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Förord 

Följande studie är resultatet av ett examensarbete inom Controllerfördjupningen på 

Civilekonomprogrammet vid Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet. Under 

studiens gång har det funnits flertalet betydelsefulla personer som underlättat och 

gjort denna studie möjlig. Med detta förord vill vi därför tacka alla dessa personer.  

 

Vid Linnéuniversitetet vill rikta ett speciellt tack till vår handledare Jan Alpenberg, 

vår klippa i stormen, som under hela arbetets gång gett oss många goda råd och 

uppmuntran. Alpenberg har även gett oss god vägledning, betydande kommentarer 

samt konstruktiv kritik.   

 

Vi vill också rikta ett stort tack till alla respondenter på Gnutti Powertrain AB, 

särskilt vill vi tacka vår huvudsakliga kontaktperson Claes Gabrielsson som visat 

stort intresse för studien. Utan stödet från samtliga respondenter på Gnutti 

Powertrain AB hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Vi tackar även för 

ett varmt bemötande och för den tid ni avsatt för att göra denna studie möjlig.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka nära och kära för ert stöd och uppmuntran.  
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Sammanfattning 

Examensarbete, civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet, ekonomistyrning, 4FE03E, VT 2013 

 

Författare:  Oskar Arvidsson & Pierre Johansson 

Handledare: Jan Alpenberg 

 

Titel: Lean Productions påverkan på ekonomistyrningen - En fallstudie inom Gnutti   

Powertrain AB 

 

Bakgrund: Allt mer konkurrensutsatta marknader har inneburit att företag sökt nya 

sätt att utveckla och effektivisera sina verksamheter. Detta har resulterat i att många 

företag valt att införa produktionsstrategin Lean Production. Flera forskare har 

påvisat att den traditionella ekonomistyrningen inte är anpassad till och lämplig för 

företag som använder produktionsstrategin Lean Production. Detta har inneburit att 

den traditionella ekonomistyrningen måste förändras och utvecklas för att kunna 

stödja de förändringar som den nya produktionsstrategin ger upphov till. Därmed 

blev det intressant att studera ett enskilt fallföretag för att identifiera om och hur 

detta företag har förändrat sin ekonomistyrning till följd av användandet av Lean 

Production.   

 

Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån det enskilda fallet Gnutti Powertrain AB 

bidra med en förståelse för hur ekonomistyrningens utformning och användning 

påverkas av användandet av den avancerade produktionsstrategin Lean Production. 

Studien syftar även till att identifiera och beskriva vilka ytterligare förändringar som 

Gnutti Powertrain ABs ekonomistyrningen kan behöva genomgå för att stödja 

företagets nya produktionsstrategi. 

 

Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie bestående av en fallstudie av det 

tillverkande företaget Gnutti Powertrain AB. Insamlingen av data har primärt bestått 

av intervjuer men innefattas också av direkta observationer och insamlad 

dokumentation som exempelvis information från affärssystemet, årsredovisningar 

och företagsdokument.    

  

Resultat, slutsatser: Resultaten i denna studie visar på att användandet av Lean 

Production leder till olika typer av produktions- och organisatoriska förändringar 

vilka påverkar utformningen och användningen av ekonomistyrningen. Det påvisas 

också att fallföretaget förändrat ekonomistyrningen, inom områdena redovisning, 

budgetering, kalkylering och prestationsmätning, till följd av införandet av Lean 

Production. Genom en omfattande analys av fallföretagets nuvarande 

ekonomistyrning har det också identifierats och beskrivits ytterligare förändringar 

som fallföretagets ekonomistyrning kan genomgå. Förslagen utgörs av en metod som 

kan användas för att identifiera och utvärdera de operativa förbättringarnas påverkan 

på det finansiella resultatet samt hur företaget kan förbättra sitt 

kalkyleringsförfarande genom att utveckla arbetet med Value Stream Costing.  

 

Nyckelord: Ekonomistyrning, Ekonomistyrning i förändring, Förändring av 

produktionsstrategi, Lean Accounting, Lean Production, Produktionsstrategi 
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Abstract 

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

of Business and Economics at Linneaus University in Växjö, 4FE03E, Spring 

2013 
 

Authors: Oskar Arvidsson & Pierre Johansson 

Tutor: Jan Alpenberg 
 

Title:  Lean Production's influence on management accounting - A case study on 

Gnutti Powertrain AB. 

 

Background: Due to more and more competitive markets, companies have searched 

for new ways to develop and streamline their operations.  This has lead to the fact 

that many companies have choosen to implement the production strategy Lean 

Production. Several scientists have demonstrated that the traditional management 

accounting is not adapted to nor suitable for companies that use the production 

strategy Lean Production.  This has meant that the traditional management 

accounting has had to change and be developed in order to be able to support  the 

changes that the new production strategy give rise to. Thus, it became interesting to 

study a specific case of a company to identify if, and how this company has changed 

its management accounting as a result of using Lean Production. 

  

Purpose: The purpose with this study is, that by studying the single case of Gnutti 

Powertrain AB, to contribute with an understanding of how the management 

accounting's design and application are influenced by the use of the advanced 

production strategy Lean Production. The study also intends to identify and describe 

what additional changes Gnutti Powertrain AB's management accounting might have 

to experience in order to support the company's new production strategy. 

 

Methods: The thesis is a qualitative study consisting of a case study of the 

manufacturing company Gnutti Powertrain AB. The collection of data has primarily 

consisted of interviews, but also includes direct observations, and collected 

documentation, like for example; information from the business system, annual 

reports, and corporate documents. 

 

Results, conclusions: The results in this study show that the use of Lean Production 

leads to different types of production- and organizational changes which affect the 

design and use of management accounting. It is also detected that, as a result of the 

introduction of Lean Production, the  case company has changed the management 

accounting, within the areas of accounting, budgeting, calculation, and performance 

measurement. Through an extensive analysis of the case company's present 

management accounting,  it has also been identified and demonstrated further 

changes that the company's management accounting can undergo. The proposals are 

comprised of a method that can be used to identify and evaluate the operative 

improvement's influence on the financial result, together with how the company can 

improve its calculation method by developing the work with Value Stream Costing.  

 

Key words: Management accounting, Management accounting in change,  Change 

of production strategy, Lean Accounting, Lean Production, Productionstrategy 
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1 Inledning 
Kapitlet inleds med en kort introduktion till studiens forskningsområde och 

fallföretag. Detta följs av en bakgrundsbeskrivning som behandlar Gnutti 

Powertrain ABs införande av Lean Production. Avsnittet behandlar också 

innebörden av Lean Production, dess uppkomst samt dess påverkan på 

ekonomistyrningen. Vidare följer en problematiserande diskussion kring att 

ekonomistyrningen måste förändras och utvecklas när avancerade 

produktionsstrategier används, vilket leder fram till studiens övergripande 

problemfrågor och syfte. Kapitlet avslutas med att presentera studiens 

avgränsningar och fortsatta disposition. 

  

Denna studie handlar om verksamhets- och ekonomistyrningens utformning och 

användning vid verksamhetsförändringar och behandlar specifikt problematiken 

kring hur en förändrad produktionsfilosofi påverkar företags verksamhetsstyrning i 

allmänhet och ekonomistyrningen i synnerhet. Den traditionella ekonomistyrningen 

har återkommande kritiserats och författare som Johnson & Kaplan (1991) har 

exempelvis visat på behovet av att förändra ekonomistyrningen när verksamheter 

förändras. På senare tid har flera författare (exempelvis Dixon et al, 1990; Maskell & 

Kennedy, 2007) påvisat att bristerna i den traditionella ekonomistyrningen blir extra 

tydliga vid användandet av avancerade produktionsstrategier. Som ett exempel på en 

sådan strategi användes i denna studie "Lean Production" (LP), vilket motiveras 

utifrån att detta är en dominerande produktionsstrategi (Womack & Jones, 2003). 

 

 Genom en fallstudie har vi studerat Gnutti Powertrain AB (fortsättningsvis Gnutti), 

med fokus på deras tillverkningsenhet i Alvesta, som producerar 

precisionskomponenter till fordonsindustrin. Gnutti hade 2012 en omsättning på 

cirka 950 miljoner kronor med 400 anställda, var av cirka 230 personer är anställda i 

Alvesta. Företaget har under senare år påverkats av omvärldsförändringar som högre 

konkurrens och finanskriser vilka gett upphov till att företaget förändrat sin 

verksamhet genom att implementera LP. LP har inneburit att Gnutti processorienterat 

sin verksamhet då produktionen har förändrats genom införandet av 

produktionsflöden och att det skapats ett utbrett "flödestänk" inom organisationen. 

Utifrån förändringarna som skett inom Gnutti har vi genomfört en grundlig analys av 
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den styrningsmässiga problematik som den nya produktionsfilosofin gett upphov till. 

Vi beskriver och förklarar hur företaget har förändrat sin ekonomistyrning för att 

stödja den nya produktionsfilosofin och utvecklar därefter förslag på ytterligare 

förändringar som stödjer företagets nya processorientering och produktionsfilosofi. 

 

1.1 Bakgrund 

 I denna studie studeras Gnutti eftersom företaget under de senaste åren genomgått 

organisatoriska förändringar vilka gett stora avtryck på verksamheten och därmed 

gett upphov till behovet av en förändrad ekonomistyrning. Förändringarna som 

företaget genomgått har bestått av omfattande omstruktureringar av 

produktionsanläggningar och införandet av produktionsfilosofin LP. Införandet av 

LP var en konsekvens av 2008/2009 års finanskris som tvingade företaget till 

personalnedskärningar och sammanslagningar av fabriker, vilket ställde krav på en 

mer resurseffektiv produktion. I samband med sammanslagningarna av fabrikerna 

och införandet av LP förändrade Gnutti organisations- och produktionsstrukturen 

samt produktionslayouten. En viktig del av det förändringsarbete som genomförts, 

och fortfarande pågår, är utvecklingen mot en mer processorienterad produktion. 

Verksamheten i Alvesta, som tidigare var en gammal funktionsverkstad, förändrades 

så till vida att fabriken blev mer processorienterad och det skapades ett "flödestänk" 

som tidigare inte funnits. Den nya produktionsstrategin har bland annat förändrat 

produktionen genom sammanslagningar av maskiner i olika tillverkningsceller, 

skapandet av produktionsflöden och införandet av produktionsutjämningar baserade 

på takttid. Parallellt med verksamhetsförändringarna har företagets ekonomistyrning 

och styrmetoder successivt förändras. Enligt ekonomichefen har förändringarna 

inneburit att ekonomistyrningen idag tar sin utgångspunkt i företagets flöden och 

processer, exempelvis har de idag ett gemensamt resultat för fabrikerna i Alvesta och 

Kungsör och företaget utvärderar processerna inom de olika värdekedjorna istället 

för att enbart beakta de enskilda fabrikernas prestationer. Problematiskt nog upplever 

dock ekonomichefen att förändringarna i ekonomistyrningen inte skett i samma 

utsträckning som förändringarna i den övriga verksamheten. Företagets ekonomichef 

har därför uttryckt ett behov av att utvärdera företagets nuvarande ekonomistyrning, 

och de förändringar som den genomgått, i relation till företagets nya 

produktionsfilosofi. Företagets intresse för studien baseras också på att 
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ekonomichefen menar att företagets ekonomistyrning kan genomgå fler förändringar 

för att ytterligare stödja arbetet med den nya produktionsstrategin.  

 

Enligt Hiromoto (1991) har företag sedan 1980-talet påverkats av stora 

omvärldsförändringar vilka resulterat i högre konkurrens, mer aktiva konkurrenter 

och allt mer krävande kunder. Den ökade konkurrensen på marknaderna ledde till att 

många företag omorganiserade arbetsprocesserna och växlade till en struktur som var 

mer kundorienterad, vilket för många företag innebar implementering av nya 

produktionsmetoder i syfte att öka flexibiliteten och tillgodose kundernas krav 

(Baines och Langfield-Smith, 2003). Även organisationsstrukturen och 

produktionslayouten förändrades från att vara funktionsbaserad till att bli 

processorienterad. Ur detta flödes- och processinriktade perspektiv har begrepp som 

”Total Quality Management”(TQM), ”Just-in-Time” (JIT), "Six Sigma" och LP vuxit 

fram. (Paulsson et al, 2000; Fullerton et al, 2013). 

 

Den ökade kundorienteringen har inneburit att kvalitet, flexibilitet och 

leveransprecision blivit viktiga konkurrensfaktorer. Detta har gjort att många företag 

förändrat sina verksamhetsstrategier vilket lett till organisatoriska innovationer som 

lagt grunden för LP. LP kombinerar flertalet olika styrnings- och ledningsmetoder, 

som exempelvis JIT, "Kaizen", "Jidoka" och TQM, för att skapa mer värde för 

kunderna och minimera slöseri (Womack & Jones, 1990;2003; Shah & Ward, 2003; 

Maskell & Kennedy, 2007; Kennedy & Widener, 2008). Produktionssystemen som 

används inom LP fokuserar på att effektivisera värdeskapandeprocessen genom att 

enbart producera det som kunderna efterfrågar och samtidigt reducera spill och icke-

värdeskapande aktiviteter i syfte att förbättra kostnadseffektiviteten, kvaliteten, 

produktiviteten samt minska lagernivåerna och genomloppstiderna i produktionen. 

(Baggaley & Maskell, 2003; Liker, 2009; Womack et al, 2007; Woehrle & Abou-

Shady, 2010)  

 

Det kan antas att en förändring av produktionsstrategi möts av svårigheter då 

Woehrle & Abou-Shady (2010) menar att organisatoriska förändringar ofta är svåra 

att genomföra. Ett problemområde som flera forskare (Johnson & Kaplan, 1991; 

Åhlström & Karlsson, 1997; Kennedy & Widener, 2008; DeBusk, 2012; Maskell et 
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al, 2012) uppmärksammat är ekonomistyrningen. Exempelvis menar Dixon et al 

(1990) och Johnson & Kaplan (1991) att ekonomistyrningens relevans ifrågasatts i 

samband med att verksamhetsförändringarna genomförts. Anledningen till att 

ekonomistyrningen mist sin relevans är att den inte anpassats efter de förändringar 

som skett i verksamheterna (Kaplan, 1983; 1984; Dixon et al, 1990). Konsekvensen 

av detta blir att ekonomistyrningen inte används och att den dessutom är ett hinder 

vid utvecklingen av verksamheter (Dixon et al, 1990; Johnson & Kaplan, 1991; 

Johnson, 1992; Åhlström & Karlsson, 1996; Maskell & Kennedy, 2007). 

 

Flera författare (exempelvis Fullerton & McWatters, 2002; Kennedy & Widener, 

2008; Maskell et al, 2012; Fullerton et al 2013) hävdar att bristerna i den traditionella 

ekonomistyrningen exempelvis beror på användandet av fel kostnader, fel mätetal, 

obegripliga rapporter samt fullständig kostnadsfördelning. Den övergripande 

problematiken med att använda den traditionella ekonomistyrningen i kombination 

med LP är att den traditionella ekonomistyrningen är utformad för att stödja 

massproduktion, vilket står i motsats till den kundorderstyrda produktionen som 

förespråkas i LP. Med anledning av detta har det på senare år uppmärksammats att 

ekonomistyrningen måste förändras för att erhålla maximal effekt av 

produktionsfilosofin. Ekonomistyrningen ska vara utformad för att stödja de 

förändringarna och förbättringarna som LP leder till, tillhandahålla lämplig 

information för beslutsfattande och styrning samt korrekt bedöma de finansiella 

konsekvenserna av LP förändringarna (Baggaley, 2003; Maskell et al, 2012). Ett 

begrepp som innehåller dessa delar är “Lean Accounting" (LA) (Maskell & 

Kennedy, 2007). Enligt Maskell et al (2012) är LA en kontroll- och styrfilosofi som 

genererar information för beslut som stödjer LP. Styrfilosofin syftar till att reducera 

ickevärdeskapande aktiviteter i företags styrsystem, identifiera fördelarna med LP 

och fokusera på de strategier som krävs för att uppnå dessa fördelar. (Maskell et al, 

2012)  

  

Trots att det har påvisats att ekonomistyrningen måste förändras parallellt med 

verksamhetsförändringar (Johnson & Kaplan, 1991; Lind, 1996) och att många 

företag vid införandet av LP insett behovet av en förändrad ekonomistyrning 

(Maskell et al 2012; Fullerton et al, 2013) är förändringarna inom ekonomistyrningen 
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inte uppenbara och därför ett ämne för fortsatt debatt bland forskare (Haskin, 2010; 

Castellano & Burrows, 2011). Medan LP har fått stort utrymme inom den 

akademiska forskningen är det enbart ett fåtal forskare som har studerat vad som 

händer med den ekonomiska styrningen när LP introduceras och används inom dessa 

miljöer. Åhlström & Karlssons (1996) har studerat ekonomistyrningens roll vid 

processen att implementera LP, och de påvisar att den traditionella 

ekonomistyrningen har en negativ påverkan på implementeringen och användningen 

av LP och att ekonomistyrningen således måste anpassas efter produktionsstrategin. 

Även Kennedy & Widener (2008) har studerat denna problematik och fann genom en 

fallstudie att införandet av LP leder till förändringar i företags organisationsstruktur, 

ekonomistyrsystem och sociala mekanismer. Fullerton et al (2013) bygger vidare på 

det ramverk som Kennedy & Widener (2008)  presenterar i sin studie och finner 

genom en undersökning på 244 amerikanska företag empiriskt stöd som tyder på att 

företag förändrar sin ekonomistyrning i syfte att stödja LP. Författarna fann att de 

studerade företagen förändrade sin ekonomistyrning genom att förenkla sina interna 

rapporteringssystem, eliminera lagerspårning och allokering av indirekta kostnader 

och ökar användandet av "Value Stream Costing" (VSC) (Fullerton et al, 2013). 

Trots att både Kennedy & Widener (2008) och Fullerton et al (2013) har studerat LPs 

påverkan på ekonomistyrningen menar författarna att det fortfarande finns en 

begränsad kännedom om ekonomistyrningen inom dessa miljöer. Författarna menar 

att det saknas empirisk kunskap om grundläggande frågor som om, och framför allt, 

hur tillverkande företag förändrar ekonomistyrningen för att stödja avancerade 

produktionsfilosofier som LP (Kennedy & Widener, 2008; Fullerton et al, 2013). 

Således är det ett teoretiskt problem då det uppmärksammats att många av de 

metoder som används inom den traditionella ekonomistyrningen, exempelvis 

avvikelseanalyser, kostnadsprissättning, fördelning av indirekta kostnader och 

komplicerade finansiella rapporter, inte är lämpliga att använda i Lean-miljöer. 

Studiens teoretiska relevans motiveras vidare utifrån att Lind (1996) menar att det 

finns behov av fortsatt forskning inom området ekonomistyrning och verksamhet i 

förändring. Författaren menar att det finns ett begränsat antal empiriska studier som 

behandlar följderna av ekonomistyrningens utformning och användning när 

verksamheten flödesorienteras (Lind, 1996). Trots att det var drygt 20 år sedan Lind 

(1996) uppmärksammade behovet av fler empiriskt förankrade studier inom området 
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påvisar Fullerton & McWatters (2002) och Fullerton et al (2013)  att det än idag är 

ett aktuellt problem och att det fortfarande finns en begränsad kunskap om 

ekonomistyrningens användning och utformning i LP-miljöer.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Trots att Gnutti under de senaste åren har förändrat sin ekonomistyrning för att stödja 

användningen av LP upplever både företagets ekonomichef och 

redovisningsansvarige att ekonomistyrningen kan genomgå ytterligare förändringar 

för att stödja den nya produktionsstrategin. Exempelvis saknas inom Gnutti ett 

tillvägagångssätt för att kunna identifiera och utvärdera hur de operativa 

förbättringarna påverkar det finansiella resultatet. Ur ledningens synvinkel blir det 

därför intressant att få ytterligare kännedom om vilka nya krav den nya 

produktionsfilosofin ställer på ekonomistyrningen, vilket gör att ett antal frågor blir 

av intresse: Har användandet av LP lett till behovet av ny information för 

beslutsfattande? Har ekonomistyrningen genomgått tillräckliga förändringar för att 

kunna stödja den nya produktionsstrategin? Vilka metoder inom ekonomistyrningens 

områden redovisning, kalkylering, budgetering och prestationsmätning är föredragna 

att använda när verksamheter flödesorienteras? Dessutom är det intressant att studera 

hur företaget ytterligare kan stödja sin nya produktionsfilosofi, exempelvis genom 

användandet av metoder inom styrningsfilosofin LA. Eftersom ekonomistyrningen 

och dess styrverktyg syftar till att implementera företagets strategi (Simons, 2000; 

Anthony & Govindarajan, 2007) innebär det att Gnuttis strategiska, taktiska och 

operativa förutsättningar blir viktiga att analysera vid utvärderingen av företagets 

nuvarande ekonomistyrning. Då ekonomistyrningen ska stödja företagets nya 

produktionsfilosofi blir det även viktigt med en grundläggande föreställning av hur 

Gnuttis processer och flöden är uppbyggda i produktionen. En naturlig utgångspunkt 

i studien blir således att studera hur företaget idag arbetar med LP.   

 

Åhlström & Karlsson (1996) och Fullerton et al (2013) påvisar behovet av att 

förändra ekonomistyrningen när avancerade produktionsstrategier som LP 

implementeras. Detta styrks även av Maskell et al (2012) vilka hävdar att 

användningen av LP kräver drastiska förändringar i företags redovisnings-, 

styrnings- och prestationsmätningssystem. Författarna förklarar detta med att många 



  

 

7 

av de metoder som används inom den traditionella ekonomistyrningen, som 

exempelvis standardkostnader, avvikelseanalyser, kostnadsprissättning och 

komplicerade finansiella rapporter, inte är nödvändiga att använda i Lean-

organisationer. Således väcks frågor som varför dessa metoder inte är lämpliga samt 

vilka metoder som är mer lämpade och därmed används av företag som infört LP. 

 

Då det inom den akademiska forskningen (Fullerton & McWatters, 2002; Fullerton 

et al, 2013) har efterfrågats mer empiriskt förankrad forskning som behandlar 

ekonomistyrningens användning och utformning i Lean-miljöer är behovet av denna 

studie väl motiverad. Ur ett allmänt kunskapsintresse är det således intressant att 

utifrån Gnuttis enskilda fall kunna bidra med en förståelse för om och framförallt hur 

företag förändrar sin ekonomistyrning för att stödja avancerade 

produktionsstrategier. Detta gör att exempelvis följande frågor blir intressanta att 

studera: Hur påverkar en förändrad produktionsstrategi ekonomistyrningens 

utformning och användning? Hur kan ekonomistyrningen förändras för att stödja 

användningen av LP? Det blir också intressant att studera om Gnuttis införande av en 

ny produktionsstrategi uppvisar liknande påverkan på ekonomistyrningen som 

Åhlström & Karlson (1996), Kennedy & Widener (2008) och Fullerton et al (2013)  

presenterar i sina studier.   

 

Som diskuterats ovan hävdar många författare att företag måste förändra och 

utveckla sin ekonomistyrning när avancerade produktionsstrategier som LP 

anammas. Detta är alltså ett praktiskt problem då företag står inför problematiken att 

utveckla en ekonomistyrning som på ett effektivt sätt kan stödja arbetet med en mer 

resurssnål produktion. Precis som för många andra företag som har processorienterat 

sin produktion står Gnutti inför problematiken att fortsatt utforma en 

ekonomistyrning som stödjer arbetet med LP. Diskussionen kan sammanfattas i 

studiens övergripande problemfrågor: 

 

1. Hur har ekonomistyrningen förändrats i Gnutti Powertrain AB för att stödja den 

nya produktionsstrategin Lean Production? 

 

2. Hur kan ekonomistyrningen i Gnutti Powertrain AB vidareutvecklas och användas 

för att stödja och förbättra arbetet med sin nya produktionsstrategi?   
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån det enskilda fallet Gnutti Powertrain AB bidra 

med en förståelse för hur ekonomistyrningens utformning och användning påverkas 

av användandet av den avancerade produktionsstrategin LP. Studien syftar även till 

att identifiera och beskriva vilka ytterligare förändringar som Gnutti Powertrain ABs 

ekonomistyrningen kan behöva genomgå för att stödja företagets nya 

produktionsstrategi.    

 

1.4 Avgränsningar 

Gnutti har två tillverkningsenheter i Sverige. Den ena är belägen i Alvesta medan 

den andra är belägen i Kungsör. På grund av studiens tidsram och av geografiska 

anledningar har vi i denna studie valt att inte inkludera tillverkningsenheten i 

Kungsör. 

 

1.5 Studiens fortsatta disposition 

Nedan ges en beskrivande illustration (se figur1-1) över studiens fortsatta 

disposition. I kapitel 2 behandlas den metod och det tillvägagångssätt vi valt för att 

kunna besvara våra problemfrågor och därmed uppnå syftet med studien. I kapitel 3 

presenteras den teoretiska referensramen som arbetats fram genom en litteraturstudie. 

Kapitlet syftar till att ligga som begreppsmässig grund för vår empiriska analys men 

syftar också till att klargöra vad som konstaterats av forskare inom området. Kapitel 

4 består av det empiriska materialet som vi samlat in primärt genom intervjuer av 

anställda inom Gnuttis ekonomiavdelning och produktion.  

 

Kapitel 5 utgör vår analys. I kapitlet presenteras en analytisk genomgång av den teori 

och de empiriska data som samlats in. I kapitel 6 sammanfattas våra resultat och 

slutsatser men vi diskuterar även eventuella brister i studien samt ger förslag på 

fortsatt forskning inom området.  
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Kapitel 2 

Metod 

 

Kapitel 1 

Inledning 

 Bakgrund & problemdiskussion 

Kapitel 4 

Empiri 
-Företagsfakta 

-Lean Production  

-Ekonomistyrning 

Kapitel 5 

Analys 
Initiativet Lean Production, Ekonomistyrning,  

Vårt förslag på utvecklad ekonomistyrning 

 

Kapitel 6 

Slutsatser & reflektioner 

 

 

 

 

Kapitel 3 

Referensram 
-Lean Production 

-Ekonomistyrning & förändring 

-Ekonomistyrning i Lean-miljöer 

-Sammanfattning & analysmodell 

 

Figur 1-1 : Illustration över studiens fortsatta disposition 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som använts för att besvara studiens 

problemfrågor och för att uppnå studiens syfte. Vidare beskrivs de 

ställningstaganden som vi gjort och de metoder som använts vid insamling och 

analys av det empiriska materialet. I detta kapitel förs även en diskussion kring hur 

studiens forskningskvalitet ska säkerställas och kapitlet avslutas med att diskutera 

etiska överväganden.  

