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Abstract 

 

Abstract 
Lean Production is used by many manufacturing companies. Companies in 
process industries do not use Lean Production to the same extent today. This is 
part of the report's issue to explore how Lean Production can be applied to a 
company in the process industries.  

The investigated company is a processing company that manufactures various 
types of foil. The company wishes to streamline its production and has therefore 
asked the authors to examine if Lean Production can offer the company 
improvements in their production. Lean Production value stream mapping tool 
has been selected to identify and analyze the current state of two of its products in 
production. From the survey cost estimates was carried out on the basis of 
proposals for improving production. There were also theoretical frameworks used 
to examine the benefits that Lean Production can give a company in the process 
industries.  

From the results it is clear that the company in the current situation does not 
achieve any economic benefit of reducing their inventory costs. This is because the 
startup costs are greater than inventory costs. However, the authors found that a 
company in the process industry has much to gain from the Lean Production 
philosophy. The authors found some of the tools used in Lean Production difficult 
to implement, but the philosophy and thinking were considered to have a lot to 
contribute to a company in the process industry.  
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Sammanfattning 
Lean Production används idag av många företag inom tillverkningsindustrin. 
Företag inom processindustrin använder inte i dagsläget Lean Production i samma 
utsträckning. Detta är en del av rapportens frågeställning att undersöka hur Lean 
Production kan appliceras på ett företag i processindustrin. 

Det undersökta företaget är ett processföretag som tillverkar olika typer av folier. 
Företaget önskar att effektivisera sin produktion och har därmed bett författarna 
att undersöka om Lean Production kan erbjuda företaget förbättringar inom deras 
produktion. Lean Production verktyget värdeflödeskartläggning har valts att 
användas för att kartlägga och analysera nuvarande tillstånd för två av företagets 
produkter i produktionen. Från kartläggningen utfördes kostnadsberäkningar som 
låg till grund för förbättringsförslag för produktionen. Vidare användes även 
teoretiska referensramar för att undersöka vilka fördelar Lean Production kan ge 
ett företag i processindustrin. 

Från resultatet framgår det att företaget i dagsläget inte uppnår några ekonomiska 
fördelar av att reducera sina lagerhållningskostnader. Detta eftersom 
ordersärkostnaderna är större än vad lagerhållningskostnaderna är. Emellertid 
ansåg författarna att ett företag inom processindustrin har mycket att vinna från 
Lean Production filosofin. En del av verktygen som används inom Lean 
Production fann författarna svåra att implementera men filosofin och tankesättet 
ansågs ha mycket att bidra med till ett företag inom processindustrin.  

 

Nyckelord 
Lean Production 

Processindustrin 

Lagerhållningskostnader 

Värdeflödeskartläggning 

Uppstartskostnader 

 

 



Innehållsförteckning 

 

Innehållsförteckning 
1  Inledning .................................................................................... 1 

1.1  BAKGRUND ................................................................................................................................. 1 
1.1.1  Företagsbakgrund ................................................................................................................ 1 

1.2  SYFTE OCH MÅL ........................................................................................................................... 2 
1.3  AVGRÄNSNINGAR ........................................................................................................................ 2 
1.4  DISPOSITION ............................................................................................................................... 3 

2  Teoretisk bakgrund .................................................................. 4 

2.1  AVVÄGNINGEN MELLAN KOSTNADSELEMENT .............................................................................. 4 
2.1.1  Lagerhållningskostnader ....................................................................................................... 4 
2.1.2  Ordersärkostnader ............................................................................................................... 4 
2.1.3  Bristkostnader ..................................................................................................................... 5 

2.2  LAGER – BEGREPP ........................................................................................................................ 5 
Kapitalbindning ................................................................................................................................ 5 
Lageromsättningshastighet .................................................................................................................. 5 
Lagrets liggtid .................................................................................................................................... 6 
Batchstorlek ....................................................................................................................................... 6 
Ställtid.............................................................................................................................................. 6 
Först- In- Först- Ut ............................................................................................................................ 7 
Cykeltid ............................................................................................................................................ 7 
Uptime och tillgänglig tid ................................................................................................................... 7 
Värdeflöde ......................................................................................................................................... 7 
Värdehöjande tid ............................................................................................................................... 8 
Ledtid ............................................................................................................................................... 8 
Genomloppstid .................................................................................................................................. 8 

2.3  EKONOMISK ORDERKVANTITET .................................................................................................. 8 
2.4  PÅLÄGGSMETODEN ..................................................................................................................... 9 
2.5  LEAN PRODUCTION .................................................................................................................... 9 

2.5.1  Just In Time ..................................................................................................................... 10 
2.5.2  Ställtidsreduktion .............................................................................................................. 11 
2.5.3  Dragande styrsystem ........................................................................................................... 11 
2.5.4  Kanban ............................................................................................................................ 12 
2.5.5  5S .................................................................................................................................... 12 
2.5.6  Andon .............................................................................................................................. 13 
2.5.7  Icke värdeskapande aktiviteter ............................................................................................ 13 
2.5.8  Partnerskapsrelation .......................................................................................................... 14 

2.6  PROCESSINDUSTRI .................................................................................................................... 14 
2.6.1  Lean Production i processindustrin ..................................................................................... 15 

3  Metod ....................................................................................... 16 
3.1  METODVAL ............................................................................................................................... 16 
3.2  DATAINSAMLING ....................................................................................................................... 16 

3.2.1  Primär data ...................................................................................................................... 17 
3.2.2  Sekundär data ................................................................................................................... 18 

3.3  UNDERSÖKNINGSPROCESSEN .................................................................................................... 19 
3.4  VÄRDEFLÖDESANALYS ............................................................................................................... 19 
3.5  KOSTNADSBERÄKNINGAR .......................................................................................................... 20 

3.5.1  Beräkning av totala relevanta kostnaden för olika batchstorlekar ........................................... 20 
3.5.2  Beräkning av tillverkningskostnader.................................................................................... 21 

3.6  METODKRITIK .......................................................................................................................... 21 
3.6.1  Validitet ........................................................................................................................... 22 
3.6.2  Reliabilitet ........................................................................................................................ 22 

4  Nulägesbeskrivning ................................................................. 23 



Innehållsförteckning 

 

4.1  FÖRETAGSBESKRIVNING ............................................................................................................ 23 
4.2  PRODUKTER .............................................................................................................................. 23 
4.3  PRODUKTIONEN ....................................................................................................................... 23 

4.3.1  Planering .......................................................................................................................... 24 
4.3.2  Tillverkningen .................................................................................................................. 24 

4.4  BESKRIVNING AV FLÖDET FÖR DE VALDA PRODUKTERNA .......................................................... 25 
4.4.1  Beskrivning av Produkt A:s flöde ........................................................................................ 26 
4.4.2  Beskrivning av Produkt B:s flöde ........................................................................................ 26 

4.5  SPILL ......................................................................................................................................... 27 
4.6  VÄRDEFLÖDESKARTOR ÖVER NUVARANDE TILLSTÅND .............................................................. 28 
4.7  REDOVISNING AV PROCESS- OCH LAGERDATA ........................................................................... 30 

4.7.1  Råvarulager ...................................................................................................................... 30 
4.7.2  Uppvägning ...................................................................................................................... 30 
4.7.3  Förblandning .................................................................................................................... 30 
4.7.4  Kalander 04 ..................................................................................................................... 30 
4.7.5  Kalander 06...................................................................................................................... 31 
4.7.6  Tryck ................................................................................................................................ 31 
4.7.7  Prägling ............................................................................................................................ 32 
4.7.8  PE- maskinen ................................................................................................................... 32 
4.7.9  Färdigvarulagret ............................................................................................................... 33 
4.7.10  Sammanfattande tabell ................................................................................................. 33 

4.8  FÖRETAGETS ANVÄNDNING AV LEAN PRODUCTION ................................................................. 34 

5  Analys av Företaget ................................................................ 36 
5.1  KOSTNADSBERÄKNINGARNA ..................................................................................................... 36 
5.2  FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG ........................................................................................................... 39 
5.3  LEAN PRODUCTION I ETT PROCESSINDUSTRIFÖRETAG .............................................................. 41 

6  Diskussion och slutsatser ....................................................... 43 
6.1  METODDISKUSSION .................................................................................................................. 43 
6.2  RESULTATDISKUSSION............................................................................................................... 43 
6.3  SLUTSATSER .............................................................................................................................. 45 

7  Referenser ................................................................................ 46 

Bilagor ............................................................................................ 48 

A  SYMBOLFÖRKLARING TILL VÄRDEFLÖDESKARTLÄGGNINGEN .................................................... 48 
B  SAMMANSTÄLLNING AV PRODUKTDATA .................................................................................... 49 
C  KOSTNADSBERÄKNINGARNA ..................................................................................................... 60 
BERÄKNINGAR AV TOTALA RELEVANTA KOSTNADER FÖR OLIKA BATCHSTORLEKAR 1 OCH 2 ............... 61 

