från Maskell et al. (2011) sid 177. 
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Maskell et al. (2011) menar att alla anställda inom VS ska vara inkluderade oavsett om 

de tillverkar produkterna, designar produkterna, förflyttar material, underhåller 

maskinerna, sköter försäljningar eller sköter beräkningar av olika slag. Vad gäller 

materialkostnaden menar Maskell et al. (2011) att den blir framberäknad från den 

mängd material som är inköpt för VS under den aktuella perioden. Kostnader för 

maskiner och utrustning innehåller bland annat avskrivningar och eventuella 

reparationskostnader. Vidare menar Maskell et al. (2011) att support- och stödkostnader 

för produktionen och verksamheten kan vara till exempel reservdelar. De förklarar 

vidare att den enda fördelningen av kostnader som förekommer vid VSC är kostnaden 

per kvadratmeter som beräknar kostnaden för den del av anläggningen som VS 

utnyttjar.  

Alnestig & Segerstedt (1997) beskriver kostnader som är typiska för 

tillverkningsindustrier. De nämner kostnader så som material, lön, kvalitetskostnader 

samt direkta kostnader såsom till exempel licenser för specialverktyg. De menar att det 

finns två typer av såväl materialkostnader som lönekostnader. Alnestig & Segerstedt 

(1997) menar att direkt material är råvaror eller tillsatsvaror så som spik och skruv. Med 

andra ord sådant som direkt ingår i produkten. Smörjmedel och förpackningsmaterial 

ser Alnestig & Segerstedt (1997) som indirekt material då de inte är direkt avsedda för 

produkten men ändå inte ingår i dem direkt. Vad gäller lön menar de att direkt lön är det 

arbete som utförs manuellt eller då en maskin kräver ständig kontroll. Indirekt lön 

menar Alnestig & Segerstedt (1997) istället uppkommer genom till exempel utbildning.  

Maskell et al. (2011) menar att företag bör samla in kostnader för hela VS och summera 

dem för en vecka. Maskell et al. (2011) beskriver att metoden inte spårar eller går 

tillbaka och räknar hur många timmar arbetskraften lagt ner på att tillverka en viss 

produkt, för att få fram kostnaden för arbetskraft. De menar istället att VSC använder 

sig av en summering av löner och direkta fördelar som har blivit utbetalade till de 

personer som arbetat i det aktuella VS. Informationen ska bli hämtad direkt från 

lönesystemet. Maskell et al. (2011) menar att detsamma gäller för materialkostnader 

som också är en summering över perioden. Så länge lagret är lågt och under kontroll 

menar Maskell et al. (2011) att materialkostnaden är kostnaden för inköpt material till 

det enskilda VS under perioden.  
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3.4.2 Kostnadshantering utanför Value Stream 

Maskell et al. (2011) påvisar att det förekommer människor inom en verksamhet som 

utför arbete som inte kan bli placerat inom ett enskilt VS. Deras arbete korsar flera VS. 

Ett typiskt exempel är de människor som jobbar med den finansiella redovisningen 

inom verksamheten samt företagsledning. Maskell et al. (2011) menar att kostnaderna 

inte ska vara utfördelade på VS utan är en ihållande kostnad som företag ska budgetera 

men inte fördela.  

Maskell et al. (2011) menar att det inte finns någon anledning till att använda full 

kostnadsfördelning eftersom meningen med VSC är att ta fram relevant, precis och 

förståelig kostnadsinformation. Att ta med sådana kostnader som uppstår utanför VS 

menar Maskell et al. (2011) inte bidrar till förbättringar av processen.  

De kostnader som inte uppstår inom ett VS är relativt små i jämförelse med de som 

uppstår inom ett VS anser Maskell et al. (2011). Anledningen är då den största delen av 

det jobb som blir utfört i ett företag kan placeras i ett VS.  Människorna i de områden 

där de kostnader uppstår som inte kan bli sammankopplade till något VS, är själva 

ansvariga för att eliminera onödiga kostnader och för förbättringar av processen enligt 

Maskel et al. (2011).  

3.4.3 Avskrivningar 

Kostnaden för förbrukning av anläggningstillgångar utgörs av värdeminskningen över 

tid på grund av till exempel slitage, förstörelse och teknisk utveckling enligt Ax et al. 

(2009). De menar vidare att avskrivningar tar hänsyn till den värdeminskningen.  

Andersson (2008) beskriver att avskrivningar även kan förklara skillnaden mellan 

tillgångens värde i början av perioden och värdet vid slutet av perioden. 

Ax et al. (2009) nämner två olika typer av kostnader och avskrivningar, nämligen 

kalkylmässiga och bokföringsmässiga. De menar att det vid vissa tillfällen inte behöver 

vara någon skillnad på dem. De menar dock att den tydligaste skillnaden mellan dem är 

att företag använder kalkylmässiga kostnader och avskrivningar i den interna 

redovisningen och kalkyleringen, medan de använder de bokföringsmässiga 

kostnaderna och avskrivningarna i den externa redovisningen. Den externa 

redovisningen blir påverkad av lagar och regler som företag måste följa. Av den 

anledningen menar Ax et al. (2009) att företag bör undvika bokföringsmässiga 

kostnader och avskrivningar i den interna redovisningen och kalkyleringen. De menar 
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att kalkylmässiga kostnader och avskrivningar ekonomiskt bättre speglar de verkliga 

kostnaderna.  Ax et al. (2009) motiverar användandet av kalkylmässig avskrivning 

eftersom det bibehåller den fysiska och ekonomiska kapaciteten.  

Ax et al. (2009) menar att det finns två olika riktlinjer vid värdering av kapital: 

1. Tillgångar ska vara värderade till anskaffningsvärdet minus avyttringsvärdet 

(om sådant finns) när inflation inte förekommer. 

2. Tillgångar ska vara värderade till nuanskaffningsvärdet minus avyttringsvärdet 

(om sådant finns) när inflation förekommer.  

Ax et al. (2009) menar att den främsta anledningen till att företag bör använda 

nuanskaffningsvärdet är för att kostnader för förbrukning av anläggningstillgångar då 

uttrycks i samma penningvärde som övriga kostnader. Andersson (2008) menar även att 

tillgångar som är anskaffade vid olika tidpunkter då kan jämföras på samma grunder. 

Dessutom menar Andersson (2008) att resurserna som företag förbrukar ska vara 

värderade till nupris då det ger en mer rättvisande bild mot resurser som är förbrukade 

vid olika tillfällen. 

Ax et al. (2009) hävdar att beräkningen av den kalkylmässiga avskrivningen skall vara 

baserad på bedömningen av den ekonomiska livslängden.  Med ekonomisk livslängd 

menar Ax et al. (2009) den tid det är ekonomiskt försvarbart att använda tillgången. De 

hävdar dock att den ekonomiska livslängden är svår att uppskatta eftersom den beror på 

olika faktorer. Ax et al. (2009) menar att bedömningen av den ekonomiska livslängden 

därför ofta blir subjektiv. Andersson (2008) påstår att då det är svårt att uppskatta 

avskrivningarna använder företag sig av olika förenklingar då tillgångens avskrivningar 

blir utfördelad på livslängden.   

Ax et al. (2009) och Andersson (2008) beskriver de två vanligaste metoderna för 

fördelning av kalkylmässiga avskrivningar över tid. De menar att den mest använda 

metoden är linjär avskrivning. Linjär avskrivning innebär att företag skriver av ett lika 

stort belopp varje period. Metoden tar dock inte hänsyn till kostnader för till exempel 

drift och underhåll. 

 

Linjär avskrivning = Nuanskaffningsvärde / Ekonomisk livslängd 
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Den andra metoden, degressiv avskrivning är dock den metod som Ax et al. (2009) ofta 

förespråkar. Degressiv avskrivning innebär att företag gör avskrivning med efter hand 

sjunkande belopp över den ekonomiska livslängden. Det innebär att större avskrivningar 

sker i början och mindre i slutet. Metoden syftar till att göra den totala kostnaden lika 

stor varje period, se tabell 1. Då kostnader såsom reparation och underhåll ökar med 

åren sjunker storleken på avskrivningarna eftersom den totala summan för varje period 

ska vara lika stor. Enligt Ax et al. (2009) lämpar sig metoden bra för företag med äldre 

anläggningar. 

 (Beräknad 

ekonomisk 

livslängd = 5 år) 

Kalkylmässig 

avskrivning 

Drifts, reparations – 

och 

underhållskostnader 

Årlig kostnad 

År 1 2700  1800 4500 

År 2 2350 2150 4500 

År 3 2000 2500 4500 

År 4 1650 2850 4500 

År 5 1300 3200 4500 

Tabell 1 Degressiv avskrivning. Enligt Ax et al. (2009) är avskrivningen som störst i början av perioden och 

kostnad för drift, reparation och underhåll ökar mer i slutet av perioden. 

Trots att den degressiva metoden är förespråkad menar Ax et al. (2009) att motivet till 

att använda den linjära metoden är för att den är enkel att använda samt för 

bedömningar av drifts-, reperations- och underhållskostnader inte alltid är så enkla att 

förutspå.  

3.4.4 Kapitalkostnad 

Alla företag kräver kapital för att kunna bedriva en verksamhet. Enligt Ax et al. (2009) 

delar företag in kapital i lånat respektive eget kapital. För det utnyttjade kapitalet finns 

en kostnad i form av ränta och avkastning på satsat kapital. Den kostnad som uppstår 

för utnyttjat kapital beaktar företag genom att använda en kalkylmässig ränta. (Ax et al., 

2009). Kalkylmässig ränta ska enligt Ax et al. (2009) vara beräknad på samtliga skulder 

som inte är räntefria skulder. Finansiella placeringar så som värdepapper ska inte heller 

vara inkluderade i den kalkylmässiga räntan. Kalkylmässig ränta ska alltså enligt Ax et 
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al. (2009) vara beräknat på sysselsatt kapital. Även som i fallet med kalkylmässig 

avskrivning behöver företag göra skillnad på om inflation förekommer eller ej, vid 

värdering av kapital enligt Ax et al. (2009).  

 

 

 

 

Även som i fallet med kalkylmässig avskrivning behöver företag göra en skillnad enligt 

Ax et al. (2009) på värderingen av kapitalet om inflation förekommer och i de fall det 

inte gör det. För icke monetära tillgångar (till exempel maskiner, inventarier och 

byggnader) rekommenderar Ax et al. (2009) att använda bruksvärdet vid beräkning av 

den kalkylmässiga räntan. Nuanskaffningsvärdet minskat med gjorda kalkylmässiga 

avskrivningar utgör bruksvärdet. Ax et al. (2009) menar att bruksvärdet kan vara 

detsamma som tillgångarnas marknadsvärde. Enligt Ax et al. (2009) ska icke monetära 

omsättningstillgångar vara värderade till nuanskaffningsvärdet.  

I de fall det inte förekommer någon inflation bör företag värdera anläggningstillgångar 

till planenligt restvärde enligt Ax et al. (2009), vilket är det värde som återstår efter 

gjorda avskrivningar. Omsättningstillgångar menar de att företag bör värdera till det 

värde som är angivet i den externa redovisningen, med samma anledning som 

värderingen av produkter i arbete och i lager. Den räntesats som företag bör använda 

kan enligt Ax et al. (2009) vara bestämd med olika utgångspunkter.  De menar att den 

kan vara fastställd utifrån kostnad för antingen anskaffning av kapital eller för 

användning av kapital. För alternativen menar Ax et al. (2009) att företag kan använda 

en genomsnittlig kostnad vid beräkning av en marginalränta eller räntenivå.  De menar 

att räntesatsen vanligtvis är bestämd av ett genomsnitt av eget kapital och lånat kapital. 

Räntenivån kan även vara baserad på: 

 den räntesats till vilken företag har möjlighet att låna kapital 

 den avkastningsnivå företaget har åstadkommit 

 den avkastningsnivå företagets ägare kräver  

 den avkastningsnivå företaget skulle få vid en alternativ användning av sitt 

kapital (Ax et al., 2009) 

Sysselsatt kapital = Anläggningstillgångar + Omsättningstillgångar – Räntefria skulder 

Sysselsatt kapital = Eget kapital + Räntebärande skulder 
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Ax et al. (2009) menar dock att det måste förekomma en skillnad mellan nominell ränta 

och real ränta då fastställandet av räntenivån sker. 

 

 

 

Ax et al. (2009) menar att det i tider med inflation finns risk för dubbelräkning av 

inflation vid icke-monetära tillgångar. Ax et al. (2009) beskriver två metoder för att 

undvika dubbelräkning: 

1. Avskrivningar baserade på tillgångarnas anskaffningsvärde leder till att räntan 

ska vara baserad på en nominell kapitalränta.  

2. Avskrivningar baserade på tillgångarnas nuanskaffningsvärde leder till att räntan 

ska vara baserad på en real kapitalränta. (Anledning till att realränta används är 

på grund av antagandet att de icke-monetära tillgångarna följer inflationen). (Ax 

et al., 2009) 

Vilken räntesats som företag bör använda ska vara baserad på val de tidigare gjort för 

den kalkylmässiga avskrivningen. För de monetära tillgångarna beräknar företag enligt 

Ax et al. (2009) den kalkylmässiga räntan i monetära termer. Vid tider utan inflation 

förekommer inte risken för dubbelräkning av inflation, därför kommer den nominella 

räntan att vara densamma som den reala räntan (Ax et al., 2009). Med anledning av våra 

uträkningar, som kommer bli presenterade senare i studien, kommer vi ta hänsyn till 

inflationens effekt på kapitalet i olika avseenden. 

Andersson (2008) förklarar att företag kan beräkna kapitalkostnaden kan genom att 

dividera återstående livslängd total livslängd. Därefter ska företaget multiplicera med 

nuanskaffningsvärdet. Då framkommer den kapitalbindning som företag ska 

multiplicera med den räntesats företag tillämpar för att visa den kalkylmässig 

kapitalkostnaden.  

 

Nominell ränta = Real ränta + Inflation 

Real ränta = Nominell ränta - Inflation 
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3.5 Value Stream Costing - modell 
Tabell 2 illustrerar samtliga kostnader som kapitlet berört som kan bidra till den totala 

kostnaden för varje VS samt företaget. 

 

Tabell 2. Teoretisk Value Stream Costing –modell.  Egenkonstruerad modell som illustrerar de kostnader som 

påverkar  value stream enligt den teori vi behandlat i kapitlet. 
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4. Empiri 
apitlet behandlar den information vi samlat in om VCBC genom de 

genomförda intervjuerna  och observationerna. Vi presenterar informationen i 

såväl text som egenkonstruerade figurer. 