 
2.1 Forskningsansats 

För att uppnå vårt syfte har i denna studie en kvalitativ ansats antagits som 

forskningsstrategi. Denna ansats lämpar sig enligt Patel & Davidsson (2011) bäst när 

forskaren eftersträvar att förstå och analysera helheter och målsättningen är att 

identifiera mönster, teman och kategorier i materialet. Eftersom studien fokuserar på 

en enskild verksamhet under förändring anser vi denna forskningsstrategi som mest 

lämplig. Detta stöds av Bryman & Bell (2005) som menar att tonvikten vid 

insamlandet och analyserandet av data inom kvalitativ forskning ligger på ord istället 

för siffror, med konsekvens att kvalitativa undersökningar ofta har ett starkt fokus på 

förändring och utveckling. Vidare menar Jacobsen (2002) att en kvalitativ ansats är 

lämplig när samband mellan individ och kontext vill uppmärksammas och när 

forskaren vill få en bild av hur människor upplever och förstår ett specifikt fenomen. 

 

2.2 Fallstudie 

Vi har valt att använda en fallstudiedesign eftersom studiens syfte är att utifrån det 

enskilda fallet bidra med en förståelse för hur ekonomistyrningens användning och 

utformning påverkas av användandet av LP. Yin (2007, s. 17) menar att en fallstudie 

är det föredragna tillvägagångssättet när "fokus ligger på aktuella skeenden i ett 

konkret socialt sammanhang". Det som, enligt Yin (2007), avgör en 

forskningsdesigns lämplighet är studiens forskningsfråga, forskarens kontroll över 

beteende som ska studeras och om fokus ligger på historiska eller nuvarande 

händelser. Fallstudier anses vara en lämplig forskningsdesign då studien syftar till att 

undersöka aktuella händelser där relevanta beteenden inte kan manipuleras samt när 

forskningen syftar till att besvara "hur" eller "varför" frågor, då dessa frågor 
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behandlar operationella kopplingar vilka följs över tid (Yin, 2007). Eftersom studiens 

övergripande forskningsfråga är av "hur" karaktär och att vi fokuserat på aktuella 

skeenden framstod fallstudier som en lämplig forskningsdesign.  

 

2.2.1 Val av fallföretag 

För att uppnå syftet med vår studie valdes ett fallföretag som processorienterat sin 

verksamhet och implementerat en modern produktionsfilosofi. Vi hade även som 

avsikt att hitta en organisation som uppmärksammat behovet av en förändrad 

ekonomistyrning och som dessutom börjat förändra sin ekonomistyrning till följd av 

sin nya produktionsfilosofi. Efter diskussion med Gnuttis ekonomichef framkom att 

företaget processorienterat sin verksamhet och använder produktionsfilosofin LP. 

Dessutom framkom att ekonomistyrningen inom Gnutti förändrats till följd av 

användandet av LP. Av dessa anledningar ansåg vi att Gnutti var ett företag som var 

väl lämpat att utgöra fallföretaget i denna studie.  

 

2.2.2 Metod för datainsamling 

En av fördelarna med fallstudier som forskningsdesign är enligt Yin (2007) att den 

ger möjlighet till användandet av flera metoder vid insamlandet av data. Bryman & 

Bell (2005) menar att det finns ett flertal olika metoder för datainsamling vid 

kvalitativa studier som exempelvis kvalitativa intervjuer, etnografiska observationer 

och fokusgrupper. Data delas generellt in i två huvudgrupper, primärdata och 

sekundärdata. Enligt Björklund och Paulsson (2012) är primärdata data som samlats 

in i syfte att användas i den aktuella studien medan sekundärdata beskrivs som 

uppgifter som tagits fram i ett annat syfte än det som föreligger den aktuella studien. 

I denna studie har vi använt oss av både primär- och sekundärdata. Studiens 

primärdata består av intervjuer och iakttagande observationer medan sekundärdata 

utgörs av data från Gnuttis informationssystem samt andra dokumentationer som 

exempelvis årsredovisningar, organisations-scheman och företagsbeskrivningar. 

 

Vi har valt att bygga större delen av vår empiri på intervjuer då detta enligt Jacobsen 

(2002) är det enklaste sättet att erhålla information om hur en organisation eller 

person uppfattar det fenomen som ska studeras. Vi intervjuade personer inom Gnutti 

med olika befattningar och på olika avdelningar inom företaget. Utifrån studiens 

syfte härleds att studien fokuserar på att undersöka hur införandet av Gnuttis nya 
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produktionsfilosofi har påverkat ekonomistyrningen, vilket innebar att en central del 

av studien var att undersöka fallföretagets utveckling under de senaste åren. Det var 

då av betydelse att intervjua personer inblandande i händelseförloppet men också 

genom direkta observationer studera de förändringar som sker inom företagets 

ekonomistyrning. Vi valde respondenter både inom produktions- och 

ekonomiavdelningen vilket motiveras utifrån att en central del av studien är 

kopplingen mellan dessa två avdelningar och att ekonomistyrningen ska underlätta 

styrningen av Gnuttis nya produktionsfilosofi LP.  Vi valde också att intervju flera 

personer med olika befattningar och arbetsuppgifter för att få olika perspektiv men 

också för att kunna bekräfta vårt material. Valet av respondenter har således inte 

varit slumpartat utan vi har från start varit tydliga med vilka individer och 

befattningar som vi velat intervjua. Eftersom den inledande kontakten togs med 

ekonomichefen i Alvesta har han under studiens gång fungerat som huvudsaklig 

kontaktperson på företaget. Det var under diskussion med ekonomichefen som det 

bestämdes vilka personer som vi skulle intervjua och det var han som hjälpte oss 

förmedla kontakten med övriga respondenter. 

 

Tabell 2-1: Genomförda intervjuer  

 

Eftersom vi initialt ville få kännedom om Gnuttis verksamhet och ekonomistyrning 

använde vi oss under de inledande intervjuerna av semi-strukturerade intervjuer, 

Datum Namn Befattning Intervjuns syfte 

2013-
01-28  

Claes 
Gabrielsson 

Ekonomichef -  Beskriva vad som avses att studeras. 
-  Få en förståelse för företagets arbete 

med LP och ekonomi-styrning.  

2013-
02-19 

Claes 
Gabrielsson 
Siv 
Danielsson 

Ekonomichef  
Redovisn.ansv
arig 

- Få en förställning om företagets 
produktion & ekonomistyrning  

- Hur de förändrats efter 
implementeringen av LP. 

2013-
03-19 

Claes 
Gabrielsson  
Bert-Ola 
Kejder 

Ekonomichef   
 
Fabrikschef 

-   Få fördjupande förståelse för 
företagets LP- och ekonomi-
styrningsmetoder 

2013-
04-23 

Claes 
Gabrielsson 

Ekonomichef - Validera att våra tolkningar från 
tidigare intervjuer var korrekta.  

-   Ställa kompletterande frågor. 
2013-
04-25 

Thomas 
Björk 

Flödeschef -   Erhålla ett produktionsperspektiv 
av företagets arbete med LP. 
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vilket innebär att forskaren har en lista över specifika teman som ska beröras under 

intervjun (Bryman & Bell, 2005). Detta innebär enligt Bryman & Bell (2005) att 

intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Inför dessa 

intervjuer utformade vi ett antal intervjufrågor för att vägleda diskussionen, men vi 

tillät även respondenten att tala fritt och ställde följdfrågor på intressanta områden 

som uppkom under intervjuerna. Vid den tredje intervjun använde vi oss av en mer 

strukturerad intervjumetod (För intervjuguide se bilaga A) eftersom vi hade för 

avsikt att få kännedom om vilka LP- och ekonomistyrningsmetoder som företaget 

använde i förhållande till de metoder som vi genererat genom vår referensram. Vid 

samtliga intervjuer använde vi oss av både anteckningar och diktafon och 

sammanställde våra noteringar och transkriberade intervjuerna kort efter varje 

intervjutillfälle.  

 

Vid vår datainsamling använde vi oss också av observationer av personer och 

processer, företagsdokument samt skrivna svar på specifika frågor genom 

mailkonversation med ekonomichefen. De iakttagande observationerna, vilka gjordes 

i syfte att uppnå ökad förståelse kring företagets arbete med LP, har bestått av 

rundvandringar i Gnuttis produktionsanläggning i Alvesta. Empirin gällande 

utformningen av Gnuttis ekonomistyrningen baseras på dokument från Excel och 

affärssystemet samt förklaringar av ekonomichefen. För att få en bild över hur Gnutti 

har använt och idag använder ekonomistyrningen genomfördes intervjuer med 

ekonomichefen, redovisningsansvarige och fabrikschefen.   

 

Sammantaget kan sägas att vi genomgående arbetat hårt för att använda så många 

källor som möjligt vid upprättandet av det empiriska materialet. Användandet av 

flera informationskällor möjliggjorde för oss att triangulera (Bryman & Bell, 2005) 

våra resultat och därmed generera mer övertygande resultat i vår analys. 

 

2.2.3 Analys av fallstudiedata 

För att analysera det empiriska materialet har vi använt oss av grundad teori, vilket 

enligt Bryman och Bell (2005) är den absolut vanligaste analysstrategin av kvalitativ 

data. Strategin innebär att teori härleds utifrån den data som samlats in och 

analyserats på ett systematiskt sätt under forskningsprocessen (Bryman och Bell, 

2005). Vår sammanställning av det empiriska materialet har skett i flera steg. Vårt 
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första steg var en renskrivning av rådata, det vill säga våra intervjuer och 

observationer. Efter noga övervägande försökte vi sedan förenkla och strukturera 

denna text i olika teman, vilket kan liknas vid det som Bryman & Bell (2005) kallar 

kodning och Jacobsen (2002) kallar tematisering. Vi kategoriserade sedan dessa 

teman och gjorde en uppdelning mellan det material som berörde produktionen och 

det material som berörde ekonomistyrningen. Materialet under de två olika 

kategorierna delades sedan upp i ett flertal underrubriker. Utifrån vår referensram 

hänförde och kategoriserade vi även vår empiri till de olika delarna/mognadsfaserna i 

LP och LA.    

 

Efter att vår rådata bearbetats och sammanställts enligt ovan beskrivning fortsatte 

arbetet med en djupare analys. Analysen innebar att vi med utgångspunkt i materialet 

från vår referensram reflekterade kring den information som genererats från 

respondenter och övrig dokumentation. Vår analys av Gnutti planerades in i olika 

steg. Första steget var att analysera vilka förändringar inom företagets organisation, 

produktion och ekonomistyrning som användandet av LP gett upphov till. Nästa steg 

var att utifrån de förändringarna som genomförts inom Gnuttis organisation och 

produktion analysera hur de påverkat företagets nuvarande utformning av 

ekonomistyrningen. För att kunna ge förslag på en vidareutvecklad ekonomistyrning 

tog vi utgångspunkt i vår grundliga analys av företagets ekonomistyrnings-

förändringar med mål att identifiera områden som vi anser är i behov av 

vidareutveckling.  

 

2.2.4 Uppbyggnad av referensram 

Studiens referensram består av artiklar och böcker. I studiens initiala skede utgick vi 

från erkända författare inom LP-litteraturen. Dessa artiklar och böcker genererade en 

bred inblick i ämnet, vilket möjliggjorde en bredare eftersökning inom ämnet. 

Eftersom studien avser att undersöka hur ekonomistyrningen påverkas av avancerade 

produktionsfilosofier har vi använt litteratur och forskning inom produktions- och 

ekonomistyrningsområdet. Vi har sökt böcker och artiklar via Linnéuniversitetets 

biblioteksdatabas och då främst genom OneSearch, GoogleScholar, Business Source 

Premier och Emerald. Sökord vi har använt är bland andra: "Lean", "Lean 

Production", "Lean Manufacturing", "Production Systems", "Change in Production 
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Systems", "Management Accounting Systems", "Management Control Systems" och 

"Lean Accounting". 

2.3 Forskningskvalitet 

Yin (2007) menar att de fyra kriterierna intern validitet, extern validitet, 

begreppsvaliditet och reliabilitet har kommit till användning vid fastställande av 

kvaliteten i empirisk samhällsvetenskapliga undersökningar. Eftersom fallstudier, 

enligt Yin (2007), är ett exempel på en sådan undersökning har vi utgått från dessa 

kriterier för att säkerställa kvaliteten i vår studie.  

 

Enligt Yin (2007) innebär intern validitet att det ska finnas ett kausalt samband som 

visar att vissa betingelser leder till andra betingelser, vilket skiljer sig från tillfälliga 

eller oriktiga samband. För att stärka den interna validiteten har vi under vår analys 

av data använt oss av logiska modeller samt strävat efter att underbygga våra 

förklaringar och argument med befintlig teori. Den interna validiteten stärks också 

genom att vi använder oss av flera olika insamlingsmetoder av data och styrker 

därmed insamlad data genom flera källor.    

 

Kriteriet extern validitet berör enligt Yin (2007) problematiken kring om 

undersökningens resultat kan generaliseras utöver den aktuella fallstudien. I vårt fall 

innebär detta huruvida slutsatser som dragits genom analys av Gnuttis verksamhet 

kan generaliseras på andra tillverkande företag som har processorienterat sin 

verksamhet. Kritik har riktats mot fallstudier då resultaten ger en låg externa 

validiteten och att ett enda fall inte kan användas som grund för generalisering.  För 

att stärka den externa validiteten har vi använt oss av breda men samtidigt detaljerade 

beskrivningar av studiens samtliga områden, i syfte att generera en databas som 

möjliggör för läsaren att överföra resultatet i andra miljöer.  

 

Yin (2007) menar vidare att begreppsvaliditet innebär att författaren ska upprätta 

riktiga operationella mått för de begrepp som studeras. För att säkerställa detta har vi 

under insamlingen av data använt oss av flera olika källor för att förklara begrepp 

som ekonomistyrning, produktionsfilosofi et cetera. För att minska risken för 

begreppsförvirringar ytterligare har vi under sammanställningen av rapporten låtit 

ekonomichefen på Gnutti läsa igenom ett flertal utkast av vår studie. 
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Kriteriet reliabilitet berör frågan huruvida undersökningens resultat skulle bli 

detsamma om undersökningen skulle genomföras på nytt eller om resultatet beror på 

tillfälliga eller slumpmässiga händelser (Yin, 2007). För att uppnå kriteriet reliabilitet 

i vår studie har vi strävat efter att följa en systematisk forskningsprocess, vilken vi 

noggrant redogjort för. Vi har också på ett tydligt sätt redogjort för vilka personer 

som vi har intervjuat samt bifogat våra frågeformulär vilket också kan anses 

förstärka kriteriet reliabilitet. 

 

2.4 Etiska överväganden 

Enligt Johannessen & Tufte (2002) handlar etik om riktlinjer, regler och principer 

som anger om förfaranden är riktiga eller felaktiga. Först och främst handlar etik om 

förhållandet mellan människor, alltså vad vi kan och inte kan göra mot varandra. 

Enligt Johannessen & Tufte (2002) måste forskning, likt all annan verksamhet inom 

samhället, underordnas etiska principer och riktlinjer. Enligt Bryman & Bell (2005) 

handlar etik i forskningsprocessen om hur forskaren ska behandla de individer som 

studeras och om det finns aktiviteter som forskaren bör eller inte bör engagera sig i 

tillsammans med de personer som studeras. Etiska regler brukar röra frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet för personerna inblandade i forskningen 

(Bryman & Bell, 2005).  

 

Den självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden är 

individskyddskravet, vilket innebär att samhällets medlemmar har ett berättigat krav 

på skydd mot otillbörlig insyn i exempelvis sina livsförhållanden. 

Individskyddskravet kan enligt Johannessen & Tufte (2002) konkretiseras i fyra 

allmänna huvudkrav på forskningen; Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utöver dessa fyra principer tillägger även 

Bryman & Bell (2005) en femte princip, falska förespeglingar. Informationskravet 

berör forskarens skyldighet att informera berörda personer om undersökningens 

syfte. Samtyckeskravet betyder att deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan. Den tredje principen är konfidentialitets- och 

anonymitetskravet som innebär att alla uppgifter om de personer som ingår i studien 

ska behandlas med största möjliga konfidentialitet.  Nyttjandekravet betyder att 
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uppgifterna som samlats in enbart får användas till den aktuella studien medan falska 

förespeglingar innebär att forskaren inte ska ge undersökningspersonerna falsk eller 

vilseledande information om studien. (Johannessen & Tufte, 2002; Bryman & Bell, 

2005)   

 

Målsättningen har hela tiden varit att på ett tydligt sätt informera respondenterna om 

studiens syfte och informationsbehov. Inför varje intervju har vi informerat 

intervjupersonen om dess roll i studien, vad intervjun kommer att beröra samt vilka 

villkor som gäller för deras deltagande. Respondenterna blev även upplysta om att 

deltagandet var frivilligt och att de själva bestämde om, hur länge och på vilka 

villkor de skulle delta. Intervjupersonerna har genomgående behandlats på ett 

konfidentiellt sätt och det som framkom under intervjuerna har inte används för 

några andra ändamål än studiens. Innan publikation har vi dessutom låtit berörda 

personer läsa igenom och godkänna deras bidrag till studien för att försäkra oss om 

att ingen känslig eller olämplig information tas med. 
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3  Referensram 
I detta kapitel presenteras relevant forskning inom studiens ämne. Kapitlet inleds 

med en beskrivning av Lean Production och dess principer och metoder. Därefter 

beskrivs en samlad kunskapsbild om ekonomistyrning i förändring. Detta avsnitt i 

kapitlet behandlar hur strategiförändringar i allmänhet påverkar ekonomistyrningen 

för att sedan mer ingående belysa hur produktionsstrategin Lean Production 

påverkar ekonomistyrningen. Avsnittet följs upp av en beskrivning av 

ekonomistyrningen i Lean-miljöer och dess metoder och tekniker. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning där vi integrerat olika teorier och skapat en analysmodell 

som används i efterföljande delar av arbetet.   

 
3.1 Lean Production 

3.1.1 Historisk utveckling: från Taylor till Lean Production 

Under den industriella utvecklingsperioden har vad som anses vara det bästa sättet att 

producera på varierat. Sedan den industriella revolutionen på 1700- och 1800-talet 

har olika produktionsmetoder varit dominerande under olika tidsperioder. En 

övergripande gruppering av de dominerande filosofierna kan göras i hantverksmässig 

produktion, massproduktion och "Lean Production". (Bellgran & Säfsten, 2005)  

 

En av de första att på ett systematiskt och vetenskapligt sätt analysera 

arbetsdelningen och produktionsstyrningen var Frederick Taylor. Taylor reflekterade 

över hur företagsledningen skulle organisera arbetet för att utnyttja den köpta 

arbetskraften maximalt. Enligt Taylor uppnås effektivitet genom en hårt driven 

funktionsuppdelning och specialisering av organisationen. Produktiviteten skulle öka 

genom en orientering mot volym och hastighet i enskilda delprocesser. I den 

tayloristiska andan sker produktion mot prognos, eftersträvades högsta möjliga 

volym och hög hastighet i de enskilda isärkopplade processerna. (Brulin & Nilsson, 

1997) 

 

För att kunna möta den ökande efterfrågan på marknaden som uppstått under 1900-

talet bröt Henry Ford den traditionella hantverkningstraditionen och skapade ett nytt 

massproduktionsmönster. Likt Taylor använde sig Ford av massproduktion, 

skalfördelar och stora maskiner för att producera ett begränsat antal modeller i så 
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stora volymer som möjligt till lägsta möjliga kostnad. Ford betonade vikten av att 

skapa ett kontinuerligt materialflöde genom hela tillverkningsprocessen, att 

stabilisera arbetssätt och eliminera slöseri. Trots det användes resurskrävande 

produktionsmetoder som efterlämnade stora volymer av produkter i arbete genom 

hela värdekedjan innan produkten förflyttades till nästa produktionssteg. (Liker, 

2009)  

 

Till skillnad från sina motsvarigheter i USA, hade de tillverkande företagen i Japan 

brist på material och finansiella resurser efter andra världskriget. Då dessa företag 

inte kunde förlita sig på de stora marknadsvolymer som karaktäriserade de 

västerländska marknaderna fastställde ledarna inom Toyota att enkla innovationer 

kunde möjliggöra tillverkning av ett brett produktsortiment och samtidigt hålla en 

jämn produktionstakt. Grundpelarna i produktionssystemet utgjordes av "Just-in-

Time" (JIT) och ”Jidoka”
1
. Med inspiration från Fords ursprungliga idéer skapade 

således Toyotas ledare ett disciplinerat, processorienterat produktionssystem kallat 

“the Toyota Production System" (TPS), vilket senare skulle bli mer känt som "Lean 

Production" (Womack & Jones, 2003; Liker, 2009; Stone, 2012; Dominici, 2013).  

 

TPS fick världsomfattande erkännande först 1990 i samband med publiceringen av 

Womack, Jones och Roos bok "The Machine that Change the World" som var 

resultatet av en fem-årig studie utförd på Massachusetts Institute of Technology. Det 

var i samband med denna studie som Krafcik introducerade termen LP (Womack et 

al, 2007). Begreppet LP utgjorde då en västerländsk tolkning av de filosofier som var 

grunderna i Toyotas produktionssystem TPS (Liker, 2009).  

 
3.1.2 Definition av Lean Production  

Det finns ingen klar definition av LP utan olika författare använder olika definitioner. 

Detta tydliggörs bland annat av Pettersen (2009) som menar att definitionen av LP är 

mycket svår att få grepp om. Att göra mer för mindre är kanske den definition som 

enklast sammanfattar begreppet (Womack & Jones, 2003). Trots rådande oklarhet 

kring begreppets definition är den generella uppfattningen att LP är en 

produktionsstrategi som inkluderar olika typer av styrnings- och ledningsmetoder 

vilka syftar till att öka värdeskapandet genom att eliminera aktiviteter som förbrukar 

                                                 
1
 "Jidoka" innebär att fel aldrig får passera till nästkommande arbetsstation och att människan frigörs från 
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resurser men inte skapar värde för kunden (Womack & Jones, 2003; Womack et al, 

2007; Liker, 2009; Woehrle och Abou-Shady, 2010; Maskell et al, 2012). Detta är 

den definition av LP som kommer att användas i studien.  

 

Grundidén i LP är att skapa värde, vilket avser de processer eller insatser som 

slutkunden är villig att betala för, och samtidigt eliminera de aktiviteter som inte är 

värdeskapande (Womack & Jones, 2003). Genom användandet av värdekedjor 

fokuserar LP på att effektivisera produktionsflödet så att produkterna i jämn takt 

förflyttas mot kunderna (Womack & Jones, 2003; Liker, 2009).  I syfte att ge en 

bättre och djupare förståelse för begreppet LP föreslår Arlbjørn & Freytag (2013) en 

uppdelning av begreppet i tre nivåer (Se figur 3-1). Den översta nivån uttrycker 

uppfattningen att LP i grund och botten handlar om att öka kundvärdet och reducera 

"waste" (Hines et al, 2004). Mellannivån innehåller Womack & Jones (1996) fem 

principer: Kundvärde, värdekedjor, flöde, kundorderstyrd produktion och perfektion. 

Den tredje nivån består av olika metoder och tekniker som i huvudsak tagits från JIT, 

"Total Quality Management" (TQM)
2
 samt "the Theory of Constraints" (TOC)

3
. 

 

    Figur 3-1: Uppdelning av Lean Production i tre nivåer 

                     (Källa: Inspirerad av Arlbjørn & Freytag, 2013, s. 177) 

                                                 
2
 Se Hellsten & Klefsjö (2000) för beskrivning 

3
 Se Mabin & Balderstone (2003) för beskrivning 

 
Filosofi: 

Reducering av "waste" 
Skapa kundvärd 

Principer: 
1. Fastställa värde  ur kundernas perspektiv  

2. Identifiera värdekedjan, eliminera icke-
värdeskapande aktiviteter. 

3. Skapa ett kontinuerligt flöde för de 
värdeskapande aktiviteterna 

4. Enbart tillverka  efter kundorder 
5. Eftersträva perfektion genom att kontinuerligt 

eliminera "waste" 

Metoder & Tekniker 
"Value stream mapping", "kanban", kundorderstyrd produktion, 

minska omställningstider, takttid, "Total preventive maintenance", 
produktionstavlor, kontinuerliga förbättringar, "kaizen", utjämning av 

efterfrågan, "heijunka", "overall equipment effectiveness" etc. 
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3.1.3 Principer för Lean Production 

I denna studie ses LP som bestående av åtta grundläggande principer. Principerna är 

en kombination av de principer som presenteras av Womack & Jones (2003) och 

Åhlström & Karlsson (1996). De åtta principerna, som förklaras nedan, är:  

 Kundvärde 

 Värdekedjor 

 Flöde 

 Kundorderstyrd produktion 

 Eliminering av ickevärdeskapande aktiviteter 

 Kontinuerliga förbättringar 

 Flerfunktionella arbetsgrupper 

 Decentraliserad ansvarsfördelning 

     En viktig utgångspunkt i LP är att värde definieras av slutkonsumenten. Värde 

uttrycks därför som en specifik produkt, aktivitet eller tjänst som med ett specifikt 

pris vid en specifik tidpunkt uppfyller kundens behov (Womack & Jones, 2003). 

Inom LP omstruktureras därför produktionen i värdekedjor, vilket avser alla 

aktiviteter som krävs för att designa, beställa, tillverka och leverera en specifik 

produkt till kund (Womack & Jones, 2003). Detta görs i syfte att exponera de icke-

värdeskapande aktiviteterna ("muda") som finns i processen för att leverera 

produkter till kund och vidta åtgärder för att eliminera denna typ av slöseri (Womack 

& Jones, 2003).  