Beräkning av totala relevanta kostnader 1 ......................................................................................... 63 
Beräkning av totala relevanta kostnader 2 ......................................................................................... 64 

TILLVERKNINGSKOSTNADSBERÄKNING 1 OCH 2 ................................................................................. 66 
Tillverkningskostnadsberäkning 1 ..................................................................................................... 69 
Tillverkningskostnadsberäkning 2 ..................................................................................................... 71 

Figurförteckning 

FIGUR 1, ILLUSTRERAT EXEMPEL AV FIFU                                                                                       7 
FIGUR 2, IMPLEMENTERINGSPLAN FÖR JIT (OLHAGER 2000)                                                   11 
FIGUR 3, ILLUSTRATION AV ETT KANBAN- SYSTEM                                                                    12 
FIGUR 4, TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR EXAMENSARBETET                                                          16 
FIGUR 5, ILLUSTRATION AV ARBETSGÅNG FÖR VÄRDEFLÖDESANALYS                               20 
FIGUR 6, EXEMPEL PÅ HUR DE FÄRDIGA PRODUKTERNA KAN SE UT 24 
FIGUR 7, BILD PÅ TRYCK- MASKINEN 25 
FIGUR 8, PRODUKT A:S FLÖDESSCHEMA 26 
FIGUR 9, SYMBOLFÖRKLARING TILL FIGUR 5 OCH 7 26 
FIGUR 10, PRODUKT B FLÖDESSCHEMA 26 
FIGUR 11, VÄRDEFLÖDESKARTA FÖR PRODUKT A 28 



Innehållsförteckning 

 

FIGUR 12, VÄRDEFLÖDESKARTA FÖR PRODUKT B 29 
FIGUR 13, PRODUKT A KALANDER 04 BERÄKNING AV DE TOTALA RELEVANTA 

KOSTNADERNA FÖR OLIKA BATCHSTORLEKAR 1 36 
FIGUR 14, PRODUKT A PE- MASKINEN BERÄKNING AV DE TOTALA RELEVANTA 

KOSTNADERNA FÖR OLIKA BATCHSTORLEKAR 1 36 
FIGUR 15, PRODUKT B KALANDER 04 BERÄKNING AV DE TOTALA RELEVANTA 

KOSTNADERNA FÖR OLIKA BATCHSTORLEKAR 2 37 
FIGUR 16, PRODUKT B KALANDER 06 BERÄKNING AV DE TOTALA RELEVANTA 

KOSTNADERNA FÖR OLIKA BATCHSTORLEKAR 2 38 
FIGUR 17, PRODUKT B TRYCKET BERÄKNING AV DE TOTALA RELEVANTA 

KOSTNADERNA FÖR OLIKA BATCHSTORLEKAR 2 38 
FIGUR 18, PRODUKT B PRÄGLINGEN BERÄKNING AV DE TOTALA RELEVANTA 

KOSTNADERNA FÖR OLIKA BATCHSTORLEKAR 2 39 
FIGUR 19, PRODUKT B PE- MASKINEN BERÄKNING AV DE TOTALA RELEVANTA 

KOSTNADERNA FÖR OLIKA BATCHSTORLEKAR 2 39 

Tabellförteckning 

TABELL 1, PÅLLÄGGSMETODEN (AX, JOHANSSON & KULLVÉN 2005) 9 
TABELL 2, TABELL ÖVER DATAINSAMLING 18 
TABELL 4, SAMMANSTÄLLNING AV ANDELEN SPILL 34 



Inledning 

1 

1 Inledning 
I detta kapitel presenteras företaget och bakgrunden till ämnesområdet som utmynnar i 
ett syfte och mål. Det innehåller även vilka avgränsningar som gjorts och hur rapporten 
är disponerad. 

1.1 Bakgrund 
Dagens industrier upplever en ständigt ökad konkurrenssituation. På grund av 
förbättrad teknik och minskade transportkostnader har fördelen av att befinna sig 
nära marknaden minskat (Lager 2001). Internationella företag konkurrerar idag 
med lokala företag på ett sätt som inte skedde i samma utsträckning för ett 
decennium sedan. Industrier tvingas effektivisera sin produktion för att förbli 
konkurrenskraftiga och uppnå lönsamhet. Detta gäller även dagens 
marknadsledande företag som även de ständigt måste jobba med att förbättra sin 
produktion för att förbli konkurrenskraftiga (Lager 2001). 

Lean Production är ett av de koncept som många tillverkande företag använt sig av 
för att effektivisera sina verksamheter. Det är en filosofi som har sin grund i att 
fokusera på att reducera alla typer av slöseri (Abdullah & Rajgopal 2006). Detta 
uppnås bland annat genom att använda ett antal olika verktyg som exempelvis Just 
In Time (JIT). Dock har implementeringen av Lean Production inom 
processindustrin inte fått samma genomslag som i verkstadsindustrin (Abdullah & 
Rajgopal 2006). 

En anledning till att Lean Production inte fått samma genomslag i 
processindustrin anses tidigare ha varit att processindustrin i jämförelse med 
verkstadsindustrin var mer effektiviserad och därför inte var i samma behov av 
förbättringar (Abdullah & Rajgopal 2006). En annan anledning anses ha varit den 
långa ställtid, de stora och mindre flexibla maskiner, samt svårigheten att 
producera i små batcher vilket vanligen förknippas med processindustrin 
(Abdullah & Rajgopal 2006). 

Då Lean Production från början är framtaget för biltillverkning så är dessa verktyg 
inte alltid direkt applicerbara för processföretag. Ett exempel på detta är att 
processindustrin har svårare att skapa de flödesgrupper som eftersträvas inom Lean 
Production. Detta beror på att maskinerna inom processindustrin ofta är större, 
färre och mindre flexibla (Liker 2004). 

1.1.1 Företagsbakgrund 

Det undersökta företaget, här efter benämns som Företaget, är ett företag som 
tillverkar olika typer av plastfolier till båt-, bil-, möbel- samt mattbandsindustrin. 
De har under ett antal år kontinuerligt arbetat för att effektivisera sin produktion. 
I dagsläget strävar de efter att få en kortare genomloppstid med mindre 
mellanlager och därigenom en minskad lagerhållningskostnad. Detta skulle minska 
företagets tillverkningskostnad, vilket innefattar material-, personal-, maskin-, och 
lagerhållningskostnad. Detta i sin tur skulle göra dem mer konkurrenskraftiga på 
den globala marknaden där konkurrensen idag är väldigt hög.  
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Företaget har ett stort antal olika produkter och i kombination med lång ställ- och 
uppstartstid har detta lett till att företaget idag har hög lagerhållningskostnad. 
Ställ- och uppstartstiden uppgår för vissa produkter till en tredjedel av 
produktionstiden vilket utgör höga tillverkningskostnader för företaget. Företaget 
är därför angeläget om att minimera denna kostnad.  

Företaget producerar idag till viss del efter kundorder men mestadels efter 
produktionsplaner för de olika processerna och använder sig då mest av ett 
tryckande styrsystem. En del av deras produkter kan befinna sig flera veckor i 
sträck på mellanlager. Då Företagets produktion är en processindustri fann 
författarna det intressant att undersöka vilka fördelar som kan hämtas från Lean 
Production.  

Företaget är intresserat av att undersöka om kostnaderna för uppstartspillet kan 
reduceras genom att ändra partistorlek. I dagsläget blir det relativt mycket spill i 
produktionen då en produkt börjar tillverkas efter ett produktbyte. Framförallt i 
de fall som efterföljande produkt skiljer sig i färg och mönster från den föregående. 
Företaget är därför angeläget om att finna en balans i relationen mellan 
ordersärkostnader i form av uppstartsspill och lagerhållningskostnader i form av 
partistorlek.  

1.2 Syfte och mål 
Det har under utbildningen på tekniska högskolan i Jönköping presenterats flera 
verktyg för att kartlägga och undersöka produktions- och kapitalkostnader varvid 
författarna ansåg en värdeflödesanalys vara den mest lämpliga i detta fall. 
Utförandet av en värdeflödesanalys ger information om genomloppstid, 
värdehöjande tid, lagerhållningskostnader samt partistorlek. Det är till stor del på 
denna information som analysen kommer att baseras. 

Detta resulterade i att uppgiften formulerades till att kartlägga två produkter 
genom produktionen hos Företaget. Utifrån kartläggningen ska sedan en analys 
och förbättringsförslag utmynna. 