 

 

4.1 Företagsbeskrivning  
Fabrikslokalerna i Olofström har varit verksamma sedan år 1735. Under 1700- och 

1800-talet inriktade sig bruket främst på svartsmide och produktion av 

halvfabrikatsjärn. Med tiden övergick produktionen mer till emaljerade kärl och i slutet 

av 1800-talet började bruket tillverka separatorer till den svenska uppfinnaren Gustaf de 

Laval. De Laval hade köpt bruket 1884 och brukets nya namn blev då Svensk 

Stålpressnings AB. På 1920-talet tog rostfritt stål över från emaljerade kärl både i 

hemmen och i produktionen på bruket i Olofström. Samtidigt blev bruket tillfrågat att 

pressa detaljer till Assar Gabrielssons och Gustaf Larsons nystartade företag, Volvo, 

och dess första bil Jakob (ÖV4). Sedan 1927 har Bruket i Olofström levererat 

karossdetaljer till alla tillverkade Volvobilar. Med Amazonen och nybyggda 

Torslandaverken 1964 inriktade bruket sig mer och mer på att pressa karossdetaljer. 

Kärnverksamheten i fabriken blev pressning och delsammansättning av karossdetaljer, 

vilket det är än idag.  

(http://www.volvocars.com/se/top/community/heritage/pages/history2.aspx?itemid=10, 

2012-02-27) 

AB Volvo köpte bruket i Olofström 1969 och bytte då namn till Volvo 

Olofströmsverken. Sedan 2010 äger det kinesiska företaget Zhejiang Geely Holding 

Group Volvo Cars. Dessförinnan var Volvo Cars en del av Ford Motor Company och 

Premier Automotive Group i cirka elva år.  VCBC är idag en del av Volvo Cars och 

fungerar idag som bruket i Olofström alltid har gjort under samarbetet med Volvo Cars. 

I fabrikslokalerna klipper VCBC, pressar och sätter samman karrosdetaljer för att de 

sedan ska bli levererade till kund. Kund består av någon utav Volvo Cars 

monteringsfabriker i Torslanda, Uddevalla eller Gent (Belgien). Förutom Volvo Cars’s 

monteringsfabriker levererar även VCBC karossdetaljer till Volvo Lastvagnar, Land 

Rover och Ford of Europe. VCBC är unika med att ha så många modeller i pressverket. 

De har nämligen tio stycken olika modeller som de pressar detaljer till samtidigt. 

(VCBC’s presentationsmaterial, 2010)  

K 
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VCBC har tre fabriker, två i Olofström och en i Göteborg (VCBC’s 

presentationsmaterial, 2010). VCBC har 23 presslinjer, 11 klipplinjer och 115 

sammansättningslinjer där det ingår 464 stycken robotar. I presslinjerna och 

klipplinjerna förädlar VCBC 2 875 stycken olika produkter. VCBC’s totala golvyta är 

enligt Inventory Controller Mats Jönsson 285 099 kvadratmeter vilken VCBC hyr av 

Volvo Cars Manufactures (VCM), som är ägare av fabrikerna, för 82 686 000 kronor 

per år.  

Årligen konsumerar VCBC enligt Inventory Controller Carina Wänggård 314 000 ton 

plåt som levereras från tio leverantörer. VCBC’s övre fabrik konsumerar årligen 

179 000 ton plåt enligt IT Application Manager Klas Axelsson. När plåten ankommer 

till VCBC är första förädlingssteget klippning därefter blir den pressad i en presslinje. 

Efter att pressningen är utförd levererar VCBC detaljen direkt till kund eller för 

vidareförädling i en sammansättningslinje för att därefter bli levererad till kund. 

(VCBC’s presentationsmaterial, 2010) 

Enligt Finance Manager Per-Ola Kjellvåg är produktionen ”batch”-styrd, vilket betyder 

att VCBC producerar förutbestämda volymer av detaljerna. Efter varje ställ 

presslinjerna har för att byta verktyg ska presslinjen pressa den förutbestämda mängden 

av detaljen för att produktiviteten ska vara på en så bra nivå som möjligt. Varje ställ kan 

variera från 6 till 30 minuter beroende på vilken presslinje det gäller. Production 

Supervisor Ingvar Andersson förklarar att om det blivit bestämt att linjen ska pressa 

2000 detaljer av en speciell artikel så pressar linjen minst 2000 detaljer eller till och 

med mer om det finns tid över. Hinner presslinjen pressa fler detaljer än vad som är 

bestämt anser de att det är produktivt, dock binder det onödigt kapital i form av lager 

enligt Finance Manager Per-Ola Kjellvåg. Skulle det uppstå problem på vägen som är 

tidskonsumerande måste berörda vid VCBC ta ett beslut om linjen ska pressa klart det 

förutbestämda antalet detaljer eller byta till nästa detalj enligt Production Supervisor 

Ingvar Andersson.  

Det produktionssystem som VCBC använder idag är VCMS, vilket står för Volvo Cars 

Manufacturing System enligt Manager of Operational Development Peter Jensen. 

VCBC påbörjade implementeringen VCMS år 2005/2006. VCMS går till den största 

delen ut på arbete med lean och att jobba mot ständiga förbättringar.  
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Trots att det är cirka sex år sedan vi implementerade VCMS är vi fortfarande väldigt 

nya i systemet. (Manager of Operational Development Peter Jensen, VCBC, 2012-03-

21) 

I dagsläget använder sig VCBC av produktkalkyler enligt Intentory Controller Mats 

Jönsson för att beräkna de kostnader som uppstår i produktionen. Vidare menar 

Inventory Controller Mats Jönsson att VCBC har valt att ha en full kostnadsfördelning 

för sina produkter vilket innebär att kostnaderna innehåller så väl direkta som indirekta 

kostnader. De indirekta kostnaderna allokerar VCBC ut på produkterna genom pålägg 

eller omkostnader. Allokeringen består av en förutbestämd procentsats av de indirekta 

kostnaderna som VCBC påför produkterna. Vad gäller personalkostnad kalkylerar 

Finansavdelningen enligt Inventory Controller Mats Jönsson med en timkostnad på 

273,22 kronor. I den kalkylerade lönesumman ingår en löne-bisats som motsvarar en 

allokering på 41,20 procent för till exempel sociala avgifter som arbetsgivaravgift. 

Grundlönen uppgår då till 193,50 kronor.  

4.3 Flöde 1 vid VCBC 
I studien har vi studerat ett VS vid VCBC i Olofström som vi kommer benämna Flöde 

1. Anledningen till valet att benämna det Flöde 1 är på grund av att det är det första VS 

som VCBC kartlägger, därav; 1. Flöde 1 börjar vid inleverans av plåt till VCBC och 

slutar där VCBC lastar de färdiga detaljerna i containrar för utleverans, se figur 7. I 

Flöde 1 producerar VCBC detaljer till vänster inre bakdörr för Volvo Cars bilmodell 

V50, se figur 8. De ämnen som VCBC klipper upp i början av Flöde 1 använder de även 

till ytterligare tre detaljer.  

Anledningen till att vi har följt Flöde 1 är då representanter för VCBC fann den mest 

intressant då det är ett av de mer komplicerade VS i verksamheten. En beskrivning av 

Flöde 1 kommer ske genom att vi delar upp Flöde 1 i fyra huvudaktiviteter och förklarar 

varje aktivitet mer i detalj var för sig. Alla aktiviteter skapar tillsammans ett fullständigt 

VS; Flöde 1. 
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 Figur 7. Flöde 1. Egenkonstruerad figur som illustrerar Flöde 1. 

 

4.3.1 Ämnesbeskrivning 

Flöde 1 inleder med att klippa upp plåt till ämne som har artikelnummer 1021369 som 

blir framställt av en stålplåtsrulle (8109584), se figur 9. Samma ämne blir även till 

artikelnummer 1021371 efter att det har blivit vänt upp och ner förklarar Superintendent 

Carina Gustavsson. Alltså klipper klipplinjen först 1021369 och vänder sedan de ämnen 

som VCBC ska använda som ämne 1021371. Det gör VCBC för att samma ämnesklipp 

ska kunna pressa olika sidor, höger och vänster bakdörr. Med andra ord blir plåtrullen 

till två ämnen. 

 

4.3.2 Detaljbeskrivning 

Då ämnena har blivit klippta blir de transporterade till presslinjen efter att de legat i 

mellanlager. Superintendent Carina Gustavsson förklarar att då presslinjen pressar ämne 

1021369 blir det till antingen artikel 8643314 (V50 inre bakdörr, vänster sida), se figur 

9, eller 8643290 (S40 inre bakdörr, vänster sida) beroende på vilken bil presslinjen 

pressar till. Ämne 1021371 blir antingen till 8643315 (V50 inre bakdörr, höger sida) 

eller 8643291 (S40 inre bakdörr, höger sida). Även här beror det på vilken bil ämnena 

blir pressade till. Det ämne som studien följer är till vänster inre bakdörr för V50, 

8643314. Flödet för de fyra olika detaljerna är dock ungefär detsamma. Här blir alltså 

två ämnen till fyra detaljer. Detalj 8643314 som är den som ingår i Flöde 1 står för 0,04 

procent av den totala tillverkningen vid VCBC.  
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Figur 8. Bilmodell V50 och S40. (http://www.volvocars.com/se/all-cars/volvo-v50/pages/the-gallery.aspx &  

http://www.volvocars.com/se/all-cars/volvo-s40/pages/the-gallery.aspx, Tillgängliga: 2012-05-04) 

 
 

 
Figur 9. Plåtförädling. Egenkonstruerad figur som visar hur en och samma plåtrulle blir till fyra detaljer. 

 

 

4.3.1 Inleverans 

 

Figur 10 Inleverans.  Egenkonstruerad figur som illustrerar flödet vid inleverans. Konstruerad utifrån 

intervjuer och observationer. En större bild finns att studera i bilaga 3. 

 

I figur 10 illustrerar vi inleverans genom VSM. För större bild se bilaga 3. 

Eftersom VCBC’s leverantörer enligt Supply Chain Control Manager Rune Andersson 

står för kostnaden av material och lager fram till dess att materialet når VCBC’s portar, 

vill VCBC hålla så lågt lager som möjligt för att slippa kapitalbindning. Leverantörerna 

står för kostnaden när materialet ligger i Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB (SSHAB), 
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transporten till SSHAB, samt transport från därifrån till VCBC. Alla de utländska 

leverantörerna samt några av de svenska leverantörerna levererar material till SSHAB 

för att sedan via SSHAB leverera till VCBC i Olofström förklarar Supply Chain Control 

Manager Rune Andersson.  Han förklarar vidare att anledningen till att leverantörerna 

väljer att ha mellanlagring i SSHAB är av den enkla anledningen att VCBC vill kunna 

ta hem material så fort de efterfrågar det. Leverantörerna ser alltså till att där alltid finns 

material för VCBC att avropa från SSHAB som levererar till VCBC i Olofström. Det är 

dock någon enstaka leverantör som levererar direkt till fabriken i Olofström. Tanken är 

dock att även det ska gå via SSHAB i framtiden enligt Supply Chain Control Manager 

Rune Andersson. Supply Chain Coordinator Anton Mård menar dock att allt handlar om 

avtal och överenskommelser. Inköpsavdelningen i Göteborg skriver avtalen, vilket 

innebär att det inte är något som VCBC i Olofström själva kan påverka. Önskan är 

enligt Supply Chain Control Manager Rune Andersson att samtliga leverantörer ska gå 

via SSHAB oavsett om materialet ska till fabriken i Olofström eller till fabriken i 

Göteborg.  

Beställningen, avropet, utför Production Planners Jerry Johnsson och Amanda 

Simonsson som reglerar allt råmaterialflöde.  Avropet sker genom datasystem där 

VCBC skickar ett önskemål på hur mycket råmaterial VCBC behöver för produktion 

förklarar Production Planner Jerry Johnsson. Personalen på SSHAB tar del av listan och 

korrigerar den för att replikera önskemålen med en del förändringar till VCBC. VCBC 

får i sin tur godkänna förändringarna eller justera igen. VCBC och SSHAB måste alltså 

kompromissa med varandra för att det ska bli så bra som möjligt för båda parter.  

Sölvesborgs Hamn vill fylla lastbilarna så gott det går medan vi på VCBC istället vill 

binda så lite kapital som möjligt och därmed endast ta hem det som behövs. (Production 

Planner, Jerry Johnsson, VCBC, 2012-03-22) 

I dagsläget kan inte VCBC enligt Production Planner Amanda Simonsson se vad som 

finns tillgängligt hos SSHAB då de ska beställa, vilket är anledningen till att 

förhandling uppstår. Det innebär att VCBC ibland får mer material än vad de beställt 

eftersom SSHAB inte kan dela på rullar eller dra ner på antalet i lastbilen. Ytterligare en 

anledning till att SSHAB inte alltid kan leverera det exakta antal stålplåtrullar som 

VCBC efterfrågar är på grund av lasten i lastbilarna. Supply Chain Coordinator Anton 

Mård menar att lastbilen måste vara lastad på rätt sätt för att inte skapa turbulens och 
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skapa en osäker transport. SSHAB kan inte dela upp plåtrullarna i olika storlekar utan 

måste leverera ett visst antal rullar på grund av säker last. Det skapar antingen lager 

eller materialbrist för VCBC. Då VCBC inte vill riskera materialbrist utan hellre tar in 

mer än vad nästa dags produktion kräver, skapar det lager vilket binder mycket kapital 

för VCBC.  

Två lastbilar plus en extra lastbil, som kör vid behov, transporterar dagligen råmaterialet 

förklarar Supply Chain Coordinator Anton Mård och Production Planner Jerry 

Johnsson. Lastbilarna kör i genomsnitt åtta rundor var per dag vilket gör att en leverans 

på mellan 80-100 plåtrullar sker dagligen. Plåtrullarna kan väga allt mellan två och 24 

ton och kilopriset är i dagsläget 8,45 kronor enligt Inventory Controller Mats Jönsson. 

När plåten anländer till VCBC’s Övre fabrik lastar en operatör av materialet från 

lastbilen med en travers (411 425) och lägger det på ett transferbord, som VCBC hyr. 

Transferbordet för in rullen i VCBC’s lokal, där VCBC tar över ägarskapet och de 

kostnader det medför. Efter det att transferbordet har fört in rullen i lokalen tar en 

traversoperatör över plåtrullen och placerar den i plåtförrådet med travers vid 

plåtförrådet (411 405) efter det att anställda vid plåtlagret kontrollerat plåtrullen. 

Genomförandet tar cirka 13 minuter, vilket vi uppmätte på plats. Plåtförrådet har en 

storlek på 850 kvadratmeter och där VCBC förvarar cirka 250 stycken plåtrullar 

samtidigt. Det är dock något som Production Planners Jerry Johnsson och Amanda 

Simonsson försöker trycka ner ytterligare. Årligen förbrukar VCBC 1 377 542 kilo av 

plåt 8109584. Det är fyra olika detaljer som använder plåt 8109584, varav en av dem är 

detalj 8643314 som ingår i Flöde 1.  