 

En annan princip för LP är strävan efter att produkterna ska flöda från orderingång 

till leverans utan stopp, spill eller omarbeten.  Detta innebär enligt Womack & Jones 

(2003) att frångå den traditionella organiseringen efter funktion eller avdelning mot 

en mer övergripande och kundfokuserad organisering efter värdeflödet. Tillverkning 

i celler (där varje cell innehåller alla de resurser som krävs för att tillverka en viss 

produkt) används ofta inom LP. För att möjliggöra ett jämt flöde av produkter genom 

fabriken och till kund används enstycksflöden eller kontinuerligt flöde istället för den 

traditionella batch-tillverkning. Tonvikten förflyttas från effektivitet i enskilda 

moment och maskiner till total effektivitet i värdekedjan (Womack & Jones, 2003). 

För att underlätta ett kontinuerligt flöde används enligt Åhlström & Karlsson (1996) 
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ett "dragande", eller behovsstyrt
4
, produktionssystem. Produktionen initieras av kund 

genom kundorder där kunden sedan "drar" produkterna genom 

distributionskanalerna. Traditionella produktionsmetoder tenderar att trycka ut 

produkter genom produktionen i hopp om att kunderna kommer köpa det som 

produceras. Vid denna typ av produktionsplanering används ofta ett MRP-system vid 

produktionsplaneringen, vilket enligt Maskell et al (2012) kan ses som ett ”push”-

system. För att underlätta en kundorderstyrd produktion används ofta styrkort, så 

kallade "Kanban"-kort. Processen initierats av kundens efterfråga och varje steg 

uppströms i värdekedjan initieras, eller dras, från aktiviteten nedströms med hjälp av 

"Kanban"-kort. Inom LP förespråkas också produktionsutjämningar (Heijunka) med 

avseende på både volym och produktmix. Vid tillämpandet av "Heijunka" sker inte 

tillverkning efter det faktiska inflödet av kundorder utan produktionen jämnas ut, 

baserat på "Kanban" och takttiden, så att samma mix och antal görs varje dag 

(Womack & Jones, 2003; Liker, 2009). Takttid kan ses som måttet på kundens 

efterfråga och beräknas genom den tillgängliga produktionstiden dividerat med 

hastigheten på kundernas efterfrågan. Huvudsyftet med användandet av takttid är att 

matcha produktionshastigheten med kundernas efterfrågan för att förhindra över- 

eller underproduktion samt skapa ett jämt flöde. (Womack & Jones, 2003; Liker, 

2009; Maskell et al, 2012) 

 

Enligt Åhlström & Karlsson (1996) är ett stort syfte med LP att använda mindre 

resurser jämfört med "traditionella" produktionsstrategier. En grundläggande princip 

för att uppnå detta är elimineringen av ickevärdeskapande aktiviteter, alltså allt som 

inte bidrar till kundvärde som exempelvis lagerhållning, transportering och onödiga 

förflyttningar (Ohno, 1988). Elimineringen av slöseri sker kontinuerligt, vilket 

innebär att produktionssystemet genomgår kontinuerliga förbättringar (Åhlström & 

Karlsson, 1996; Womack & Jones, 2003). Womack & Jones (2003) menar att 

aktiviteterna i värdekedjan genomgår ständiga förbättringar genom användandet av 

"Kaizen", vilket innebär kontinuerlig, stegvis förbättring av aktiviteter för att skapa 

mer värde med mindre "muda".  

 

                                                 
4
 Behovsstyrd produktion är motsatsen till prognosstyrd produktion.  
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Enligt Åhlström och Karlson (1996) är användandet av flerfunktionella arbetsgrupper 

ett framträdande inslag inom LP. Detta innebär att anställda inom arbetsgruppen kan 

utföra många olika arbetsuppgifter. Arbetsgrupperna är ofta organiserade efter 

produktionscellerna och varje grupp ansvarar för att utföra alla uppgifter inom den 

delen av produktionsflödet. Vidare menar Åhlström & Karlsson (1996) att det inom 

LP förespråkas en decentraliserad ansvarsfördelning, vilken uppmuntrar anställda till 

högre delaktighet och engagemang.   

 

    Principerna kan sammanfattas med de begrepp som benämns i tabell 3-1. Tabellen 

innehåller begrepp som karaktäriserar LP och bygger på en grundlig genomgång av 

erkända författare inom LP
5
. 

 
Tabell 3-1: Begrepp och metoder förknippade med Lean Production  

  (Källa: Egen sammanställning) 

Författare Womack & 
Jones (1996) 

Womack et al 
(1990) 

Liker 
(2004) 

Ohno 
(1988) 

Monden 
(1983) 

Shingo 
(1981) 

Syfte 
 

Tillverka 
produkter som 
tillfredsställer 

kundernas 
förväntningar 

Enstycks-
flöde 

Kostnads-
reducering 

Eliminera 
slöseri och 
kostnader 

Kostnads-
reduceringar 

genom 
eliminering av 

slöseri 

Kaizen/ 
Ständiga 

förbättringar 

X X X X X 

JIT-produktion X X X X X 

Kanban/ 
behovsstyrd 
produktion 

X X X X  

Produktions-
utjämning/ 
"Heijunka" 

X X X X X 

Process-
tillverkning 

X X X X X 

Produktion i 
små serier 

 X X X X 

Taktad 
produktion 

 X  X X 

Standardiserat 
arbete 

 X X X X 

Visuell styrning  X X X X 

Eliminering av X X X X X 

                                                 
5
 Vissa författare använder begreppet TPS. 
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slöseri 

Minskning av 
lager 

X X X X X 

Automatisering 
/"Jidoka" 

 X  X X 

Arbete i team X X X   

"Value Stream" X X    

Reducering av 
omställningstid 

X X X X X 

Reducering av 
ledtider 

 X  X  

 

 

3.2 Ekonomistyrning och förändring 

Eftersom denna studie handlar om hur införandet av en ny produktionsfilosofi 

påverkar ekonomistyrningen är det nödvändigt att först diskutera innebörden av 

begreppet ekonomistyrning. En traditionell definition av ekonomistyrning är att den 

omfattar den del av företagets styrsystem som är direkt inriktad på ekonomiska mål 

och innebär processen att identifiera, mäta, ackumulera, analysera, förbereda, tolka 

och kommunicera information i syfte att uppfylla organisationens mål (Paulsson et 

al, 2000). Definitionen är väl överensstämmande med Almqvist et al (2012) vilka 

uttrycker att ekonomistyrning handlar om att planera och följa upp verksamheten så 

att välgrundade beslut kan fattas i relation till företagets mål, strategier och visioner. 

Antony & Govindarajan (2007) menar att ekonomistyrningen syftar till att styra 

företag med hjälp av valda strategier för att uppnå finansiella mål, vilket bland annat 

görs genom användandet av formella styrmedel så som budgetering, kalkylering, 

redovisning och prestationsmätning. I denna studie avses ekonomistyrningen 

innehålla all den information som samlas in för att bedöma företagets prestationer 

och för att styra framtida handlande. 

 

Flera författare har konstaterat att förändringar av företags strategier leder till 

förändringar i ekonomistyrningen. (Chenhall & Langfield-Smith, 1998; Perera et al 

1997). Baines & Langfield-Smith (2003) empiriskt förankrade forskning tyder på att 

det finns ett betydande samband mellan strategiförändringar och förändringar av 

ekonomistyrningen. Detta påvisades även av Nicolaou (2003) som i sin studie på 604 

tillverkande företag i USA fann en direkt koppling mellan organisationers strategier 

och ekonomistyrning. Studien visade att utformningen av ekonomistyrningen spelar 



  

 

25 

en avgörande faktor vid implementeringar av strategier. Även Callen et al (2005) och 

Cadez et al (2008) påvisade att kompletterande förändringar av ekonomistyrningen 

är avgörande för en framgångsrik implementering och användning av nya strategier.  

Vidare tyder forskningen på att de kompletterande förändringarna i 

ekonomistyrningen kommer leda till att företag presterar bättre (Baines & Langfield- 

Smith, 2003). Detta påvisas även av Abdel Al & McLellan (2013) som menar att en 

kompletterande ekonomistyrning som stödjer den valda strategin leder till bättre 

operationella prestationer. Även andra studier (Fullerton & McWatters, 2002; 

Kennedy & Widener, 2008; Fullerton & Kennedy, 2009) föreslår att en framgångsrik 

implementering av företags strategier kräver överensstämmande förändringar i 

ekonomistyrningen. Eftersom ekonomistyrningen genererar den nödvändiga 

informationen för beslutsfattande och styrning menar författarna att en framgångsrik 

implementering och användning av olika strategier kräver ett kompletterande besluts- 

och styrsystem.  

 

Flertalet forskare har studerat sambandet mellan användningen av LP-strategier och 

utformningen av ekonomistyrningen. Exempelvis Sprinkles (2000) fann att 

användandet av en JIT-strategi leder till förändringar som bör reflekteras i 

ekonomistyrningen. Även Fullerton & McWatters (2002) påvisar att införandet av 

JIT-strategier är i behov av överensstämmande beslut- och styrsystem och 

konstaterar att användandet av ickefinansiella prestationsmått är relaterade till en 

framgångsrik JIT-implementering. Fullerton & Kennedys (2004) forskning tyder 

också på att ekonomistyrningen har en framträdande roll i LP-omvandlingen och att 

den blir viktig för användningen. Sammantaget kan sägas att det genom empiriskt 

förankrad forskning har konstaterats att företag förändrar sin ekonomistyrning till 

följd av användandet av LP vilket bör tyda på att den traditionella 

ekonomistyrningen är otillräcklig inom dessa miljöer (Sprinkles, 2000; Fullerton & 

McWatters, 2002; Kennedy & Widener, 2008; Fullerton et al 2013). I nästkommande 

kapitel beskrivs därför vad som karaktäriserar den traditionella ekonomistyrningen 

och varför den inte är tillräcklig vid användandet av LP.   

 

3.2.1 Traditionell ekonomistyrning  

Den traditionella ekonomistyrningen, med stor fokusering på ekonomiska mål av 

typen lönsamhet och vinst, är utformad för att stödja traditionella styrnings- och 
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ledningsmetoder. Den traditionella ekonomistyrningen är vanligen toppstyrd och 

karaktäriseras enligt Olve & Samuelsson (2008) av användandet av budget, 

ansvarsenheter, avvikelseanalyser, standardkostnader och finansiella mått. 

Traditionella företag, med fokus på massproduktion och skalfördelar, producerar så 

mycket output som möjligt i varje del av organisationen som en universal strategi för 

att uppnå minsta möjliga kostnad. Enligt DeBusk (2012) eftersträvas att optimera 

arbetseffektiviteten och maskinutnyttjandet genom att hålla anställda och maskiner 

sysselsatta oavsett om produktionen behövs eller ej. Detta eftersom en större 

produktmassa absorberar mer indirekta kostnader, vilket ger illusionen av att 

totalkostnaden minskar. Det traditionella sättet att styra verksamheten bygger således 

på antaganden om att vinst uppnås genom fullt utnyttjande av resurser och att all 

form av överkapacitet inte är önskvärd. (Stenzel, 2007)  

 

Flera författare (exempelvis Fullerton & McWatters, 2002; Kennedy & Widener, 

2008; Maskell et al, 2012; Fullerton et al 2013) menar att den traditionella 

ekonomistyrningen är otillräcklig för att stödja moderna produktionsfilosofier som 

LP. Den traditionella ekonomistyrningen är utformad för att stödja traditionella 

styrnings- och ledningsmetoder men när företag implementerar LP förändras många 

grundläggande principer för verksamhetsstyrningen och de traditionella 

redovisnings-, styrnings- och mätmetoderna blir således olämpliga (Maskell et al, 

2012). Maskell et al (2012) menar att den traditionella ekonomistyrningen i sig inte 

är felaktigt utan att problemet är att den är utformad för att stödja massproduktion. 

Nedan redogörs för fem problemområden som forskare menar uppstår när den 

traditionella ekonomistyrningen används i kombination med LP: 

 

Fel mätetal: Flera författare (exempelvis Stenzel, 2007; Maskell & Kennedy, 2007; 

DeBusk, 2012) menar att det inom den traditionella massproduktionen enbart 

används ett fåtal enkla styrvariabler/nyckeltal, vanligen arbetseffektivitet och 

maskinutnyttjande, för att utvärdera prestationerna i produktionen. Dessa mätetal 

uppmuntrar till batch-produktion och höga lagernivåer, och uppmanar således till 

beteenden som är kontraproduktiva vid användandet av LP. (Maskell & Kennedy, 

2007; Maskell et al, 2012)  
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Fel Kostnader och fullständig kostnadsfördelning: Den traditionella 

ekonomistyrningen fokuserar på beräkningar av produktkostnader, ofta genom 

användandet av någon form av påläggs- eller aktivitetsbaserad kalkylmetod, som 

används för beslutsfattande och prissättning (Carnes & Hedin, 2005). Eftersom 

produktionen i LP är uppbyggd efter värdekedjor blir det inom dessa verksamheter 

viktigare att se till de kostnader som uppkommer i hela värdeflödet snarare än de 

kostnader som uppkommer för enskilda produkter (Carnes & Hedin, 2005; Maskell 

& Kennedy, 2007; Maskell et al, 2012). Maskell & Kennedy (2007) och Baggaley & 

Maskell (2003) har också påvisat att den fullständiga kostnadsfördelningen som 

eftersträvas i kalkylmetoderna kan leda till felaktigt beslutsfattande, exempelvis vid 

prissättning, orderhantering, produktlönsamhet, tillverka/köpa etc.   

 

Komplicerade redovisningssystem: De traditionella redovisningssystemen består 

enligt Maskell et al (2012) av stora komplexa processer som kräver icke-

värdeskapande arbete och således bör elimineras, exempelvis hänförs detaljerad 

spårning av arbete och material till varje arbetsorder. Huntzinger (2007) menar 

dessutom att de traditionella systemen är så komplexa och tidskrävande att de inte 

kan underhållas korrekt.  

 

Obegriplig och oaktuell information: Maskell & Kennedy (2007) menar att få 

personer förstår de finansiella rapporter, innehållandes begrepp som "overhead 

absorbering" och vinstmarginal, som genereras och används inom den traditionella 

ekonomistyrningen. Eftersom LP uppmuntrar till att alla anställda ska vara delaktiga 

och fatta egna beslut krävs tydliga och begripliga rapporter (Maskell & Kennedy, 

2007). Huntzinger (2007) menar dessutom att den traditionella ekonomistyrningen 

tillhandahåller informationen för sent för att ha en signifikant eller direkt påverkan 

på verksamheten.  

 

Kontroll av de ekonomiska konsekvenserna av LP: Flertalet författare (exempelvis 

Cooper & Maskell, 2008; Maskell et al, 2012; DeBusk, 2012) menar att den 

traditionella ekonomistyrningen inte kan identifiera de ekonomiska konsekvenserna 

av införandet av LP. Exempelvis visar traditionella rapporter lönsamhetsminskningar 

när lagret minskar och eftersom LP leder till lagerreduceringar visar de finansiella 
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rapporterna ett minskat resultat. Trots att den operativa verksamheten påverkas 

positivt av implementeringen av LP tyder såldes de finansiella rapporterna på att 

verksamheten påverkas negativt. (Cooper & Maskell, 2008)  

 
3.2.2 Krav på förändrad ekonomistyrning 

Flera författare (exempelvis Åhlström & Karlsson, 1996; Fullerton & McWatters, 

2002; Baggaley & Maskell, 2003; Stenzel, 2007; Kennedy & Widener, 2008; 

Maskell et al, 2012; Fullerton et al, 2013) har påvisat behovet av att förändra 

ekonomistyrningen när verksamheter processorienterats och nya 

produktionsfilosofier implementeras. Vissa forskare (Fullerton & McWatters, 2002; 

2004; Baines & Langfield-Smith 2003; Maskell et al 2012) menar att 

ekonomistyrningen måste förändras för att erhålla maximal effekt av 

produktionsfilosofin och för att de finansiella fördelarna ska göra sig tydliga.  

Huntzinger (2007) och Kennedy & Widener (2008) förklarar att den främsta 

anledningen till att ekonomistyrningen måste förändras är att införandet av LP leder 

till olika former av verksamhetsförändringar. Detta leder enligt Huntzinger (2007) till 

behovet av en förändrad ekonomistyrning eftersom dessa verksamhetsförändringar 

kräver andra behov och metoder för styrning. Medan den traditionella 

styrningsfilosofin fokuserar på att organisera och styra verksamheten efter de olika 

produktionsavdelningarna syftar styrningen inom LP till att identifiera värdeflödet 

för att förbättra arbetsflödet som krävs för att möta kundernas behov (Baggaley & 

Maskell, 2003). Stenzel (2007) hävdar därför att ekonomer i Lean-organisationer 

måste ha en förståelse för vad som styr och reglerar produktionen vid användandet av 

LP innan de kan utveckla en förenlig ekonomistyrning. Även Fullerton & McWatters 

(2004) forskning tyder på att sofistikerade produktionsfilosofier kräver en 

kompletterande ekonomistyrning. Författarna menar att ekonomistyrningen ska 

stödja avancerade produktionsstrategier genom att tillhandahålla integrerad 

information för att tolka och utvärdera aktiviteter som har påverkan på strategiska 

prioriteringar. Införandet av avancerade produktionsfilosofier förslår en förflyttning 

från ett kortsiktigt, finansiellt produktfokus mot ett modifierat, ickefinansiellt och 

processorienterat fokus som är överensstämmande med operativa strategier (Daniel 

& Reitsperger, 1991) och samtidigt integrerar aktiviteterna med strategiska 

prioriteringar (Chenhall & Langfield-Smith, 1998). 
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För att företag ska få till stånd en effektiv kundanpassning menar Huntzinger (2007) 

att ekonomistyrningen, ur styrsynpunkt, måste underordnas styrvariablerna i 

produktionen. Detta är överensstämmande med Åhlström och Karlsson (1996) som i 

sin forskning påvisat att den traditionella ekonomistyrningen oftast har en negativ 

påverkan på implementeringen och användningen av LP och att ekonomistyrningen 

därför måste anpassas efter den nya produktionsfilosofin.  

 

Maskell (1996) och Jenson et al (1996) var bland de första forskarna att studera 

anpassningen av ekonomistyrningen med principerna för LP. Med hjälp av flera 

fallstudier inom olika industrier fann Jenson et al (1996) att företag som anpassar sin 

ekonomistyrning för att stödja moderna produktionsfilosofier uppvisar följande 

egenskaper: Integration mellan företagskultur och produktionsfilosofi; Förståelse för 

LP och dess påverkan på ekonomistyrningens prestationsmått; Betoning av 

kontinuerliga förbättringar av ekonomistyrningen; Strävan efter att eliminera slöseri 

inom ekonomistyrningen, samt; Främja en proaktiv ekonomistyrningskultur. 

 

Jensons et al (1996) forskning ger en bra förståelse för vilka förändringar 

ekonomistyrning måste genomgå för att stödja avancerade produktionsfilosofier. En 

styrningsfilosofi, innehållandes ovan nämnda egenskaper, som har uppvisat en 

övertygande anpassning till principerna för LP är "Lean Accounting" (LA). (Maskell 

& Kennedy, 2007; DeBusk, 2012; Maskell et al, 2012)   

 

3.3 Ekonomistyrning i Lean-miljöer 

Ekonomistyrning i Lean-miljöer har av många författare fått samlingsnamnet LA. 

Kennedy & Widener (2008) definierar LA som ett förenklat ekonomistyrningssystem 

som tillhandahåller aktuell, korrekt och förståelig information för att stödja en Lean-

omvandling och förbättra beslutsfattandet. Vidare menar Stenzel (2008) att LA 

eftersträvar en förflyttning från traditionell ekonomistyrning till att mäta och 

motivera de nya mål och syften som uppkommit i samband med införandet av LP.  

Maskell et al (2012) menar att det finns två huvudsakliga inriktningar för LA. Den 

första är att effektivisera redovisnings-, styrnings- och mätningsprocesserna genom 

att eliminera slöseri, frigöra kapacitet och påskynda processerna. Den andra 

inriktningen av LA är att grundligt förändra företagets redovisnings-, styrnings- och 
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mätningsprocesser i syfte att: stödja LP förändringar och förbättringar; tillhandahålla 

lämplig information för beslutsfattande och styrning; korrekt bedöma de finansiella 

konsekvenserna av LP förändringarna; ge en förståelse för kundvärde och; göra 

processerna i sig själva enkla, visuella och resurssnåla. (Maskell et al, 2012)  

 

Genom en fallstudie har Kennedy & Widener (2008) utformat ett ramverk (Se figur 

3-2) för hur företag som anammat LP kan integrera Lean-filosofin i hela 

organisationen genom att utforma ett styrsystem som är kompatibelt med LA. 

Författarnas ramverk behandlar områdena produktion, organisationsstruktur, 

ekonomistyrningsrutiner, beteende- och resultatstyrning samt sociala mekanismer. 

Författarna delar upp modellen i två steg där det första steget beskriver 

produktionsstrategins påverkan på organisationsstrukturen, beteendet i den 

byråkratiska styrningen och de sociala mekanismerna. Det andra steget behandlar 

LPs påverkan på ekonomistyrningsrutinerna och resultatstyrning samt hur 

organisationsstrukturen påverkar ekonomistyrningsrutinerna som i sin tur ger 

ytterligare effekt på de sociala mekanismerna och beteendestyrningen.   

  

 
Figur 3-2: Teoretiskt ramverk för ekonomistyrningen 

                        (Källa: Översatt från Kennedy & Widener, 2008, s. 313) 
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Kennedy och Wideners (2008) studie tyder på att implementeringen av LP har en 

direkt påverkan på organisationsstrukturen då författarna fann att införandet av LP 

innebar en förändring från traditionell funktionsstruktur, som bygger på principer 

som gynnar massproduktion, till att organisera produktionen efter celler. Varje cell 

ingår i en värdekedja som innefattar alla anställda som bidrar till produkten. Enligt 

Kennedy och Widener (2008) bidrar denna struktur till en ökad flexibilitet och en 

ökad förmåga att tillgodose förändringar i kundernas efterfråga. Till följd av detta 

påvisar författarna behovet av kommunikationsförändringar då arbetsuppgifterna 

fördelas annorlunda. Författarnas studie tyder också på att LP ökar behovet av 

ledares och anställdas engagemang och delaktighet och att beteendestyrningen därför 

bör förändras. Maskell och Kennedy (2007) ger medhåll till detta då de menar att LP 

förespråkar en plattare organisation där ansvar fördelas ut i organisationen. Kennedy 

och Widener (2008) fann också att företag använder standardiserade arbetssätt och 

rutiner i syfte att uppnå högre kvalitet, bättre flöde i produktionen och incitament till 

att lösa flaskhalsar. Ramverket tyder också på att företag utformar de sociala 

mekanismerna i syfte att påverka personalens beteende i den riktningen som 

ledningen vill att de ska arbeta. Personalen ska arbeta mot att ständigt söka 

förbättringar, där utgångspunkten är att anställda ansvara för kvaliteten. Vidare 

menar författarna att resultat och information bör presenteras grafiskt på 

produktionstavlor, vilket underlättar personalens förståelse för resultat och 

prestationsmått. Kennedy och Widener (2008) menar även att utbildning av 

personalen är viktigt för att de ska förstå hur deras handlande påverkar 

organisationen.  

 

I det andra steget i modellen beskriver författarna LPs påverkan på 

ekonomistyrningsrutinerna och resultatstyrningen och att det ger ytterligare effekt på 

de sociala mekanismerna och beteendestyrningen. Kennedy och Widener (2008) fann 

att företaget förändrade sina ekonomistyrningsrutiner till att fokusera på de faktiska 

kostnaderna istället för standardkostnader och prognoser.  Införandet av LP bidrar 

även till att ekonomistyrningsrutinerna måste fokusera på de mål som eftersträvas 

med initiativet. I modellen påvisar även författarna ett samband mellan 

organisationsstrukturen och prestationsmätningen. Detta då uppdelningen i celler 
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kräver nya prestationsmått, något som också påvisats av Maskell et al (2012). Detta 

innebär att prestationsmått används på både ledningsnivå och operativ nivå. 

 

Fullerton et al (2013) bygger vidare på Kennedy och Wideners (2008) ramverk 

genom att undersöka en strukturell ekvationsmodell som ger bevis på i vilken 

utsträckning en LP användning är relaterad till olika ekonomistyrningsmetoder. 