Syftet med rapporten är att ge förbättringsförslag till hur Företaget kan uppnå ett 
effektivare produktionsflöde. För att uppfylla rapportens syfte har tre delmål 
formulerats: 

Finna en gynnsam avvägning mellan lagerhållningskostnader och 
ordersärkostnader. 

Underlätta planeringen av partistorlek för de två produkterna i 
produktionen. 

Undersöka hur Lean Production kan appliceras effektivt i ett 
processindustriföretag. 

1.3 Avgränsningar 
Rapporten kommer endast att omfatta två av Företagets decor- produkter (se 
avsnitt 4.2). Detta för att öka den grundläggande förståelsen för produktion av 
denna typ av produkter i företaget. Produkterna valdes för att de är representativa 
för två olika segment av företagets produkter som produceras i hög volym. Med 
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detta menas att produkterna tillhör det segment av produkter som företaget 
tillverkar mest regelbundet. En av produkterna är enkelfärgad med tryck (se avsnitt 
4.4.2) och den andra produkten är enkelfärgad utan tryck (se avsnitt 4.4.1).  

I denna rapport har författarna valt att endast göra en nuvarande kartläggning av 
de två produkterna för att använda den som underlag till analysen av 
materialflödet.  

En ytterligare avgränsning är att endast en analys av spillet kommer att göras i 
relation till kostnader som påverkas av antalet uppstarter. Författarna har även valt 
att inte beröra hur spill tekniskt uppstår eller hur det maskinellt kan reduceras. 

Denna rapport tar inte hänsyn till hur avvägning mellan ordersärkostnader och 
lagerhållningskostnader påverkar kunden. 

Denna rapport kommer att resultera i förbättringsförslag för hur produktionen 
kan effektiviseras. Rapporten kommer inte att innehålla någon form av förslag för 
hur förbättringarna kan implementeras. 

1.4 Disposition 
Denna rapport börjar med att kapitel två redovisar den teoretiska grund på vilket 
rapporten är uppbyggd. Det ansågs vitalt att i ett tidigt skede beskriva för läsaren 
den teoretiska bakgrunden för att ge en bättre förståelse för de efterföljande 
tillvägagångssätten, resultaten och resonemangen. Kapitel tre behandlar hur själva 
examensarbetet är genomfört, hur arbetet är uppbyggt och varför författarna valt 
detta arbetssätt. Sedan följer kapitel fyra som innehåller först en övergripande och 
sedan en mer detaljerad nulägesbeskrivning av företaget, de undersökta 
produkterna och hur Företaget i dagsläget förhåller sig till Lean Production. Efter 
det följer kapitel fem som är en analys av Företaget. Detta kapitel innehåller 
kostnadsberäkningar och analys som ligger till grund för de efterföljande 
förbättringsförslagen. Detta kapitel innehåller även en analys av hur Lean 
Production kan implementeras på ett företag inom processindustrin. Kapitel sex 
innehåller en sammanfattning av rapporten som utmynnar i ett antal slutsatser. 
Kapitel sju består av de referenser som författarna använt sig av i rapporten. Efter 
det följer rapportens bilagor. 
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel beskrivs den teoretiska bakgrunden som är uppdelade i tre huvuddelar. 
Dessa är: de lagerbegrepp som använts i rapporten, övergripande om Lean Production 
och om hur Lean Production kan användas i processindustrin.   

2.1 Avvägningen mellan kostnadselement 
Ett tillverkande företag kan välja att tillverka mot lager, kundorder eller en 
blandning av de båda (Olhager 2000). Lager används som olika former av 
buffertar för företag. Dessa motverka bland annat osäkerhet mot leverantörer, 
osäkert mot olika processer i tillverkning och som buffert mot varierande 
efterfråga. Lager i ett företag finns i tre former vilka är råvarulager (RVL), 
mellanlager (ML) och färdigvarulager (FVL) (Olhager 2000). I RVL finns råvaror, 
i mellanlager finns produkter i arbete (PIA) och i FVL finns färdiga produkter. 

Det finns tre olika kostnadselement som företaget måste ta i beaktning när man 
planerar sitt lagersystem. Dessa är lagerhållningskostnader, ordersärkostnader, och 
bristkostnader.  

2.1.1 Lagerhållningskostnader 

Lagerhållningskostnader inkluderar kapitalbindning, men tar även hänsyn till 
kostnader för materialhantering, lagerhyra, kassationer och försäkring. 
Lagerhållningsräntan är en procentsats som multipliceras med artikelvärdet för att 
få fram lagerhållningskostnaderna (Olhager 2000). Med lagerhållningsränta menas 
den årliga särkostnaden i procent av ett medellagervärde. Denna ränta brukar 
enligt Olhager (2000) variera mellan 15-40%. För att räkna ut lagerräntan 
används formeln: 

ä ö ä ä ä
ä  

(Olhager 2000). 

På grund av att förvaringssärkostnaden och osäkerhetssärkostnaden varierar 
beroende på vilken artikel man tittar på, så är det inte helt korrekt att använda 
lagerräntan på flera artiklar. Ett företag kan välja att göra ett genomsnitt på 
lagerräntan och applicera på flera artiklar. Detta är av praktiska skäl smidigare för 
företag att använda och räkna ut lagerräntan på flera artiklar (Jonsson & Mattsson 
2005). 

2.1.2 Ordersärkostnader 

Ordersärkostnader är den kostnad som uppstår vid varje tillfälle då ett företag 
anskaffar material i form av en leverans eller då företaget tillverkar en order. Med 
detta menas att de särkostnader som kan kopplas till en orderprocess av artiklar 
eller produkter. Generellt sett är dessa kostnader inte beroende av hur stor 
kvantiteten är på ordern utan infaller bara vid varje order. Därför blir det billigare 
att beställa större volymer, för att ordersärkostnader då blir lägre per produkt 
(Jonsson & Mattsson 2005). 
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2.1.3 Bristkostnader 

Bristkostnader är de kostnader som uppstår då företaget förlorar en intäkt på 
grund av att de inte kan leverera en produkt till kund vid önskat tillfälle. De 
innefattas även av att företaget tappar anseende gällande leveranssäkerhet vilket 
kan leda till att kunden väljer en annan leverantör vid nästa tillfälle. Detta medför 
att dessa kostnader är svåra att beräkna (Olhager 2000). 

Det är med lagerhållningskostnader, ordersärkostnader och bristkostnader som 
företaget måste göra en ekonomisk avvägning, för att finna den lägsta totala 
kostanden när dessa tre adderas. Dessa kostnader har olika relevans för företag och 
har därför varierad betydelse (Olhager 2000). 

2.2 Lager – begrepp 
Nedan följer övergripande information om olika lagerbegrepp som använts i 
rapporten. Detta för att ge en tydligare bild och underlätta för läsaren i ett senare 
skede av rapporten. Dessa begrepp har författarna valt att använda sig av eftersom 
de anses vara beprövade och generellt accepterade.  

Kapitalbindning 

Ett företags tillgångar kan delas upp i anläggningstillgångar och 
omsättningstillgångar (Jonsson & Mattsson 2005). När det sker en investering i en 
tillgång binds kapital. Kapitalbindning påverkar företagets kassaflöde och 
betalningsförmåga. Kapitalbindning generar också kostnader i form av att det 
bundna kapitalet hade kunnat investeras i något där det generat pengar, 
exempelvis på banken, istället för att bindas upp (Jonsson & Mattsson 2005).  

Anläggningstillgångar är tillgångar som utnyttjas under en längre period 
exempelvis, byggnader, maskiner och datorsystem. Dessa ger upphov till kostnader 
i form av avskrivningar (Jonsson & Mattsson 2005). 

Icke permanenta tillgångar är tillgångar som förändras eller förbrukas, exempelvis 
material i lager, produkter i arbete (PIA) eller transport (Jonsson & Mattsson 
2005). Dessa ihop med omsättningstillgångar kan då uttryckas som: 
omsättningshastighet eller genomsnittlig liggtid i aktuella lagerpunkter (Jonsson & 
Mattsson 2005). 

Lageromsättningshastighet 

Om man vill kunna väga olika kapitalbindningar mot varandra i till exempel olika 
lager eller företag kan man göra det genom att använda sig av något som heter 
lageromsättningshastighet. Med lageromsättningshastighet menas hur många 
gånger per år ett genomsnittslager omsätts. Det visar det totala materialflödet 
under en bestämd period, oftast uttryckt i år (Jonsson & Mattsson 2005).  

Lagrets omsättningshastighet =
å   ö  

    
  

(Jonsson & Mattsson 2005). 
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Lageromsättningshastigheten kan även uttryckas så här: 

Lagrets omsättningshastighet = ä   å     å  
   ö

  

(Jonsson & Mattsson 2005). 