Traversen vid mottagning (411 425) medförde en utbetalning på 2,8 miljoner kronor då 

VCBC installerade den år 2007. Traversen vid plåtförrådet (411 405) installerade 

VCBC 2003 och det medförde då en utbetalning på 5,1 miljoner kronor. VCBC har 

skrivit av maskinerna med 968 000 kronor respektive 3 165 000 kronor genom 

bokföringsmässiga avskrivningar och räknar med en ekonomisk livslängd på 14,5 år för 

båda traverserna enligt Inventory Controller Mats Jönsson.  
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4.3.2 Klipplinje

 

Figur 11. Klipplinje. Egenkonstruerad figur som illustrerar flödet vid klipplinje Persson. Konstruerad utifrån 

intervjuer och observationer. En större bild finns att studera i bilaga 4. 

I figur 11 illustrerar vi klipplinje Persson genom VSM. För större bild, se bilaga 4. 

Traversoperatören Tony Zimmer menar att han tar emot meddelande om vilken 

klipplinje som efterfrågar en plåtrulle genom att skriva ut en följesedel. När 

traversoperatören ser att det finns en ledig plats på en av klippsträckorna lyfter 

operatören en rulle till klipplinjen. Signalen kan även ske genom en blinkande lampa 

vid klipplinjen som visar att det finns plats för en ny rulle. För Flöde 1 som studien 

följer är det här lyftet på ungefär 100 meter och tar cirka 1,5 minut, vilket vi uppmätt 

med hjälp av en visualisering av Traversoperatören Johan Albin. När rullen anländer till 

klipplinje Persson där fyra operatörer arbetar, ligger den i väntan i 45 minuter för att 

den föregående rullen ska bli förbrukad. I klipplinjen finns plats för två plåtrullar men 

endast en i taget kan bli förbrukad. När den första rullen är förbrukad laddar klipplinjen 

med den nya rullen automatiskt. Efter att rullen blivit laddad till maskinen matar linjen 

plåten genom hela processen. 

Klipplinje Persson utnyttjar 2 127 kvadratmeter golvyta och medförde en utbetalning på 

27 miljoner kronor år 1998. VCBC beräknar enligt Inventory Controller Mats Jönsson, 

med en livslängd på 25 år. Han informerar att de sedan år 1998 har skrivit av klipplinjen 

med drygt 17,7 miljoner kronor.  

Production Planner Jerry Johnsson, som tidigare varit Supervisor vid en klipplinje, 

förklarar att klipplinje Persson först klipper bort en liten bit i början av rullen, därefter 

går plåten in i grovriktning där maskinen jämnar ut den något. Efter grovriktningen 

fortsätter plåten igenom ett matarverk för att sedan gå in i finriktningen där maskinen 

slätar ut plåten. Plåten måste i nästa steg vara helt still för att maskinen ska kunna klippa 

den till ämnen. Då det är ett enhetligt flöde utan stopp fram till nästa matarverk har 

VCBC infört en loop för att stoppen ska kunna förekomma. Plåten blir frammatad i ett 

enhetligt flöde fram till loopen där den går ner ett par meter och upp igen, likt ett dike. 
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Plåten svajar fram och tillbaka för att de nödvändiga stoppen ska kunna ske vid klippet 

längre fram utan att hela flödet blir avstannat. Matarverket efter loopen bestämmer 

storleken på den bit som maskinen ska släppa igenom för klippning.  

Klippet arbetar i 25 slag per minut vilket genererar 25 uppklippta plåtbitar, ämnen, per 

minut. Det instrument som VCBC använder för sådana mätningar genererar en årlig IT-

kostnad på 83 785 000 kronor. Varje ämne väger 9,23 kilo enligt Production Planner 

Jerry Johnsson. I dagsläget finns ingen information om hur stort bortfallet är i form av 

skrot som klipplinje Persson klipper bort. Det som klipplinje Persson klipper bort säljer 

VCBC till skrothanterare för 2,91 kr/kg enligt Inventory Controller Mats Jönsson. 

Production Planner Jerry Johnsson förklarar att klipplinjen alltid klipper hela plåtrullar. 

Han menar vidare att det tar både tid och kan skapa kvalitetsfel genom att backa en 

plåtrulle. Efter klippet går ämnena in i staplaren där det finns två behållare, racks, som 

ämnena blir placerade i. När det ena rackset är fulladdat med 500 ämnen som 

sammanlagt väger 4 615 kilo, påbörjar linje lastning på det andra rackset. De här 

racksen är ämnesracks och är enligt Inventory Controller Mats Jönsson helt avskrivna 

på bokföringsmässiga grunder. Därför har vi inte tillgång till några uppgifter angående 

kostnader för racksen. Ett racks tar ungefär 20 minuter att fylla. Operatörer vid 

klipplinjen kontrollerar de tre till fyra första fulla racksen berättar Production Planner 

Jerry Johnsson, därefter kör de på med de efterkommande ämnena utan kontroll.  

Beroende på vilken sidodörr som presslinjen ska pressa går ämnena antingen direkt till 

mellanlager, ämne 1021369, eller till vändaren som vänder ämnena för att presslinjen 

ska kunna pressa den andra sidan. Här blir alltså samma ämne till två olika ämnen med 

en enkel vändning som tar ungefär fem minuter att genomföra. Vändaren ligger cirka tio 

meter ifrån klipplinjen. De ämnen som vi följt i studien går inte till vändaren 

(artikelnummer 1021369) utan direkt till mellanlager.  

Tiden som åtgår för klipplinje Persson att klippa ämnet (1021369) till detalj (8643314) 

är 105,5 timmar per år, vilket Persson utförde vid 19 tillfällen enligt Inventory 

Controller Carina Wänggård. Tiden är avsedd för att klippa alla ämnen från plåt 

8109584. När ämnena är klippta och staplade, transporterar truckar racksen till 

mellanlager som ligger cirka 120 meter ifrån klipplinjen. Transporten tar ungefär tre 

minuter. Truckarna som cirkulerar i VCBC’s fabriker är inhyrda på ett leasingkontrakt. 

Transportern av ämnena går förbi den presslinje de ska till senare för att bli detaljer.  
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4.3.3 Presslinje  

 

Figur 12. Presslinje. Egenkonstruerad figur som illustrerar flödet vid presslinje Persson. Konstruerad utifrån 

intervjuer och observationer. En större bild finns att studera i bilaga 5. 

I figur 11 illustrerar vi presslinje T9 genom VSM. För större bild, se bilaga 5.  

Efter att ämnet (1021369) har legat i mellanlager innan vidareförädling transporterar 

enligt Production Supervisor Ingvar Andersson en truck det till presslinje T9. 

Transporten från mellanlager till T9 är på cirka 70 meter, vilket en truckförare 

genomför. Transporten tar ungefär fem minuter, inklusive de lyft och laddningar av 

presslinjen som det innebär. Truckföraren laddar maskinen med två racks.  

T9 utnyttjar enligt Inventory Controller Mats Jönsson 4 646 kvadratmeter av 

fabriksytan. VCBC implementerade maskinen år 1988, vilket medförde en utbetalning 

på 111,4 miljoner kronor. De 111,4 miljoner kronorna inkluderar vissa modifieringar av 

maskinen över åren. Enligt Inventory Controller Mats Jönsson uppgår livslängden till 

25 år. VCBC har skrivit av T9 med drygt 103 miljoner kronor genom 

bokföringsmässiga avskrivningar. 

Innan T9 kan påbörja pressning av detalj 8643314, som är den detalj Flöde 1 berör, 

måste operatörerna ställa om maskinen så att maskinen är laddad med rätt verktyg. 

Under studien studerade vi omställningen av maskinen på plats genom observation. 

Ställtiden uppgick då till 18 minuter och 36 sekunder, varav tre minuter representerar 

ren väntetid för dataöverföring. Den här tiden varierar enligt Production Supervisor 

Ingvar Andersson från ställ till ställ. Efter att stället är genomfört och verktygen är kan 

pressningen gå igång. Maskinen tömmer ett racks med ämne i taget, vilket enligt våra 

mätningar tar 39 minuter och 10 sekunder. Maskinen plockar ett ämne och för det 

genom en tvättstation där ämnet blir inoljat för att detaljerna inte ska spricka vid 

pressning. Vidare hamnar ämnet i den primära aktiviteten som består av fem olika 
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förädlingssteg. De två första aktiviteterna pressar ämnet, steg tre och fyra klipper 

detaljen och det sista steget pressar slutligen detaljen.  

Mellan varje aktivitet finns ett stativ som detaljen vilar på då förflyttning inuti 

pressningsaktiviteterna sker med hjälp av en transferarm. Hade inte stativet varit 

tillgängligt hade rörelserna för transferarmen blivit mycket längre vilket hade medfört 

att T9 hade behövt bli förlängd. Varje aktivitet under pressningen tar tre sekunder enligt 

våra mätningar och pressverktygen står aldrig helt stilla. Efter de fem förädlingsstegen 

är genomförda hamnar detaljen på ett transportband som transporterar detaljen förbi en 

kontrollstation till packningsstationen. Vid kontrollstationen kontrollerar en operatör var 

hundrade detalj. Enligt Production Planner Jerry Johnsson väger detaljen 3,42 kilo efter 

att förädlingen är genomförd. Materialet som T9 klipper bort säljer VCBC till 

skrothanterare för 2,91 kronor per kilo, precis som skrotet vid klipplinje Persson. 

Vid packningsstationen packar fyra robotar detaljerna automatiskt genom att ta 

varannan till höger och varannan till vänster. Det är två robotar på varje sida som utför 

arbetet. Först lyfter en robot av detaljen från transportbandet och placerar den på ett 

stativ. Därefter är det ytterligare en robot som plockar detaljen för att placera den i ett 

racks. Racksen är detaljracks och är precis som ämnesracksen helt avskriva på 

bokföringsmässiga grunder, därför har vi ingen information om kostnaderna. Varje 

racks tar 36 minuter och 18 sekunder att fylla och de rymmer 220 detaljer vardera som 

väger 752 kilo. När rackset är fyllt byter transportbanden ut det till ett nytt och förflyttar 

detaljen cirka åtta meter så att en truck kan plocka rackset och förflytta det cirka tio 

meter, vilket tar 30 sekunder, för att placera det på en vagn där den väntar på vidare 

transport tills vagnarna är fulla.  

Under observationen vid presslinje T9 gjorde vi egna mätningar av genomloppstiden för 

ett ämne i racks till att bli en detalj i racks. Det gjorde vi genom att en operatör 

markerade ett ämne med en penna som vi sedan klockade under förädlingen genom 

presslinjen. Den totala genomloppstiden för detalj 8643314 uppgick till en minut och 51 

sekunder. Det är tre personer som sköter och övervakar maskinen under produktionen 

för detalj 8643314. Enligt Inventory Controller Carina Wänggård är den sammanlagda 

tiden som T9 pressar detaljen på ett år 89 timmar. Tiden varierar beroende på hur 

mycket stopp det blir under produktionen. Detalj 8643314 pressade T9 22 gånger på ett 

år och pressade vid de tillfällena sammanlagt 46 908 stycken detaljer förklarar 
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Inventory Controller Carina Wänggård. VCBC pressar i ”batcher” och kör ett 

förutbestämt antal. 

VCBC kalkylerar med att en färdigpressad innerdörr till en V50 kostar 98,11 kronor och 

har en handtid på 0,0094 timmar (cirka 34 sekunder). Handtid avser den tid som alla 

anställda vid en aktivitet lägger ner för att genomföra arbetet. I de kalkylerade siffrorna 

ingår all förädling och hantering från det att operatörer vid plåtlagret tar emot plåten till 

det att det är placerat i racks för transport till utleverans. Det förekommer även 

omkostnader i summan förklarar Inventory Controller Mats Jönsson.  

 

4.3.4 Utleverans 

 

 
Figur 13. Utleverans. Egenkonstruerad figur som illustrerar flödet vid utleverans. Konstruerad utifrån 

intervjuer och observationer. En större bild finns att studera i bilaga 6. 

I figur 13 illustrerar vi utleverans genom VSM. För större bild, se bilaga 6. 

Truckföraren vid presslinjen beställer en dragare som hämtar upp detaljerna när 

vagnarna är fullastade med sex racks och kör dem till utleveransavdelningen. Enligt 

Shipping Supervisor Jova Latkovic tar det olika lång tid innan dragarna hämtar upp 

detaljerna vilket beror på att T9 inte är prioriterad. Dragarna är precis som truckarna 

hyrda genom leasingavtal. Transporten är på 800 meter och eftersom att alla fordon 

innanför VCBC’s väggar är strypta till 10 kilometer i timmen tar transporten, enligt våra 

beräkningar, fyra minuter och 48 sekunder. Under transporten uppstår alltid någon form 

av väntetid. På vissa ställen kan föraren inte hålla 10 kilometer i timmen, till exempel i 

kurvor och korsningar. Därför anser vi att 5,5 minuter är en rimlig tid. Väl framme vid 

utleverans lämnar dragaren vagnen och tar med sig en tom vagn därifrån. En truckförare 
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tömmer vagnen med fulla racks och placerar dem på sin plats cirka tolv meter ifrån 

vagnarna. Det tar fyra minuter att genomföra enligt truckförare Lenita Karlsson. 

Truckföraren lastar racksen på container genom en containersluss som gör att 

truckföraren kan köra direkt in i containern med trucken. Containerslussen köpte VCBC 

in år 2004 för 2,8 miljoner kronor. De beräknar att den har en ekonomisk livslängd på 

30 år. Hittills är containerslussen avskriven på bokföringsmässiga grunder med 801 445 

kronor. Shipping Supervisor Nicklas Lennartsson förklarar att racksen ligger lagrade i 

genomsnitt 24 timmar innan en truckförare plockar dem och lastar i containrar (orange i 

figur 13), som tar nio minuter att genomföra. Tiden uppmätte vi när Truckoperatören 

Lenita Karlsson demonstrerade hur en lastning går tillväga. Ytan vid utleverans uppgår 

till 5000 kvadratmeter enligt Logistic Engineer Staffan Lund. 

Containrarna står lagrade i genomsnitt tre dagar utomhus innan truckförare placerar dem 

på tåg för transport till kund. Under besöket hos Shipping Supervisor Nicklas 

Lennartsson fick vi uppfattningen att det inte existerar någon riktig kontroll på hur 

mycket som finns ute i containrarna eftersom detaljerna försvinner utanför VCBC’s 

system när de är utlastade.  
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Nedan följer en sammanfattning av de siffror som vi har behandlat i beskrivningen av 

VSM. 