Genom att undersöka 244 amerikanska företag som implementerat LP ger författarna 

några av de första empiriska bevisen av ekonomistyrningens utformning och 

användning i Lean-miljöer. Författarna fann att när implementeringen av LP-

strategin intensifieras förändrar organisationer sin ekonomistyrning genom att 

förenkla sina interna rapporteringssystem, eliminera lagerspårning och fördelning av 

indirekta kostnader samt ökar användandet av VSC. (Fullerton et al, 2013)  

 

En övergripande bild av den befintliga litteraturen är att LA tillhandahåller den 

nödvändiga informationen för beslutsfattande och styrning i LP-miljöer genom 

användandet av visuella prestationsmått och en fokusering på LP-principer som 

värde, kontinuerligt flöde och "Kaizen" i ekonomistyrningsmetoderna. (Maskell & 

Baggaley, 2006; Maskell & Kennedy, 2007; Kennedy & Widener, 2008; Fullerton & 

Kennedy, 2009, Maskell et al 2012) Enligt Maskell et al (2012) kräver LA inte de 

traditionella ekonomistyrningsmetoderna som exempelvis standardkostnader, ABC-

kalkylering, avvikelseanalyser, kostnadsprissättning samt förvirrade och olägliga 

finansiella rapporter. Inom LA förespråkas istället visuell styrning, Lean-fokuserade 

prestationsmått, enkla resultaträkningar för värdekedjorna samt beslutsfattande och 

rapportering genom användandet av Box Score. (Maskell & Kennedy, 2007; Maskell 

et al, 2012; Fullerton et al, 2013) 

 
3.3.1 Mognadsfaser 

Som konstaterats innebär den nya ekonomistyrningen som förespråkas i LP-miljöer 

radikala förändringar av företags redovisnings-, styrnings- och prestations-

mätningssystem. Maskell et al (2012) menar att dessa förändringar måste 

introduceras med försiktighet eftersom de nuvarande systemen används för att 

upprätthålla finansiell kontroll i den operativa verksamheten. I syfte att säkerställa att 

implementeringen av LA inte äventyrar den finansiella kontrollen föreslår författarna 

därför en uppdelning av implementeringen av LA i tre mognadsfaser; “Lean Pilots”, 
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”Managing by Value Stream” och ”Lean Enterprise”. Vidare menar författarna att 

eftersom varje steg i LP-implementeringen behöver olika typ av information för 

beslutsfattande så är olika metoder och redskap inom LA lämpliga vid de olika 

mognadsfaserna. (Maskell et al, 2012)  

 

Tabell 3-2: Lean Production och Lean Accountings mognadsfaser  

 (Källa: Översatt, Maskell et al (2012), s. 27-28) 

Fas Lean Production Lean Accounting 

"
L

ea
n

 P
il

o
t"

 

 Träning/utbildning kring Lean 

principer 

 Inför Lean celler i 

produktionsprocessen 

 Pull-system/kanban 

 Standardiserat arbetssätt 

 Snabba omställningstider 

 Anställda kontrollerar kvaliteten 

 Nya prestationsmått i cellerna 

 Beräkna Lean förbättringarnas 

finansiella effekter 

 Eliminera många av de operationella 

transaktionerna 

 ”Backflushing” 

 Eliminera ”waste” från 

ekonomistyrningen 

 Kartläggning av värdekedjan 

 Identifiera de primära 

kostnadsdrivarna 

"
M

a
n

a
g
in

g
 b

y 
va

lu
e 

st
re

a
m

"
 

 Lean cellerna utbredda inom 

företaget 

 Visuella metoder används 

 Förbättringsgrupper införs 

 Kanban från leverantörer 

 Tillverkningen styrs utifrån 

värdekedjan 

 PIA och färdigvarulager är lågt 

och konstant 

 Prestationsmått på värdekedjanivå 

 Integrerade prestationsmått som 

speglar företagets strategi 

 VSC 

 Informationen från prestationsmåtten 

och VSC styr de ständiga 

förbättringarna 

 Utökad användning av VSC i syfte 

att öka kostnadsmedvetenheten  

 Integrera den finansiella planeringen 

med försäljning- och 

verksamhetsplanering 

 Produktions- och visuell styrning 

"
L

ea
n

 e
n

te
rp

ri
se

"
  Företaget styrs/organiseras 

utifrån värdekedjan 

 Utökat samarbete med 

leverantörer och kunder 

 Lean-tänket har applicerats i 

hela organisationen 

 Sökandet efter ständiga 

förbättringar är numera en del 

av företagskulturen 

 TC används för att förstå kundvärde 

och för att driva de ständiga 

förbättringarna 

 TC används i produktdesign för att 

länka kundvärdet till den operativa 

verksamheten 

 VSM och VSC utökas och inkluderar 

företagets leverantörer och kunder 

 De flesta inköps- och lagerkontroller 

elimineras 

 

 
3.3.2 Mognadsfas 1: ”Lean Pilot” 

De flesta företag startar sin Lean resa med omfattande utbildningar kring LP och dess 

olika principer vilket sedan följs upp av införandet av Lean-celler. Detta leder enligt 

Maskell et al (2012) och DeBusk (2012) till behovet av nya prestationsmått i 

tillverkningscellerna. Den första mognadsfasen karaktäriserar också av att företag 
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påbörjar arbetet med att identifiera och definiera verksamhetens värdekedjor och de 

primära drivarna av kostnaderna och prestationerna. I denna inledande fas påbörjas 

vanligen också arbetet med att eliminera ickevärdeskapande aktiviteter på 

ekonomiavdelningen. (Maskell et al, 2012) 

 
Prestationsmått i tillverkningscellerna 

Eftersom LA syftar till att tillhandahålla den information som behövs för 

beslutsfattande och styrning av de nya LP-processerna är det nödvändigt med nya 

prestationsmått för att stödja tillverkningscellerna. Enligt Maskell et al (2012) blir 

det nödvändigt med nya prestationsmått eftersom det behövs genereras information 

till andra mål som exempelvis kvalitet och flöde. Dessa prestationsmått samlas in, 

används och underhålls av personerna som arbetar i cellen. Prestationsmåtten 

presenteras visuellt och avspeglar de viktigaste stegen i Lean-implementeringen 

(Maskell et al 2012). Exempel på prestationsmått som används i tillverkningscellerna 

är: effektivitetsmåttet "Operational Equipment Effectiveness" (OEE), flödesmåttet 

"Day-By-The-Hour Report", lagermåttet "WIP-to-SWIP" och utbildningsmåttet 

"Cross-training". Nedan ges en förklaring till OEE, då detta mått enligt Maskell et al 

(2012) är det viktigaste måttet i tillverkningscellerna. Förklaring till övriga mått ges i 

Bilaga B. 

  

1. "Operational Equipment Effectiveness" 

OEE mäter maskiners förmåga att producera produkter i rätt tid och i rätt kvalitet. 

OEE är ett komplicerat mått då det består av tre olika attribut från maskinerna. OEE 

beräknas genom att multiplicera utrustnings tillgänglighet, effektivitet och kvalitet. 

Utrustningens tillgänglighet visar utrustningens procentuella tidsanvändning av den 

totala tillgängliga tiden. Effektiviteten mäter maskinens produktionsgrad och 

kvaliteten mäts som procentandelen av de produkter som tillverkas i cellerna utan 

omarbete, spill och reparationer, vilket även kallas "First-Time-Through" (FTT). 

FTT syftar till att mäta i vilken utsträckning processerna producerar produkten rätt 

första gången. Måttet kan ses som effektiviteten av processernas standardiserade 

arbetssätt. (Maskell et al, 2012) 
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Kartläggning av värdekedjan 

Enligt Braglia et al (2006) är "Value Stream Mapping" (VSM) ett av de bästa 

verktygen för att kartlägga en produktionsprocess eller värdekedja och identifiera 

dess viktigaste faktorer. Kartorna visar alla steg för informationen och materialet 

som krävs för att skapa värde för kunderna. Kartläggningen syftar även till att påvisa 

ickevärdeskapande aktiviteter i värdekedjan. VSM bidrar till ett antal fördelar: 

Kartläggningen utgör en grund för implementeringen av LP, de relaterar den interna 

tillverkningsprocessen till hela fabrikens värdekedja, den visar både material- och 

informationsflödet samt kopplar samman produktionsplaneringen och 

efterfrågeprognoser med schemaläggning av produktionen. (Braglia et al, 2006)  

 

3.3.3 Mognadsfas 2: ”Managing by Value Stream” 

Mognadsfas 2 karaktäriseras enligt Maskell et al (2012) av att implementeringen av 

LP-principerna är utbredd inom företagets värdekedjor. Utbredningen av LP-

principerna innebär att processerna styrs operativt, lagernivåerna är låga och 

konsekventa, visuella metoder används för att planera, initiera och kontrollera 

produktionen och det har även utvecklats en kultur kring att ständigt söka 

förbättringar. Eftersom värdekedjorna i denna fas antas vara väldefinierade betonar 

Maskell et al (2012) vikten av att införa prestationsmått för hela värdekedjan och 

användandet av "Value Stream Costing" (VSC). 

 

Prestationsmått för värdekedjan 

Kontroll och styrning av produktionsprocessen uppnås enligt Maskell & Baggaley 

(2006)  genom visuella prestationsmått på verkstadsgolvet och på värdekedjenivå. 

Prestationsmåtten för värdekedjan syftar till att följa värdekedjans resultat, initiera 

kontinuerliga förbättringar av värdekedjorna och att skapa ett sätt att utvärdera och 

bedöma fördelarna med LP. Eftersom det i denna fas införs förbättringsgrupper i 

värdekedjorna, bestående av chefer och anställda inom värdekedjan, krävs det enligt 

Maskell & Baggaley (2006) nya nyckelindikatorer som förbättringsgrupperna kan 

följa. Uppföljningarna görs ofta med hjälp av visuella produktionstavlor. (Maskell & 

Baggaley, 2006; Maskell et al, 2012)  

 

Enligt Maskell et al (2012) är ett klassiskt dilemma att chefer på kort sikt inte 

upplever att de operativa förbättringarna som LP leder till inte följs av finansiella 

förbättringar. Då chefer inte kan se de finansiella fördelarna med LP menar 
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författarna att cheferna fattar beslut som underminerar Lean-omvandlingen. Flera 

författare (Maskell & Baggaley, 2006; Maskell & Kennedy, 2007; Maskell et al, 

2012) förespråkar därför användandet av ett så kallat "Box Score" (BS) för att kunna 

koppla de operativa förbättringarna som LP innebär till de finansiella förbättringarna. 

Exempelvis menar både Maskell et al (2012) och Woehrle & Abou-Shady (2010) att 

BS ger en bra indikation på de finansiella förbättringarna som LP bidrar till. 

 

Box Score 

BS är en sammanställning av de operativa-, finansiella- och kapacitetsresultaten av 

LP i en tabell (Maskell et al 2012). De Busk (2012) beskriver BS som en 

sammanfattning av ett antal prestationsmått i värdekedjan som är i linje med 

organisationens strategi. Författaren menar vidare att BS synliggör de operativa och 

finansiella prestationerna samt kapacitetsutnyttjandet i värdekedjan och beskriver på 

ett strukturerat sätt hur LP skapar värde (De Busk, 2012). Den enkla och kraftfulla 

informationen som erhålls genom BS kan enligt Maskell & Baggaley (2006)  

användas vid det rutinmässiga beslutsfattandet. Vidare menar Maskell et al (2012) att 

det vanligtvis används ett standardformat för BS och att alla beslut relaterade till en 

viss värdekedja presenteras genom styrkortet, vilket leder till att operationell och 

finansiell information är konsekvent och begriplig. Författarna menar vidare att BS 

mäts, underhålls och används av flödescheferna och förbättringsgrupperna för att 

övervaka och förbättra värdekedjorna.  

 

A. Operativa prestationer 

Följande prestationsmått inom värdekedjan är indikatorer på de operativa effekterna 

av implementeringen av LP (Maskell et al 2012): 

 

1. ”Dock-to-Dock Days” mäter materialets flöde genom värdekedjan och är således 

den tid det tar från mottagandet av råmaterialet till leverans av den färdiga 

produkten till kund.  

2. Leveransprecision mäter i vilken utsträckning rätt produkt har skickats i rätt tid 

till rätt kvalitet. 

3. ”First-time-through” är ett kvalitetsmått som syftar till att mäta i vilken 

utsträckning processerna producerar produkten rätt första gången.  
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4. Produktion per anställd visar det värde som skapats samt produktiviteten i 

värdekedjan. 

5. Genomsnittlig kostnad per produkt visar den totala kostnaden för värdekedjan, 

under en viss period, dividerat med antalet levererade produkter. 

 

B. Finansiella prestationer 

Den finansiella datan i BS visar hur LP-förändringarna påverkar det finansiella 

resultatet. Informationen som används för att utvärdera de finansiella effekterna av 

LP genereras genom "Value Stream Costing" (VSC) (Se nedan). De finansiella 

effekterna som visas i BS består av fem poster och är vanligen de poster som anses 

viktigast av ledningen. Dessa mått påvisar värdekedjans finansiella prestation och 

består oftast av lagervärdet, intäkter, materialkostnader, omvandlingskostnader samt 

värdekedjans vinst. (Maskell et al, 2012) 

 

C. Kapacitets utnyttjande 

Informationen kring kapaciteten visar LPs påverkan på utnyttjandet av företagets 

kapacitet. Maskell et al (2012) delar upp resurserna i två kategorier, anställda och de 

timmar som de finns tillgängliga för arbete samt maskiner och de timmar som de är 

tillgängliga för tillverkning. Användningen av resurserna kan sedan delas in i tre 

olika kategorier:  

 

 Produktiv: den tiden arbetskraften eller maskinerna spenderar på 

tillverkning av produkter.  

 Icke produktiv: all annan tid som inte är värdeskapande, till exempel 

omarbetning, materialförflyttningar, inspektioner, underhåll och 

reparationer. 

 Tillgänglig: är den maskin- och arbetskraftstid som blir kvar efter 

redovisningen av produktiv och icke-produktiv tid. 

 
SOFP 

Enligt Maskell et al (2012) behöver inte Lean-förtag något komplext 

planeringssystem för detaljerad planering av produktionen. Planeringen i LP syftar 

till att förutse kundernas behov och att upprätta den kapacitet som krävs för att 
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tillgodose dessa behov och att tillhandahålla flexibiliteten som krävs för att hantera 

svängningar (Maskell et al, 2012). Enligt Maskell och Baggaley (2006) använder sig 

Lean-företag av metoden SOFP
6
, vilket är en planeringsprocess som upprättas på 

värdekedjenivå. Planerna är oftast över tolv månader vilken sedan bryts ner på 

månadsbasis för att avgöra vilka cykeltider, vilken produktionsnivå, antalet anställda 

och maskiner som krävs för att uppnå planeringen. Maskell et al (2012) menar att 

planeringsprocessen i SOFP är ett lagarbete mellan de olika delarna i värdekedjan. 

Då fokus i planeringen är på värdekedjan bidrar det till förståelsen bland de anställda 

att de måste arbeta tillsammans och samverkande inom värdekedjan för att bli 

framgångsrika. Maskell och Baggaley (2006) menar att då planerna uppdateras varje 

månad bidrar det till elimineringen av den slösaktiga årliga budgeten som många 

företag använder sig av, vilken snabbt blir inaktuell och är tidskrävande.  

 
Produktions- och visuell styrning 

När företag mognar i sina LP och LA metoder kommer Lean-principer som 

celltillverkning, kontinuerligt flöde, standardiserat arbete, anställdas delaktighet och 

produktionsutjämningar att implementeras i värdekedjorna. Tillverkningscellerna i 

värdekedjorna kommer att utvärderas och förbättras genom användandet av visuell 

styrning som består av prestationsmåtten för tillverkningscellerna och värdekedjorna. 

Kontinuerliga förbättringar motiveras och följs genom användandet av 

prestationstavlor över värdekedjan. Dessa visuella tavlor innehåller prestationsmått 

för värdekedjan (Se ovan) och information om förbättringsarbeten. Tavlorna 

uppdateras vanligtvis veckovis och används av förbättringsgrupperna för att 

identifiera förbättringsområden och övervaka förbättringar. Genom att hantera 

värdekedjorna på detta sätt förflyttas kontrollen och styrningen från 

ekonomiavdelningarna ut till produktionen, vilket ofta benämns produktionsstyrning. 

(Maskell et al, 2012).  

 
Value Stream Costing 

Rapporteringen av kostnader och lönsamhet görs enligt Maskell & Baggaley (2006) 

genom användandet av VSC. VSC är en kostnadskalkyleringsmetod där alla 

kostnader som uppkommer inom värdekedjan ses som direkta och ger således en 

enkel sammanfattning över kostnaderna i värdekedjan. VSC inkluderar enbart de 

                                                 
6
 Sales, Operations and Financial Planning 
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intäkter och kostnader som är direkt kopplade till värdekedjan. Kostnader som 

inkluderas i värdekedjekalkyleringen är maskinkostnader, materialkostnader, 

anläggningskostnader, arbetskostnader samt alla övriga kostnader som kan härledas 

till värdekedjan. (Maskell & Baggaley, 2006; Apreutesei & Arvinte, 2010)   

 

Genom att styra med värdekedjor utan allokeringar och specifika produktkostnader 

tillåter organisationer att förenkla sina kostnadssystem och på sikt eliminerar icke-

värdeskapande aktiviteter som spårning av arbete, material, PIA och färdiga 

produkter (De Busk, 2012). VSC tillhandahåller dessutom finansiell information som 

är begriplig för alla inom värdekedjan vilket leder till bättre beslutsfattande och 

uppmuntrar till delaktighet (Maskell & Baggaley, 2006; Apreutesei & Arvinte, 

2010). Maskell et al (2012) menar dessutom att VSC eliminerar behovet av 

standardkostnader och overhead allokeringar. Vidare menar författarna att 

användandet av VSC även eliminerar behovet av att veta kostnaderna för specifika 

produkter då prissättningsbeslut inte baseras på individuella produktkostnader. 

Informationen från VSC används till att skapa resultaträkningar för värdekedjorna 

samt en tabell över värdekedjornas prestationsmått. Resultaträkningen innehåller 

värdekedjans intäkter och material- och omvandlingskostnaderna. (Maskell & 

Baggaley, 2006; Maskell & Kennedy, 2007) 

 

3.3.4 Mognadsfas 3: ”Lean Enterprise” 

Den tredje fasen karaktäriseras av att företag utökar sin förståelse för värdekedjan 

och genom användandet av makro kartläggning förlänger den till att även inkludera 

externa partners. Under denna fas betonas ett bra samarbete med utomstående 

organisationer, inklusive kunder, leverantörer och andra företag. Då sökandet efter 

kontinuerliga förbättringar i denna fas anses vara en del av vardagen börjar arbetet 

med att eliminera externt ”waste” i värdekedjan. Eftersom det finns många 

ickevärdeskapande aktiviteter mellan en kund och en leverantör utvecklar företag 

tillsammans med sina leverantörer en direkt och effektiv kommunikation, vilket 

medför att produktionsplanering och lagerplanering blir onödig. De utvecklas även 

ett tillräckligt stort förtroende mellan företagen att fakturor och dokument kan 

elimineras. (Maskell et al, 2012) 
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Target Costing 

Target Costing (TC) är redskapet som används för att förstå hur företaget skapar 

kundvärde och vad som måste göras för att öka kundvärdet. (Maskell & Baggaley, 

2007) Maskell et al (2012) menar att TC används vid introduceringen av nya 

värdekedjor, nya produkter till existerande värdekedjor och för nuvarande produkter i 

nuvarande värdekedjor.  När företaget vet vilket värde de skapar för kunderna kan de 

sätta ett pris motsvarande det upplevda kundvärdet. (Zimina et al, 2012) 

 

3.4  Sammanfattning och analysmodell 

Företag har sedan 1980-talet påverkats av stora omvärldsförändringar som resulterat 

i högre konkurrens, mer aktiva konkurrenter och allt mer krävande kunder 

(Hiromoto, 1991). Många företag har till följd av detta infört produktionsstrategin LP 

(Baines & Langfield-Smith, 2003; Womack & Jones, 2003; Liker, 2009). LP är en 

produktionsstrategi som inkluderar olika typer av styrnings- och ledningsmetoder 

vilka syftar till att öka värdeskapandet genom att eliminera ickevärdeskapande 

aktiviteter (Womack & Jones, 2003; Womack et al, 2007; Liker, 2009; Woehrle och 

Abou-Shady, 2010; Maskell et al, 2012). Vi ser LP som bestående av de åtta 

principerna kundvärde, värdekedjor, flöde, kundorderstyrd produktion, eliminering 

av ickevärdeskapande aktiviteter, kontinuerliga förbättringar, flerfunktionella 

arbetsgrupper och decentraliserad ansvarsfördelning.  

 

Tidigare forskning tyder på att det finns ett betydande samband mellan 

strategiförändringar och förändringar av ekonomistyrningen (Perera et al, 1997; 

Chenhall & Langfield-Smith, 1998; Baines & Langfield-Smith, 2003) med innebörd 

att en framgångsrik implementering av strategier kräver överensstämmande 

förändringar i ekonomistyrningen (Fullerton & McWatters, 2002; Kennedy & 

Widener, 2008; Fullerton & Kennedy, 2009). Tidigare forskning som undersökt 

ekonomistyrningen i Lean-miljöer har konstaterat att den traditionella 

ekonomistyrningen inte är tillräcklig inom dessa miljöer och att företag därför måste 

förändra sin ekonomistyrning (Åhlström & Karlsson, 1996; Fullerton & McWatters, 

2002; Kennedy & Widener, 2008; Fullerton et al 2013). Exempelvis Huntzinger 

(2007) och Kennedy & Widener (2008) förklarar att behovet av en ny 

ekonomistyrning beror på att produktionsstrategin ger upphov till olika typer av 
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verksamhetsförändringar, vilka kräver andra behov och metoder för styrning. Med 

anledning av detta har det på senare år riktats uppmärksamhet åt 

ekonomistyrsystemet LA då det anses tillhandahålla aktuell, korrekt och förståelig 

information som stödjer LP-principerna och därmed förbättrar beslutsfattandet 

(Maskell & Baggaley, 2006; Kennedy & Widener, 2008; Stenzel, 2008; Maskell et al 

2012)  

 

Baserad på tidigare empirisk forskning inom området ekonomistyrning i Lean-

miljöer har vi integrerat olika teorier och därigenom skapat en analysmodell (se 

Figur 3-3). Analysmodellen kommer vi att använda för att analysera hur Gnutti har 

förändrat sin ekonomistyrning till följd av implementeringen av LP. Analysmodellen 

har stora likheter med Kennedy & Wideners (2008) ramverk och uttrycker att 

införandet av LP har direkt påverkan på organisationen och ekonomistyrningen. 

Modellen uttrycker också att de organisatoriska förändringarna som den nya 

produktionsstrategin ger upphov till har en direkt påverkan på ekonomistyrningen. 

Skillnaden mellan vår analysmodell och Kennedy & Wideners (2008) ramverk är att 

vi ser organisationsstruktur, beteendestyrning i form av standardiserade arbetssätt/ 

rutiner och sociala mekanismer i form av ansvarsfördelning som organisatoriska 

förändringar. Vi ser även resultatstyrningen, det vill säga systemet för prestations-

mätning, som en del av ekonomistyrningen.  
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Figur 3-3: Analysmodell  
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska material som vi har samlat in. Kapitlet 

inleds med allmän företagsfakta om Gnutti Powertrain AB. Efter detta beskrivs 

bakgrunden till Gnutti Powertrain ABs införande av Lean Production och de 

förändringar som den nya produktionsstrategin gett upphov till. Därefter förklaras 

hur Gnutti Powertrain ABs ekonomistyrning, i form av redovisning, budgetering, 

kalkylering och prestationsmätning, har förändrats till följd av införandet av den nya 

produktionsstrategin.  

 
4.1 Företagsfakta 

Gnutti Powertrain AB, före detta Finnveden Powertrain AB, ingår sedan 2007 i den 

italienska Gnuttikoncernen. Verksamheten är inriktad på tillverkning och försäljning 

av komponenter till fordonsindustrin främst för motorer och växellådor tillsammans 

med bromssystem. Gnutti har två tillverkningsenheter i Sverige vilka ligger i Alvesta 

och Kungsör. Fabrikerna hade år 2012 en omsättning på cirka 100 miljoner euro och 

totalt 400 anställda. Fabriken i Alvesta har cirka 230 anställda och är inriktad på att 

tillverka komplexa precisionskomponenter och delsystem för motorer och 

kraftöverföringar. Gnuttis kunder är främst den kommersiella fordonsindustrin vilka i 

huvudsak är tillverkare av dieselmotorer för bussar, lastbilar och anläggnings-

maskiner. Företagets huvudkunder inkluderar Scania, Volvo och Cummins. För 

verksamheten finns följande uttalade strategi och vision
7
: 

 

Strategi:  

"Your cooperation partner in developing and manufacturing of 

products for Valve Actuation and Fuel Injection to the global 

heavy duty diesel engine industry."  

 

Vision: 

"We shall be a World Class company in developing and 

manufacturing products for Valve Actuation and Fuel Injection 

to the heavy duty diesel engine industry."  

 

 

                                                 
7
 www.finnvedenpowertrain.com  
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4.2 Lean Production 

Gnutti startade sitt LP initiativ under 2008/2009 i samband med att de hade en Lean-

konsult som platschef. 2008/2009 års finanskris tvingade Gnutti till en fusion av 

flertalet anläggningar. Gnutti, som tidigare haft tillverkningsenheter i Alvesta, 

Torpsbruk, Moheda och Kungsör, förflyttade verksamheterna i Torpsbruk och 

Moheda samt den funktionsbaserade delen av produktionen i Kungsör till Alvesta. 

Ekonomichefen uttrycker det som,  

 

...en effekt av fusionen var att vi tvingades optimera verkstaden, både 

gällande golvytan och personalen, och således arbeta betydligt 

effektivare än tidigare. I syfte att uppnå detta införde vi produktions-

filosofin LP.  

 

Redovisningsansvarige menar vidare att,  

 

...implementeringen av LP var också till följd av den höga konkurrensen i 

branschen och för att överleva krävdes en hög effektivitet och då ansåg 

vi detta vara en lämplig metod.  

 

Enligt ekonomichefen har företagets LP initiativ lett till förändringar i företagets 

organisationsstruktur, produktionsstruktur och produktionslayout vilket i sin tur lett 

till förändringar av ekonomistyrningen. Ekonomichefen menar också att den nya 

produktionsstrategin inneburit att företaget idag fokuserar på kontinuerliga 

förbättringar och anställdas delaktighet. 

 

4.2.1 Organisationsstruktur 

Efter lågkonjunkturen 2009 omorganiserades Gnutti sin organisationsstruktur. 

Tidigare hade Gnutti en fabrikschef som ansvarade för fabrikerna i Alvesta, Moheda 

och Torpsbruk samt två verkstadschefer och flertalet gruppchefer i en tredje 

hierarkisk nivå. I samband med fusionen av fabrikerna eliminerades befattningarna 

verkstadschef och gruppchef och ersattes av ett antal flödeschefer. Gruppcheferna, 

som tidigare ansvarat för en viss avdelning i fabriken, ersattes av flödeschefer vilka 

har ett mer övergripande synsätt då de inte enbart ansvarar för en separat avdelning 
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utan ser till hela produktionsflödet i värdekedjan. Flödescheferna ansvarar för 

kvalitet, arbetsmiljö, leveransprecision och conversioncost. Flödeschefen menar att,  

 

...då vi tog bort befattningen verkstadschef plattade vi till organisationen 

och ansvarsområdet för oss flödeschefer breddades då vi numera 

ansvara för hela flödet.  