Lagrets liggtid 

Det tredje uttrycket av kapitalbindningen är lagrets liggtid, vilken även kallas 
lagrets täcktid. Lagrets liggtid är ett alternativ till lageromsättningshastighet. Om 
lageromsättningshastigheten ökar så minskar liggtiden och tvärtom (Jonsson & 
Mattsson 2005). 

Lagrets liggtid kan skifta från noll till oändlighet. Är lagrets liggtid noll så 
producerar företaget mot kund eller så är artikeln en bristvara. Om liggtiden 
däremot är stor är artikelns omsättning låg, det vill säga att produkten kan ha en 
låg efterfråga eller så finns det många produkter i lager (Olhager 2000). 

 Lagrets liggtid kan enligt Jonsson & Matsson (2005) räknas ut genom formeln:  

Genomsnittlig liggtid per vecka =
   ö

ä   å
 

Batchstorlek 

En lagerstyrning ska ge besked om hur stora kvantiteter som ska anskaffas eller 
produceras varje gång ett behov uppstår. När det handlar om anskaffning/inköp 
pratar man om orderkvantitet medans i produktionen används ord som 
partistorlek, satsstorlek eller batchstorlek (Olhager 2000). Med andra ord menas 
hur stora kvantiteter som ska produceras i en serie, och det är en avvägning som 
företagen måste göra. Det kan liknas vid en trade- off mellan ordersärkostnader 
och lagerhållningskostnader (Olhager 2000). 

Batchstorleken kan vara av olika storlekar. Större batcher används i processer där 
det är långa ställtiden/omställningstider för att utnyttja tiden bättre. Små batcher 
används mer frekvent om ställtiden är kortare (Rother & Shock 2005).  

Ställtid 

Ställtiden kan förklaras som tiden mellan att den sista felfria produkten tillverkas i 
en batch till att den första felfria produkten tillverkas i nästa batch.  Om en 
maskin har en ställtid på X minuter så innebär det att maskinen är obrukbar, det 
vill säga den kan inte användas under denna tid. Exempel på detta kan vara att 
maskinen behöver rengöras eller ställas om för nästa produkt. Minskas ställtiden 
ökar den disponibla kapaciteten och flexibiliteten i tillverkningen (Olhager 2000). 
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Först- In- Först- Ut 

Först in först ut (FIFU) är en princip som går att applicera på många områden, 
men i detta fall fokuseras det på tillverkning. Författarna Rother och Shock (2005) 
beskriver FIFU som en rutschbana (se figur 1) som innehåller ett bestämt antal 
produkter och där den först inkommande produkten är först utgående. Den övre 
delen representerar leverantören och i den undre kunden. Blir FIFU-rutschbanan 
full måste leverantören sluta producera tills kunden har hämtat produkter från 
banan. Det innebär även att den första tillverkade varan är den som först lämnar 
lagret.

 
Figur 1, Illustrerat exempel av FIFU 

Cykeltid 

Cykeltid är hur lång tid det tar för en produkt att bli klar i en process. Cykeltiden 
kan även uttryckas som tiden det tar för en operatör att genomföra alla sina 
moment på stationen gällande en produkt, innan det upprepas igen på nästa 
produkt (Rother & Shock 2005). 

Uptime och tillgänglig tid 

Tillgänglig tid är den effektiva tiden per arbetsskift i processen. Vilket innebär att 
från skifttiden subtraheras raster, möten och städning. Uptime är procentsatsen av 
tillgängligheten i en process (Rother & Shook 2005). 

Värdeflöde 

Enligt Rother & Shock (2005) innefattas värdeflöde av både värde adderande och 
icke värde adderande åtgärder som är nödvändiga för en produkt att genomgå i 
varje process från råmaterial till färdig produkt. De anser även att om ett företag 
ska arbeta efter värdeflödesperspektivet måste de använda principen på hela 
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produktionen och inte bara på en maskin eller ett flöde. Annars får åtgärden ingen 
effekt. 

Värdehöjande tid 

Värdehöjande tid är den tiden det tar då värde i form av det som kunden är villig 
att betala för tillförs produkten. Alltså ingår inte tid då produkten till exempel 
väntar på att en maskin ska ställas, resten av batchen ska bearbetas eller då den 
ligger i någon form av lager. (Rother & Shock 2005). 

Den värdehöjande tiden är inte nödvändigtvis den tid då en kostnad läggs till 
produkten. Kunden är inte intresserad av tillverkarens kostnader utan bara av 
priset de måste betala i förhållande till det värde som de får (Arnold, Chapman & 
Clive 2008). 

Ledtid 

Ledtid är den tid det tar att utföra en aktivitet från det att ett behov uppkommit 
till det att behovet utförts. Ett exempel är då ett företag fått en beställning, det vill 
säga ett behov har uppstått, så är ledtiden den tiden från att beställningen inträffar 
till att artikeln är tillverkad och skickad till kund (Rother & Shock 2005). 

Genomloppstid 

Genomloppstid är den tid det tar att producera en artikel från uttag av material 
och start av första processen till utleverans av klar och felfri artikel (Rother & 
Shock 2005). Genomloppstiden är en del av ledtiden. Genomloppstiden består 
normalt sett av transporttider, kötider, ställtider och produktionstider (Rother & 
Shock 2005). 

2.3 Ekonomisk orderkvantitet 
Ekonomisk orderkvantitet (EOQ) är en metod för att beräkna den optimala 
batchstorleken. Den används för att räkna fram den ekonomiska avvägningen 
mellan lagerhållningskostnader och ordersärkostnader. Denna avvägning kan 
beräknas i två olika formler beroende vad som efterfrågas. I formlerna står 
variablerna för följande; Q = batchstorlek, K = ordersärkostnad, D = efterfrågan 
och H = lagerhållningskostnad (Olhager 2000). 

Q = 2 /  (Olhager 2000). 

Den totala relevanta kostnaden kan uttryckas genom formeln  + H  

(Olhager 2000). 
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2.4 Påläggsmetoden 
Påläggsmetoden är en av två metoder för att bestämma både 
tillverkningskostnaden och självkostnaden för en vara (Ax, Johansson & Kullvén 
2005).  Enligt Ax, Johansson & Kullvén (2005) definieras självkostnaden som alla 
kostnader för en vara till dess den är betald och levererad. Om ett företag enbart 
vill räkna ut tillverkningskostnaden kan detta uppnås genom att inte göra en 
fullständig påläggskalkyl (se tabell 1). Vill företaget däremot räkna ut 
självkostnaden så tillkommer även administrationskostnader, försäljningskostnader 
och direkta försäljningskostnader (Ax, Johansson & Kullvén 2005). 

Enligt Ax, Johansson & Kullvén (2005) kan påläggsmetoden utan problem 
tillämpas på tillverknings-, tjänste- och handelsföretag. I de fall där det gäller 
tillverkande företag innebär det att ett fler antal kostnadsposter tillkommer. Detta 
på grund av tillverkande företag har mer komplexa processer än handels och 
tjänsteföretag. Tabell 1 visar hur påläggsmetoden generellt ser ut. Dessa varierar 
beroende på vad det är för typ av företag (Ax, Johansson och Kullven 2005). För 
att räkna ut tillverkningskostnaden adderas alla kostnads poster. Enligt Ax, 
Johansson och Kullven (2005) är dessa kostnadsposter samlingsnamn för olika 
kostnader. Vilket i praktiken innebär att modellen kan innehålla många andra 
kostnadsposter med andra namn, men att tillvägagångssättet är densamma. 

Tabell 1, Pålläggsmetoden (Ax, Johansson & Kullvén 2005) 

            kostnader för t ex                  
Direkt material (dm)     Råmaterial, halvfabrikat, komponenter, främmande bearbetning   
            ankomstkontroll, frakt, tull, spill, ränta på material         
Direkt lön (dl)        Produktionspersonal (lön), övertidsersättning, sociala poster,    
            utbildning, arbetsledning (lön)            
Direkt teknik/maskin (dt/m)     Personal (lön), utrustning  ( t ex avskrivning ,ränta, hyra,       
            underhåll), verktyg, energi, fixturer, reparation         
Materialomkostnader (mo)     Inköps‐ och förrrådspersonal (lön), lokaler, utrustning ( t ex  avskrivning  
            ränta, hyra, reparation,underhåll)            
Tillverkningsomkostnader (to)     Indirekt produktionspersonal (lön), lokaler, utrustning (t ex avskrivning , 
            ränta, hyra, reparation,underhåll)            
Speciella direkta kostnader (sdk)  Verktyg, konstruktion, royalty,  kvalitetskontroller, omställning av utrustning
            främmande bearbetning, försäkring, installation, licenser      
Tillverkningskostnad (tvk)     Summan av ovanstående kostnadsposter         
 

2.5 Lean Production 
Lean Production har beskrivits som en filosofi inom produktion för att göra mer 
med mindre- mindre lager, färre anställda och på mindre tid.  Uttrycket kommer 
från boken ”The machine that changed the world” som skrevs av Womack och 
Jones år 1990. Där beskrivs Toyota Production System (TPS) vilket är det 
produktionssystem som Toyota mycket framgångsrikt använder sig av (Taylor & 
Russell 2009).  