 

 

 

Tabell 3. Sammanfattning av siffror. Presenterar de siffror som vi behandlat i empirikapitlet. 
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4.4 Value stream costing-modell för VCBC 

Efter att vi har studerat VCBC genom VSM har vi kunnat konstatera vilka kostnader de 

bör beakta då de ska fastställa kostnaden för Flöde 1 genom VSC. I VSC-modellen kan 

alla i organisationen lätt utläsa vilken aktivitet som bidrar till vilken kostnad. I den här 

studien har vi fastsällt kostnaden för Flöde 1 genom följande VSM-modell, se figur 14. 

Placeringen av kostnaderna är slumpmässigt gjord då hela Flöde 1 ger upphov till 

samtliga kostnader.  

 

Figur 14. Kostnader utmed Flöde 1. Egenkonstruerad figur som illustrerar de kostnader som är hänförbara 

till Flöde 1. 

Beskrivning av modellen sker genom att vi behandlar de olika kostnadsposterna och vad 

som ligger till grund för uträkningarna. Uträkningarna sker i olika steg som i analysen 

utmynnar i en uträkning för att ta fram den totala kostnaden. Figur 14 leder fram till de 

kostnader som bör ingå i VSC-modellen för VCBC, se tabell 3.  
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Tabell 4. Value Stream Costing-modell för VCBC. Egenkonstruerad tabell som illustrerar de kostnader som 

bör ingå i VSC-modellen utifrån VSM av Flöde 1. 

4.4.1 Materialkostnad 

 

Tabell 5. Materialkostnader. Egenkonstruerad tabell som illustrerar uppställningen av materialkostnader. 

VCBC måste för att räkna ut de totala materialkostnaderna som åtgår till Flöde 1, se 

tabell 4, räkna ut det totala plåtinköpet för den plåt som Flöde 1 använder för perioden. 

Det är endast direkt material som uträkningarna bör inkludera och endast det som åtgår 

vid Flöde 1. 

Inköpsmängden av plåt multiplicerar vi med det inköpspriset för plåt.  

Inköpsmängd×Inköpspris=Utbetalning för plåt 

Vid de fall där aktiviteten klipper bort plåt och säljer till skrothandlare ska VCBC 

beakta intäkten genom att multiplicera det skrot som uppstår vid produktionen vid Flöde 

1 med försäljningspriset för plåtskrot. 

Plåtskrot vid produktion×Skrotförsäljningspris=Skrotintäkt 

För att få fram den totala kostnaden för den plåt som Flöde 1 utnyttjar måste vi 

subtrahera skrotintäkten. 

Utbetalning av plåt - Skrotintäkt=Total materialkostnad för Flöde 1 
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4.4.2 Personalkostnad  

 

Tabell 6. Personalkostnader. Egenkonstruerad tabell som illustrerar uppställningen av personalkostnader. 

Modellen behandlar den personal som är i direktkontakt med Flöde 1 genom att ta 

hänsyn till företagets timkostnad för personal, hur många som är inblandade vid varje 

aktivitet, samt hur lång tid varje aktivitet tar. Timkostnaden bör spegla den kostnad 

VCBC har för en anställd per arbetad timme exklusive löne-bisatser. De aktiviteter som 

förekommer i modellen är de vi har identifierat vid studien vid VCBC. Det kan givetvis 

vara så att aktiviteter tillkommer eller faller bort hos andra företag.  

4.4.3 Avskrivningar och kapitalkostnader 

 

Tabell 7. Avskrivningar och kapitalkostnader. Egenkonstruerad tabell som visar uppställningen av 

avskrivningar och kapitalkostnader. 

Eftersom de maskiner som Flöde 1 utnyttjar kostar pengar i form av avskrivningar och 

kapitalkostnader är även det en kostnadspost som vi anser att VSC-modellen bör 

innehålla, se tabell 7. Som tabell 7 visar förekommer en kostnadspost som är emballage. 

Anledningen till att den är med i uträkningen är för att emballagen vid VCBC är 

framtagna för att passa speciella ämnen och detaljer. Därför anser vi att de ska bidra 

med samma kostnader som maskiner vid produktionen gör. Maskiner bidrar med en 

utbetalning då VCBC införskaffade dem och inköpssumman måste beakta den inflation 
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som varit för att modellen ska kunna använda nuanskaffningspriset. Det beskriver alltså 

hur mycket det hade kostat att införskaffa en liknande maskin det aktuella året. Det 

eftersom att modellen tillämpar kalkylmässiga värderingar.  

Eftersom VCBC tidigare använt bokföringsmässiga avskrivningar måste vi omvandla 

dessa med hänsyn till inflationen. Vi använder information angående inflationens 

utveckling som finns att tillgå på Statistiska Centralbyrån, se bilaga 7.  

Anledningen till omräkningen är att avskrivningarna och nuanskaffningspriset senare 

ska kunna bli jämförbara med varandra. För enkelhetens skull bör VCBC tillämpa linjär 

avskrivning för att uppskatta varje års avskrivning. Den linjära avskrivningen beräknar 

VSC-modellen genom att ta de totala bokföringsmässiga avskrivningarna och dividera 

med de ackumulerade avskrivningarna för maskinerna. Efter att varje års 

bokföringsmässiga avskrivningar är tillgängliga behöver vi räkna om dem med hänsyn 

till inflationen. Det gör vi för varje år fram till den senast avskrivningen.  

När de totala avskrivningarna i kalkylmässiga värderingar och nuanskaffningspriset är 

tillgängliga kan vi räkna fram kapitalkostnaderna. Det gör vi genom att ta det 

kalkylmässiga restvärdet på maskinen och multiplicera med den återstående 

livslängden.  

Återstående livslängd×(Nuanskaffningspris-Kalkylmässiga 

avskrivningar)=Räntebärande del 

Efter att den räntebärande delen är framtagen multiplicerar vi den med en real ränta. 

VCBC använder sig av en nominell ränta på 13 procent enligt Inventory Controller 

Mats Jönsson. Det är viktigt att använda den reala räntan för att inte inflationen ska få 

dubbel inverkan, därför påvisar vi i analyskapitlet hur framtagningen av den reala räntan 

kan ske. Efter att det är gjort uppstår den totala kapitalkostnaden som VCBC har på 

maskinen.  

Räntebärande del×Real ränta=Kapitalkostnad 

I och med att kapitalkostnaden är för hela maskinen måste vi fördela ut det på det Flöde 

1 så att vi hänför rätt kostnadsnivå till Flöde 1. Den fördelningsnyckeln som VCBC 

lämpligast kan använda är hur mycket tid Flöde 1 utnyttjar på ett år av maskinens totala 

årsdriftstid.  



      

 

50 
 

De kalkylmässiga avskrivningarna räknar vi ut genom att dividera nuanskaffningspriset 

med den föväntade livslängden: 

Nuanskaffningspriset/Livslängden=Årlig kalkylmässig avskrivning 

Likaså måste vi i det här fallet fördela avskrivningarna eftersom de är på hela maskinen, 

då VSC-modellen endast ska beröra Flöde 1. Förslagsvis bör VCBC använda samma 

fördelningsnyckel som vid fördelning av kapitalkostnaden. 

Återstående steg är att addera den fördelade kapitalkostnaden och den fördelade 

avskrivningen med varandra för den totala summan för Flöde 1’s kapitalkostnader och 

avskrivningar. 

4.4.4 Övriga kostnader 

 

Tabell 8. Övriga kostnader. Egenkonstruerad tabell som illustrerar uppställningen av övriga kostnader. 

Vid utformningen av den här modellen hade VCBC kostnader för de kostnadsposter 

som går att utläsa i tabell 8. Dessa kostnader måste vi fördela ut på Flöde 1. 

Fastighetskostnaden fördelar vi genom att ta hänsyn till de områden och ytor som Flöde 

1 utnyttjar. Flöde 1 är i kontakt med inleverans, klipplinje, presslinje och utleverans. För 

att fördela ner kostnaden per område använder vi kvadratmeter som fördelningsnyckel. 

Vi dividerar varje områdes kvadratmeteryta med den totala för att sedan multiplicera 

med den totala fastighetskostnaden.  

(Områdets yta/Företagets totala yta)×Fastighetshyra= Områdets fastighetshyra 

Därefter måste vi fördela varje områdes kostnad så att den kan bli hänförd till Flöde 1. 

Fördelningen kan ske på olika sätt. I den här studien använder vi två olika 
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fördelningsnycklar vid fördelning på de fyra olika berörda områdena. Vid fördelning av 

den totala plåt som flödar igenom inleverans och utleverans består fördelningsnyckeln 

av hur mycket plåt Flöde 1 använder jämfört med all plåt som flödar igenom Övre 

fabriken. Fördelningsnyckel vid klipplinjen och presslinjen är den tid Flöde 1 har 

utnyttjat av varje maskins totala årsdriftstid. När de här fördelningarna är utförda 

adderar vi samtliga områdes kostnader för att utvinna den totala fastighetskostnaden. 

 

IT och Leasing & Hyror fördelar VSC-modellen lämpligast genom den 

produktionsandel Flöde 1 står för. Produktionsandelen ska vara framtagen på hela 

företagets produktion gentemot hur stor del Flöde 1 står för. Det gör vi lämpligast 

genom att ställa den produktionstid som har åtgått för Flöde 1 i relation med företagets 

totala produktionstid.   
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5. Analys 
apitlet består av en analys där vi ställer referensramen mot empirin. Vi 

diskuterar VSM och den VSC-modell som vi tagit fram samt hur vi använt 

teorin för att sammanställa den data som vi samlat in. Det gör vi för att kunna 

analysera eventuella likheter och skillnader, för att kunna uppnå studiens syfte samt 

komma med rekommendationer för VCBC.  

 

5.1 Value Stream Mapping för Flöde 1 
De flödesscheman som är framtagna i den här studien har vi skapat på egen hand efter 

observationer i VCBC’s produktion. Det har vi gjort för att kunna identifiera aktiviteter 

och kostnader som sedan ska ingå i vår VSC-modell för att på så vis kunna räkna ut 

kostnaden för Flöde 1. VSM har vi genomfört genom att följa Rother & Shook (2003) 

kartläggningstips med en del justeringar så att de bättre passar in på studien. Den största 

avvikelsen från deras tips är att vi inte följt VS uppströms utan vi har vandrat det 

nedströms, från inleverans till utleverans. Det valde vi att göra eftersom det annars hade 

blivit svårt att fråga de anställda om hur aktiviteterna fungerar.  Då vi inte hade någon 

förkunskap kring Flöde 1 ansåg vi att vi lättare skulle förståelse för hela VS genom att 

vandra nedströms. 

Womack (2006) menar att det är viktigt att vi hade ett identifierat problem innan vi 

påbörjade VSM. Problemet vid VCBC är att det i dagsläget inte existerar någon VSM. 

Därför var problemet att genomföra VSM för första gången och målet var att identifiera 

de kostnader som förekommer utmed Flöde 1. Vi har därför skapat allt från grunden i 

studien genom observationer och intervjuer. Däremot vid de fall där ett arbete med 

VSM redan existerar och där företaget ska göra en djupdykning för att lösa ett problem, 

bör ett problem vara definierat i förväg. På så sätt kan företaget göra en mer detaljrik 

kartläggning av de delar där problemet existerar för att få en bättre förståelse.  

Maskell et al. (2011) menar att det inte är nödvändigt att varje liten detalj finns 

beskriven, utan det viktigaste är att förstå helheten. Olhager (2000) menar att en VSM 

kan vara ett helt produktionsförlopp eller en enskild aktivitet. Eftersom att studien inte 

syftar till att effektivisera flödet utan att skapa ett ramverk för en VSC-modell ligger det 

viktiga i att förstå de olika stora aktiviteterna som ingår i Flöde 1 för att på så sätt kunna 

identifiera de kostnader som ska ingå i VSC-modellen för Flöde 1. Vi anser därför att 

vår definition är passande då den innehåller fyra olika stora aktiviteter som har yttersta 

betydelse för att Flöde 1 ska fungera. Maskell et al. (2011) menar att det är viktigt att 

K 
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inte utveckla VS för en betydelselös del av verksamheten. Att Flöde 1 står för 0,04 

procent av den totala tillverkningen vid VCBC kan verka ganska betydelselöst. 

Eftersom VCBC totalt har 2 875 produkter i produktion är siffran förståelig anser vi. Då 

vi endast tar fram ett ramverk för VSC för VCBC anser vi att storleken på Flöde 1 inte 

spelar någon roll.  

Maskell et al. (2011) menar också att det är viktigt att inte definiera VS för snävt i en 

VSM. Flöde 1 innehåller 20 personer, vilket enligt Maskell et al. (2011) egentligen är 

för lite för att skapa ett effektivt VS. De menar att om det är färre än 25 personer blir det 

svårt att driva en effektiv process. Det är något vi är väl medvetna om. Dock är de 20 

personer de som är i direkt kontakt med Flöde 1. Till exempel har vi valt att ta bort 

lagledare som inte arbetar i produktionen utan styr arbetet. Anledningen till att vi har 

valt att förenkla fördelningen av kostnaderna på Flöde 1 är på grund av att en lagledare 

styr arbetet för flera flöden, inte endast Flöde 1.  

Ett utav de största problemen som Maskell et al. (2011) menar påverkar prestandan på 

VS är monumenten, stora otympliga maskiner. Både Persson och T9 i Flöde 1 anser vi 

vara monument. Dock anser vi att de är nödvändiga för Flöde 1. Visserligen är det 

väldigt stora och otympliga maskiner som VCBC använder till fler VS än Flöde 1. Då 

klippning och pressning är VCBC’s styrka kan inte VCBC ersätta dem med mindre 

maskiner. Därför anser vi att monument faktiskt inte är något problem vid VCBC, 

eftersom de är så betydelsefulla i produktionen. Då både klippning och pressning är 

komplicerade aktiviteter som behandlar flera ton plåt kan VCBC helt enkelt inte ersätta 

dem med mindre maskiner. 

Vid framtagningen av information för VSM påpekar Womack (2006) vikten av att 

samma person ska gå hela flödet och att inte olika personer ska studera olika delar av 

VS. Det här har vi följt genom att vi började med att dela upp flödet i fyra aktiviteter. 