 

Således plattade Gnutti till sin organisationsstruktur med utgångspunkt i företagets 

nya flödesorientering. Flödeschefen menar vidare att en annan 

organisationsförändring som genomförts är att företaget innan införandet av LP hade 

en stor teknikstab vilken minskades då det istället tillsattes en tekniker för varje 

flöde. Teknikstaben bestod tidigare av ett flertal tekniker som fördelades ut i 

verksamheten när problem uppstod medan den idag består av färre personer vilka i 

huvudsak ansvarar för offerter och produktansvar gentemot kund. Istället för att 

fördela ut teknikerna när problem uppstår har företaget numera en tekniker för varje 

flöde. 

 

4.2.2 Produktionsstruktur 

Gnuttis fabrik var innan införandet av LP vertikalt organiserad med funktionella 

ansvarscenter, men det insågs inom Gnutti att LP kräver ett mer tvärfunktionellt 

fokus. Därför omorganiserade personer inom Gnutti arbetsprocesserna och 

strukturerade dem för att underlätta en ökad kundfokusering. Enligt ekonomichefen 

förändrade Gnutti alltså sin operativa strategi till att anamma LP-metoder. 

Ambitionen var att skapa hela liner och enstycksflöden, men då detta var för 

kostsamt genomfördes enbart en sammanslagning av maskiner i ett antal olika 

tillverkningsceller, vilka tillsammans skapade olika flöden. Ekonomichefen uttrycker 

det som, 

 

...vårt mål var att skapa hela liner men när vi inte kunde göra detta fullt 

ut skapade vi istället produktionsceller.  

 

Tidigare var liknande maskiner utspridda i hela fabriken och det krävdes därför en 

operatör för varje maskin. Fabrikschefen menar att, 
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...i samband med införandet av LP förändrade vi produktionslayouten så 

till vida att maskiner och processer omgrupperades till celler där en 

operatör styr flera maskiner samtidigt. Detta har inneburit en drastisk 

ökning av output per anställd och produktion per kvadratmeter, men jag 

tror också att effektiviseringen av verksamheten kan förklaras av vår nya 

fokusering på kvalitet, flöde och ständiga förbättringar.   

 

Varje cell inkluderar enbart de anställda som behövs för att producera produkten. 

Varje tillverkningscell ingår i sin tur i en större värdekedja (Se figur 4-1), vilken 

förutom arbetarna i cellen består av anställda inom andra avdelningar, som 

exempelvis inköp, produktutveckling, kundtjänst, vilka ingår i värdeflödet från 

utvecklandet av en produkt till leverans till kund.  

 

 
Figur 4-1: Flödesschema över produktionen (Källa: Internt dokument Gnutti) 

     

  
4.2.3 Produktionsteknik 

Enligt fabrikschefen processorienterade Gnutti sin tillverkning och skapade ett antal 

huvudflöden efter liknande produkter (produktfamiljer).  I Alvesta finns det idag 10 

processer med kostnadsansvar, så kallade cost-center. Trots att Gnutti började arbeta 

mer i processer och flöden är produktionen fortfarande i ganska stor omfattning 

funktionell. Fabrikschefen utvecklar, 
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 ...detta beror på att produktionen startar med aktiviteterna 

mjukbearbetning och härdning, vilka fortfarande är funktionella och 

innebär batch-hantering.  

 

Vidare menar fabrikschefen att efter dessa två inledande aktiviteter är produktionen 

uppbyggd efter flöden baserade på produktgrupper, vilket är en tydlig förändring då 

fabriken tidigare var funktionell och fullt ut bestod av batch-hantering. Strävan är 

dessutom att produktionen ska utvecklas ytterligare till ett enstycksflöde, vilket enligt 

fabrikschefen dock förutsätter att företaget har rätt volymer och produkter.  

 

Eftersom Gnutti tillverkar kundspecifika produkter har företaget enligt 

ekonomichefen hela tiden producerat efter kundorder. En förändring är dock att 

företaget tidigare inte arbetat med produktionsutjämning och hade därför ingen 

framförhållning utan såg enbart till dagens produktionsbehov. Enligt ekonomichefen 

beaktade företaget således inte produktionsbehovet de närmsta månaderna utan 

planerade istället produktionen mycket kortsiktigt. Efter implementeringen av LP 

planerar Gnutti produktionen mer långsiktigt (exempelvis två till fyra månader 

framåt) efter antalet kundorder och använder takttid som ett filter för att hålla uppe 

effektiviteten och jämna ut produktionen. Ekonomichefen uttrycker det som, 

 

...idag har vi ett mer långsiktigt tänk och kollar inte enbart på hur mycket 

vi behöver köra dag för dag.  

 

Företaget har marknadsmöten en gång i månaden där de utifrån antalet kundorder 

bestämmer takten för de nästkommande sex veckorna. Utifrån antalet kundorder 

beslutas sedan hur många produkter som ska produceras per vecka och per skift. 

Personalen på fabriksgolvet tar del av denna information genom användandet av 

produktionstavlor (se kapitel 4.2.4). Förändringarna har enligt fabrikschefen också 

inneburit att de tittar betydligt mer på bemanning av personalen och planering de 

nästkommande fyra till tio veckorna, där de tittar på hur mycket beläggning de har, 

hur många maskiner som finns tillgängliga utifrån kundorder och de standardtider 
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som finns. I detta arbete använder sig Gnutti av ett MRP-system som räknar ut när 

produktionen ska starta och hur mycket material som behövs etc.  

Företaget använder sig på vissa stationer av automatiska kvalitetskontroller men i det 

stora hela sköts det manuellt, dvs. att det är operatörerna som ansvarar för 

kvalitetskontrollerna. För att förbättra kvaliteten har företaget kvalitetsmöten en gång 

i månaden där reklamationer och problem i verksamheten diskuteras. På dessa 

kvalitetsmöten deltar flödeschefen, en maskintekniker från ”golvet” samt två stycken 

från teknikavdelningen. 

 

Enligt flödeschefen lägger företaget stor prioritet på att öka anställdas flexibilitet, 

dvs. att en anställd ska kunna arbeta vid mer än en maskin. Detta för att på ett bättre 

sätt kunna balansera sjukfrånvaro och kunna omdirigera anställda efter 

produktionsbehov. Lärandet är alltså något företaget prioriterar och så fort en 

anställd har tid över ska den hjälpa till på en annan arbetsstation, vilket enligt 

fabrikschefen gjort att ”personalens flexibilitet har ökat mycket sedan införandet av 

LP”. En egenskap i produktionen som underlättar lärandet av det anställda är enligt 

flödeschefen att företaget använder sig av ett standardiserat arbetssätt. Det 

standardiserade arbetssättet har blivit mer utbrett i organisationen till följd av 

användandet av LP. På varje arbetsstation finns det nu arbets- och 

kontrollinstruktioner över hur operatörerna ska styra maskinerna, vilket underlättar 

lärandet. Att företaget prioriterar lärandet visar sig också genom att företaget utbildar 

personalen kring företagens mått och hur det mäts. Flödeschefen utvecklar, 

 

...det viktiga är ju att man förstår hur och vad man mäter. Vi har börjat 

utbilda personalen kring våra mått och förklara exempelvis hur OEE 

mäts och dess funktion.  

 
4.2.4 Förbättringsarbete 

I syfte att identifiera sina värdekedjor har Gnutti efter implementeringen av LP börjat 

använda VSM. Företaget bryter ner varje process för att på så sätt identifiera de olika 

aktiviteterna i processerna. Enligt fabrikschefen används VSM även som stöd i 

förbättringsarbetet, för att mäta cykeltider och räkna ut kostnader per cell för varje 

del i värdekedjan samt för att få en helhetsbild över varje flöde i organisationen. 

Mappningen är dock intern och inkluderar inte företagets kunder och leverantörer, 
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förutom i ett undantagsfall. I detta fall använder sig företaget av ett integrerat 

kundnätverk. Där har företaget tillgång till kundens system och ser hur leveranserna 

ligger. Det finns två uttalade lagernivåer som företaget ska ligga emellan, vilket 

innebär att Gnutti styr mot ett min- och maxlager.   

 

För att lösa flaskhalsar och förbättra flödet i produktionen har Gnutti infört 

förbättringsgrupper för varje företagsprocess. Förbättringsgrupperna, som har möten 

varje eller varannan vecka, diskuterar problem och flaskhalsar som uppkommit i 

deras flöde. Informationen till förbättringsmötena samlas in genom företagets 

produktionstavlor. På dessa rapporterar anställda uppkomna problem samt 

flaskhalsar som dykt upp i deras flöde under veckan. Förbättringsgrupperna består av 

flödeschefer, flödestekniker, operatörer och anställda som ansvarar för kvalitet och 

underhåll inom flödet samt en maskintekniker. Enligt flödeschefen varieras vilka 

anställda inom flödet som deltat i förbättringsgrupperna, vilket görs för att öka 

delaktigheten bland de anställda. Vidare menar flödeschefen att, 

 

...det är vi flödeschefer som ansvarar för förbättringsarbetet men det är 

oftast flödesteknikerna som driver förbättringsarbetet.  

 

Gnutti arbetade med förbättringarna även tidigare men inte på ett sådant samlat och 

systematiskt sätt som det görs idag. Då fanns det inget helhetsperspektiv för flödena 

utan operatörerna har arbetat för sig, underhåll för sig etc. En ytterligare skillnad är 

att tidigare fanns en samlad teknikstab som flödescheferna fick be om hjälp när 

problem uppstod i deras flöde. Numera har varje flöde tilldelats en egen 

flödestekniker som enbart arbetar med förbättringar i sitt flöde. Flödeschefen 

utvecklar,  

 

...jag anser att utfördelningen av en tekniker per flöde underlättar 

förbättringsarbete. Numera kan varje flödeschef styra sin tekniker och 

bestämma vilka problem han ska arbeta med.   

 

Detta nya sätt att arbeta med förbättringsarbetet har visat sig ha stor positiv effekt då 

företaget enligt fabrikschefen löst många problem och flaskhalsar som uppstått i 
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produktionen. Exempelvis menar företagets flödeschef att företaget har eliminerat 

ickevärdeskapande aktiviteter som transporter, både mellan fabrikerna och internt i 

fabrikerna. Företaget har även effektiviserats genom att arbeta bort stapling och 

manuell plockning på vissa arbetsstationer samt utvecklat enklare förpackningssätt. 

Flödeschefen menar,  

 

...för att hela tiden förbättra produktionen måste man ifrågasätta, jag 

försöker få alla anställda att förstå att de hela tiden måste ifrågasätta 

vad som kan göras bättre. 

 

4.3 Ekonomistyrning 

Den främsta förändringen av ekonomistyrningen efter implementeringen av LP är 

enligt ekonomichefen och redovisningsansvarige att det skapats ett flödesperspektiv 

som tidigare inte funnits vilket bland annat lett till förändringar i företagets 

redovisning, kalkylering, budgetering och prestationsmätning.  

 
4.3.1 Redovisning 

Innan implementeringen av LP hade Gnutti separata fabriksresultat (Se figur 4-2) och 

fabrikscheferna såg enbart till sin fabriks prestation och lönsamhet. Ekonomichefen 

uttrycker det som, 

 

...förut fokuserade vi väldigt mycket på de enskilda fabrikernas resultat 

och varje fabrikschef ville se hur hans fabrik presterade.  

 

Det var då stort fokus på att styra varje enskild maskin inom fabrikerna mot att 

prestera maximalt istället för att beakta de olika flödenas påverkan på organisationen 

i sin helhet. Fabrikerna betraktades således som två individuella enheter och 

ekonomichefen uttrycker det som, 

 

...tidigare internfakturerades mycket sinsemellan då fabrikerna levererar 

mycket internt, vilket bidrog till många ickevärdeskapande transaktioner 

som bidrog till resursslöseri inom organisationen.  
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För att arbeta bort suboptimeringen mellan fabrikerna och få in ett flödestänk i 

organisationen har företaget enligt ekonomichefen övergått från två enskilda 

fabriksresultat till ett gemensamt resultat för hela bolaget och ett resultat för varje 

flöde (Se figur 4-2). Den nya resultaträkningen för processerna har enligt 

ekonomichefen ett stort fokus på de direkta kostnaderna som uppkommer i flödena. 

De indirekta kostnaderna inkluderas inte i resultaträkningen under separata poster 

utan belastar resultatet genom påläggen företagets OH och fabrikens OH, vilket 

innebär att det blir mindre fokus på de indirekta kostnaderna. Den tidigare 

resultaträkningen på fabriksnivå var enligt ekonomichefen mer utförlig då både de 

direkta och indirekta kostnaderna hade separata poster.  

Fabriksresultat 
 

Processresultat 

Revenue 
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Direct material 

 
Direct material 

Dir mtrl i % 
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Direct labour 
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                  Figur 4-2: Fabriks- och processresultat (Källa: Internt dokument Gnutti) 
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Enligt ekonomichefen har Gnutti till följd av omstruktureringarna i fabriken 

omorganiserat sina cost centers. Ekonomichefen förklarar, 

 

...tidigare var våra cost centers uppdelade efter avdelningsstrukturen i 

fabriken, det vill säga de maskiner som var placerade intill varandra 

ingick i samma cost center. Efter omstruktureringarna där vi 

organiserade produktionen efter flöden betraktas nu varje 

företagsprocess i produktionen som ett cost center.  

 

Detta innebär enligt ekonomichefen att företaget numera fokuserar dels på 

processerna och dess resultat samt kostnaderna i helhet. Anledningen till att Gnutti 

arbetar med cost centers är enligt ekonomichefen på grund av att de binder upp sig på 

långa kontrakt med sina kunder vilket gör att de har känslan att de inte kan påverka 

omsättningen på kort sikt. Enligt Ekonomichefen bidrar arbetet med cost centers till 

en ökad kostnadsmedvetenhet i organisationen och att de anställda får känslan av att 

de kan påverka resultatet genom att minska kostnaderna genom att exempelvis spara 

in på verktyg. 

 

4.3.2 Budgetering 

Ekonomichefen menar att de innan införandet av LP arbetade med en traditionell 

budgetmetod där de budgeterade per fabrik och avdelning. Flödeschefen menar 

vidare att det var den dåvarande befattningen gruppchef som upprättade en fast 

budget för sin avdelning. Ekonomichefen menar att företaget efter införandet av LP 

förändrat sitt budgetarbete då de idag arbetar med en variabel budget där de varje 

månad anpassar de rörliga kostnaderna efter den faktiskt producerade volymen, 

vilket gör att företaget hela tiden arbetar med en aktuell budget. Ekonomichefen 

förklarar, 

 

...om budgeten säger att vi ska köra 19000 men utfallet blir bara 15000, 

vilket motsvarar 80 procent. Då anpassar vi kostnader till att vi kört 80 

procent.  
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Ekonomichefen och redovisningsansvarige menar att företagets syn på budgeten har 

förändrats efter införandet av den nya produktionsstrategin. Numera följs budgeten 

upp per företagsprocess samt att företaget allokerar ut staben per flöde istället för per 

fabrik och per avdelning som det gjordes innan. Ekonomichefen menar vidare att det 

inom Gnutti används en bottom-up metod vid budgetupprättelsen där varje 

flödeschef får göra sin budget utifrån marknadsavdelningens prognoser för 

nästkommande år. Syftet med bottom-up metoden är att få de anställda delaktiga och 

att de ser det som ett åtagande från deras sida att hålla budgeten.  

 
4.3.3 Kalkylering 

Enligt fabrikschefen använder sig företaget av VSC i den mån att de har stort fokus 

på de direkta kostnaderna för varje företagsprocess. Flödeschefen förklarar: ”det är 

det vi kallar resultaträkning per process”. Redovisningsansvarige menar att 

företaget har detta fokus då de upplever att det på kort sikt är dessa kostnader som 

företaget kan påverka. Dock bryter företaget även ner kostnaderna på produktnivå. 

De indirekta kostnaderna fördelas på de olika processerna med hjälp av 

fördelningsnycklar likt en traditionell påläggskalkyl. Dock menar ekonomichefen att 

de arbetar med att försöka få kalkylen mer verklighetsanpassad genom att försöka 

övergå till ABC-kalkylering.  

 

Kalkylunderlaget från VSC används till lagervärdering och till att beräkna produkters 

lönsamhet men även för att beräkna vad de kostar att köra de befintliga maskinerna. 

Det som förändrats till följd av den nya produktionsfilosofin i detta avseende är att 

företaget numera beaktar hur en produkt passar in i företagets nuvarande flöde och 

för att veta vad det kostar att köra de befintliga maskinerna. De arbetar mycket med 

att undersöka att de kör rätt produkter i rätt maskiner. Enligt fabrikschefen använder 

sig företaget av TC på nya produkter till viss del, ”då checkar vi av om vi tror att vi 

klarar target costen”. Enligt ekonomichefen görs detta genom att försöka känna av 

vilken prisnivå som är gångbar och hur det ser ut i processerna. Ekonomichefen 

menar dock att användandet av TC inte förändrats till följd av införandet av LP, då 

de använde metoden även innan införandet av LP.   

 



  

 

53 

4.3.4 Prestationsmätning 

Enligt ekonomichefen och fabrikschefen har företaget förändrat sin 

prestationsmätning då de numera använder styrkort för de olika processerna. 

Styrkorten har ersatt de tidigare prestationsmätningarna där företaget främst tittade 

på resultaträkning per kostnadsställe. Prestationsmätningen hade då ingen struktur 

och olika avdelningar använde sig av olika mått och i vissa fall även olika 

definitioner på mått.  Ekonomichefen menar, 

 

...tidigare kunde vissa mätetal vara intressanta att följa vissa tider och 

olika mätetal på olika ställen.  

 

Den bristande strukturen på mätningarna bidrog enligt ekonomichefen till att de inte 

kunde se de olika måttens direkta påverkan på resultatet och det fanns ingen 

korrelation mellan måtten. Prestationsmåtten var förr uppdelade i ekonomiska- och 

produktionsmått och enligt ekonomichefen tog ekonomiavdelningen enbart del av 

den ekonomiska informationen. Fabrikschefen menar vidare att även insamlingen av 

data till måtten förr skiljde sig åt mellan avdelningarna då vissa samlades in genom 

systemet och vissa med papper och penna.  

 

Ekonomichefen menar att det Gnutti vill uppnå med de nya styrkorten är att på ett 

smidigt och överskådligt sätt kunna följa de viktigaste mätetalen för varje 

företagsprocess. Styrkorten fokuserar på några få och viktiga prestationsmått och har 

varit i användning i cirka två års tid. Mätetalen i styrkorten har använts tidigare i 

organisationen men inte varit paketerade och samlade på ett så systematiskt sätt som 

det är idag. Ekonomichefen uttrycker det som, 

 

...vår tanke var att vi ville ha en bild per process där vi såg våra 

viktigaste mätetal. Tidigare var det mycket ”waste" då många olika satt 

på respektive kammare och snickrade ihop sina egna mätetal.  

 

Vidare menar ekonomichefen att numera är det uttalat att det är dessa mått som 

prioriteras och att alla ska använda dessa mått. Prestationsmåtten är samlade i ett och 

samma styrkort vilket gör att företaget direkt kan se måttens påverkan på de 

operativa förbättringarna. I figur 4-3 presenteras ett styrkort för flödet "Rollers".  
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Insamlingen av data till styrkorten sker på två olika sätt. Dels genom systemet men 

även genom produktionstavlor som står uppställda i produktionen. Införandet av 

produktionstavlor skedde i samband med implementeringen av LP och tidigare 

skedde insamlingen av data enbart genom systemet. På dessa tavlor rapporterar 

operatörerna vad som faktiskt producerat under varje skift, antalet defekta produkter 

samt kommentarer ifall problem uppstått under skiftet. Operatörernas kommentarer 

ligger sedan till grund för företagets förbättringsarbete och prestationsmätning. 

 

Gnutti har två olika typer av styrkort, dels månadsvisa och dels veckovisa. De 

månadsvisa styrkorten följs upp av ledningsgruppen för Gnutti och respektive 

fabriksledning i första steget. I nästa steg presenteras sedan måtten för de anställda 

på ett enhetligt sätt, vilket görs bland annat genom avdelningsmöten och presentation 

på tavlor i produktionen. De veckovisa styrkorten följs upp av respektive flödeschef, 

vilka sedan redovisar detta vidare till fabrikschefen.  

 

I de månadsvisa styrkorten mäter Gnutti sina processer genom de fyra övergripande 

områdena kvalitet, flöde, effektivitet och anställdas delaktighet. Företaget utvärderar 

sina processers kvalitet genom ”First-Time-Right”, vilket beräknas genom antalet 

reklamationer samt spill och kassationer i produktionen. Processernas flöde genom 

Scorecard, Team 
Rollers Unit 

Target 
2013 Jan Feb Mars 

            

Claims ppm         

Scrap ppm         

Delivery Precision %         

WiP  ksek         

Direct Labour / Total B %         

Tools / Total B %         

Maintenance / Total B %         

Prerequisites / Total B %         

Others / Total B %         

OEE Honing (ID) %         

OEE Mincar (HT) %         

OEE Nova (OD Grinding) %         

ViP           

Figur 4-3: Scorecard (Källa: Internt dokument Gnutti) 
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produktionen mäts i sin tur genom leveransprecision och produkt i arbete. Vid 

utvärderingen av processernas effektivitet använder Gnutti sex olika mått. Dessa är 

OEE, direkt lön, verktyg, underhåll, förbrukningsmaterial och övrigt. OEE mäts som 

procenten av den faktiska produktionen jämfört med den teoretiska 

maxproduktionen, vilken är baserad på cykeltider och planerad arbetskraft. 

Företagets mätning av verktyg grundar sig på hur mycket av utrustningen som 

processerna tar i anspråk under produktionen. Måttet underhåll syftar till 

processernas kostnader för reparationer och underhåll av utrustningen. Måttet 

förbrukningsmaterial består av kostnader för material till de anställda i processen 

som exempelvis arbetsskor och arbetskläder. Posten övrigt består av alla andra 

kostnader som kan hänföras till de olika processerna. Några exempel som kan 

förekomma under övrigt posten är annonsering, bilkostnad drivmedel, 

datakommunikation etc.  

 

Gnutti utvärderar sina anställdas delaktighet genom fyra olika poster. Posterna är typ 

av anställningsform, utveckling av ledarskap, ständiga förbättringar och genom ViP 

(Världsklass i produktion). Vid utvärderingen av anställningsform kategoriseras de 

anställda i långtidsanställningar, korttidsanställningar eller inhyrd personal. Dessa 

kategoriseringar gör företaget för att kunna beräkna kostnaderna för att anpassa 

antalet anställda efter produktionen. Utveckling av ledarskap görs genom att ett antal 

anställda en gång om året får betygsätta ledarnas arbete för att på detta sätt utvärdera 

vad de är bra och mindre bra på. Företagets mått på de ständiga förbättringarna är 

enligt fabrikschefen mer ett tankesätt som innebär att Gnutti hela tiden ska utvecklas 

och förbättra sin produktion. ViP är en enkätundersökning som syftar till anställdas 

trivsel. Fabrikschefen menar att beroende på resultatet från undersökningarna 

upprättas handlingsplaner för att komma till rätta med eventuella problem som 

framkommer med undersökningarna.  

 

De veckovisa styrkorten visar företagets prestationer på operativ nivå. De mått som 

fabrikschefen och flödescheferna använder sig av är OEE, arbetsmiljö, scrap, 

leveransprecision, ORE, kvalitet, verktyg och underhåll. Måtten beräknas på samma 

sätt som måtten i de månadsvisa styrkorten. Enligt fabrikschefen kollade företaget 

tidigare mer på separata förbättringar och inte hur det påverkade verksamheten i sin 
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helhet. Enligt flödeschef mäter de även hur många producerade timmar företaget får 

ut mot budgeterade timmar, denna mätning inkluderas dock inte i företagets styrkort. 

Måtten i prestationsmätningarna används till att följa upp verksamheten, vilket det 

även gjorde tidigare. Ekonomichefen vidareutvecklar,  

 

.. den stora skillnaden är att måtten numera har häng med resultatet av 

förbättringarna, vilket innebär att måtten korrelerar och påverkar 

varandra. Tidigare kunde vi jobba med ett mått men då såg vi inte om det 

hade häng med resultatet av förbättringarna, så det var ju meningslöst.  

 

Trots att den nya utformningen av prestationsmätningen möjliggjort för företaget att 

identifiera konsekvenserna av de operativa förbättringarna så menar ekonomichefen 

att företaget inte har något bra sätt att kunna identifiera och utvärdera den direkta 

påverkan på det finansiella resultatet.   
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet vilket även ställs mot det som 

presenterats i referensramen. Kapitlet inleds med en genomgång av initiativet Lean 

Production och vilka produktionsförändringar och organisatoriska förändringar som 

initiativet lett till. Detta följs av en grundlig analys av de förändringar som Gnutti 

Powertrain ABs ekonomistyrning, i form av redovisning, budgetering, kalkylering 

och prestationsmätning, genomgått till följd av verksamhetsförändringarna. I 

kapitlets avslutande del presenteras vårt förslag på utvecklad ekonomistyrning för 

Gnutti Powertrain AB. Denna del baseras på vår analys av företagets nuvarande 

ekonomistyrning, med innebörd att förslagen bygger på det som vi uppmärksammat 

att ekonomistyrningen inom Gnutti Powertrain AB skulle kunna utveckla ytterligare. 

 

5.1 Initiativet Lean Production  

Likt många tillverkande företag påverkades Gnutti hårt av 2008/2009 års finanskris. 

Finanskrisen innebar bland annat en negativ påverkan på företagets omsättning och 

resultat vilket resulterade i personalnedskärningar och sammanslagningar av fabriker. 

För att kunna möta dessa nya förutsättningar tvingades Gnutti till ett nytt 

rationaliseringstänkande som syftade till att effektivisera fabriken. För att möjliggöra 

detta införde företaget produktionsfilosofin LP. Valet av produktionsfilosofi är inte 

förvånande då Stone (2012), Liker (2009) och Womack & Jones (2003) alla menar 

att LP är en produktionsfilosofi som fått oerhört stor uppmärksamhet och genomslag 

under senare år. Produktionsfilosofins genomslag förklaras enligt många författare 

(exempelvis Womack & Jones, 2003; Womack et al, 2007; Liker, 2009; Woehrle & 

Abou-Shady, 2010; Maskell et al, 2012) av fokuseringen på att göra mer för mindre, 

med innebörd att öka värdeskapandet genom eliminering av ickevärdeskapande 

aktiviteter. 