TPS utvecklades på Toyota under ledning av framför allt Taiichi Ohno som på 
1950- talet fick i uppdrag att höja Toyotas produktivitet tiofalt. För att lyckas med 
detta hämtade Ohno inspiration från bland annat Fords tillverkningssystem. Hos 
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Ford såg han att när man producerar i stora batcher uppstår stora lager som är 
kostsamma och tar mycket plats, samt begränsar kundens speciella önskemål 
(Holweg 2006).   

Från detta formades ett produktionssystem som fokuserade på kunden som 
utgångspunkt. Allt som inte skapar värde för kunden är olika former av slöserier 
(Bergman & Klefsjö 2007). 

Toyota har sedan under många år utvecklat olika verktyg för att finna den 
värdehöjande tiden, eliminera slöserier och införa ständiga förbättringar. Några 
exempel på detta är: värdeflödesanalys, 5s, JIT, kanban och kaizen. Men Bergman 
och Klefsjö (2007) vidhåller att framgången av Lean Production till minst lika stor 
del ligger i ledningskulturen och ledningsprinciperna, som nyttjas på Toyota, som 
i utformningen av deras produktionssystem.  

Även Liker (2004) poängterar detta, då han skriver att Toyotas framgång med att 
implementera dessa verktyg i sitt produktionssystem bygger på deras filosofi att 
motivera sina anställda och vara en ständigt lärande organisation. Detta i samband 
med att de ständigt arbetar långsiktigt är vad som gjort Toyota till den idag 
ledande biltillverkaren.  

2.5.1 Just In Time 

Med JIT menas att rätt antal produkter produceras när de behövs, varken för 
tidigt eller för sent. Detta medför ett lågt nivå PIA (se avsnitt 2.1) genom att ta 
bort olika mellanlager. Ett resultat av detta blir att olika problem i 
produktionssystemet blir lättare att identifiera. Ett vanligt exempel på detta är 
obalans mellan de olika arbetsstationerna som då lyfts fram och kan lösas istället 
för att förbli dolt. Många företag använder sig av en hög nivå PIA för att säkra sig 
mot osäkerhet i produktionen. Med JIT blir dessa problem synliga och kan i stället 
lösas. En hög nivå av PIA binder även mycket kapital och är väldigt kostsamt för 
företaget (Olhager 2000). 
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Olhager (2000) ger förslag på vilka produktionsförutsättningar som krävs, samt 
hur JIT kan implementeras i ett företag (se figur 2). Då en kort genomloppstid är 
grunden för JIT bör ett företag först börja jobba med att reducera sina ställtider då 

dessa traditionellt har en stor inverkan på hur stora batcher som företag tillverkar. 
Därefter är det viktigt för företaget att säkerställa produktionskvaliteten eftersom 
inget ”extra” ska produceras för att täcka upp för eventuella kassationer. Vidare är 
det viktigt att jobba med att få personalen att bli flexibel samt att reducera 
batchstorlekar. Som figuren visar kommer kanbansystemet (se avsnitt 2.5.4) att 
implementeras först när förutsättningarna för det är på plats (Olhager 2000).  

2.5.2 Ställtidsreduktion 

Ställtidsreduktion eller Single Minute Exchange of Die (SMED) är ett verktyg 
som används för att korta ner ställtider. Som namnet säger har verktyget som mål 
att kunna reduceras ställtiden till mindre än 10 minuter (Ferro, Jones, Womack, 
Marchwinski, Shook & Schroeder 2008). Detta uppnås bland annat genom att 
identifiera inre och yttre ställtider. De inre ställtiderna är de moment som måste 
utföras när maskinen står still medan de yttre ställtiderna kan utföras med 
maskinen igång. Efter det ska man överföra så många inre ställtider till yttre 
ställtider som möjligt (Ferro et al, 2008).  

2.5.3 Dragande styrsystem 

JIT- produktion använder sig av ett dragande styrsystem och inte ett traditionellt 
tryckande styrsystem. I ett tryckande styrsystem till exempel är Material 
Requirement Planing, ett produktionsschema gjort i förväg som sedan de olika 
arbetsstationerna arbetar efter och därigenom trycker produkterna framåt. I ett 
dragande styrsystem hämtar sista arbetsstationen bara det som den behöver för sin 
direkta tillverkning från föregående arbetsstation. Den nästsista arbetsstationen 
hämtar i sin tur från arbetsstationen innan för att tillverka det som den blivit av 
med. På så sätt skapas ett sug i systemet och det är då efterfrågan som styr 

Figur 2, Implementeringsplan för JIT (Olhager 2000) 
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produktionen. Detta resulterar även i att ingen över- eller underproduktion sker 
(Olhager 2000). 

Även om konceptet dragande styrsystem låter enkelt kan det vara svårt att 
implementera. Ett bra hjälpmedel för att använda sig av ett dragande styrsystem är 
kanban (se avsnitt 2.5.4) (Taylor & Russell 2009). 

2.5.4 Kanban 

Kanban, som betyder kort på japanska, är från början ett enkelt signalsystem som 
meddelar vad som ska produceras och när (se figur 3). Det är framtaget av Ohno 
som blev inspirerad av den amerikanska dagligvaruhandeln (Liker 2004). 

 
Figur 3, Illustration av ett kanban- system 

Kanban signalen kan exempelvis vara ett kort, en plastlåda, en container eller en 
transportvagn. Varje kanban korresponderar med en speciell artikel och dennes 
standard kvantitet. När det uppstår materialbrist på en arbetsstation skickar 
arbetarna ett kanban till stationen bakom (se signalen i figur 3) för att signalera 
materialbehov (Olhager 2000). 

Då det finns flera olika kanban- system som används i företag idag finns några 
grundregler som de flesta har gemensamt (Arnold, Chapman & Clive 2008). 

• Varje lastbärare har bara ett kanban.  

• Det ska inte finnas några delvis fyllda lastbärare lagrade. Varje lastbärare 
ska vara fylld, tom eller på väg att bli fyllt eller tömd. Detta gör det lätt att 
inventera då man inte behöver räkna artiklar utan bara lastbärare och sedan 
multiplicera med lastbärarens kvantitet. 

• Det får inte ske någon produktion eller förflyttning utan kanban.  

• Använda sig av FIFU (se avsnitt 2.1). 

2.5.5 5S 

5S är ett verktyg inom Lean Production som har till uppgift att förhindra olika 
slöserier (se avsnitt 2.5.7) på arbetsplatsen. Denna metod uppnår detta genom att 
systematisera och förbättra ordning och reda på arbetsplatsen (Liker 2004).  

Nedan beskrivs dessa fem S: 
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• Sortera – Sortera bort material och verktyg som inte används så ofta. 

• Systematisera – Systematisera och organisera bestämda platser för allt. 

• Städa – Städa och rengör arbetsplats och verktyg regelbundet. 

• Standardisera – Standardisera rutiner för daglig städning och rengöring.  

• Se till - Skapa regler som ser till att ordningen upprätthålls. 

(Liker 2004) 

2.5.6 Andon 

Andon är ett visuellt styrmedel som används inom Lean Production för att 
säkerställa en hög kvalitet. Ett sätt att använda sig av Andon kan vara genom 
signallampor eller informationstavlor som visar hur det går för företaget. Via dessa 
signaler kan exempelvis medarbetare upptäcka om någon process har problem och 
behöver hjälp. Hos Toyota bygger det på att varje anställd kan stoppa 
tillverkningen direkt när ett fel upptäcks (Liker 2004).  

2.5.7 Icke värdeskapande aktiviteter 

Allt som inte höjer värdet på produkten för slutkunden är enligt Lean filosofin 
slöseri. Toyota har identifierat sju slöserier. Dessa anser de går att applicera inte 
bara på produktion utan även på produktutveckling, orderhantering och i 
kontorsmiljö (Liker 2004). 

1. Överproduktion 

Det är när mer produceras än vad som behövs just nu. När detta inträffar 
har material och arbetskraft använts till något som inte behövs, vilket 
resulterar i onödiga lager. Lager i sig är väldigt kostsamma för företag 
samtidigt som det medför extra transporter, planering och 
kvalitetsproblem. Överproduktion bidrar även till att skapa förvirring på 
grund av all extra PIA och lager (Arnold, Chapman & Clive 2008). 

Detta slöseri ansågs av Ohno vara den värsta form av slöseri då det även 
bidrar till många av de andra slöserierna (Liker 2004). 