Därefter studerade vi en aktivitet åt gången och var i kontakt med just de personer som 

var sakkunniga om respektive aktivitet. Efter att vi studerat en aktivitet och känt oss 

tillfredsställda med den information vi fått, sammanställde vi allt i VSM, som visas i 

bilaga 3-6. Det här gjorde vi genom att, som Rother & Shook (2003) påpekar, rita upp 

kartorna för hand. Symbolerna som vi tillämpade är de symboler som Olhager (2000) 

föreslår. Efter att skisserna var gjorda på papper ritade vi upp dem elektroniskt. För att 

vi skulle få reda på de tider som ingår i flödena använde vi en stoppklocka där vi, i den 
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mån det varit möjligt, tog tiden själva, precis som Olhager (2000) förespråkar. Där tiden 

var svår att mäta var vi tvungna att förlita oss på VCBC’s system. Det gjorde vi trots att 

Rother & Shook (2003) menar att historisk data inte är tillämpbar. 

Fokus i den här studien har legat på materialflödet. Abdulmalek & Rajgopal (2007) 

hävdar dock att vi ska studera både materialflöde och informationsflöde lika noggrant. 

Med hänsyn till studiens syfte har vi inte studerat informationsflödet lika noggrant, då 

vi inte anser att det ger upphov till kostnader på samma vis. Dock finns det inslag av 

informationsflöde i vår VSM.  

5.2 Value Stream Costing-modell för VCBC 
Vi har byggt upp vår VSC-modell för VCBC utefter de kriterier vi tagit åt oss via vår 

referensram, främst från avsnittet om VSC. Enligt Rivera & Chen (2007) ska resurserna 

vara associerade med de aktiviteter där de blir förbrukade. De menar även att VSC 

fokuserar på förbrukning av resurser som är fallet i den här studien där kostnader ligger 

i fokus. VSC-modellen har vi presenterat i empirikapitlet och ytterligare information 

finns att tillgå i bilaga 7-17. De flesta siffrorna som finns med i modellen har vi erhållit 

av Inventory Controllers Mats Jönsson och Carina Wänggård. Vi har själva under 

uträkningarna värderat siffrornas sanningsenighet i diskussioner med vederbörande på 

VCBC. Modellen vi tagit fram fungerar som ett ramverk för VCBC och inkluderar inte 

kostnader som uppstår utanför Flöde 1 utan endast de kostnader som direkt är 

hänförbara till Flöde 1. Det är i enighet med vad Maskell et al. (2011) menar ska ingå i 

VSC. Exempel på en kostnad som uppstår utanför VS är den som Maskell et al. (2011) 

redogör för, nämligen de människor som sköter den finansiella redovisningen. Dock är 

det viktigt att VCBC bokför den kostnaden utanför Flöde 1. 

Alnestig & Segerstedt (1997) beskriver kostnader som är typiska för 

tillverkningsindustrin. Likaså ger Maskell et al. (2011) exempel på kostnader som bidrar 

till den totala kostnaden i ett VS. Av de kostnader som Alnestig & Segerstedt (1997) 

samt Maskell et al. (2011) nämner har vi valt att fokusera på materialkostnader, 

lönekostnader, kostnader för maskiner och utrustning i form av avskrivningar och 

kapitalkostnader samt övriga kostnader. I övriga kostnader har vi valt att inkludera 

kostnader för fastigheter, IT samt leasing & hyror då vi anser att dem här har en viktig 

betydelse för Flöde 1. Hade istället VCBC ägt fastigheterna själva hade det uppstått en 

kostnad i form av avskrivningar och kapitalkostnader. De kostnader som vi har tagit 

med i VSC-modellen ligger nästan helt i enighet med figur 6. Precis som figuren visar 
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har vi valt att utesluta lagerkostnader eftersom de enligt Maskell & Kennedy (2007) är 

ett slöseri. Vi anser att VCBC redan är medvetna om sina lagerkostnader och arbetar 

ständigt med att förbättra lagernivån. Vi ansåg därför att lagerkostnaden var något vi 

kunde ta bort fokus ifrån för att fokusera på att skapa en förståelse för 

kostnadssambandet. Vi har även tagit bort fokus från en kostnad som Maskell et al. 

(2011) menar bidrar till de totala kostnaderna, nämligen den som uppstår för stöd i 

produktion och verksamhet. Anledningen är då vi anser det svårt att uppskatta 

kostnaden för till exempel service vid presslinje T9. Vi ville inte heller ha en 

kostnadsfördelning på VCBC’s totala stödkostnader eftersom det inte hade speglat 

Flöde 1 korrekt.  Då vi nu utvecklar ett ramverk för VCBC att följa kräver det att vi 

använder data som uppstår under ett år. Dock är det enligt Maskell et al. (2011) inte vad 

vi bör eftersträva eftersom de menar att anledningen till att VSC är så enkelt att förstå är 

dess återspegling av verkligheten. Då kostnaderna enligt Maskell et al. (2011) bör vara 

beaktade veckovis gör det att det blir mycket enklare att följa kostnaderna samt hänföra 

dem till varje VS. Det här har vi fått bortse ifrån eftersom det i nuläget inte förekommer 

något VSC-arbete vid VCBC, vilket har tvingat oss att börja från grunden med 

ramverket. 

Under utvecklingen av VSC-modellen har vi haft Maskell et al. (2011) i åtanke som 

menar att det inte finns någon anledning till att använda full kostnadsfördelning 

eftersom VSC innebär att ta fram relevant information för ett specifikt VS. Därför anser 

vi att det inte är avgörande att vi valt att utesluta vissa kostnader. Dock måste VCBC 

ändå vara medvetna om dem här kostnaderna.   

5.3.1 Materialkostnader 

Tilläggande information för kommande analys finns i bilaga 8.  

 

Tabell 9. Materialkostnader för Flöde 1 

Materialkostnaden som åtgår för Flöde 1 under ett år har vi beräknat genom att studera 

hur mycket plåt som VCBC köper in under ett års tid. Den totala mängd plåt som 

VCBC köper in under ett år för Flöde 1 uppgår till 438 279 kilo. Siffran fick vi fram 

genom att fördela ut den totala inköpsmängden av plåt (8109584), 1 377 542 kilo, som 
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är utnyttjad av fyra detaljer varav en detalj ingår i Flöde 1. I tabell 10 går det att utläsa 

den årliga pressningen av de fyra detaljerna, nämligen 8643314, 8643290, 8643315 och 

8643291. Samtliga detaljer utnyttjar plåt 8109584. För att få fram kostnaden för Flöde 1 

har vi summerat totalt antal detaljer som VCBC pressar under ett år och sedan dividerat 

Flöde 1’s mängd med den totala mängden. 

 

Tabell 10. Årlig pressning. Utdrag från blad bilaga 8. 

46 908/(46 908+25 287+50 469+24 771)=32 % 

32 %×1 377 542=438 279 kg 

Efter ovanstående uträkningar får vi fram att Flöde 1 står för 32 procent av 

förbrukningen av den gemensamma plåten. Efter att vi multiplicerat med totala 

plåtinköpet får vi fram den mängd plåt som är hänförbar med Flöde 1. Då vi genom 

Inventory Controller Mats Jönsson fått information om att VCBC köper in plåten för 

8,45 kr/kg, multiplicerar vi inköpsmängden för Flöde 1 (438 279 kilo) med det och får 

då att den totala utbetalningen är: 

438 279 kg×8,45 kr/kg=3 658 915 kr 

Eftersom att det är en del plåt som blir bortklippt vid de olika förädlingsstegen, se tabell 

11, och bildar en intäkt har vi dragit bort den från kostnaden.   

 

Tabell 11. Skrot. Utdrag från bilaga 8. 

Eftersom VCBC saknar data för hur mycket skrot som uppstår vid tillverkning av ämne 

(1021369) i dagsläget har vi själva räknat ut hur stor mängd som blir skrot vid 

tillverkning av ämnen. Totalt skrotar VCBC 1,2 % vid klippning av ämnet. Den mängd 

som blir skrot vid klippning av ämnet uppgår till 0,111 kg/ämne. Det räknade vi ut 

genom att multiplicera antal klippta ämnen, 46 908 stycken, med vikten, 9,231 kilo. Vi 

fick då fram en siffra, 433 007 kilo, som skiljde sig ifrån den vi räknat ut när vi 
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fördelade plåtinköp, 438 279 kilo. I tabell 12 framgår det att ämnena väger 433 007 kilo 

efter att de blivit klippta.   

46 908×9,231=433 007 

(438 279-433 007)/438 279= 1,2 % 

eller 

1 377 542 kg/147 535 st=9,343 kg/st 

(9,343-9,231)/9,343=1,2 % 

 

Tabell 12. Bortklippt vid klipplinje. Utdrag från bilaga 8. 

Den mängd som blir till skrot vid pressning av detaljer är något större. Före pressning 

väger ämnet 9,231 kilo och efter pressning väger detaljen 3,42 kilo. Alltså har 5,811 

kilo blivit bortklippt vid förädlingen från ämne till detalj. Den plåt som blir till skrot 

säljer VCBC till plåthandlare för 2,91 kr/kg. Då det här bidrar med en intäkt subtraherar 

vi det ifrån kostnaden: 

(5,811 kg+0,111 kg) ×46 908 st×2,91 kr/kg=808 371 kr 

Totalt får VCBC in 808 371 kronor på försäljning av skrot som uppstår vid Flöde 1. I 

tabell 9 är skrot vid klippning och skrot vid pressning uppdelat. Den totala 

materialkostnaden blir: 

3 658 915 kronor-808 371 kronor= 2 850 544 kr 

Vi är dock medvetna om att procentsatsen som skrotning vid klippning bidrar med kan 

vara lite missvisande eftersom den är framtagen efter hur mycket som blir pressat på ett 

år. I bilaga 9 kan vi utläsa att VCBC på ett år klipper 141 884 ämnen av plåt 8109584 

(till fyra detaljer), medan de pressar 147 435 detaljer (fyra olika detaljer). Skillnaden 

mellan klippta ämnen och pressade detaljer kan bero på att pressade detaljer kan bestå 

av ämnen som är klippta från året innan det vi har hämtat data ifrån. Det finns en viss 

skillnad, men vi tillämpar den pressade mängden då studien strävar efter att spegla ett 

enhetligt flöde. Vi anser att studien kommer närmare ett enhetligt flöde om Flöde 1 

klipper lika mycket som det pressar. 
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Materialkostnaden har vi alltså beräknat fram genom den mängd material som VCBC 

köper in under ett år precis som Maskell et al. (2011) menar är den rätta vägen att gå. 

Dock har vi endast valt att fokusera på råmaterialet, det vill såga plåten. Vi har alltså 

valt att fokusera på det som Alnestig & Segerstedt (1997) beskriver som direkt material. 

Vi har valt att utesluta tillsatsvaror samt vad Alnestig & Segerstedt (1997) benämner 

som indirekt material. Anledningen är dels att Maskell et al (2011) menar att fokus inte 

bör ligga på detaljer. Vi tror att kostnader för insatsvaror och indirekt material inte utgör 

en betydande del av kostnaderna. Dessutom menar Alnestig & Segerstedt (1997) att vi 

inte ska beakta till exempel smörjmedel och förpackningsmaterial eftersom de inte 

direkt är avsedda för produkten. Presslinje T9 använder smörjmedel i form av att 

underlätta pressningen av detaljer. Smörjmedlet är inte avsett för maskinen T9 utan för 

att förhindra att plåten spricker vid pressning. Vi har ändå uteslutit smörjmedlet från 

våra beräkningar då vi anser att det är en liten detalj som inte bidrar med några höga 

kostnader. Däremot anser vi, till skillnad från Alnestig & Segerstedt (1997), att racksen 

bör ingå i beräkningarna i form av avskrivningar och kapitalkostnader. Det anser vi 

eftersom att racksen är direkt framtagna för Flöde 1’s situation och bör då bidra med 

kostnader. Då VCBC har skrivit av racksen helt existerar det ingen data på kostnader för 

dem. Därför har vi inte heller kunnat inkludera dem i våra beräkningar. Naturligtvis 

anser vi att VCBC bör kontrollera samtliga kostnader som direkt uppstår i Flöde 1. 

Därför vill vi uppmana VCBC att fortsätta att kalkylera kostnaden för att få en så exakt 

kostnad som möjligt för material i Flöde 1.   

5.3.2 Personalkostnad 

Tilläggande information för kommande analys finns i bilaga 8.  

 
Tabell 13. Personalkostnader för Flöde 1.  

Personalkostnaden har vi beräknat genom att använda VCBC’s kalkylerade timlön, 

vilket uppgår till 193,50 kronor enligt Inventory Controller Mats Jönsson. Därefter har 

vi studerat hur lång tid Flöde 1 utnyttjar personalen i de olika aktiviteterna. Tiden har vi, 
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i den mån det varit möjligt, uppmätt själva. Vi har framställt siffrorna i antingen 

sekunder eller minuter (se bilaga 8) och därefter omvandlat dem till timmar eftersom vi 

har använt timlön vid våra beräkningar. Som tabell 13 visar kan vi utläsa att det 

sammanlagt är 20 personer inblandade i Flöde 1. Handtiden som åtgår för att fullfölja 

Flöde 1 en gång från inleverans till utleverans är 6,4 timmar. Tiden avser utifall om 

Flöde 1 pressar lika mycket som det klipper och att allt går på ett flöde. Vi är dock 

medvetna om att det här aldrig inträffar, eftersom de olika aktiviteterna tar olika lång 

tid. För att genomföra Flöde 1 en gång från inleverans till utleverans behöver det två 

plåtrullar som kräver hantering vid inleverans, 2 132 klippta ämnen och pressade 

detaljer, samt hantering av 2 132 detaljer vid utlastningen. Den totala personalkostnaden 

tar hänsyn till hur många gånger varje aktivitet i Flöde 1 behöver vara verksam för att 

producera 46 908 detaljer. Enligt våra uträkningar behöver Flöde 1 104 stycken 

plåtrullar, sex stycken klippningstillfällen, samt 22 pressningstillfällen på ett år (se 

bilaga 8 & 9). Flöde 1 kräver sammanlagt: 

70 h+32 h+295 h=327 h/år 

Se bilaga 10 för underlag. 

Vi är väl medvetna om att vårt tillvägagångssätt inte är i linje med vad Maskell et al. 

(2011) förespråkar. De menar att vi borde hämta lönekostnaderna direkt från 

lönesystemen och inte uppskatta den utifrån hur många timmar som Flöde 1 utnyttjar. 

Eftersom VCBC inte har något system som är kopplat till VSC idag, och då inte heller 

till Flöde 1, har vi uppskattat den personalkostnad som uppstår vid Flöde 1 på 

ovanstående vis. Den årliga totala personalkostnaden som är hänförbar till Flöde 1 är: 

327 h×193 kr=63 275 kr/år 

Några siffror som bör bli beaktade extra är dels ställtiden vid T9 som kan variera 

oerhört från gång till gång. Vid vår observerade uppgick väntetiden för överföring av 

data till 180 sekunder vilket innebär 29 kronor. 