  

Flera forskare (Åhlström & Karlsson, 1996; Perera et al, 1997; Chenhall & 

Langfield-Smith, 1998; Fullerton & McWatters, 2002; Kennedy & Widener, 2008; 

Fullerton & Kennedy, 2009; Maskell et al, 2012; Fullerton et al, 2013) menar att en 

förändring av produktionsstrategi kräver förändringar i ekonomistyrningen. 

Exempelvis menar Kennedy & Widener (2008) att en förändrad produktionsstrategi 
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har en direkt påverkan på ekonomistyrningen och att en förändrad 

produktionsstrategi dessutom leder till flertalet organisatoriska förändringar vilka 

även de har en direkt påverkan på ekonomistyrningen. Av denna anledning 

genomförs först en grundlig analys av hur Gnuttis produktion och organisation har 

förändrats efter implementeringen av LP, för att sedan analysera hur dessa 

förändringar har påverkat företagets ekonomistyrning. För att genomföra vår analys 

har vi utgått från den analysmodell som presenterats i kapitel 3.4. Inledningsvis 

analyseras de produktionsförändringar (alltså användandet av LP) och 

organisatoriska förändringar som skett inom Gnutti. Efter det analyseras hur dessa 

båda delar har påverkat ekonomistyrningen inom Gnutti. Dimensionerna inom 

produktionsförändringarna utgörs bland annat av produktionsstruktur, 

produktionsstyrning, produktionsplanering och arbetssätt. Dimensionerna inom de 

organisatoriska förändringarna utgörs av organisationsstruktur, sociala mekanismer i 

form av ansvarsfördelning samt förbättringsarbete.   

 

5.1.1 Produktionsförändringar  

Till följd av den nya produktionsfilosofin omorganiserade Gnutti sin 

produktionsstruktur. Tidigare var Gnuttis produktion organiserad efter en traditionell 

funktionsstruktur, vilket enligt Kennedy och Widener (2008) bygger på principer 

som gynnar massproduktion. Inom Gnutti insågs att LP kräver ett mer 

tvärfunktionellt fokus vilket överensstämmer med flera författare (exempelvis Daniel 

& Reitsperger, 1991; Womack & Jones, 2003; Baines & Langfield-Smith, 2003; 

Kennedy & Widener, 2008) som menar att företag som anammar LP frångår den 

traditionella funktionsorganiseringen till en mer kundfokuserad organisering efter 

värdeflöden. Företagets ambition var att skapa hela liner och enstycksflöden men då 

detta var för kostsamt skapades istället ett antal tillverkningsceller. Dessa 

tillverkningsceller placerades i anslutning till nästa process och på så sätt skapades 

ett antal flöden, vilket enligt Womack & Jones (1996) är en grundprincip i LP. 

Denna produktionsstruktur bidrar enligt Kennedy & Widener (2008) till en ökad 

flexibilitet och förmåga att tillgodose förändringar i kundernas efterfråga, vilket kan 

anses passande i Gnuttis fall då deras mål var att utveckla personalen och öka 

effektiviteten. Dock är en del av Gnuttis produktion fortfarande funktionellt 

utformad. Detta beror på att de två inledande aktiviteterna i produktionen, 

mjukbearbetning och härdning, innebär batch-hantering, vilket enligt Maskell et al 
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(2012) och Maskell & Kennedy (2007) ofta leder till höga lagernivåer och således är 

kontraproduktivt i LP-miljöer. Trots detta har användandet av LP inneburit att 

produktionen inom Gnutti blivit mer resurssnål, vilket enligt ekonomichefen 

förklaras med företagets fokusering på kvalitet, flöde och ständiga förbättringar.  

 

Enligt ekonomichefen och fabrikschefen användes inom Gnutti en kundorderstyrd 

produktion, något som användes inom företaget även innan implementeringen av LP. 

Fabrikschefen menar att företaget har en kundorderstyrd produktion eftersom 

företaget tillverkar kundspecifika produkter och utgår från kundorder i sin 

produktionsplanering. Detta är inte helt överensstämmande med Likers (2009) och 

Womack & Jones (2003) definition av begreppet då de menar att en kundorderstyrd 

produktion innebär att produktionen initieras genom kundorder, där kunden sedan 

”drar” produkterna genom tillverkningen. Skillnaden ligger i att Gnuttis olika 

processer inte initieras av ett en signal från nästkommande process exempelvis 

genom ett Kanban-system. Gnutti använder sig istället av ett MRP-system vid sin 

produktionsplanering, vilket enligt Maskell et al (2012) kan ses som ett ”push”-

system.  

 

Innan införandet av LP beaktades inte produktionsbehovet de närmsta månaderna 

utan produktionen inom Gnutti planerades mycket kortsiktigt. Detta har förändrats 

till följd av införandet av LP då det numera inom Gnutti planeras mer långsiktigt 

efter antalet kundorder och takttid används som ett filter för att hålla uppe 

effektiviteten och jämna ut produktionen. Detta tillvägagångssätt, ofta kallat 

Heijunka, är enligt flera författare (Womack & Jones, 2003; Liker, 2009; Maskell et 

al, 2012) en vanlig metod inom LP som syftar till att förhindra över- eller 

underproduktion samt att skapa ett jämt flöde i produktionen. Den förutbestämda 

takttiden, alltså vad som ska produceras, förmedlas genom användandet av 

produktionstavlor, vilket Arlbjørn och Freytag (2013) menar är ett viktigt redskap 

inom LP för att visualisera information. Produktionstavlorna används även som ett 

kommunikationsverktyg där operatörerna efter varje avslutat skift rapporterar vad 

som faktiskt producerats, antalet defekta produkter samt en kommentar om problem 

uppstått. Informationen blir sedan underlag för företagets förbättringsarbete och 

prestationsmätning. 
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I syfte att uppnå högre kvalitet och bättre flöde i produktionen förespråkas inom LP 

användandet av ett standardiserat arbetssätt (Shingo, 1981; Monden, 1983; Ohno, 

1988; Liker, 2004). Detta stämmer väl in på Gnutti då detta var anledningarna till att 

företaget efter implementeringen av LP i större utsträckning började använda ett 

standardiserat arbetssätt. Det standardiserade arbetssätt har i Gnuttis fall tagit sig 

uttryck i att det på varje arbetsstation finns arbetsinstruktioner och 

kontrollinstruktioner över hur operatörerna ska styra maskinerna. Enligt flödeschefen 

har det standardiserade arbetssättet ökat anställdas flexibilitet då de anställda nu i 

större utsträckning kan hantera flera olika maskiner.   

 

Tabell 5-1: Produktionsförändringar inom Gnutti 

Före LP Efter LP 

- Funktionsstruktur - Till stor del utformad i celler/ 

flöden 

      - Ökad flexibilitet 

- Kundorderstyrd produktion/ MRP - Kundorderstyrd produktion/ MRP 

- Kortsiktigt fokus  - Långsiktigt fokus 

     -Produktionsutjämning 

       -Takttid.  

- Delvis standardiserat arbetssätt/ 

rutiner 

 - Standardiserat arbetssätt/ rutiner 

      - Ökad flexibilitet hos de anställda 

- Resurssnål produktion 

- Större fokusering på kvalitet och 

flöde 

- Visuell styrning 

      - Produktionstavlor 

 

5.1.2 Organisatoriska förändringar 

Innan införandet av LP hade Gnutti en funktionell organisationsstruktur med ett antal 

hierarkiska nivåer. Till följd av att Gnutti omstrukturerade sin produktion i celler och 

flöden förändrade företaget sin organisationsstruktur till en flödesstruktur, vilket 

överensstämmer med Kennedy & Widener (2008) som i sin studie påvisade att 

implementeringen av LP har en direkt påverkan på organisationsstrukturen. Vidare 

menar författarna att då produktionen organiseras efter celler och flöden bidrar det 

till att arbetsuppgifter fördelas annorlunda, vilket leder till att organisatoriska 

förändringar blir nödvändiga (Kennedy & Widener, 2008). Även Gnutti 

uppmärksammade detta behov vilket resulterade i att företaget anpassade 
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organisationsstrukturen efter produktionsförändringar genom att eliminera 

befattningarna verkstadschef och gruppchef. Dessa befattningar ersattes med ett antal 

flödeschefer vilka nu ansvarar för ett eller flera flöden. Flödescheferna har ett mer 

övergripande ansvar än de tidigare gruppcheferna, som ansvarade för en avdelning, 

och ser numera till hela produktionsflödet i värdekedjan. Det faktum att Gnutti 

plattade till sin organisationsstruktur är inte förvånande eftersom Maskell & 

Kennedy (2007) menar att företag efter implementeringen av LP karaktäriseras av 

platta organisationer där ansvar fördelas ut i organisationen. Även andra författare 

(exempelvis Maskell & Baggaley, 2006; Kennedy & Widener, 2008) menar att 

företag som använder LP uppmuntrar till att öka anställdas delaktighet och 

engagemang genom att fördela ut ansvar i organisationen. En annan 

organisationsförändring som blev en effekt av Gnuttis processorientering och som 

dessutom tyder på att ansvar fördelats ut i organisationen är att företaget tillsatte en 

tekniker för varje flöde. Teknikerna arbetar med problem och flaskhalsar som 

uppkommer i flödena. Innan införandet av LP hade företaget istället en stor 

teknikstab som fördelades ut i verksamheten när problem uppstod. Ett annat exempel 

på att ansvar fördelas ut i organisationen är att det är operatörerna i produktionen 

som ansvarar för kvalitetskontrollerna i flödet. Kennedy & Widener (2008) menar att 

genom att låta anställda ansvara för kvalitetskontroller påverkas anställda mot att 

ständigt söka förbättringar. 

 

Inom Gnutti har det alltid arbetats med att utveckla verksamheten. Tidigare skedde 

dock inte detta på ett samlat och systematiskt sätt då det inte fanns något 

helhetsperspektiv utan varje avdelning förbättrades individuellt. Förbättringsarbetet 

har efter införandet av LP förändrats genom att det idag på ett aktivt och systematiskt 

sätt arbetas med kontinuerliga förbättringar. Förbättringsarbetet har även fått ett 

bättre helhetsperspektiv då det införts förbättringsgrupper för varje flöde vars syfte är 

att lösa flaskhalsar och förbättra flödet. I förbättringsgrupperna deltar flödescheferna 

(vilka har det övergripande ansvaret), flödestekniker, operatörer och anställda som 

ansvarar för kvalitet och underhåll inom flödet samt en maskintekniker. 

Förbättringsgrupperna diskuterar problem och flaskhalsar som uppkommit i deras 

flöden. Som tidigare nämnts används informationen från produktionstavlorna som 

underlag för förbättringsarbetet. Det har påvisats att ständiga förbättringar är vanligt 
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förekommande inom företag som använder LP. Exempelvis menar flera författare 

(Shingo, 1981; Monden, 1983; Ohno, 1988; Womack & Jones, 2003; Liker, 2004) att 

företag som använder LP karaktäriseras av att ständigt söka förbättringar och därmed 

eliminera ickevärdeskapande aktiviteter. Förbättringsarbetet inom Gnutti underlättas 

av företagets arbete med VSM. VSM används på så vis att företaget bryter ner varje 

process för att identifiera de olika aktiviteterna i processerna. När denna kartläggning 

är gjord underlättar det Gnuttis arbete med att identifiera flaskhalsar och icke-

värdeskapande aktiviteter. 

 

Tabell 5-2: Organisatoriska förändringar inom Gnutti  

Före LP Efter LP 

-Funktionell organisationsstruktur - Flödesstruktur 

- Centraliserad ansvarsfördelning - Decentraliserad ansvarsfördelning 

- Förbättringsarbete 

            - Ej systematiskt  

            - Inget helhetsperspektiv 

            - Per avdelning 

- Förbättringsarbete 

            - Kontinuerliga förbättringar  

            - Helhetsperspektiv 

            - Processer och flöden 

     - Fokusering på anställdas del-

aktighet och engagemang 

     -  VSM 

 

5.2 Ekonomistyrning 

Tidigare forskning (exempelvis Perera et al, 1997; Chenhall & Langfield-Smith, 

1998; Baines & Langfield-Smith, 2003) tyder på att förändringar av företags 

strategier leder till förändringar i ekonomistyrningen. Exempelvis Baines & 

Langfield-Smith (2003) har genom empiriskt förankrad forskning påvisat ett 

betydande samband mellan strategiförändringar och förändringar av 

ekonomistyrningen. Införandet av en förändrad produktionsstrategi är inget undantag 

då forskare som Fullerton et al (2013), Fullerton & McWatters (2002), Kennedy & 

Widener (2008) och Sprinkles (2000) påvisat behovet av en förändrad 

ekonomistyrning i samband med införandet av LP. Anledningen till att 

ekonomistyrningen måste förändras är att den traditionella ekonomistyrningen är 

otillräcklig inom dessa miljöer. Den traditionella ekonomistyrningens är enligt 

Maskell et al (2012) utformad för att stödja traditionella styrnings- och 

ledningsmetoder och eftersom införandet av LP förändrar många grundläggande 

principer i verksamheten menar författarna att metoderna blir olämpliga. Kritiken 
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mot den traditionella ekonomistyrningen innefattas bland annat av användandet av 

fel mätetal och kostnader (Carnes & Hedin, 2005; Stenzel, 2007; Maskell & 

Kennedy, 2007: Maskell et al, 2012; DeBusk, 2012;), komplicerade 

redovisningssystem (Huntzinger, 2007; Maskell et al, 2012), obegriplig och oaktuell 

information (Maskell & Kennedy, 2007; Huntzinger, 2007) samt att den traditionella 

ekonomistyrningen inte kan identifiera de ekonomiska konsekvenserna av LP 

(Cooper & Maskell, 2008; Maskell et al, 2012).  

 

Den tidigare forskningen, och problemen som påvisats av att använda traditionell 

ekonomistyrning i Lean-miljöer, ger en första indikation på varför Gnutti har 

förändrat sin ekonomistyrning till följd av implementeringen av LP. Det krävs dock 

en mer ingående analys av hur och varför Gnutti förändrat sin ekonomistyrning. Av 

denna anledning redogörs i nästkommande kapitel för hur Gnuttis ekonomistyrning, i 

form av redovisning, budgetering, kalkylering och prestationsmätning, har förändrats 

till följd av användningen av LP. Vidare analyseras även troliga förklaringar till vad 

dessa förändringar syftar till att stödja. Vi har utformat analysen av 

ekonomistyrningen genom att först göra en empirisk sammanställning för att därefter 

genomföra en empirisk och teoretisk analys.  

 

5.2.1 Redovisning 

Inom Gnutti har på senare år sättet att utvärdera verksamhetens prestationer 

förändrats. Tidigare hade företaget två enskilda fabriksresultat och fabrikerna 

beaktades som två individuella enheter. Dessa fabriksresultat var utförliga och hade 

stort fokus på både de direkta och indirekta kostnaderna. Då fabrikerna levererar 

mycket internt bidrog de två olika fabriksresultaten till att det internfakturerades 

mycket mellan fabrikerna. Gnutti har efter införandet av LP övergått till ett 

gemensamt resultat för bolaget och ett resultat per process. Den nya 

resultaträkningen för processerna har ett stort fokus på de direkta kostnaderna som 

uppkommer i flödena och genom att fokusera mindre på de indirekta kostnaderna har 

företaget förenklat resultaträkningarna. Tidigare belastade de indirekta kostnaderna 

resultaträkningen genom separata poster, vilket de numera gör genom påläggen 

företagets OH och fabrikens OH.  
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En annan konsekvens av införandet av LP är att Gnutti förändrat sitt arbetssätt med 

sina cost centers. Tidigare var Gnuttis olika cost center uppdelade efter 

avdelningsstruktur, det vill säga de maskiner som stod intill varandra ingick i samma 

cost center. Idag ser istället Gnutti varje flöde som ett cost center. Enligt 

ekonomichefen bidrar Gnuttis arbete med cost centers till en ökad 

kostnadsmedvetenhet bland de anställda och att de får känslan att de kan påverka 

resultatet.  

 
Tabell 5-3: Förändringar av Gnuttis redovisning  

Före LP Efter LP 

- Separata fabriksresultat 

 - Resultaträkning per fabrik 

     - Internfakturering 

     - Komplexa resultaträkningar 

   -  Cost center efter  

avdelningsstruktur 

- Bolagsresultat/ Resultat per flöde 

-  Resultaträkning per flöde 

     - Ingen internfakturering 
     -Förenklade resultaträkningar 

- Cost center efter flödesstruktur 

 

Gnuttis övergång till ett gemensamt resultat och ett resultat per process kan antas 

vara en direkt effekt av den nya produktionsutformningen och därmed den nya 

flödesstrukturen. Att företaget numera har ett resultat per process gör att företaget på 

ett enklare och bättre sätt följer de olika processernas prestationer. Det nya resultatet 

per process stödjer den nya produktionsfilosofin så till vida att den utvärderar den 

nya flödesstrukturen som användningen av LP bidragit till. Detta är 

överensstämmande med Stenzel (2008) som menar att ekonomistyrningen inom 

Lean-miljöer eftersträvar att utvärdera de nya mål och syften som uppkommit i 

samband med införandet av LP. Övergången till ett gemensamt resultat har även 

bidragit till att företaget har kunnat eliminera ickevärdeskapande transaktioner. 

Exempel på en sådana ickevärdeskapande transaktion är internfaktureringen mellan 

fabrikerna som företaget tidigare använde sig av. Det faktum att Gnutti eliminerat 

dessa ickevärdeskapande transaktioner är inte förvånande eftersom Fullerton et al 

(2013) fann att organisationer som använder LP förändrar sin ekonomistyrning 

genom att förenkla sina interna rapporteringssystem. Detta stödjs även av Maskell et 

al (2012) som menar att det finns många ickevärdeskapande aktiviteter mellan en 

kund och en leverantör och att dessa aktiviteter systematiskt arbetas bort av företag 

som använder LP. Ett ytterligare tecken på att Gnutti förenklat sina 
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rapporteringssystem är att företaget till följd av LP förenklat sina resultaträkningar, 

vilket primärt gjorts genom att inte inkludera alla indirekta kostnader som separata 

poster.  

 

Valet att ha ett resultat per värdeflöde kan också antas beror på att implementeringen 

av LP inneburit att företaget kontinuerligt arbetar med att söka ständiga förbättringar. 

Genom att ha en resultaträkning per flöde kan företaget identifiera de flöden som 

presterar sämst och därmed är i störst behov av förbättring. Detta stödjs av Maskell 

& Baggaley (2003) som menar att styrningen inom LP syftar till att identifierar 

värdeflödet för att förbättra arbetsflödet som krävs för att möta kundernas behov. 

Gnuttis uppdelning av cost center efter flöden är även det en tydlig förändring som 

visar på att ekonomistyrningen har fått ett ökat flödesfokus till följd av 

förändringarna som LP bidragit till.  

 

 

 

 

 

 

 
   

 

5.2.2 Budgetering 

Innan införandet av LP arbetades det inom Gnutti med en traditionell budgetmetod 

där de budgeterade per fabrik och avdelning. Gruppchefen upprättade då en fast 

budget för sin avdelning vilken sedan utvärderades efter periodens slut. Efter 

införandet av LP har det inom Gnutti börjats använda en variabel budget där de varje 

månad anpassar de rörliga kostnaderna efter vad som faktiskt produceras, vilket 

bidrar till att företaget hela tiden arbetar med en aktuell budget. En annan stor 

förändring som uppkommit efter införandet av LP är att företagets syn på budgeten 

har förändrats till följd av den nya produktionsfilosofin. Gnutti följer numera upp 

budgeten per företagsprocess samt allokerar ut staben per flöde, vilket är en 

förändring då budgeten tidigare allokerades ut per fabrik och per avdelning. Vid sitt 

Produktionsförändringar  
- Celler/ flöden Redovisning 

- Bolagsresultat/ resultat per 

flöde 

- Resultaträkning per flöde 

- Cost center efter flödesstruktur 

-Eliminering av transaktioner 

Organisatoriska förändringar 
- Kontinuerliga förbättringar 

- Flödesstruktur 

Figur 5-1: LPs påverkan på redovisningen  
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budgetupprättande använder Gnutti en bottom-up metod, något som inte förändrats 

till följd av införandet av LP. Tidigare var det gruppcheferna som upprättade 

budgeten för sin avdelning medan det numera är flödescheferna som upprättar 

budgeten för sitt flöde.     

 
Tabell 5-4: Förändringar av Gnuttis budgetering 

Före LP Efter LP 

- Traditionell budget 

 - Budgeterar per fabrik och    

avdelning 

-Bottom-up metod 

- Variabel budget 

- Budgeterar per flöde 

 

- Bottom-up metod 

 

Det nya budgetarbetet inom Gnutti kan anses ha stora likheter med metoden SOFP 

vilken enligt Maskell & Baggaley (2006) är den förespråkade metoden inom Lean-

företag. Likt den variabla budget som nu används inom Gnutti är SOFP en snabb och 

effektiv process som bidrar med relevant information då den uppdateras varje månad 

(Maskell et al, 2012). Gnuttis användande av en variabel budget skulle också kunna 

förklaras med att Maskell & Baggaley (2006) menar att användandet av en variabel 

budget bidrar till elimineringen av den traditionella årliga budgeten vilken anses vara 

tidskrävande och snabbt blir inaktuell. Det bör således innebära att införandet av den 

variabla budgeten inneburit att Gnutti förenklat och gjort sin budgetprocess mer 

effektiv, vilket Maskell et al (2012) menar är en förändring som ekonomistyrningen 

bör genomgå.  

 

Den nya synen på budgeten har inneburit att det inom Gnutti nu finns ett ökat fokus 

på värdekedjorna och tillverkningscellerna. Det kan därför antas att budgetarbetet 

inom Gnutti har förändrats som en konsekvens av att företaget omorganiserat sin 

verksamhet i celler och flöden. Detta styrks även av Maskell & Baggaley (2006) då 

de menar att företag som organiserar sin produktion och organisation efter en 

flödesstruktur budgeterar på flödesnivå. Som tidigare nämnts används det inom 

Gnutti en bottom-up metod, vilket kan antas ska leda till att öka anställdas 

delaktighet då de kommer att arbeta för att nå upp till de mål de själva bestämt. 

Således kan företagets nya rutiner kring budgetarbetet även anses ha påverkats av 

företagets nya syn på delaktighet och engagemang.   
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5.2.3 Kalkylering 

Inom Gnuttis kalkyleringsförfarandet har det inte skett några större förändringar. 

Precis som innan införandet av LP använder sig företaget av standardkostnader vid 

lagervärdering och produktkalkylering. Dock har företaget efter införandet av LP 

börjat använda VSC och fokuserar därmed i större utsträckning på de direkta 

kostnaderna som uppkommer i värdekedjorna. Ekonomichefen menar att företagets 

arbete med VSC utgörs av att de följer de direkta kostnaderna för varje 

företagsprocess, vilket de kallar resultaträkning per process (se ovan). Företaget 

använder sig dock fortfarande av kostnadsfördelning då de indirekta kostnaderna 

fördelas på de olika processerna genom påläggen företagets OH och fabrikens OH. 

Trots Gnuttis arbete med VSC bryter företaget även ner kostnaderna på produkt nivå. 

Företaget visar inga tecken på att frångå detta tillvägagångssätt utan ekonomichefen 

antyder snarare att de vill vidareutveckla detta arbeta genom att få de nuvarande 

kalkylerna mer verklighetsanpassade. För att uppnå detta har företaget uttryckt en 

strävan mot en övergång till ABC-kalkylering. Vid prissättning av produkter 

använder sig företaget till viss del av TC. Ekonomichefen menar dock att 

användandet av TC inte förändrats till följd av införandet av LP, då de använde 

metoden även innan införandet av LP 

 

Tabell 5-5: Förändringar av Gnuttis kalkylering 

Före LP Efter LP 

- Standardkostnader 

 - Påläggskalkyl 

   - Fullständig kostnadsfördelning 

 - TC 

 

- Standardkostnader 

- Påläggskalkyl 

    - Fullständig kostnadsfördelning 

 - TC 

- VSC 

    - Fokusering på direkta kostnader 

Produktionsförändringar  
- Celler/ flöden Budgetering 

- Variabel budget 

- Budgeterar per flöde 

- Bottom-up metod 

Organisatoriska förändringar 
- Flödesstruktur 

- Ansvarsfördelning/ delaktighet 

Figur 5-2: LPs påverkan på budgeteringen  
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Flertalet författare (Maskell & Baggaley, 2006; Apreutesei & Arvinte, 2010; Maskell 

et al, 2012; DeBusk, 2012; Fullerton et al, 2013) menar att företag som 

implementerat LP vanligtvis använder VSC vid utvärdering av kostnader och 

lönsamhet, vilket även är fallet inom Gnutti. Dock skiljer sig Gnuttis arbete med 

VSC från hur metoden enligt Maskell et al (2012) och Baggaley (2003) bör användas 

(Se kapitel 5.3.2 för fortsatt diskussion). Företagets användning av VSC kan 

förklaras av att produktionen omorganiserades till ett antal flöden och att det således 

blev viktigt att identifiera de kostnader som uppkommer i flödena. Detta tydliggörs 

av Maskell et al (2012), Carnes & Hedin (2005) och Maskell & Kennedy (2007) 

vilka menar att det i en flödesorienterad organisation blir viktigare att se till de 

kostnader som uppkommer i hela värdeflödet snarare än de kostnader som 

uppkommer för enskilda produkter. Företaget bryter dock fortfarande ner 

kostnaderna på produktnivå, vilket enligt ett flertal författare (Kennedy & Widener, 

2008; Maskell et al, 2012) inte är att föredra för företag som använder LP. 

Författarna menar att företag istället ska fokusera på de faktiska kostnaderna samt att 

användningen av VSC eliminerar behovet av att veta kostnaderna för specifika 

produkter då prissättningsbeslut inte baseras på individuella produktkostnader. Trots 

företagets arbete med VSC används kostnadsfördelning av de indirekta kostnaderna 

samt standardkostnader vid lagervärdering och produktkalkylering. Detta förfarande 

är inte att föredra vid användandet av LP. Detta har påvisats av Kennedy & Widener 

(2008) som fann att företag vid användandet av LP förändrar sina 

ekonomistyrningsrutiner till att fokusera på de faktiska kostnaderna istället för 

standardkostnader.  Maskell et al (2012) menar dessutom att VSC eliminerar behovet 

av standardkostnader och allokeringar av indirekta kostnader. 