2. Väntan 

Detta inkluderar både när personal väntar och när material väntar. Det kan 
uppstå när personal väntar på en automatiserad maskin, väntar på material, 
reparationer eller på direktiv. Det uppstår även då material i en batch 
väntar på att bli förädlat eller på att hela batchen ska bli färdig (Arnold, 
Chapman & Clive 2008). 

3. Transporter 

Att flytta produkter eller komponenter höjer inte deras värde för kunden 
och bör därför inte göras mer än nödvändigt. Det medför bara extra 
kostnader i form av transport (Arnold, Chapman & Clive 2008).  
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4. Överarbete eller felaktigt arbete i bearbetningsprocessen 

Den optimala processen är den som konsekvent tillverkar produkter med 
ett minimum av spill och defekta produkter, i den kvantitet som behövs 
och till minsta möjliga kostnad. Orsaker till att detta kan vara ett problem 
kan vara på grund av dåliga verktyg, ofördelaktig produktdesign ur 
tillvekningssynpunkt eller en dåligt upplagd tillverkningsprocess (Arnold, 
Chapman & Clive 2008). 

Slöseri uppstår även när en högre kvalitet än vad som efterfrågas produceras 
(Liker 2004). 

5. Lager 

Förutom att lager är kostsamt i form av bundet kapital och hantering, så 
leder det till en mycket längre genomloppstid, ökar riken för skador och 
inkurans. Lager gömmer även problem som obalans i produktionen, 
försenade leveranser från leverantörer, defekta produkter, driftstopp i 
maskiner och långa ställtider (Liker 2004). 

6. Rörelser 

Alla onödiga rörelser som operatörer utför är slöseri. Exempel på detta är: 
leta och sträcka sig efter verktyg, stapla delar och komponenter. Även för 
operatören att gå är en form av slöseri (Liker 2004). 

7. Omarbete 

Att producera defekta produkter eller komponenter är rent slöseri och om 
sen inte efterföljande station heller upptäcker de defekta så lägger den också 
arbetstid och material på dem. Att behöva omarbeta en produkt ger 
produkten en dubbel kostnad för den arbetsstationen (Arnold, Chapman 
& Clive 2008). 

2.5.8 Partnerskapsrelation 

Partnerskapsrelationer till sina leverantörer är ett annorlunda förhållningssätt som 
utvecklats inom Lean Production. Det fokuserar på att utveckla nära relationer till 
ett mindre antal leverantörer för att på så sätt uppnå lönsamma affärsuppgörelser 
för båda företagen. Båda parterna försöker tillsammans öka försörjningskedjans 
totala konkurrenskraft och därigenom uppnå en ökad vinst för båda parter 
(Jonsson & Mattsson 2005).  

2.6 Processindustri 
De två vanliga områdena inom tillverkningsindustrin i Sverige är idag: 
verkstadsindustrin och processindustrin. Ett sätt att beskriva skillnaden mellan de 
två olika tillverkningssätten är att verkstadsindustrin mäter sina produkter i antal 
medan processindustrin ofta mäter sina produkter i meter eller kilo (Needy & 
Bidanda 2001). 

Ett annat sätt att skilja på de två olika tillverkningsindustrierna är genom att 
processindustrin nästan uteslutande arbetar med råmaterial medan 
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verkstadsindustrin arbetar med komponenter. Vidare är ofta processindustrin mer 
känslig för driftstopp och avbrott i produktionen. I en processindustri bearbetas 
traditionellt materialet ofta i ett mer sammankopplat kontinuerligt flöde (Lager 
2001). 

2.6.1 Lean Production i processindustrin 

Lean Production har lyckats få ett globalt genomslag inom främst 
verkstadsindustrin men även företag inom andra områden. Ett av många exempel 
på detta är försök att implementera Lean Production i den svenska sjukvården 
(Granelli & Murray 2008). 

Ett område där Lean Production inte upplevt samma genomslag är inom 
processindustrin. Där har implementering av Lean Production stött på ett antal 
svårigheter då det från början är anpassat till verkstadsindustrin (Abdullah 2003).  

Kännetecken för processindustrin är höga volymer, låg produktvariation och 
mindre flexibla processer. Även långa ställtider är vanliga och ofta väldigt 
kostsamma vilket lett till stora batchstorlekar. Dessa anses vara några av 
anledningarna till att Lean Production fått ett så begränsat genomslag inom denna 
tillverkningsindustri (Abdullah 2003). 

Processindustrin kännetecknas även ofta av stora summor bundet kapital i ett färre 
antal maskiner. Dessa är ofta stora och svåra att flytta vilket kan göra det svårt att 
implementera Lean Productions flödeslayout med U- eller I-linor (Liker 2004). 

Sedan kan man slutligen resonera kring de ”traditionella” motstånden kring 
implementering av nya koncept i företag. Det finns ofta en rädsla av att 
implementeringarna inte kommer att betala tillbaka vad de kostar i resurser som 
arbetstid och kapital (Melton 2005). 

Trots detta finns det många som hävdar att Lean Production har mycket att 
erbjuda även processindustrin för att effektivisera och utveckla. Det finns flera 
företag som jobbar med att implementera Lean Production i företag i 
processindustrin. Exempel på dessa är The George Group och PICME (Process 
Industries Centre for Manufacturing Excellence). 

Det har visats att med hjälp av Lean Production ett företag i processindustrin kan 
eliminera slöserier, ge bättre kontroll över lager, öka kvaliteten på produkterna, 
och uppnå en bättre övergripande finansiell- och styrande kontroll (Abdullah & 
Rajgopal 2006). 

Vidare har Abdullah och Rajgopal gjort en studie över vilka Lean Production -
verktyg som är applicerbara för ett företag i processindustrin. 

• Applicerbara – 5S, Värdeflödesanalys och Visuella styrsystem 

• Delvis applicerbara – Ställtidsreduktion, JIT, Utjämning och Totalt 
produktivt underhåll 

Flödesgruppstillverkning var det enda Lean Production verktyg som ej fanns 
applicerbart enligt studien (Abdullah & Rajgopal 2006)
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs examensarbetets tillvägagångssätt för att besvara 
frågeställningarna och uppnå syftet. Det behandlar även datainsamlingen och hur 
reliabilitet och validitet fastställts vid genomförandet av examensarbetet. 

3.1 Metodval 
Både kvalitativa och kvantitativa metoder har använts i detta arbete för att angripa 
problemet. De kvalitativa metoder som använts är en värdeflödesanalys, 
kostnadsberäkningar, observationer och intervjuer med anställda på Företaget. De 
processdata gällande ställtider, cykeltider och lagernivåer som erhållits från 
Företaget är det sätt som information bearbetats på genom kvantitativa metoder.  

Då två av de grundläggande målen med detta projekt är att analysera ett 
materialflöde och utifrån det ge förbättringsförslag fann författarna det lämpligt att 
börja med en värdeflödeskartläggning. Detta gav projektet en god överblick över 
produktionsflödet med värdefull data över de olika operationerna och därmed en 
bra utgångspunkt för analys. Då det tredje målet handlar om att undersöka 
möjligheterna för Lean Production på ett företag inom processindustrin utfördes 
en studie av observationer och intervjuer av hur anpassat Företaget är till Lean 
Production i dagsläget. Allt detta resulterade i att examensarbetets tillvägagångssätt 
strukturerades enligt figur 4. 

 
Figur 4, Tillvägagångssätt för examensarbetet, inspirerad av Westin (2007) 

3.2 Datainsamling 
Vid datainsamling kan olika tillvägagångssätt användas beroende av vilken typ av 
information som efterstävas. Två av dessa tillvägagångssätt är primär data och 
sekundär data. Primär data är att själv samla in data som inte sedan tidigare fanns 
tillgänglig. Sekundär data är att utnyttja data som redan finns tillgänglig (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul 2006). 
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3.2.1 Primär data 

Primär data kan enligt Denscombe (2009) exempelvis vara frågeformulär, 
intervjuer och observationer. Till examensarbetet har främst intervjuer och 
observationer använts för att samla in data.  

3.2.1.1 Intervjuer 

Information om nuläget har tagits fram genom intervjuer av berörd personal på 
Företaget. Detta har innefattat personal från både företagets tjänstesida och från 
den tillverkande personalen. De som intervjuats mest frekvent är 
Tillverkningsansvarig och Planeringschef. Enligt Denscombe (2009) finns det 
olika typer av intervjutekniker beroende på hur hög grad svaren och frågorna styrs 
av de som utför intervjun. Dessa olika tekniker har han valt att kalla strukturerade, 
semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. De tekniker som författarna har 
använts sig av är semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer 
genomfördes genom samtal där författarna förberett sig genom att skriva ner de 
frågor och ämnen som de önskat ta upp. Sedan har den intervjuade fått styra 
samtalet till en stor utsträckning och författarna har bara i begränsad utsträckning 
styrt intervjun. Intervjuerna har i genomsnitt varat i 35 minuter med kortare 
kompletterande intervjuer där endast någon fråga behandlats via telefon eller e- 
post. Informationen som framkommit av intervjuerna ligger till grund för stora 
delar av rapporten.   