180 sek×193 kr×3 pers=29 kr 
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Tiden för dataöverföring kan enligt Production Planner Ingvar Andersson variera. Det 

här är något som VCBC behöver se över. Då det ligger utanför vårt kunskapsområde 

kan vi endast påpeka det.  

Även tiden för klippning, 1,26 timmar, och pressning, 4,03 timmar, kräver en extra 

reflektion då de består av en genomsnittstid. Presstiden är framtagen genom att dividera 

den totala tiden på ett år med antal tillfällen per år. Klipptiden avser hur lång tid det tar 

att klippa 2 132 stycken ämnen, vilket är det som presslinje T9 pressar per tillfälle. I 

verkligheten klipper VCBC i genomsnitt 7 468 stycken per klipptillfälle (se bilaga 9). 

Tiden för klipp som är hänförbart till Flöde 1 vid ett tillfälle är framtagen genom att 

uppskatta den tid som 2 132 stycken utnyttjar av ett totalt klipptillfälles tid. Beroende på 

hur många fel som uppstår under produktionen kan tiden variera. Vi valde ändå att 

använda oss av en genomsnittstid då vi anser att den bäst skildrar årsproduktionen. 

Enligt Maskell et al. (2011) ska alla anställda inom Flöde 1 vara inkluderade. I tabell 6 

framgår vilka anställda som är inkluderade i beräkningen av personalkostnaden för 

Flöde 1. Anställda utanför flödet är inte inkluderade i beräkningarna. Alnestig & 

Segerstedt (1997) beskriver två kostnader av lön, direkt och indirekt. Vi har under våra 

beräkningar endast tagit hänsyn till den direkta lönen i form av manuellt arbete eller 

övervakning av maskiner. De indirekta kostnaderna, som Alnestig & Segerstedt (1997) 

menar kan vara utbildningar, har vi valt att inte ta med då vi anser att dessa kostnader 

uppkommer utanför Flöde 1 även om det påverkar hur bra arbetet blir utfört. 

Anledningen till att vi har uteslutit sådana kostnader är att Maskell et al. (2011) menar 

att endast de kostnader som direkt är hänförbar med Flöde 1.  

VCBC kalkylerar med att handtiden för produkten i Flöde 1 är 0,00994 timmar. Tiden 

avser handtiden för mottagning av plåt, klippning och pressning. Om vi multiplicerar 

0,00994 timmar med den mängd som VCBC tillverkar på ett år får vi den årliga 

handtiden till: 

0,00994 h× 46 908 st=466 h 

Om vi istället ser till handtiden för den uträkning vi har använt i vår VSC-modell får vi 

att handtiden för en produkt i Flöde 1 från inleverans till utleverans är: 

327 h/ 46 908 st= 0,0069 h 
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Handtiden kan verka kort om vi jämför den med den genomloppstid vi fick fram vid vår 

observation, nämligen en minut och 51 sekunder (111 sekunder). 111 sekunder speglar 

den tid det tar för ett ämne att bli förädlat från ämnesracks till färdig detalj i detaljracks. 

Samtidigt som en detalj går igenom förädlingen gör även ett antal andra detaljer 

detsamma. Därför är genomloppstiden utfördelad på alla detaljer vilket medför att den 

totala tiden inte blir så hög. Samma förhållande gäller vid klipplinjen.  

För att verifiera att våra uträkningar är rätt kan vi istället tillämpa genomloppstiden på 

111 sekunder. Hade presslinjen kört en detalj i taget hade det tagit ungefär 1 446 timmar 

att producera detaljerna. 1 446 timmar är maskintid och därför måste vi göra om det till 

handtid. Det är tre personer som arbetar på presslinje T9 när den är igång: 

111 sek×46 908st = 1 446 h 

1 446 h×3 pers= 4 338 h 

Samma sak måste vi göra med genomloppstiden då den i nuläget endast skildrar en 

person: 

111 sek×3 pers= 333 sek 

Om vi tar 266 timmar, handtiden som åtgår vid pressning av 46 908 detaljer på ett år (se 

bilaga 10), dividerat med 4 338 timmar får vi ut förhållandet mellan dem: 

266 h/4 338 h= 6 % 

6 procent visar den andel en detalj tar av hela genomloppstiden gentemot ävriga detaljer 

som är inne i förädlingen samtidigt. Från det att vi startade klockan när den märkta 

detaljen blev plockad av presslinje T9 tog den 6 procent av den totala tiden. Övriga 94 

procent av tiden blir utfördelade på övriga detaljer i förädlingen. Det kan medföra att 

den detalj som är längst fram i förädlingen endast utnyttjar 0,3 procent av handtiden på 

333 sekunder och en detalj som är i mitten av förädlingen utnyttjar tre procent av 

handtiden på 333 sekunder. Så här fortsätter det med ökad andel desto tidigare i 

förädlingen en detalj befinner sig. Multiplicerar vi 6 procent med 333 sekunder får vi: 

333 sek×6 % = 20 sek 



      

 

62 
 

20 sekunder speglar den tid en detalj kan bli hänförd med under förädlingen om den 

påbörjar förädling i början av presslinje T9 och genomgår alla förädlingssteg. Jämför vi 

20 sekunder med den siffra vi får ut om vi istället ser till presstiden dividerat med den 

mängd presslinje T9 pressar på ett år som uppgår till 0,0057 timmar. 0,0057 timmar 

omgjort i sekunder är 20 sekunder. 

266 h/46 908 st= 0,0057 h 

0,0057 h×60 min×60 sek=20 sek 

En annan skillnad som uppstår mellan VCBC’s kalkylerade personalkostnader och de 

uträkningar vi har gjort är att VCBC använder sig av en timlön på 273 kronor. I 

summan ingår en löne-bisats enligt Inventroy Controller Mats Jönsson. Det är en 

påläggssats på 41 procent som täcker till exempel utbildningar och andra omkostnader 

som vi kan hänföra till personalkostnader. Eftersom inte den delen är direkt hänförbar 

till Flöde 1 har vi valt att utesluta den vid våra personalkostnadsuträkningar.  

5.3.2 Avskrivningar och kapitalkostnader 

Tilläggande information för kommande analys finns att tillgå i bilaga 7 till 17. 

 

Tabell 14. Avskrivningar och kapitalkostnader för Flöde 1.  

För att beräkna avskrivningar och kapitalkostnader som uppstår vid Flöde 1 har vi 

använt oss av kalkylmässiga värderingar då Ax et al. (2009) menar att det behåller den 

fysiska kapaciteten i maskinerna. Dessutom hävdar Ax et al. (2009) att kalkylmässiga 

värderingar bättre passar intern redovisning, vilket det rör sig om i det här fallet. Då 

VCBC i nuläget använder sig av bokföringsmässiga värderingar har vi med hjälp av 

inflationen räknat upp det anskaffningspris som vi erhållit av Inventory Controller Mats 

Jönsson för att på sätt kunna skildra situationen i kalkylmässiga kostnader.  
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Filen från Statistiska Centralbyrån 

som vi använt visar inflationens 

utveckling från 1830 fram till 2011 

(bilaga 7). Då det tidigaste årtalet vi 

kom i kontakt med var 1988, då 

VCBC implementerad presslinje T9, 

har vi först omvandlat siffrorna till 

procentsats, som tabell 15 till vänster 

visar. Det gjorde vi genom att 

dividera ursprungssiffran med 100, 

vilket vi gjorde för varje år. Till 

exempel för 2003: 

1,9/100=0,019 

 

 

 

 

Vi beräknade sedan den totala inflationen för varje, för studien, aktuellt år. Till exempel 

utvecklingen från 2003 till 2011 såg formeln ut på följande vis: 

(1+0,019)×(1+0,004)×(1+0,005)×(1+0,014)×(1+0,022)× 

(1+0,034)×(1+-0,003)×(1+0,013)×(1+0,026)=1,14166 

Inflationens utveckling mellan 2003 och 2011 var alltså 14 procent, se tabell 16. 

Därefter multiplicerade vi anskaffningspriset med med 1,14166 för att få fram 

nuanskaffningspriset. Tabell 16 visar inflationens utveckling från de aktuella åren fram 

till 2011. 

Ax et al. (2009) hävdar att då inflation förekommer ska värderingen ske genom 

nuanskaffningspriset minus avyttringsvärde. Då de maskiner som ingår i Flöde 1 redan 

är något avskrivna, subtraherade vi bort den avskrivna delen från nuanskaffningspriset. 

Ax et al. (2009) diskuterar två metoder för avskrivningar, nämligen linjär och degressiv. 

Vidare menar Ax et al. (2009) att företag med gamla maskiner bör tillämpa degressiva 

avskrivningar. Vi är medvetna om att vissa av VCBC’s maskiner är gamla, framför allt 

presslinje T9, men eftersom Ax et al. (2009) samtidigt hävdar att det kan vara svårt att 

Tabell 16. Inflationsfaktor.  Tabell 15. Omräknad 

Inflationsutveckling 
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förutspå underhållskostnader etcetera, tillämpar vi linjära avskrivningar. Det här gör vi 

eftersom att inte alla maskiner är gamla, samt för att vi har svårt att uppskatta 

underhållskostnader.  

För att få ut varje års avskrivning dividerade vi anskaffningspriset med den totala 

livslängden. Efter att avskrivningen per år var uträknad tillförde vi inflationen, se tabell 

16, för att det skulle spegla nuanskaffningspriset. Det gjorde vi genom att tillföra 

inflationen till varje års avskrivning som Andersson (2008) hävdar är det rätta. Till 

exempel om VCBC implementerade en del av en maskin 2002, beräknade vi 

avskrivningen av den delen för varje år fram till 2011. Såhär har vi gjort för varje del 

som var införskaffad fram till 2011. På så sätt fick vi ut hur mycket VCBC skulle skriva 

av under år 2012 på hela klipplinje Persson, se bilaga 14: 

17 275 500 kr 

Då Flöde 1 inte står för hela avskrivningen har vi fördelat de totala avskrivningarna på 

Flöde 1. Det här gjorde vi olika beroende på vilken maskin det rörde sig om. Då vi 

skulle räkna ut kapitalkostnaderna för klipplinje Persson, adderade vi först utgifterna för 

samma år, därefter multiplicerade vi utgifterna med den aggregerade inflationen, vilket 

ledde till att vi fick ut nuanskaffningspriset för varje år. Därefter adderade vi samtliga 

års nuanskaffningspris för att vi skulle utvinna det totala nuanskaffningspriset. I bilaga 

13 kan vi utläsa att om VCBC skulle införskaffa klipplinje Persson 2012 hade det 

medfört en utbetalning på: 

33 300 614 kronor 

Efter att nuanskaffningspriset är uträknat behöver vi räkna ut avskrivning och 

kapitalkostnad. Ax et al. (2009) diskuterar att det kapital företag har bidrar med en 

kapitalkostnad. Det kapital som bidrar till kostnaden är enligt Ax et al. (2009) det 

sysselsatta kapitalet. De menar även att det sysselsatta kapitalet ska vara värderat till 

nuanskaffningsvärdet. Det har vi gjort genom att föra in nuanskaffningspriset i tabell 

17.  

 

Tabell 17. Avskrivningar och kapitalkostnader för klipplinje Persson. 
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I tabell 17 räknar vi ut den totala kostnaden som vi kan hänföra med Flöde 1 genom att 

först beräkna den kapitalbärande delen, det sysselsatta kapitalet. Det gör vi genom att 

dividera den återstående livslängden med den totala livslängden och sedan multiplicera 

med nuanskaffningspriset subtraherat med kalkylmässiga avskrivningar, se tabell 18. 

Uträkningen finns utskriven nedan. Det är exakt enligt den metod Andersson (2008) 

förespråkar. Enligt Inventory Controller Mats Jönsson kalkylerar VCBC med att 

presslinje Persson ska vara användbar i 25 år. 

 

Tabell 18. Klipplinje Persson. Utdrag från bilaga 11.   

((2023-2012)/(2023-1998))×(33 300 614-17 275 500)=7 051 050 kronor 

Nästa steg består av att ta fram kapitalkostnaden, vilket vi gjorde genom att multiplicera 

den räntebärande delen med en räntesats. Ax et al. (2009) hävdar att det kan vara svårt 

att bestämma vilken räntesats som uträkningen ska grunda sig på. De menar att det finns 

många olika tillvägagångssätt för att bestämma en räntesats. Då vi redan har tillfört 

inflationen ska vi tillämpa den reala räntan. Om inte uträkningen grundar sig på den 

reala räntan kommer en dubbeleffekt av inflationen inträffa enligt Ax et al. (2009).  

Real ränta = Nominell ränta - Inflation 

Vi erhöll den nominella räntan på 13 procent från Inventory Controller Mats Jönsson 

som menar att VCBC använder samma räntesats i sin verksamhet. Därför behövde vi 

hitta ett sätt att eliminera inflationen. Vi gjorde det genom att ta den genomsnittliga 

inflationen för de år i fråga VCBC har ägt maskinen och sedan subtrahera 

medelinflationen, den adderade inflationen dividerat med de år det gäller, från den 

nominella räntan. Anledningen till att vi valde att räkna med medelinflationen är för att 

det ska spegla inflationens utveckling. Att endast använda senaste årets inflation hade 

inte gett en rättvisande kostnad för maskinen då VCBC införskaffade den år 1998 

(Persson). Räntesatsen använde vi sedan för att räkna ut kapitalkostnaden. Totala 

kapitalkostnaden för klipplinje Persson 2012 blir då (se tabell 17):  
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(-0,002)+0,005+0,01+0,024+0,022+0,019+0,004+0,005+0,014+0,022+ 

0,034+(-0,003)+0,013+0,026=0,193 (se tabell 15) 

0,193/14=0,014 

13 % - 1,4 %=11,6 % 

7 051 050 kronor×11,6 %= 819 432  kr 

Nästa steg blir att räkna ut avskrivningen för klipplinje Persson. Det gjorde vi genom att 

dividera nuanskaffningspriset med den totala livslängden, eftersom vi tillämpar linjär 

avskrivning: 

33 300 614 kronor/25 år= 1 332 024 kr/år 

De totala avskrivningarna och den totala kapitalkostnaden för klipplinje Persson blir då: 

816 432 kr+1 332 024 kr=2 151 457 kr 

2 151 457 kronor är den totala avskrivningen och den totala kapitalkostnaden för 

klipplinje Persson för år 2012. Vid en liknande uträkning för ett annat år får man ta 

inflationen för just det året i åtanke vid beräkning av avskrivningar och 

kapitalkostnader. Även återstående livslängd kommer särskilja sig då ett annat år än det 

vi använder i vår uträkning kommer vara aktuellt. Nästa steg blir att fördela kostnaderna 

på Flöde 1, vilket vi gjorde genom att ta antal timmar som klipplinje Persson har servat 

Flöde 1 dividerat med de totala timmarna som VCBC kör klipplinje Persson på ett år, se 

bilaga 9.  