  

Vidare utrycker ekonomichefen en strävan efter att övergå till ABC-kalkylering för 

att göra de nuvarande kalkylerna mer verklighetsanpassade. Detta skulle kunna 

innebära problem för Gnutti då Maskell et al (2012) menar att ABC-kalkylering är en 

metod som är olämplig för företag som använder LP. Detta har även påvisats av 

Baggaley & Maskell (2003) som menar att den fullständiga kostnadsfördelningen 

som eftersträvas i kalkylmetoden kan leda till felaktigt beslutsfattande. Sammantaget 

kan fastställas att trots att företaget börjat använda VSC så används fortfarande ett 

tillvägagångssätt som karaktäriserar den traditionella ekonomistyrningen, vilket bör 
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tyda på att Gnuttis kalkyleringsförfarande bör genomgå fler förändringar för att 

stödja den nya produktionsstrategin.    

 

 

 

 

 

Figur 5-3: LPs påverkan på kalkyleringen  

 

5.2.4 Prestationsmätning 

Enligt ekonomichefen saknades innan införandet av LP en tydlig struktur på 

prestationsmätningen. Den bristande strukturen innebar att det användes olika 

mätetal på olika avdelningar samt att det inom företaget inte kunde identifieras de 

olika måttens direkta påverkan på resultatet av förbättringarna och det fanns heller 

ingen korrelation mellan måtten. Införandet av LP har haft en stor påverkan på 

Gnuttis prestationsmätningssystem. I Gnuttis fall har prestationsmätningen förändrats 

så till vida att företaget utvecklat vecko- och månadsstyrkort, vilka inneburit att 

prestationsmätningen nu är mer strukturerad då alla använder samma mått.  Dessa 

styrkort, som följs per process, fokuserar på några få och viktiga prestationsmått, där 

det läggs stor vikt vid mått som mäter effektiviteten, flödet, kvaliteten och anställdas 

delaktighet. De månadsvisa styrkorten följs upp av ledningsgruppen för Gnutti och 

fabriksledningen medan de veckovisa styrkorten följs upp av respektive flödeschef 

som sedan redovisar dessa för fabrikschefen. Trots att styrkorteten i stor utsträckning 

innehåller samma mått prioriteras måtten olika på lednings- och operativnivå. Även 

övriga personer i företaget kan ta del av prestationsmåtten då de även visualiseras i 

produktionen. Detta gör att de anställda kan ta del av resultatet av deras prestationer. 

Enligt flödeschefen är det viktigt att de anställda förstår hur måtten mäts för att 

kunna ta till sig resultatet och bedriver därför utbildning kring företagets mått. 

Insamlingen av data till företagets prestationsmätningar görs direkt genom systemet 

men även genom produktionstavlor som finns i produktionen. På 

produktionstavlorna rapporterar operatörerna vad som faktiskt producerats under 

skiftet och antalet defekta produkter.   

Kalkylering 
- VSC 

 

Produktionsförändringar  
- Celler/ flöden 

Organisatoriska förändringar 
- Flödesstruktur 
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Tabell 5-6: Förändringar av Gnuttis prestationsmätning   

Före LP Efter LP 

- Ostrukturerat 

      - Olika mått 

                 - Ingen koppling till förbättringar 

                    - Ingen korrelation mellan måtten  

 

 - Insamling av data genom 

systemet  

 

 

- Strukturerat (Scorecards) 

      - Samma mått 

                - Koppling till förbättringar 

                   - Korrelation mellan måtten  

 

- Insamling av data genom 

systemet/ produktionstavlor 

- Visuell presentation av mått 

i  produktionen 

- Utbildning kring hur måtten 

mäts 

 

Det är inte förvånande att införandet av LP har haft stor påverkan på Gnuttis 

prestationsmätning. Detta eftersom Kennedy & Wideners (2008) forskning tyder på 

att produktions- och organisationsförändringar har en direkt påverkan på 

prestationsmätningen. Behovet av ett förändrat prestationsmätningssystem har också 

uppmärksammats av Maskell et al (2012) som menar att det blir nödvändigt att införa 

nya prestationsmått eftersom ekonomistyrningen ska tillhandahålla den information 

som krävs för beslutsfattande och styrning av de nya LP-processerna. Inom Gnutti 

har det utvecklats styrkort vilka fokuserar på några få och viktiga prestationsmått. 

Dessa mått menar Maskell et al (2012) ska reflektera företagets strategi och motivera 

Lean-handlingar. Det kan antas att produktionens flödesomvandling är orsaken till att 

styrkorten implementerades, detta eftersom Gnutti implementerade LP för att 

effektivisera produktionen och därmed behöver mått som kan stödja denna nya 

fokusering. Detta är överensstämmande med Stenzel (2008) som menar att företag 

som infört LP måste förändra sin ekonomistyrning till att mäta och motivera de nya 

mål och syften som uppkommit i samband med införandet av den nya 

produktionsstrategin. En annan orsak till utformandet av styrkorten kan antas vara att 

Gnutti tidigare saknade en tydlig struktur på sina mätningar. I styrkorten utvärderas 

verksamheten på operativ nivå, dock saknar företaget ett tillvägagångssätt för att 

kunna identifiera och utvärdera hur dessa operativa mått direkt påverkar det 

finansiella resultatet. Det blir viktigt för Gnutti att utveckla ett tillvägagångssätt för 

att kunna identifiera och analysera de finansiella konsekvenserna av användandet av 
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LP eftersom Maskell et al (2012) påvisat att företag som inte kan utvärdera de 

finansiella fördelarna med LP på sikt kan komma att överge produktionsstrategin.  

 

Enligt ekonomichefen prioriteras måtten olika på lednings- och operativnivå. Detta är 

överensstämmande med Kennedy och Widener (2008) som menar att organisationer 

som är uppdelad i celler behöver olika prestationsmått på olika organisatoriska 

nivåer. Efter införandet av LP visualiseras prestationsmåtten i produktionen. Detta 

gör att de anställda kan ta del av resultatet av deras prestationer, vilket är i enlighet 

med Maskell et al (2012). Företaget bedriver även utbildning kring företagets mått, 

vilket kan kopplas till Kennedy och Widener (2008) som menar att det är viktigt att 

göra anställda medvetna om hur deras handlande påverkar organisationen. Denna 

visuella presentation av prestationsmåtten kan antas bero på att företaget efter 

implementeringen av LP i större utsträckning uppmuntrar anställda till högre 

delaktighet. En annan förklaring kan också vara att synliggöra effekterna av 

företagets arbete med att de ständiga förbättringarna.   

 

I styrkorten utvärderas företagsprocesserna utifrån de fyra kategorierna kvalitet, 

flöde, effektivitet och anställdas delaktighet. Nedan redogörs för var och en av de 

fyra kategorierna.  

 

Kvalitet  

Inom LP är en utgångspunkt att förse kunderna med hög kvalitet (Womack & Jones, 

2003), vilket även tydliggörs av Baggaley & Maskell (2003) som menar att det inom 

LP kontinuerligt eftersträvas kvalitetsförbättringar. Detta kan antas vara anledningen 

till att Gnutti i sin prestationsmättning lägger stor vikt vid att utvärdera produkternas 

kvalitet. Gnutti utvärderar produkternas kvalitet genom måtten reklamationer och 

spill/kassationer. Dessa mått kan likställas vid måttet FTT, som förespråkas av 

Maskell et al (2012), då de avser att mäta procentandelen av de produkter som 

tillverkas i cellerna utan omarbete, spill och reparationer. Maskell et al (2012) menar 

att FTT kan ses som effektiviteten av processernas standardiserade arbetssätt. 

Eftersom Gnuttis nya produktion förlitar sig på ett standardiserat arbetssätt är det 

troligt att detta kan ha bidragit till att företaget idag använder måttet i sin 

prestationsmätning.   
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Flöde 

Gnutti utvärderar sina processers flöde genom leveransprecision och produkt i arbete, 

vilka är de två mått som rekommenderas av Maskell et al (2012). Anledningen till att 

Gnutti efter implementeringen av LP har infört mått för flödet i produktionen kan 

förklaras av att flödet i produktionen blir viktigare i företagets nya flödesbaserade 

produktionsutformning. En anledning till att företaget valt att ha ett separat 

prestationsmått för lagret kan förklaras av att företaget aktivt arbetar med att sänka 

lagernivåerna i produktionen. Denna strävan styrks av ett flertal författare (Shingo, 

1981; Monden, 1983; Ohno, 1988; Womack & Jones, 1996; Liker, 2004; Womack et 

al, 2007) vilka menar att LP karaktäriseras av låg lagerhållning.   

 

Effektivitet 

Gnutti mäter processernas effektivitet genom sex olika mått. Dessa är OEE, direkt 

lön, verktyg, underhåll, förbrukningsmaterial och övriga kostnader. Processernas 

effektivitet är ett viktigt mått för Gnutti då ett av företagets syften med 

implementeringen av LP var att öka företagets effektivitet. Att företaget valt att 

införa sex mått över effektiviteten kan också förklaras av att Womack & Jones 

(2003), Liker (2009) och Huntzinger (2007) menar att det inom LP eftersträvas 

effektiviseringar av produktionsflödet. Bland de sex effektivitetsmåtten lägger Gnutti 

störst vikt vid OEE. Företaget mäter OEE som procenten av den faktiska 

produktionen jämfört med den teoretiska maxproduktionen, vilket enligt Maskell et 

al (2012) bara är en del av måttet. Författarna inkluderar även maskinernas 

effektivitet och kvaliteten i måttet. Detta kan förklaras av att Gnutti använder sig av 

andra mått för att mäta dessa aspekter.  

 

Anställdas delaktighet 

Gnutti mäter och utvärderar sina anställdas delaktighet genom fyra poster.  Dessa är 

anställningsform, utveckling av ledarskap, ständiga förbättringar och 

enkätundersökningen ViP (världsklass i produktion). Utvärderingen av anställdas 

delaktighet är ett viktigt mått för Gnutti då Maskell och Baggaley (2006) menar att 

LP uppmuntrar till hög delaktighet och engagemang bland de anställda. 

Sammantaget kan antas att dessa utvärderingar troligtvis görs då införandet av LP 

inneburit att anställdas delaktighet och ständiga förbättringarna blivit betydligt 

viktigare än tidigare. 



  

 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5.3 Vårt förslag på utvecklad ekonomistyrning 

För att kunna ge förslag på ytterligare förändringar som ekonomistyrningen i Gnutti 

kan genomgå för att stödja företagets nya produktionsstrategi tar vi utgångspunkt i 

den omfattande analysen av företagets ekonomistyrning som presenterats ovan. 

Genom analysen har vi uppmärksammat områden inom Gnuttis ekonomistyrning 

som enligt vår mening är i behov av utveckling. För att få ytterligare stöd vid 

utformningen av våra förslag har vi också använt oss av Maskell et als (2012) tre 

faser av LP. Utifrån dessa faser och den genomgång vi gjort ovan har vi klassificerat 

i vilken av faserna Gnutti för närvarande befinner sig. Denna klassificering motiveras 

utifrån att Maskell et al (2012) menar att olika metoder och redskap inom 

ekonomistyrningen är mer eller mindre lämpliga att använda beroende på hur långt 

organisationen kommit i sin LP-implementering.  

 

Prestationsmätning 
- Scorecards per flöde 

      - Kvalitet 

      - Flöde 

      - Effektivitet 

      - Anställdas delaktighet 

- Insamling av data genom 

produktionstavlor 

- Visuell presentation av 

mått i produktionen 

 

Produktionsförändringar  
- Celler/ flöden 

- Produktionsutjämning 

       - Takttid 

- Standardiserat arbetssätt/ 

rutiner 

- Större fokus på kvalitet och 

flöde 

-Resurssnål produktion 

 

 
Organisatoriska förändringar 

- Flödesstruktur 

- Kontinuerligt 

förbättringsarbete 

- Anställdas delaktighet och 

engagemang 

Figur 5-4: LPs påverkan på prestationsmätningen  
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Genom att jämföra det empiriska materialet med Maskell et als (2012) tabell över 

mognadsfaserna (som presenterats i kapitel 3.3.1) har vi klassificerat i vilken av de 

tre faserna som Gnutti för närvarande befinner sig i.   

  

      Tabell 5-7: Klassificering av Gnutti. (Källa: Ombearbetad från Maskell et al (2012) s. 27-28) 

Fas Lean Production Lean Accounting 

"
L

ea
n

 P
il

o
t"

 

 Träning/utbildning kring 

Lean principer 
X 

 Nya prestationsmått i cellerna X 

 Inför Lean celler i 

produktionsprocessen 
X 

 Beräkna Lean förbättringarnas finansiella 

effekter 

 

 Pull-system/kanban 
 

 Eliminera många av de operationella 

transaktionerna 

o 

 Standardiserat arbetssätt X Eliminera ”waste” från ekonomistyrningen X 

 Snabba omställningstider X  Kartläggning av värdekedjan X 

 Anställda kontrollerar 

kvaliteten 
X 

 Identifiera de primära kostnadsdrivarna X 

"
M

a
n

a
g
in

g
 b

y 
va

lu
e 

st
re

a
m

"
 

 Lean cellerna utbredda inom 

företaget 

X  Prestationsmått på värdekedjanivå X 

 Visuella metoder används X  Integrerade prestationsmått som speglar 

företagets strategi 

X 

 Förbättringsgrupper införs X  VSC o 

 Kanban från leverantörer   Informationen från prestationsmåtten och  

 VSC styr de ständiga förbättringarna 

X 

 Tillverkningen styrs utifrån 

värdekedjan 

X  Utökad användning av VSC i syfte att öka 

kostnadsmedvetenheten  

 

 PIA och färdigvarulager är 

lågt och konstant 

o  Integrera den finansiella planeringen med 

försäljning- och verksamhetsplanering 

o 

 Produktions- och visuell styrning X 

"
L

ea
n

 e
n

te
rp

ri
se

"
  Företaget styrs/organiseras 

utifrån värdekedjan 

X  TC används för att förstå kundvärde och 

för att driva de ständiga förbättringarna 

o 

 Utökat samarbete med 

leverantörer och kunder 

  TC används i produktdesign för att länka 

kundvärdet till den operativa 

verksamheten 

 

 Lean-tänket har applicerats i 

hela organisationen 

o  VSM och VSC utökas och inkluderar 

företagets leverantörer och kunder 

 

 Sökandet efter ständiga 

förbättringar är numera en 

del av företagskulturen 

o  De flesta inköps- och lagerkontroller 

elimineras 

 

                                                                                              X= används O= Används delvis 

 

I enlighet med den bild som ges av bland andra Maskell et al (2012) startade Gnuttis 

LP-arbete med omfattande utbildningar kring principerna för LP, vilket till stor del 

bedrevs av den Lean-konsult som var platschef under 2008. Ett första steg var också 

att identifiera företagets olika värdeflöden samt omstrukturera maskinerna i 

produktionen till det som Maskell et al (2012) och DeBusk (2012) kallar Lean-celler. 

Trots att fabriken till viss del fortfarande är funktionell är användandet av flöden och 
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tillverkningsceller, där maskinerna placerats efter produktionsflödet, utbrett inom 

fabriken. Detta tillsammans med de facto att Gnutti använder standardiserade 

arbetssätt, produktionsutjämningar, visuella metoder för att planera och kontrollera 

produktionen och att Gnutti aktivt arbetar med kontinuerliga förbättringar gör att vi 

klassificerar Gnutti i Maskell et als (2012) andra fas "Managing by Value Stream". 

Valet att klassificera Gnutti i fas två motiveras också utifrån att Maskell et al (2012) 

menar att företag i fas tre karaktäriseras av att ha ett välutvecklat och integrerat 

samarbete med externa intressenter, vilket inte kan anses vara fallet för Gnutti. 

Gnutti har inga integrerade system med sina leverantörer och har enbart integrerade 

system med ett fåtal kunder.  

 

Enligt Maskell et al (2012) karaktäriseras mognadsfas två av att 

tillverkningsprocesserna styrs operativt, visuella metoder används för att planera, 

initiera och kontrollera produktionen och att det utvecklats en kultur kring att 

ständigt söka förbättringar, vilket är väl överensstämmande med hur Gnutti bedriver 

sin verksamhet idag. Som diskuterats ovan har Gnuttis ekonomistyrning genomgått 

många förändringar till följd av implementeringen av LP. Förändringarna har 

inneburit att Gnutti redan använder prestationsmått för värdekedjan, VSC och 

produktions- och visuell styrning, vilket Maskell et al (2012) hävdar bör 

implementeras i denna fas.  

 

Trots att Gnuttis ekonomistyrning har genomgått flertalet förändringar, och att det 

således används många av de metoder och tekniker som förespråkas inom teorin, har 

vi med utgångspunkt i vår analys identifierat två områden inom Gnuttis 

ekonomistyrning som behöver vidareutvecklas. Denna identifiering stödjs även av 

vår klassificering efter Maskell et al (2012) mognadsfaser som visar på vilka metoder 

och tekniker som är lämpliga inom Gnuttis ekonomistyrning. De två områden som 

identifierats är företagets kalkyleringsförfarande samt hur företaget beräknar de 

finansiella effekterna av LP.  Företagets kalkyleringsförfarande är inte optimalt då de 

fortfarande bryter ner kostnaderna på produktnivå och använder kostnadsfördelning. 

Ekonomichefen uttrycker även en vilja mot att övergå till ABC-kalkylering, vilket 

inte är överensstämmande med Fullerton et al (2013) som fann att när 

implementeringen av LP-strategin intensifieras förändrar organisationer sin 
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ekonomistyrning genom att eliminera kostnadsfördelning samt ökar sitt användande 

av kalkylering på värdekedjenivå. Detta påvisar även Maskell et al (2012) som menar 

att företag under mognadsfas två bör kalkylera på värdekedjenivå. Detta tyder på att 

Gnuttis kalkyleringsförfarande är ett område som behöver vidareutvecklas för att 

stödja den nya produktionsfilosofin. Vidare finns det inom Gnutti inget 

tillvägagångsätt för att kunna identifiera och utvärdera hur de operativa 

förbättringarna direkt påverkar det finansiella resultatet. Maskell et al (2012) menar 

att beräkningar av LP förbättringarnas finansiella effekter är en grundläggande del 

som företag bör göra under mognadsfas ett. Ett flertal författare (Maskell & 

Baggaley, 2006; Maskell & Kennedy, 2007; Woehrle & Abou-Shady, 2010) 

förespråkar användandet av BS för att kunna koppla de operativa förbättringarna som 

LP innebär till de finansiella förbättringarna. Detta tyder på att Gnutti bör utveckla 

ett system för att sammankoppla de operativa mätningarna med det finansiella 

resultatet.  

 
5.3.1  Beräkna de finansiella effekterna av LP förbättringarna 

Gnutti har för närvarande inget tillvägagångssätt för att identifiera och utvärdera de 

operativa förbättringarnas direkta påverkan på det finansiella resultatet. Enligt 

DeBusk (2012) är BS en metod som synliggör de operativa och finansiella 

prestationerna samt kapacitetsutnyttjandet i företags värdeflöden och därmed på ett 

strukturerat sätt genererar information om hur LP skapar värde. Detta är en metod 

som enligt många författare (Maskell & Kennedy, 2007; Woehrle & Abou-Shady, 

2010; Maskell et al, 2012) är vanligt förekommande i Lean-organisationer. Maskell 

& Baggaley (2006)  menar vidare att BS generar enkel och kraftfull information som 

kan användas i det rutinmässiga beslutsfattandet. Syftet med att presentera ett antal 

nyckelindikatorer i ett BS är att Gnutti på ett enklare sätt ska kunna identifiera hur 

förbättringar i produktionen påverkar de finansiella måtten. BS syftar också till att 

förbättra beslutsfattandet eftersom företaget med hjälp av styrkortet kan analysera 

hur olika beslut påverkar de olika posterna i styrkortet. Exempelvis kan Gnutti med 

hjälp av ett BS utvärdera hur införandet av en ny produkt påverkar de operationella- 

och finansiella nyckelindikatorerna samt kapaciteten i värdekedjan. BS kan också 

användas för att analysera hur olika produkter passar in i olika produktionsflöden 

vilket blir viktigt eftersom ekonomichefen uttryckt att de arbetar mycket med att rätt 

produkter körs i rätt maskiner. 
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Eftersom Gnutti idag har ett välutvecklat prestationsmätningssystem, innehållandes 

flertal av de mått som förespråkas av författare som exempelvis Maskell et al (2012), 

hade företaget med fördel kunnat ha användning av ett BS för att samla de viktigaste 

prestationsmåtten i ett ark. Att på ett samlat sätt presentera de operativa-, kapacitets- 

och finansiella mått som anses vara viktigast för Gnutti skulle exempelvis innebära 

att företaget på ett systematiskt sätt kan följa upp sitt viktiga arbete med de ständiga 

förbättringarna och samtidigt få en bra kännedom om hur dessa förbättringar 

påverkar de viktigaste finansiella nyckeltalen. Införandet av BS kan också motiveras 

utifrån att LA uppvisar ett behov av visuell presentation av finansiella och 

ickefinansiella prestationsmått (Maskell & Baggaley, 2006).  

 

Företag som använder LA använder enligt Maskell et al (2012) ofta ett 

standardformat för sina BS och kräver att alla beslut relaterade till en viss värdekedja 

presenteras genom styrkortet, vilket leder till att operationell och finansiell 

information är konsekvent och begriplig när den används. Beroende på typen av 

beslut (exempelvis, offerthantering, produktlönsamhet, tillverka/köpa, inköp etc.) 

kan detta standardformat modifieras för att generera den information som behövs för 

det specifika beslutsfattandet (Maskell et al, 2012). Utifrån Gnuttis viktigaste 

nyckelfaktorer har vi i tabell 5-8 utformat ett förslag på hur ett standardformat på 

Gnuttis BS skulle kunna vara utformat. Eftersom företaget för närvarande använder 

de engelska begreppen i sin prestationsmätning har vi valt att presentera styrkortet på 

engelska. 

 

 

 

                Tabell 5-8: Förslag på utformning av Box Score  

  
  

CURRENT 
STATE 

FUTURE 
STATE 

 

O
P

E
R

A
T

IO
N

A
L

 Production/ 
Person 

    

On-Time 
Shipment 

    

First Time 
Through 

    

Dock-to-Dock 
Days 

    

Average Cost     
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C
A

P
A

C
IT

Y
 

E
m
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Conversion 
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Total Costs     

Value Stream 
Profit 

    

Return on Sales     

Inventory Value     

Cash Flow     

*Conversion Cost består av Direct Labour, Tools, Maintenance, Prerequisities samt 

alla andra kostnader som kan hänföras till värdekedjan. 
 

Då Gnutti, som vi tidigare nämnt, redan använder ett välutvecklat 

prestationsmätningssystem med flertalet av de mått som förespråkas i teorin tar vi 

utgångspunkt i dessa mått vid utformningen av vårt förslag på BS. Detta gör vi 

eftersom vi tror att styrkortet kommer blir enklare att implementera då företaget 

redan har en relation till de mått som föreslås i BS. Då vi tidigare i detta kapitel 

analyserat de olika måtten väljer vi i detta avsnitt att enbart presentera syftet med de 

olika måtten.  

 

Operativa prestationer 

Följande prestationsmått föreslår vi att Gnutti kan använda för att mäta de operativa 

effekterna av användningen av LP: 

 

Tabell 5-9: Förslag på operativa mått 

Mått Mäter 

Production/ Person Produktiviteten i värdekedjan 

”On-Time Shipment” I vilken utsträckning rätt produkt har 

skickats i rätt tid till rätt kvalitet 

”First-time-through” I vilken utsträckning processerna producerar 

rätt första gången 

”Dock-to-Dock Days” Materialets flöde genom värdekedjan 

Average cost Genomsnittlig kostnad per produkt 
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Det enda mått som vi valt att inkludera i BS som företaget för närvarande inte 

använder i sin prestationsmätning är måttet "Dock-to-Dock Days". Måttet syftar till 

att mäta materialets flöde genom värdekedjan och visar därmed den tid det tar från 

mottagandet av råmaterial till leverans av den färdiga produkten. Vi har valt att 

inkludera detta mått då Maskell et al (2012) menar att detta är ett optimalt mått på 

produktionsflödet. Eftersom det eftersträvas ett snabbt produktionsflöde inom Gnutti 

anser vi att det är ett mått som företaget hade kunnat ha stor nytta av.  

 

Kapacitetsutnyttjande 

Inom Gnutti utvärderas användandet av maskiner och anställda. Dock presenteras 

enbart utvärderingen av maskinerna, i form av OEE, i företagets styrkort. För att 

kunna se kapacitetsutnyttjandet direkta påverkan på resultatet inkluderas både 

utvärderingen av maskinerna och de anställda i vårt rekommenderade BS. Måtten 

visar LPs påverkan på företagets utnyttjande av maskinernas och de anställdas 

tillgängliga kapacitet. Vi har i vårt föreslagna BS delat upp användningen av 

resurserna i Maskell et al (2012) tre kategorier: 

 

 Produktiv: den tid som arbetskraften eller maskinerna spenderar på 

tillverkning 

 Icke produktiv: all annan tid som inte är värdeskapande, till exempel 

omarbetning, materialförflyttningar, inspektioner, underhåll och 

reparationer 

 Tillgänglig: är den maskin- och arbetskraftstid som blir kvar efter 

redovisningen av produktiv och icke-produktiv tid.  

 

I Gnuttis fall innebär det att mäta maskinerna och de anställda genom produktiv tid 

mot utbetald tid, icke produktiv tid mot utbetald tid samt den övriga tiden mot 

utbetald tid.  

 

Finansiella prestationer 

Den finansiella datan i BS visar hur LP-förändringarna påverkar det finansiella 

resultatet. De sju poster vi valt att inkludera för att utvärdera de finansiella effekterna 

är intäkter, materialkostnader, omvandlingskostnader, totala kostnader, värdekedjans 
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vinst, och vinstmarginal. Informationen som används för att utvärderar Gnuttis 

finansiella effekter kan till stor del hämtas från företaget resultaträkning per process. 