3.2.1.2 Observationer 

Observationer har använts i störst utsträckning för att studera rutiner och 
arbetssätt. Dessa har gjorts under de dagar som författarna spenderat på Företaget. 
De första observationerna genomfördes med hjälp av att Tillverkningsanvsarige 
följde med författarna för att förklara processerna och presentera författarna för de 
anställda. Efterföljande observationer genomfördes av författarna på egen hand där 
de under observationerna hade full tillgång till personalen för att ställa frågor och 
erhålla förklaringar till arbetssätt och rutiner. De har varit av väsentlig betydelse 
för författarnas förståelse av produktionsflödet och till stor hjälp vid 
kartläggningsfasen. 
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3.2.1.3 Sammanställning av företagsbesöken 

Besöken på företaget var av olika karaktär (se Tabell 2). De första gångerna 
förlades mycket tid på observationer och intervjuer för att ge författarna en bättre 
insikt i företaget. De första observationerna bestod av att författarna fick en 
pedagogisk guidad tur över hela produktionen, samt en mer detaljerad över de två 
flöden som innefattar de två valda produkterna. Författarna gick även själva ut i 
produktionen för att observera och intervjua personalen i flödet. I de senare 
besöken bestod mycket av arbete i att analysera sekundärdata i form av 
produktionsstatistik från hela föregående produktionsår. Dokumentationen som 
författarna tog del av på företaget kommer från Sharepoint, som är en plattform 
för fillagring som företaget använder sig av. Till detta program hade författarna 
endast semifull tillgång, vilket innebar att endast begränsad tillgång till 
programmet erhölls. 

Tabell 2, Tabell över datainsamling 

 

3.2.2 Sekundär data 

Sekundär data har författarna använt sig av vid litteraturstudien för att få en 
djupare kunskap i området och för att få en inblick i vad tidigare utredare som 
angripit problemområdet kommit fram till. Det ligger även till grund för den 
teoretiska del som presenterats i rapporten. Litteratursökningar har gjorts vid 
Jönköpings Högskolebibliotek och via Google Scholar för att hitta vetenskapliga 
artiklar. Litteraturen ”Lära sig se” av Rother & Shook (2005) har legat till grunden 
för utförandet av värdeflödeskartläggningen. 

Mycket av informationen som ligger till grund för kartläggningen av nuläget på 
Företaget har sitt ursprung i företagets eget program Sharepoint. Exempel på data 
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som hämtats från programmet Sharepoint är ställtider, produktionstider och 
kvantiteter i form av batchstorlekar och spill för att produktionsår. Utifrån dessa 
data har sedan författarna räknat fram bland annat genomsnittliga värden i form 
av: produktionshastigheter, cykeltider, andel spill och lagernivåer. 

3.3 Undersökningsprocessen 
Denna rapport är inte enbart en teoretisk studie utan även en praktisk studie, 
vilket medför att besök på företaget varit en viktig del för att utföra en rapport 
som denna. Författarna förlade de flesta besöken på företaget i ett tidigt skede av 
examensarbetet då de genomförde kartläggningen. Detta för att skapa en buffert 
för tidsutrymme, för att författarna inte visste vad och vilka problem som skulle 
utmynnas ur besöken. Det visade sig att arbetet på företaget var tidskrävande, 
vilket ledde till att 13 besök gjordes.  

3.4 Värdeflödesanalys 
En värdeflödesanalys är ett verktyg som används inom Lean Production. Det är en 
kartläggning av värdeflödet som hjälper att se och förstå informations- och 
materialflödet för en utvald produkt eller produktfamilj. Den identifierar den 
värdehöjande tiden i produktionen, och används därefter för att reducera slöserier. 
Det börjar med (se figur 5) att en produktfamilj identifieras som lämplig att 
kartlägga och analysera. En produktfamilj är en grupp produkter som i stort sett 
går genom samma processer. Det är lämpligt att välja en produkt där 
produktionen önskas effektiviseras. Med att kartlägga värdeflödet menas att följa 
en produkt baklänges genom produktionen från kund till leverantör och att rita 
upp detta flöde (Rother & Shook 2005). 

I värdeflödesanalysen ingår sedan även att rita upp ett framtida önskat tillstånd 
och analysera hur detta tillstånd ska kunna uppnås. I denna rapport har emellertid 
författarna valt att endast göra en nuvarande kartläggning för att använda den som 
underlag till analysen av materialflödet (se figur 5). Programmet som användes för 
att dokumentera värdeflödeskartläggningen heter Microsoft Visio. 

Författarna genomförde värdeflödesanalysen genom att först rita upp en 
övergripande karta över de två undersökta produkternas flöde genom processerna. 
Till grund för detta låg intervjuerna och observationerna. Efter detta arbetades 
information fram angående genomsnittliga ställtider, cykeltider, uptime, antal 
operatörer, tillgänglig tid, liggtid i lager, ledtid och den värdehöjande tiden. 
Uptime, tillgänglig tid och antalet operatörer per process framkom från intervjuer. 
De genomsnittliga ställtiderna, cykeltiderna, liggtiderna i lager, ledtiderna och den 
värdehöjande tiden har författarna själva beräknat utifrån tillverkningsinformation 
från Företagets fillagringsprogram Sharepoint. Under arbetet med 
värdeflödesanalysen har litteraturen ”Lära sig se” av Rother & Shook (2005) varit 
till stor hjälp då den grundligt beskriver hur en värdeflödesanalys utförs.   
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Figur 5, Illustration av arbetsgång för värdeflödesanalys 

3.5 Kostnadsberäkningar 
För att undersöka hur avvägningen mellan ordersärkostnader och 
lagerhållningskostnader ska bli så små som möjligt för Företaget har författarna 
valt att göra kostnadsberäkningar som behandlar detta. Dessa beräkningar bygger 
på insamlad och bearbetad data från värdeflödeskartläggningen, intervjuer och från 
företagets interna program Sharepoint. Enligt teorin ingår även bristkostnader i 
ekvationen om avvägning, men författarna har valt att utesluta bristkostnaderna på 
grund av att rapporten fokuserar på den interna avvägningen och inte vilka följder 
det får för kunden.  

3.5.1 Beräkning av totala relevanta kostnaden för olika 
batchstorlekar 

De första beräkningarna kallade beräkning av totala relevanta kostnaden för olika 
batchstorlekar 1 och 2, är beräkningar som gjorts för att beräkna lämpliga 
batchstorlekar för produkterna i de olika processerna. Författarna ansåg att EOQ 
metoden var lämplig för att den ger den information som söktes, vilket var storlek 
och antal batcher. Då författarna undersökte produktens hela flöde och inte bara 
batchstorleken på en enskild process, valdes att beräkna den totala relevanta 
kostnaden för olika batchstorlekar istället för att beräkna den optimala 
batchstorleken (se avsnitt 2.3). 
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Enligt teorin ingår följande variabler; ordersärkostnad, efterfrågan och 
lagerhållningskostnaden. Författarna har identifierat flera ordersärkostnader som 
har beräknats var för sig för att sedan adderas ihop. Detta för att risken för 
felberäkningar då ansågs bli mindre. De kostnader som författarna ansåg tillhörde 
ordersärkostnader var ställtid, A och B spill och rengöring. Vidare beräknade 
författarna fram lagerhållningskostnaden genom multiplicera lagerräntan med 
medellagernivån och materialkostnaden. 

Författarna gjorde dessa beräkningar för att finna den lägsta totala kostnaden i 
samtliga processer som produkterna förädlas i. Detta redovisades med hjälp av 
grafer (se avsnitt 5.1). Dessa beräkningar tar inte hänsyn till att produkten förädlas 
och ökar i värde allt eftersom den transporteras genom flödet. Detta innebär att 
beräkningarna för de olika processerna inte är kopplade till varandra som de 
egentligen är i vekligheten. På grund av detta utförde författarna ytterligare två 
beräkningar som tog hänsyn till detta. 

3.5.2 Beräkning av tillverkningskostnader 

För att utföra Tillverkningskostndsberäkningar 1 och 2 valde författarna att 
använda sig av påläggsmetoden eftersom den ansågs ge en mer rättvis 
kostnadsfördelning över hela flödet. Påläggsmetoden har använts för att beräkna 
kostnaden per produkt i varje enskild process och lager beroende på vilka 
kostnader som ingår. Sedan adderas alla processer ihop. Detta leder till en 
slutgiltig tillverkningskostnad för varje produkt. Dessutom har beräkningarna 
delats in i tre nivåer för att ge en mer överskådlig bild. Den nivå som efterliknar 
verkligheten är nivå tre där alla kostnader ingår.  