105,5 h/4 666 h=2 % 

Genom att multiplicera 2 151 457 kronor med två procent får vi ut den avskrivning och 

kapitalkostnad som vi kan hänföra till Flöde 1 vid klipplinje Persson: 

2 151 457 kr× 2 %=48 645 kr/år för Flöde 1 

Samma tillvägagångssätt har vi använt för att räkna ut kostnaden för presslinje T9. 

Dock menar Inventory Controller Mats Jönsson att även presslinje T9 är kalkylerad till 

25 år. Då vi vet att VCBC införskaffade presslinje T9 1988 och det snart har gått 24 år, 
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kommer vi till ett problem över vilken livslängd vi ska använda vid våra beräkningar. 

Det här problemet uppdagar vi eftersom att vi fått indikationer på att presslinje T9 inte 

kommer bli utbytt nästa år. Därför har vi varit tvungna att uppskatta en ny livslängd. 

Efter diskussion med Inventory Controller Mats Jönsson kom vi fram till att presslinje 

T9 utan tvekan kommer att hålla i minst 15 år till efter att den kalkylerade livslängden 

gått ut, totalt 40 år. Den totala kostnad som är hänförbar med Flöde 1 vid presslinje T9 

uppgår då till (underlag finns i bilaga 15):  

(2028-2012)/(2028-1988)×(195 535 376-77 644 889)=47 156 194 kr 

47 156 194 kr× 10,3 %=4 872 806 kr 

195 535 376 kr/(2028-1988)=4 888 384 kr/år 

4 888 384 kr+4 872 806 kr=9 761 191 kr/år 

9 761 191 kr/år× (89 h/3 872 h)= 223 357 kr/år för Flöde 1 

Vid uträkningen av resterande avskrivningar och kapitalkostnader på Traversen i 

plåtförrådet (411 405), Traversen vid mottagning (411 425), samt Containerslussen (509 

585) fanns en skillnad vid fördelningen till Flöde 1. Övrig beräkning är densamma, 

endast fördelningsnyckeln skiljer sig. Vid allokeringarna genomförde vi fördelningen av 

kostnader till Flöde 1 genom utnyttjandet i form av antal kilo plåt de servat. 

Sammanlagt köper VCBC in 179 182 279 kilo plåt på ett år till Övre fabriken i 

Olofström. Plåt 8109584 som VCBC använder till framställandet av de fyra detaljer 

som använder plåten (8109584), köper VCBC in en mängd av 1 377 542 kilo. Flöde 1, 

detalj 8643314, producerar 46 908 stycken detaljer per år och VCBC använder 

sammanlagt plåt 8109584 till 147 435 stycken detaljer under ett år. Fördelningen gjorde 

vi genom att först studera förhållandet mellan plåt 8109584 och all plåt som VCBC 

köper in till Övre fabriken på ett år, därefter fick vi ta fram ett förhållande mellan detalj 

8643314 och de övriga tre detaljerna som använder samma plåt 8109584. 

Fördelningsnyckeln för Traversen i plåtförrådet (411 405), Traversen vid mottagning 

(411 425), samt Containerslussen (509 585): 

Fördelningsnyckel:

 
(1 377 542 kg/179 182 279 kg)× (46 908/(46 908+25 287+50 469+24 771))=0,25 % 
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Utfallet blev att kapitalkostnader som vi anser är hänförbara till Flöde 1 är (för 

uträkning och underlag se bilaga 17): 

Travers vid inleverans (411 405): 1 241 kronor per år för Flöde 1 

Containersluss (509 585): 741 kronor per år för Flöde 1 

Travers vid mottagningen (411 425): 861 kronor per år för Flöde 1 

Totala avskrivningar och kapitalkostnader som drabbar Flöde 1 blir, se tabell 14 överst i 

det här avsnittet: 

274 847 kronor 

Om VCBC istället hade tillämpat kalkylmässiga värderingar hade deras maskiner fått ett 

annat restvärde, eftersom maskinerna då behåller den fysiska kapaciteten enligt Ax et al. 

(2009), som vi diskuterat tidigare. Tillämpar VCBC VSC anser vi att de bör använda 

kalkylmässiga värderingar och då kommer maskinerna att få ett helt nytt restvärde som i 

alla lägen kommer vara högre än det bokföringsmässiga restvärdet.  

 

Tabell 19. Restvärde. Skillnader mellan bokföringsmässiga och kalkylmässiga värderingar hos VCBC. 

 

5.3.3 Övriga kostnader 

Underlag för kommande analys finns i bilaga 7 till 17. 

 

Tabell 20. Övriga kostnader för Flöde 1. 
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Tabell 21. Kostnader för IT och Fastighet vid VCBC. 

Tabell 21 visar kostnader som är fördelade på VCBC från VCM. De kostnader vi anser 

är direkt hänförbara till Flöde 1 och lagt fokus på är Fastighet (Land) och IT. Fastighet 

är de kostnader VCBC har för sina fastigheter. VCBC hyr enligt Inventory Controller 

Mats Jönsson sina fastigheter av VCM. Det bidrar till en fastighetskostnad på 

82 686 000 kronor per år. Kostnaden måste i sin tur vara utfördelad på Flöde 1, 

eftersom Flöde 1 inte står för hela kostnaden. Det gör vi genom att använda 

kvadratmeter som fördelningsnyckel, vilket Maskell et al. (2011) anser är korrekt. 

Enligt Inventory Controller Mats Jönsson uppgår VCBC’s totala yta till 285 099 

kvadratmeter. I Flöde 1 ingår plåtförrådet vid inleverans som har en yta på 850 

kvadratmeter, klipplinje Persson med en yta på 2 127 kvadratmeter, presslinje T9 med 

en yta på 4 646 kvadratmeter och utlastningen med en yta på 5 000 kvadratmeter. Till 

Flöde 1 gjorde vi på samma sätt som vid avskrivningar och kapitalkostnader för 

maskinerna. För plåtförrådet och utlastningen gjorde vi fördelningen genom mängden 

plåt områdena hanterar. Gällande Persson och T9 gjorde vi fördelningen genom antal 

timmar som Flöde 1 utnyttjar från varje område på ett år. Den totala kostnaden för 

fastigheter som vi anser är hänförbar på Flöde 1 blir 45 383 kronor, se tabell 22 och 

uträkningar nedan:  

 

Tabell 22. Fastighetskostnad för Flöde 1. 
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((82 686 000 kr×(850 kvm/285 099 kvm))×(1 377 542 kg/179 182 279 

kg))× 

(46 908/147 435)=602 kr 

((82 686 000 kr×(2 127 kvm/285 099 kvm))×(105,5h×4 666h)×(46 908 

st/147 435 st))=4 437 kr 

(82 686 000 kr×(4 646 kvm/285 099 kvm)×(89 h/3 872 h))=30 832 kr 

((82 686 000 kr×(5 000 kvm/285 099 kvm)×(1 377 542 kg/179 182 279 

kg))×(46 908 st/147 435 st))=3 547 kr 

De IT-kostnader som vi anser är hänförbara till Flöde 1 fördelade vi genom att 

multiplicera med den produktionsandel som Flöde 1 står för. Vi anser att IT-kostnader 

är av yttersta vikt då alla VCBC’s maskiner är styrda av IT-system och anställda på 

VCBC förlitar sig på den information de lämnar. Exempel på IT-kostnader är 

instrument som VCBC använder för att räkna antal slag per minut i maskinerna vid 

produktionen. Flöde 1 står för 0,04 procent av VCBC’s totala produktion. Därför 

multiplicerade vi 83 785 000 kronor, totalt vad VCBC ska betala VCM för ett år, med 

0,04 procent. Då får vi fram att Flöde 1 bidrar med, se tabell 22: 

83 785 000 kr×0,04 %=38 106 kronor/år. 

Vidare kan vi utläsa från tabell 23 att en kostnad för leasing & hyror förekommer som 

uppgår till 32 723 000 kronor. Kostnaden representerar truckar, dragare etcetera som 

VCBC inte äger själva utan hyr. Underlaget har vi fått ta del av genom Inventory 

Controller Mats Jönsson.  
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Tabell 23. Kostnader för Leasing & Hyror. 

Kostnaden för leasing & hyror är svårare att fördela då utnyttjandet varierar. 

Anledningen är att det inte riktigt går att kontrollera hur mycket till exempel Flöde 1 

utnyttjar truckarna. De truckar som servar Flöde 1 kan samtidigt serva andra VS. Vi 

valde att använda oss utav produktionsandelen då den är uträknad genom hänsyn till 

tidsutnyttjandet. Efter att vi multiplicerat 32 723 000 kronor med 0,04 procent och fick 

vi ut att Flöde 1 är hänförbart med:  

32 723 000 kr×0,04 %= 14 882 kr/år 

Efter att beräknat utefter våra uppgifter kunde vi konstatera att Flöde 1 är hänförbart 

med kostnader för Fastighet, IT och Leasing & Hyror på, se tabell 20: 

88 862 kr/år 
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5.3.4 Totala kostnader Flöde 1 

 

Underlag för kommande analys finns i bilaga 7 till 17.  

 

Tabell 24. Totala kostnader för Flöde 1. 

I tabell 24 kan vi utläsa den totala kostnaden för Flöde 1. Totalt kostar Flöde 1 enligt 

vår VSC-modell: 

3 277 524 kronor/år 

  

Diagram 1. Kostnadsfördelning vid Flöde 1. 

Diagram 1 visar fördelningen av kostnaderna. Det framgår att material är den 

kostnadspost som utgör störst andel av kostnader för Flöde 1. Av de kostnader med 

mindre andel är det avskrivningar och kapitalkostnader som står för större andel. Vi 

anser att det är bra att material är den största kostnadsposten. Anledningen till att vi 

anser det är då det är en rörlig kostnad. Det är bättre att de rörliga kostnaderna är större 

än de fasta då det är lättare för VCBC att påverka de rörliga kostnaderna än vad det är 

att påverka de fasta kostnaderna så som till exempel fastighetskostnader. Om VCBC 

skulle välja att minska på produktionen kommer det ge ett stort utslag på den totala 
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kostnaden. En annan anledning till att vi anser det är bra att material bidrar med mest 

kostnader är att om plåtpriset skulle falla skulle VCBC’s produktion på Flöde 1 också 

falla avsevärt. Ett exempel är om plåtpriset faller till 8,00 kr/kg, vilket medför att VCBC 

gör en besparing på 6 procent för Flöde 1. Hade istället maskinerna utgjort störst andel 

av kostnaderna hade det inte gett samma effekt i procent mätt. Hade plåtpriset sjunkit 

som i föregående exempel hade besparingen varit densamma i monetära termer. Dock 

hade det inneburit att besparingen i procent varit lägre eftersom maskinerna hade stått 

för större kostnadsandel. VCBC kommer alltid ha maskinerna kvar och får betala lika 

mycket vare sig de använder dem eller inte. Den minsta kostnadsposten som vi hänför 

till Flöde 1 är leasing & hyror av exempelvis truckar och dragare som VCBC använder i 

sin produktion, antagligen utgör de minst kostnadsandel då fler VS utnyttjar dem. 

Då VCBC tillverkar 46 908 stycken av detalj 8643314 per år dividerar vi den totala 

kostnaden med den mängden. När vi gör det får vi fram att den genomsnittliga 

kostnaden för Flöde 1 är: 

70 kronor per detalj 

Jämför vi siffran med den som VCBC har efter att detaljen är färdigpressad skiljer de 

sig åt en del. När 8643314 är pressad och klar för transport till utleverans menar 

VCBC’s produktkalkyler att det har medfört en kostnad på 98,11 kronor. Vi vill 

framföra att VCBC ännu inte tagit hänsyn till hanteringen vid utlastningen, vilket är 

inräknat i de 70 kronor vi kom fram till. Anledningen till att det skiljer så mycket 

mellan vår genomsnittliga kostnad och VCBC’s kalkylerade produktkostnad är att det i 

VCBC’s kostnad ingår fördelade omkostnader. Vår uträkning visar endast den direkta 

kostnaden för Flöde 1 vid VCBC. Till exempel använder VCBC en löne-bisats på 41 

procent i lönekostnaderna. I VCBC’s kalkylerade produktkostnad förekommer även 

inslag av material utöver plåt.  

En annan intressant siffra att beakta är hur mycket det kostar varje gång VCBC 

genomför Flöde 1 från inleverans till utleverans. För att uppskatta siffran valde vi att 

multiplicera den totala kostnaden med den andel ett produktionstillfälle står för i 

förhållande till den årliga produktionen: 

3 277 524 kr×(2132 st/46 908 st)=148 978 kronor per tillfälle 
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6. Slutsats 
apitlet presenterar de slutsatser vi tagit ur studiens analyskapitel. Slutsatserna 

ämnar besvara studiens grundläggande problemställning. 

 

 

 

- Hur kan en ”value stream costing”-modell för VCBC vara 

utformad? 

Enligt Maskell et al. (2011) ska företag endast ta med kostnader som uppstår i ett VS i 

beräkningar vid VSC. De menar vidare att företaget inte ska göra någon skillnad mellan 

direkta och indirekta kostnader. VCBC ska se alla kostnader som direkta som är 

hänförbara till ett specifikt VS. Det innebär att inga allokeringar av indirekta kostnader 

förekommer. Figur 14 illustrerar de kostnader vi har identifierat för Flöde 1.  

 

Figur 14. Kostnader utmed Flöde 1. 

Maskell et al. (2011) och Alnestig & Segerstedt (1997) är överens om vilka kostnader 

företag bör ta med i beräkningar för sin VSC-modell, nämligen; materialkostnader, 

personalkostnader, samt kostnader för maskiner och anläggning. Därför anser vi att 

dessa kostnader bör förekomma i en VSC-modellen för VCBC eftersom vi även har 

identifierat dem genom VSM på VCBC. Maskell et al. (2011) menar att det även finns 

K 
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övriga kostnader som påverkar den totala kostnaden för aktuellt VS. De övriga 

kostnader vi identifierat vid VCBC och Flöde 1 är kostnader för leasing & hyra, 

fastighet samt IT. VSC-modellen för Flöde 1 vid VCBC bör därför vara utformad enligt 

figur 12.  

 

 

Tabell 4. Value Stream Costing – modell för VCBC. 

- Vad skulle den totala kostnaden för Flöde 1 bli om VCBC 

tillämpar ”value stream costing”? 

Total årskostnad för Flöde 1 om VCBC tillämpar VSC är: 

  3 277 524 kronor per år 

 

Tabell 24. Totala kostnader för Flöde 1. 