 

Sammantaget kan sägas att vi tror att vårt förslag på användandet av ett BS kommer 

att kunna hjälpa Gnutti att på ett enkelt och överskådligt sätt kunna identifiera hur de 

operativa förbättringarna avspeglar sig i det finansiella resultatet.  

 

5.3.2 Utveckla arbetet med VSC 

Enligt Gnuttis ekonomichef användes inom Gnutti VSC för att följa de direkta 

kostnaderna för varje flöde. Ekonomichefen förklarar företagets arbete med VSC 

som den resultaträkning per flöde som införts. Gnuttis arbete med VSC har således 

stora olikheter med hur metoden bör användas enligt Maskell & Baggaley (2006) och 

Apreutesei & Arvinte (2010). Snarare än att likställa VSC med resultaträkningen 

syftar VSC enligt Baggaley & Maskell (2003) till att generera information, om de 

kostnader som uppkommer i flödet, som sedan kan användas i resultaträkningen. 

Olikheterna i tillvägagångssätten ger indikationer på att Gnutti bör utveckla sitt 

arbete med VSC. En annan indikation som tyder på att Gnutti bör utveckla sitt arbete 

med VSC är, som tidigare nämnts, att företaget idag använder sig av en traditionell 

påläggskalkyl för att kalkylera individuella produktkostnader. Gnuttis ekonomichef 

har dessutom uttryckt att de vill fortsätta detta arbete genom att utveckla sin 

nuvarande kalkyleringsmetod genom att utveckla en ABC-metod. Detta kan anses 

vara problematiskt då Maskell & Kennedy (2007) och Baggaley & Maskell (2003) 

har påvisat att den fullständiga kostnadsfördelningen som eftersträvas i metoden kan 

leda till felaktigt beslutsfattande vid prissättning, orderhantering, produktlönsamhet, 

tillverka/köpa etc. Dessutom bör Gnuttis nya produktions- och organisatoriska 

förändringar innebära att företaget inte bör lägga lika stor vikt vid kalkylerandet av 

individuella produkter.  Detta underbyggs av att flera författare (Carnes & Hedin, 

2005; Maskell & Kennedy, 2007; Maskell et al, 2012) menar att 

värdekedjestrukturen innebär att det blir viktigare att se till de kostnader som 

uppkommer i hela värdeflödet snarare än de kostnader som uppkommer för enskilda 

produkter. Även Maskell et al (2012) har visat på att behovet av information för 

individuella produkter får mindre betydelse när företag flödesorienteras, vilket gör att 

vi anser att Gnutti istället för att utveckla en ABC-metod bör utveckla sitt arbete med 

VSC. Vi menar också att arbetet med VSC kommer att bli ännu viktigare ju längre 
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Gnutti kommer i sitt LP-arbete. Detta eftersom Fullerton et al (2013) påvisat att 

användandet av VSC ökar i takt med att implementeringen av LP-strategin 

intensifieras. Att öka arbetet med VSC skulle dessutom kunna leda till att Gnuttis 

ekonomistyrning blir ännu effektivare då DeBusk (2012) menar att VSC leder till ett 

förenklat kostnadssystem som på sikt kan eliminera ickevärdeskapande aktiviteter 

som spårning av arbete, material, PIA och färdiga produkter. 

 

Ovan diskussion har gjort det förståeligt att Gnuttis nuvarande 

kalkyleringsförfarande måste förändras. Förändringarna som vi föreslår är att 

företaget bör kalkylera på hela värdekedjan för de olika produktfamiljerna och att de 

ska eliminera i stort sätt alla allokeringar av indirekta kostnader. Detta föreslår vi att 

Gnutti kan göra genom användandet av VSC eftersom Maskell & Kennedy (2007) 

menar att det i denna metod används en mycket liten eller ingen fördelning av 

indirekta kostnader. Maskell & Baggaley (2006) och Apreutesei & Arvinte (2010) 

menar att VSC är en kostnadskalkyleringsmetod som betraktar alla kostnader som 

uppkommer i värdekedjan som direkta och att indirekta kostnader därför inte ska 

inkluderas, vilket eliminerar behovet av att fördela de indirekta kostnaderna 

schablonmässigt via någon form av fördelningsnyckel. Av denna anledning förslår vi 

att Gnutti bör betrakta alla kostnader som uppkommer i en värdekedja som direkta. 

Eftersom Gnutti numera till stor del är en flödesorganisation tror vi att de flesta 

kostnaderna kommer att kunna härledas till ett visst flöde. De fåtal kostnader som 

inte kan härleds till en specifik värdekedja anser vi bör fördelas på fabriks- eller 

företagsnivå likt hur företaget idag arbetar med påläggen fabrikens OH och 

företagets OH.   

 

Vi anser att Gnutti bör utveckla sitt arbete med VSC genom att sortera kostnaderna i 

Maskell & Baggaley (2006) och Apreutesei & Arvinte (2010) föreslagna kategorier 

maskinkostnader, materialkostnader, anläggningskostnader, arbetskostnader samt 

övriga kostnader. De olika aktiviteterna som används inom respektive värdekedja ska 

sedan hänföras till värdekedjan. Vi tror inte att identifierandet av vilka aktiviteter 

som används inom en specifik värdekedja blir svår att genomföra eftersom företaget 

redan använder sig av VSM och därmed har identifierat de aktiviteter som ingår i 
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respektive värdekedja. I tabell 5-10 presenteras ett förslag på hur Gnutti kan utforma 

ett VSC-ark.  

 

 
Tabell 5-10: Förslag på utformning av VSC 

         Kostnad 

 

Aktivitet, ex 

Material- 

 

Anläggnings- 

 

Arbets- Maskin- Övriga Total 

- Kundtjänst       
- Inköp       
- Transport       
- Prod. Svarvning       
- Prod. Härdning       
- Underhåll       
-HumanResources       
- Produktutveckling       
 Sum. Sum. Sum. Sum. Sum. Sum. 

 

Den övre raden i tabellen utgörs av de fem kostnadsgrupperna som vi föreslår att 

Gnutti kan använda. Den vänstra delen av tabellen skall bestå av alla de aktiviteter 

som ingår i värdekedjan, exempelvis inköp, transport, tillverkning, 

produktutveckling, kundsupport etc. Att presentera de olika kostnaderna på detta 

visuella och överskådliga sätt skulle innebära att berörda personer inom Gnutti 

kommer att ha fullständiga kontroll över de kostnader som uppkommer i 

värdekedjan. Eftersom metoden ger en bra och överskådlig bild över flödenas olika 

kostnader skulle det även vara ett bra stöd i företagets förbättringsarbete. Dessutom 

skulle informationen som genereras genom metoden kunna användas som underlag 

till företagets resultaträkningar.      
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6 Slutsatser och reflektioner 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. Våra slutsatser svarar på studiens 

inledande problemfrågor. I kapitlet beskriver vi även de samhälleliga effekterna av 

studiens resultat och det förs även en kritisk diskussion kring några av de val som 

gjorts under studietiden. Kapitlet avslutas med att vi ger förslag på fortsatt forskning 

inom ämnet. 

 

Studiens övergripande syfte var dels att "... utifrån det enskilda fallet Gnutti 

Powertrain AB bidra med en förståelse för hur ekonomistyrningens utformning och 

användning påverkas av användandet av den avancerade produktionsstrategin LP “ 

men också att "... identifiera och beskriva vilka ytterligare förändringar som Gnutti 

Powertrain ABs ekonomistyrningen kan behöva genomgå för att stödja företagets 

nya produktionsstrategi". Detta skulle uppnås genom att beskriva och förklara vilka 

förändringar som den nya produktionsstrategin gett upphov till och kartlägga hur 

dessa förändringar påverkat företagets ekonomistyrning.  

 

6.1 Återkoppling till studiens problemfrågor 

I det inledande kapitlet förde vi en problematiserande diskussion kring att 

ekonomistyrningen måste förändras efter att nya produktionsstrategier införts, vilket 

också uppmärksammats inom Gnutti. Diskussionen ledde fram till följande två 

problemfrågor: 

 

1. Hur har ekonomistyrningen förändrats i Gnutti Powertrain AB för att stödja den 

nya produktionsstrategin Lean Production? 

 

2. Hur kan ekonomistyrningen i Gnutti Powertrain AB vidareutvecklas och användas 

för att stödja och förbättra arbetet med sin nya produktionsstrategi?   

 

6.2 Slutsatser 

Denna studie bidrar till litteraturen om ekonomistyrning i förändring. Genom att 

använda en fallstudie för att förstå ett komplext fenomen i sin naturliga kontext, har 

vi redogjort för hur ekonomistyrningen förändras till följd av användningen av 
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produktionsstrategin LP och har därmed besvarat det behov av ytterligare empirisk 

forskning om ekonomistyrningen i LP-miljöer. (Kennedy & Widener, 2008; 

Fullerton et al, 2013). Vi besvarar också Linds (1996) anrop om fortsatt forskning 

inom området ekonomistyrning i förändring då studien behandlat 

ekonomistyrningens användning och utformning när verksamheter flödesorienteras.  

 

Vårt största bidrag är att vi utifrån det enskilda fallet Gnutti presenterat hur 

ekonomistyrningen förändras till följd av användandet av den avancerade 

produktionsstrategin LP. Enligt Åhlström & Karlsson (1996) måste 

ekonomistyrningen anpassas efter valet av produktionsstrategi eftersom den 

traditionella ekonomistyrningen har en negativ påverkan på implementeringen och 

användningen av LP. De empiriska resultaten från vår studie tyder också på att den 

traditionella ekonomistyrningen inte är tillräcklig när LP anammas eftersom Gnutti 

uppmärksammat ett behov av en förändrad ekonomistyrning och därmed gjort 

förändringar i sin ekonomistyrning. Även Kennedy & Widener (2008) och Fullerton 

et al (2013) visar på behovet av en förändrad ekonomistyrning när LP 

implementeras. Kennedy & Widener (2008) förklarar detta med att LP leder till 

produktions- och verksamhetsförändringar vilket påverkar den information som 

behöver genereras från ekonomistyrningen. Enligt författarna utgörs 

verksamhetsförändringarna av organisering efter celler och flöden, ökad fokusering 

på anställdas engagemang och delaktighet, standardiserade arbetssätt och rutiner 

samt sökande efter ständiga förbättringar. För att svara på dessa förändringar menar 

författarna att företag förändrar sin ekonomistyrning så till vida att visuell styrning 

används i större omfattning, större fokusering på faktiska kostnader istället för 

standardkostnader och att nya mått används i prestationsmätningen. Vidare menar 

Fullerton et al (2013) att när LP-strategin intensifieras förändrar organisationer sin 

ekonomistyrning genom att förenkla sina interna rapporteringssystem, eliminera 

allokeringar av indirekta kostnader och ökar användandet av VSC. 

 

De empiriska resultaten i denna studie styrker på många sätt det som Kennedy & 

Widener (2008) och Fullerton et al (2013) påvisat i sina studier. Gnuttis LP-

implementering resulterade i verksamhetsförändringar så som organisering efter 

celler och flöden, taktad produktion, standardiserade arbetssätt och rutiner, ökad 
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fokusering på anställdas engagemang och delaktighet samt större fokusering på 

kontinuerliga förbättringar. På liknande sätt som Kennedy & Widener (2008) påvisar 

i sin studie har dessa förändringar lett till att Gnutti har förändrat sin 

ekonomistyrning. Till skillnad från Kennedy & Wideners (2008) studie presenteras i 

denna studie mer ingående hur ekonomistyrningen, i form av redovisning, 

budgetering, kalkylering och prestationsmätning, har förändrats till följd av 

verksamhetsförändringarna. Vi har funnit att Gnutti har förändrat sin redovisning 

genom att de; infört ett bolagsresultat per flöde, infört en resultaträkning per flöde, 

samt att de organiserat sina cost center efter flödesstrukturen. Budgeteringen har 

förändrats såtillvida att det nu används en variabel budget samt att de budgeterar per 

flöde. Förvånansvärt nog är kalkyleringen det område som förändrats minst. Den 

största skillnaden inom kalkyleringen är att företaget nu främst ser till de kostnader 

som uppkommer i flödena. Prestationsmätningen har förändrats genom att företaget 

implementerat Scorecards per flöde, produktionstavlor samt visuell presentation av 

måtten. De nya rutinerna kring prestationsmätningen har inneburit ett mer 

systematiskt tillvägagångssätt samt ett större fokus på ickefinansiella mått. De 

empiriska resultaten i denna studie visar också på att alla dessa förändringar på ett 

eller annat sätt är en konsekvens av användandet av LP. Sammantaget innebär detta 

att resultatet i denna studie tyder på att användandet av LP leder till olika typer av 

förändringar vilka får effekter på ekonomistyrningen. Vidare tyder resultat i denna 

studie på att ekonomistyrningen faktiskt förändras som ett svar på de nya 

förutsättningar som LP innebär. 

 

Denna studie har också bidragit med förslag på hur ekonomistyrningen inom Gnutti 

kan vidareutvecklas och användas för att stödja och förbättra arbetet med LP. Genom 

att grundligt identifiera och analysera de förändringar som ekonomistyrningen inom 

Gnutti har genomgått fann vi att Gnutti kan vidareutveckla sin ekonomistyrning 

genom att införa ett BS som komplement till deras nuvarande prestationsmätning 

samt förbättra sitt kalkyleringsförfarande genom att utveckla arbetet med VSC. 

Införandet av ett BS motiveras främst utifrån att företaget i dagsläget inte har ett sätt 

att direkt utvärdera hur de operativa förbättringarna påverkar det finansiella 

resultatet. Förslaget att utveckla arbetet med VSC motiveras främst utifrån att 

företaget idag använder en traditionell påläggskalkyl och planerar att införa en ABC-



  

 

86 

kalkyl. Detta anser vi vara problematiskt eftersom flera författare (Baggaley & 

Maskell, 2003; Maskell & Kennedy, 2007; Maskell et al, 2012; Apreutesei & 

Arvinte, 2010) påvisat att den fullständiga kostnadsfördelningen som eftersträvas i 

metoderna kan leda till felaktigt beslutsfattande. Vår grundliga analys av Gnuttis 

nuvarande ekonomistyrning får också ses som ett bidrag till Gnutti då företaget nu 

fått en bekräftelse på att ekonomistyrningen genomgått flera av de förändringar som 

forskare påvisat är av stor betydelse för fortsatt framgång. 

 

6.3 Reflektioner 

6.3.1 Samhälleliga effekter 

Denna studie bidrar med förståelsen kring hur ekonomistyrningens utformning och 

användning påverkas av användandet av produktionsstrategin LP. Denna förståelse 

blir relevant ur ett samhälleligt perspektiv då företag på dagens marknader ständigt 

tvingas till effektiviseringar på grund av den höga konkurrensen. För att uppnå dessa 

effektiviseringar väljer många företag att implementera LP, vilket leder till att 

företag behöver förändra sin ekonomistyrning för att uppnå sin fulla potential. 

Förståelsen kring hur företag ska förändra sin ekonomistyrning för att stödja 

produktionsstrategin blir således viktig för en långsiktig överlevnad för tillverkande 

företag. 

 

6.3.2 Kritiska reflektioner 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till att enbart studera fabriken i Alvesta, 

vilket i efterhand kan anses vara en begränsning. Under våra intervjuer framkom det 

att fabriken i Kungsör har kommit betydligt längre i sin LP implementering jämfört 

med fabriken i Alvesta. Detta beror på att det gjorts fler investeringar i fabriken i 

Kungsör vilket inneburit att fabriken helt är uppbyggd efter flöden och använder 

enstycksflöde. Eftersom fabriken i Kungsör kommit längre i sin LP implementering 

hade det varit intressant att undersöka om ekonomistyrningen har förändrats i större 

utsträckning i Kungsör jämfört med Alvesta. Det hade också varit intressant att 

studera likheter och skillnader mellan fabrikerna, både gällande 

produktionsförändringar, organisatoriska förändringar och förändringar i 

ekonomistyrningen. Det skulle också kunna vara så att vissa av de förändringar som 

skett i Alvesta har sitt ursprung i problem som uppmärksammats i Kungsör.    
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Våra förslag på hur Gnutti kan vidareutveckla sin ekonomistyrning är helt analytiskt 

uppbygda. Detta innebär att förslagen är baserade på det som vi, genom vår 

grundliga analys av den nuvarande ekonomistyrningen, uppmärksammat att företaget 

skulle kunna utveckla ytterligare. Om vi istället använt oss av en mer interaktiv 

metod vid arbetet med problemfråga två hade detta eventuellt inneburit att våra 

förslag hade kunnat bli ännu mer ingående och konkreta. Detta hade troligtvis 

inneburit att företaget på ett bättre och enklare sätt hade kunnat använda de förslag 

som vi presenterat. Trots detta anser vi att de förslagen som vi presenterar ger goda 

indikationer på vad det är som den nuvarande ekonomistyrningen saknar och vad 

som kan göras för att fylla dessa luckor.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Arbetat med denna studie har inneburit att vi fått insikt om att ekonomistyrningen 

konstant måste genomgå förändringar för att kunna möta de snabba förändringar som 

karaktäriserar dagens samhälle. Detta innebär att fortsatt forskning inom området 

ekonomistyrning i förändring kommer att var nödvändigt även i framtiden. Ett 

exempel på fortsatt forskning skulle kunna vara att genomföra en longitudinell studie 

i syfte att identifiera om ekonomistyrningen förändras i takt med de faser som 

presenterats i denna studie. Detta vore intressant att studera eftersom införandet av 

LP är en gradvis förändring vilket borde innebära att även förändringen av 

ekonomistyrningen bör ske stegvis.  

 

I denna studie valde vi att undersöka produktionsstrategin LPs påverkan på 

ekonomistyrningen, men det är även troligt att våra slutsatser skulle kunna tillämpas 

på andra liknande begrepp. Detta är dock inte självklart vilket innebär att ett förslag 

på fortsatt forskning är att studera om användandet av andra typer av avancerade 

produktionsstrategier, som exempelvis Six Sigma, uppvisar samma påverkan på 

ekonomistyrningen som påvisats i denna studie.  

 

Det faktum att vi i denna studie använt en fallstudiedesign innebär att det vore 

intressant att genomföra en kvalitativ studie inom området. Det vore således 
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intressant att studera om andra företag har påverkats av användandet av avancerade 

produktionsstrategier på ett liknande sätt som det som presenterats i denna studie. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A. Intervjuguide 

A. Intervjuperson 

Namn: 

Befattning: 

Arbetar med: 

År i företaget: 

B. Produktion- övergripande 

 Vad var anledningen till att ni införde Lean? 

 Hur har er nya produktionsstyrning påverkat produktionen?  Hur har 

produktionen förändrats sedan införandet av Lean Production? Förklara hur er 

produktion såg ut innan och hur den ser ut nu.  

 Hur arbetar ni i processer? Hur ser processerna ut? Hur ser er layout ut- 

funktions eller flödesbaserad (skillnad från förr)? Använder ni 

produktionsceller? Vad används era Obeya Boards till (hur samlas datan in, hur 

ofta, vem tar del av informationen)?  

 Har ni effektiviserat er produktion genom att eliminera icke-värdeskapande 

aktiviteter? 

 Hur ser kopplingen mellan ekonomi- och produktionsavdelningarna ut? 

 Känner ni något behov av en förändrad ekonomistyrning till följd av införandet 

av Lean Produktion? 

C. Ekonomistyrning- övergripande 

 Hur har er nya produktionsstyrning påverkat ekonomistyrningen? 

Standardkostnader, over-head kostnader? 

 Ni gick från fabriksresultat till ett processtänk, kan du utveckla det..(kollar på 

kostnaden för hela värdekedjan?) Använder ni er av Value Stream 

Management (VSM)? 

 Scorecards: Förklara hela upplägget. Varför har ni utvecklat dessa scorecards? 

Syfte med dem?  Använder ni det nu? Varför just dessa KPI? Hur ofta mäter ni 

dom? Hur genereras datan? Vad används de till? vilka tar del av 

informationen? 
 

D. Lean Strategi 

Har ni, och i sådana fall i vilken omfattning, implementerat följande Lean 

Accounting metoder? 

1. Kundvärde: 

 Utvärderar ni kundvärde och kundbehov? 

 Anpassar ni produkterna efter kundernas behov? 

 Integrerade kundnätverk? 

 

2. Pull-system: 

 Använder ni takttid efter kundernas behov? 

 Produktion mot kundorder? Dragande produktion? 

 Kanban system för att styra produktionen? 

 JIT? Träning i detta? 

 Automatiska kvalitetskontroller 

 



  

 

II 

3. Kontinuerligt flöde: 

 Är produktionen organiserade i värdekedjor? 

 Planerar ni för att uppnå ett jämt flöde? (level scheduling) 

 Enstycksflöde (Single-piece-flow)? 

 

4. Personalutbildning och delaktighet: 

 Anställda som ansvarar för hela processer i produktionen? 

 Har ni anställda på golvet som är med vid beslutsfattande kring produktkvalitet 

etc.? 

 Crosstraining? 

 Standardiserat arbete i processerna? 

 

5. Ständiga förbättringar/ Kaizen: 

 Program för att förbättra produktkvalitén? 

 Program för att förbättra processerna? 

 On time delivery? 

 Anställda som är ansvariga för kvalitetsträning? 

 TQM för att lösa kvalitetsproblem? 

 

6. Samarbete med leverantörer: 

 Inköp med JIT? 

 Integrerade leverantörsnätverk? 

 

E. Övergripande Lean framgångar 

Hur mäter ni fördelarna som Lean implementeringen har bidragit till? Hur har 

följande poster förändrats under Lean implementeringen? 

1. Nettoomsättningen 

2. Vinstmarginalen 

3. Marknadsandel/ kundorder 

4. Vinsten 

5. Råmaterial, WIP, färdigvarulager 

6. Ledningens deltagande i: 

 - coacha anställda 

 - inleda förändringsarbete 

 - implementeringen av Lean strategin 

 - den fortsatta Lean implementeringen 

 - den fortsatta verksamheten 

 

F. Lean Accounting- Prestationsmätning 

Har ni, och i sådana fall i vilken omfattning, implementerat följande Lean 

Accounting metoder? 

1. Visuell styrning 

 "Bottom-up" prestationsmått som samlas in och används på arbetsgolvet? 

 "Bottom-up" prestationsmått som visas upp på arbetsgolvet? 

 Exempel? 

Hur viktiga är nedan prestationsmått och vilka erhålls på arbetsgolvet respektive i 

ledningen? 

2. Spill (waste)/ Ineffektivitet 



  

 

III 

        Defekta produkter/ processer 

 Omarbeten 

 Stop-tid (downtime) 

3. Kvalitet 

 Produkt kvalitet 

 "First-Time-Right" 

 Kundnöjdhet 

 Anställdas trivsel 

 Anställdas utbildning/ träning 

 Leveransprecision (On-time delivery) 

4. Operativa prestationer- Icke-finansiella prestationsmått 

 Total produktivitet: total output/ total input 

 Arbetsproduktivitet: total output/ arbetskraft 

 Operational Equipment Effectiveness (OEE)  

 Kapacitet (tillgänglig, produktiv, icke-produktiv)  

 WIP jämfört med SWIP 

 Lagrets omsättningshastighet 

 Genomloppstid (den tid det tar för en produkt att förflyttas genom 

värdekedjan) 

 Cykeltid jämfört med takttid 

5. Leverantör 

 Leveransprecision ("On-time delivery") 

 Produktkvalitet 

 

G. Lean Accounting- Ekonomistyrningsmetoder 

Har ni, och i sådana fall i vilken omfattning, implementerat följande Lean 

Accounting metoder? 

1. "Backflushing of costs" 

2.  "Value Stream Costing" 

3. Målkostnadskalkylering (TC) 

4. "Kanban" och visuell styrning istället för Material Resource Planing (MRP) 

5. Kartläggning av värdekedjan ("Value stream mapping") 

 

H. Traditionell ekonomistyrning 

Använder ni, och i sådana fall i vilken omfattning, traditionella ekonomistyrnings 

metoder? 

1. Fördelning av "overhead" kostnader 

2. Standard kostnader 

     3. Användandet av materialfakturor, arbetsorder och MRP vid kontroll av lager 

och vid produktionsplanering 

    4. Detaljerad kontroll av lager och arbete 

    5. Rapporteringsansvar baserat på avdelningsstrukturen 

 

 

 

 



  

 

IV 

 

 

Bilaga B. Beskrivning av prestationsmått 

 

2. "Day-By-The-Hour" (DBH) Rapport 

DBH rapporten visar om produktionen nått upp till den förutbestämda 

produktionstakten. Det finns tre olika syften med måttet; att fokusera på att 

producera i takt med kundernas efterfråga, att förse de anställda med snabb feedback 

när problem uppstår i processerna och att samla in data som kan användas vid i det 

kontinuerliga förbättringsarbetet. (Maskell et al, 2012) 

 

3. "WIP-to-SWIP" rapport 

WIP
8
-to-SWIP

9
 mäter lagernivåerna i de olika cellerna. Cellerna är utformade för att 

hålla en viss lagernivå, vilken bestäms av antalet kanbans mellan cellernas 

arbetsstationer. Syftet med dessa kanbans är att hålla buffertlager mellan cellerna i 

enheterna för att undvika förseningar eller problem, samt att trigga produktionen att 

upprätthålla ett ständigt flöde. Måttet beräknas genom att den totala lagerkvantiteten 

för enheten divideras med standardkvantiteten. (Maskell et al, 2012) 

 

4. Cross-training 

Denna mätning kartlägger hur mycket cross-training som uppnåtts bland de anställda 

i tillverkningscellerna. Kartläggningen visar vanligtvis på fyra områden vilka är ifall 

de anställdas har de kompetenser som krävs för att producera produkter i cellen, 

anställdas  kompetenser att underhålla maskiner, anställdas kompetens att hjälpa till 

och supporta andra celler i produktionen samt  anställdas förmåga att underlätta och 

delta i förbättringsteamen och kaizen-arbetet. (Maskell et al, 2012 

 

                                                 
8
 WIP= work-in-progress 

9
 SWIP= standard work-in-progress 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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