Då VCBC tillverkar 46 908 stycken av detalj 8643314 per år dividerade vi den totala 

kostnaden med 46 908. Då får vi fram att den genomsnittliga kostnaden för Flöde 1 är: 

70 kr/detalj 

En annan intressant siffra att beakta är den kostnad som uppstår varje gång VCBC 

genomför Flöde 1 från inleverans till utleverans. För att uppskatta den siffran valde vi 
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att multiplicera den totala kostnaden med den andel ett produktionstillfälle står för i 

förhållande till den årliga produktionen: 

3 277 524 kr×(2132 st/46 908 st)=148 978 kronor per tillfälle 

- Vad skulle införandet av ”value stream costing” innebära för 

VCBC? 

VCBC har arbetat med implementeringen av lean i cirka sex år men är fortfarande nya 

inom filosofin.  Vi tror att en av anledningarna till att VCBC inte lyckats fullt ut med 

sitt lean-arbete är att de inte lyckats skapa ett enhetligt flöde som enligt Huntzinger 

(2007) är det viktigaste för att få lean att fungera. Därför tror vi att vår kartläggning av 

Flöde 1 kan hjälpa dem att komma igång och fortsätta sitt arbete med VS.   

Då vi kartlagt Flöde 1 genom VSM för att kunna ta fram en VSC-modell kommer 

VCBC att få en bättre förståelse för flödet. Enligt Rivera & Chen (2007) blir 

förbrukning av resurserna synliga och visar hur de är associerade till VS. VSM innebär 

att VCBC lättare kan koppla samman alla kostnader som uppstår med en specifik VS 

enligt Huntzinger (2007). Genom att VCBC ser VS illustrerat kan de få en bättre 

förståelse för vart kostnader uppstår samt samverkan dem emellan. Det innebär även att 

VCBC genom det kartlagda VS lättare kan upptäcka slöseri och på så sätt jobba mot 

ständiga förbättringar. Det underlättar med andra ord deras arbete med lean. Maskell et 

al. (2011) menar att det är viktigt att ha en klar bild och förståelse över flödet för att 

kunna göra förbättringar.  

Ett införande av VSC skulle innebära att VCBC slipper spåra historisk data. Det 

tillsammans med att inga allokeringar förekommer i form av indirekta kostnader, gör 

modellen enkel att förstå för samtliga i företaget. Det innebär även att VCBC kan ta 

dag-till-dag beslut då modellen speglar de verkliga och aktuella kostnaderna. 

Förändringar kommer då inte ske när det i annat fall skulle varit för sent. Den största 

skillnaden mot de produktkalkyler VCBC har idag är att allokeringar försvinner samt att 

fokus endast ligger på de kostnader som faktiskt är av betydelse för Flöde 1.  

Införandet av VSC skulle även innebära att VCBC får mer rättvisande kostnader 

eftersom modellen tillämpar kalkylmässiga värderingar för maskiner och kapitalkostnad 

istället för bokföringsmässiga kostnader. Rent praktiskt innebär det att restvärdet på de 
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maskiner som ingår i Flöde 1 blir högre. Med VSC blir även handtiden lägre, vilket 

antagligen beror på att inga allokeringar förekommer till skillnad mot i de 

produktkalkyler VCBC har idag. Även produktkostnader blir lägre eftersom inga 

allokeringar förekommer då modellen endast speglar de direkta kostnaderna.  

Jämför vi genomsnittskostnaden för Flöde 1 vid VSC med VCBC’s produktkostnad på 

98 kronor per styck skiljer de sig åt. Vi vill även påpeka att VCBC’s produktkostnad 

inte tar hänsyn till hanteringen vid utlastningen, vilket är inräknat i de 70 kronor vi har 

kommit fram till att Flöde 1 kostar per produkt. Anledningen till att det skiljer sig så 

mycket mellan vår genomsnittliga kostnad och VCBC’s kalkylerade produktkostnad är 

eftersom det i produktkostnaden ingår allokerade indirekta kostnader. Vår uträkning 

visar den direkta kostnaden för Flöde 1 hos VCBC på det antal detaljer som Flöde 1 

producerar på ett år.  
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7. Rekommendationer 
apitlet beskriver de rekommendationer vi vill lämna till VCBC. 

Rekommendationerna har blivit framtagna genom analysen. 

Rekommendationernas syfte är att bidra till förbättringar för VCBC’s framtida 

VS-arbete. 

 

Efter att vi har undersökt VCBC’s produktion med syfte att kartlägga och beräkna 

kostnaden för Flöde 1 med hjälp av VSC har vi fått en del tankar som vi vill lyfta fram 

för VCBC. De rekommendationer vi vill ge till VCBC följer nedan. Vi vill påpeka att 

det endast är rekommendationer och att VCBC behöver genomföra en del justeringar 

för att de ska passa VCBC på bästa sätt. 

- Vi anser att VCBC bör börja undersöka möjligheten till att utföra VSM på fler 

VS för att se de olika VS som förekommer i produktionen. VCBC ska då se VS 

som egna flöden som äger sina egna kostnader. Först bör en kartläggning av VS 

ske genom VSM för att sedan beräkna kostnaderna genom VSC. Om VCBC gör 

det innebär det dels att de anställda får en tydligare överblick över hur 

produktionen flyter genom fabriken och hur varje enskild anställds arbete bidrar 

med kostnader till det specifika VS. På så sätt tror vi att de anställda skulle bli 

mer motiverade att utföra sitt arbete effektivare då de vet vad som kommer ske 

vid nästkommande steg i produktionen.  

 

- Trots att vi inte fokuserat på kostnader för kapitalbindning har vi funnit sätt för 

förbättring angående detta. För att kunna uppnå ett så enhetligt flöde som 

möjligt anser vi att fokus bör ligga på inköp. Vi har observerat att produktionen 

klipper det som finns hemma och pressar det som är klippt. Anledningen till att 

VCBC klipper för mycket i dagsläget är att det bidrar med komplikationer att 

backa en påbörjad plåtrulle vid klippning. Därför tycker vi att möjligheten till att 

beställa hem den mängd plåt som är tänkt att bli pressad vid ett senare tillfälle 

bör bli undersökt. Då VCBC fortfarande är nya i lean-arbetet tror vi att en sådan 

åtgärd är något att föredra i framtiden. Vi föreslår då att VCBC utvidgar sitt 

lean-arbete och på så sätt breddar sina VS genom att ställa krav på sina 

leverantörer. Skulle VCBC lyckas med utvidgningen av sitt lean-arbete betyder 

det att planeringen kan ligga i hur stora plåtrullarna ska vara som VCBC 

beställer hem. Plåtrullarna ska då vara avsedda att räcka till ett förutbestämt 
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antal detaljer. Beställningen ska VCBC göra utifrån hur mycket material som 

går åt vid klippning av det önskade antalet. Ser vi till ett genomsnittsklipp på 

klipplinje Persson skulle det innebära plåt på en vikt av 69 762 kilo plåt 

(8109584), vilket ungefär är fem plåtrullar. Att då kunna beställa hem plåtrullar 

som tillgodoser det behovet hade inneburit att klipplinje Persson endast hade 

klippt det som är önskat vid presslinje T9. Om endast 7 468 ämnen blir 

uppklippta, vilket speglar ett genomsnittsklipp, går det inte att pressa mer än det 

som är uppklippt. Eftersom det är fyra detaljer som använder ämnena från plåt 

8109584 vid sin produktion, kommer det innebära att Flöde 1 kommer tillgå 

ungefär den del av ämnet som presslinje T9 behöver per genomsnittskörning. 

Dock får det inte bli för små partier utan ska ändå vara ekonomiskt försvarsbart 

att genomföra ett ställ på klipplinjerna och presslinjerna. Efter att ämnena är 

klippta spelar det ingen större roll var plåten binder kapital. Det är vid 

plåtförrådet justeringar av den kapitalbindning i plåt som finns sker. Då vi i 

teorin har påvisat att lean-arbete tar tid att implementera i ett företag ser vi det 

här förslaget som långsiktigt. Det kommer på längre sikt innebära att endast det 

som är efterfrågat kommer att bli producerat. 

 

- Den största skillnaden vi påträffade under studiens progression var skillnaden 

mellan kalkylmässiga värderingar och bokföringsmässiga värderingar på 

VCBC’s maskiner. Det restvärde som förekommer hos VCBC’s maskiner är 

inget VCBC värdesätter i dagsläget eller tar med i kostnadsberäkningarna då de 

värderar på bokföringsmässiga grunder. Skillnaderna har vi bevisat, se tabell 19, 

där den fysiska kapaciteten är bibehållen vid kalkylmässiga värderingar. Vi 

anser därför att VCBC bör värdesätta sina maskiner på kalkylmässiga grunder 

vare sig de använder sig av VSC eller inte. På så sätt kommer VCBC få en mer 

rättvisande kostnad över utnyttjandet av maskiner. 

 

Tabell 19. Restvärde. 

- För att få fram de kostnader som direkt är kopplade till ett specifikt VS anser vi 

att VCBC bör skapa ett system där kostnader är samlade för varje specifikt VS. 

Till den här studiens resultat har till exempel personalkostnaden blivit uträknad 
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utefter hur lång tid personalen har blivit utnyttjat. Dock menar Maskell et al. 

(2011) att företag som arbetar med VSC ska hämta informationen direkt från ett 

lönesystem som bidrar med information för varje specifikt VS. Om VCBC 

utvecklar ett VSC-system kommer de kunna följa och göra mätningar veckovis 

för att snabbare förbättra där avvikelser sker.  
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BILAGA 1. 

Sammanställning av personer vi varit i kontakt med vid VCBC. 

Controller    Mats Hulte 

Finance Manager   Per-Ola Kjellvåg 

Inventory Controller   Carina Wänggård 

Inventory Controller   Mats Jönsson 

IT Application Manager    Klas Axelsson 

Logistic Engineer   Staffan Lund 

Manager of Operational Development  Peter Jensen 

Production Planner   Jerry Johnsson 

Production Planner   Amanda Simonsson 

Production Superintendent   Carina Gustafsson 

Production Supervisor   Anders Abrahamsson 

Production Supervisor   Ingvar Andersson 

Senior Stamping Manager   Gert Peter 

Shipping Supervisor   Jova Latkovic 

Shipping Supervisor   Nicklas Lennartsson 

Shipping Supervisor   Per-Ola Bergman 

Supply Chain Coordinator   Anton Mård 

Supply Chain Control Manager  Rune Andersson 

Traversoperatör   Johan Albin 

Traversoperatör   Tony Zimmer 

Truckoperatör   Lenita Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



  
 

 
 

 

 

BILAGA 2.  

 

Sammanställning av de områden och ämnen vi behandlat vid intervjuer och observationer.

 



  
 

 
 

          
      BILAGA 3.       INLEVERANS 

  



  
 

 
 

BILAGA 4.  KLIPPLINJE PERSSON 

 

  



  
 

 
 

BILAGA 5.  PRESSLINJE T9 

  



  
 

 
 

BILAGA 6. UTLEVERANS 

 

 

 
 

 

  



  
 

 
 

BILAGA 7. Inflationens utveckling 1988-2011. 

 

 

 

 
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____33831.aspx (2012-04-19)  



  
 

 
 

BILAGA 8. Input. Materialkostnad, Personalkostnad, Avskrivningar & 

Kapitalkostnader, Övriga kostnader 

 

 

 



  
 

 
 

BILAGA 9. Mängd, tillfällen och produktionsandel. 

 

 

 

 



  
 

 
 

BILAGA 10. Handtid 

 
 

  



  
 

 
 

BILAGA 11. Avskrivningar och Kapitalkostnader 

 

 

 

 

  



  
 

 
 

BILAGA 12. Traverser och Containersluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 
 

BILAGA 13. Utbetalningar för klipplinje Persson. 

 

 



  
 

 
 

BILAGA 14. Uträkning av avskrivningar för klipplinje Persson 

(1 077 099×1,21)×(1 077 099×1,21)×(1 077 099×1,20)×(1 077 099×1,19)×(1 077 

099×1,17)×(1 077 099×1,14)×(1 077 099×1,12)×(1 077 099×1,12)×(1 077 099×1,11)× 

(1 077 099×1,07)×(1 077 099×1,07)×(1 077 099×1,04)×(1 077 099×1,04)×(1 077 

099×1,03)=16 946 074 kr 

(4 583×1,20)×(4 583×1,19)×(4 583×1,17)×(4 583×1,14)×(4 583×1,12)×(4 583×1,12)× 

(4 583×1,11)×(4 583×1,07)×(4 583×1,07)×(4 583×1,04)×(4 583×1,04)× 

(4 583×1,03)=66 502 kr 

(16 773×1,19)×(16 773×1,17)×(16 773×1,14)×(16 773×1,12)×(16 773×1,12)×(16 

773×1,11)×(16 773×1,07)×(16 773×1,07)×(16 773×1,04)×(16 773×1,04)×(16 

773×1,02)=262 924 kr 

16 946 074 kr+66 502 kr+262 502kr=17 275 500 kr 
  



  
 

 
 

BILAGA 15. Utbetalningar för presslinje T9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 
 

BILAGA 16. Utbetalningar för övriga maskiner.  

 

  



  
 

 
 

BILAGA 17.  Uträkningar för avskrivningar och kapitalkostnader för traverser och 

containersluss 

 

Travers i plåtförråd (411 405):  

(2017,5-2012)/(2017,5-2003)×(5 822 446 kr-3 421 772 kr)=910 600 kronor 

910 600 kr×11,5 %=104 820 kronor 

5 822 446 kronor/(2017,5-2003)=401 548 kronor/år 

104 820 kronor+401 548 kronor=506 368 kronor/år 

506 368 kronor/år×0,25%= 1 241 kronor per år för Flöde 1 

 

Containersluss (509 585): 

 (2034-2012)/(2034-2004) ×(3 137 034 kr-801 445 kr)=1 712 764 kronor 

1 712 764 kr×11,6 %=198 038 kronor 

3 137 034 kronor/(2034-2004)=104 567 kronor/år 

198 038 kronor+104 567 kronor=302 605 kronor/år 

302 605 kronor/år×0,25%=741 kronor per år för Flöde 1 

 

Travers vid mottagningen (411 425): 

(2021,5-2012)/(2021,5-2007)×(2 996 906 kr-10 14 808 kr)=1 268 615 kronor 

1 268 615 kr×11,2 %=144 925 kronor 

2 996 906 kronor/(2021,5-2007)=206 683 kronor/år 

144 925 kronor+206 683 kronor=351 608 kronor/år 

351 608 kronor/år×0,25%=861 kronor per år för Flöde 1 

 

 

  



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