Den första nivån innefattar de direkta materialkostnader (dm), direkt lön/maskin 
kostnader (dl/dt/m) och lagerhållningskostnader (mo/to). I den andra nivån 
innefattas även ställkostnader (sdk) och rengöringskostnader (dt/m). Ställ och 
rengöring är tider som författarna valt att omvandla till kostnader genom att 
multiplicera med maskinkostnad per tidsenhet. Detta är en kostnad som erhållits 
från Företaget. Maskinkostnad innehåller kostnader för maskinens personal, 
energiförbrukning, underhåll och avskrivning. Ställ- och rengöringskostnaden har 
adderats genom at de delats på batchstorleken och därav har produkten erhållit en 
genomsnittlig kostnad. 

I den tredje nivån ingår även kassationskonstnader för B- spill och 
lagerhållningskostnader för det A- spill som ligger i lager mellan de olika 
tillverkningstillfällena. Kassationskostnaderna består av det material som måste 
kasseras multiplicerat med materialkostnaden. Denna kostnad adderas därför de 
felfria produkterna måste täcka kostnaden för de kasserade.  

3.6 Metodkritik 
Här följer information om validitet och reliabilitet, det vill säga hur väl teori kan 
appliceras i praktiken. Ordet validitet definieras enligt Eriksson och Wiedersheim-
Paul (2006) som ett verktygs duglighet att mäta det som ska mätas. Ordet 
reliabilitet anser Denscombe (2009) är hur ett verktyg är kalibrerat inför en ny 
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mätning, det vill säga att verktyget inte påverkats av föregående mätning om 
liknande resultat ska åstadkommas. 

3.6.1 Validitet 

För att uppnå en hög validitet så har flera källor använts till datainsamlingen, med 
flera olika metoder i form av intervjuer, observationer och olika teoretiska 
efterforskningar. 

Författarna valde att inte göra en egen tidtagning på de två valda produkternas 
flöden genom de olika processerna. Detta beslut baserades på att processerna 
generellt är väldigt långa och att det är stor variation i produktionstid vilket skulle 
medföra att en enskild tidsstudie skulle blivit väldigt missvisande. Det skulle därför 
krävas fler mätningar och detta skulle innebära att det arbetet skulle bli tvunget att 
göras under ett helt år eller längre för att få en bra och rättvis siffra. 

Författarna har även endast valt att undersöka två av Företagets produkter vilket 
kan ge en missvisande bild. Detta anser emellertid författarna ger en mer kvalitativ 
studie än om flera produkter skulle undersökts mer begränsat. Det valdes även att 
endast göra undersökningar på ett företag vilket kan ge en mindre representativ 
bild av processindustrin. Detta ansågs dock ge en kvalitativ studie och 
prioriterades därför.  

En hög validitet har även säkerställts genom att författarna kontinuerligt under 
arbetets gång fått rapporten och arbetet kontrollerat av både handledare på 
Företaget och på högskolan.  

3.6.2 Reliabilitet 

För att säkerställa en hög reliabilitet fick författarna tillgång till företagets egna 
produktionssiffror från år 2009. Dessa siffror är enligt Företaget tillförlitliga och 
det var från dessa siffror som produktionshastighet, cykeltid, ledtid, täcktid, 
ställtid och spill beräknades och fasställdes som ett genomsnitt under året 2009. 
Trots detta måste reliabiliteten ifrågasättas eftersom författarna inte själva mätt 
upp samtlig data utan måste lita på Företagets. Författarna hade tyvärr ingen 
möjlighet att göra egna tillförlitliga mätningar eftersom sådana mätningar skulle 
vara tvungna att utföras under en längre tid för att erhålla ett rättvisande 
genomsnittligt värde, vilket inte fanns tid till. Dessutom har en hög reliabilitet 
försökt att uppnås genom klart och tydligt redogöra hur arbetet genomförts och 
varför dessa tillvägagångssätt använts. 
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4 Nulägesbeskrivning 
Här följer en beskrivning av Företaget. Nulägesbeskrivningen innehåller 
konkurrenssituation och vilken typ av produkter som företaget tillvekar. Vidare  
beskrivs detaljerat hur Företagets produktion är strukturerad i form av planering och 
tillverkning. Efter det ges en överblick av de två valda produkterna. I detta kapitel 
redovisas sedan kartläggningen av processerna och övrig data som framtagits för de två 
undersökta produkterna. All data som finns i värdeflödeskartläggningen är beräknade 
genomsnittliga värden från produktionen på Företaget år 2009. 

4.1 Företagsbeskrivning 
Företaget är ett medelstort företag som tillverkar plastfolier åt kunder världen över. 
Konkurrenssituationen är global men främst i Europa och Kina finns de störst 
etablerade konkurrenterna. På grund av att Företagets konkurrenter i stor 
utsträckning kan producera till lägre kostnader har de valt att fokusera på en högre 
kvalitet och leveranssäkerhet. Detta har också resulterat i att företaget medvetet 
fokuserat på att tillverka små och medelstora order då de anser att de inte kan 
konkurera med de större massproducerande företagen. Företaget är beläget i 
Sverige med cirka 130 anställda varav cirka 45 personer är tjänstemän och med en 
omsättning på 220 MSEK året 2009.  

Företagets maskinpark består av stora och mindre flexibla maskiner i den mån att 
de är svåra att flytta. Produkterna i sig är även de svårhanterliga då varje rulle väger 
från 140 kilogram beroende på hur många meter som rullas på. 

Företaget är sedan 1997 certifierat enligt ISO 14001 vilket är ett 
miljöledningssystem. Ett arbete som Företaget gör för att minimera miljöpåverkan 
är att återvinna och återanvända spill som uppstår både i produktionen och hos 
kunderna. 

4.2 Produkter 
Företaget tillverkar både skräddarsydda kundprodukter och standard kollektioner. 
Produkterna är uppdelade i fem olika produktområden: fordon, decor, väveri, 
möbel och industri. 

Inom området fordon utvecklar och producerar företaget folier för komplicerade 
ytor som instrument och dörrpaneler. I området decor tillverkas designade ytskikt 
till olika kryssningsfartyg. Dessa folier har som krav på sig att vara mycket slittåliga 
och brandsäkra. Inom gruppen väveri tillverkas mattband som olika kunder köper 
för att kunna tillverka plastmattor som på den senare tiden har ökat i försäljning. 
När det gäller möbelområdet tillverkar företaget folie till kök, bad-, sov- och 
vardagsrum samt kontorsmiljöer. Ett exempel är folien till köksluckor. Inom 
industri tillverkas folier för hörselkåpor och medicinområdet.  

4.3 Produktionen 
Produktionen består av ett informationsflöde samt ett tillverkningsflöde som 
samverkar med varandra. Först bestäms vad som ska produceras, när det ska 
produceras och sedan meddelas detta till tillverkningen som producerar det. 
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4.3.1 Planering 

Produktionsplaneringen hanteras av tre planerare varav en har huvudansvaret. 
Råvaror till Företagets samtliga produkter beställs generellt två till fyra veckor 
innan företaget är i behov av dem. 

Företaget önskar få de elektroniska kundorderna fyra till sex veckor innan 
utleverans. Detta för att underlätta planering, men i vissa fall får företaget in 
kundorder med mycket kortare varsel.  Detta kan ställa till problem för både 
tillverkningen och planeringen. 

När en order kommer till produktionsplaneringen behandlas den och sedan 
planeras det när den ska tillverkas. Detta skickar man ut i form av fysiska 
orderlistor till de olika stationerna i tillverkningen. Detta sker mellan en till fem 
dagar innan orden ska tillverkas. Tillverkning sker både mot lager och mot 
kundorder. 

4.3.2 Tillverkningen 

De två produkterna som författarna valt att följa finns inom decorområdet. 
Exempel på sådana produkter illustreras i figur 6. Vid tillverkning av dessa 
produkter startar flödet i råvarulagret, för att sedan nå en av stationerna 
Förblandning eller Uppvägning beroende på produkt. I Förblandningen blandas 
de olika ingredienser ihop som ska ingå i folien medans i Uppvägningen vägs 
endast de mindre ingredienserna upp i förväg. Denna massa transporteras till en 
maskin som kallas Kalander. Det är en maskin som använder sig av valsar som 
pressar ut massan till en platt folie, likt tillverkning av papper. I Kalandern kan de 
även prägla folien om så önskas men då måste produktionshastigheten sänkas. 

 
Figur 6, Exempel på hur de färdiga produkterna kan se ut 
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Massan pressas ner till en önskad tjocklek, vilken varierar kring 60-225µm. Efter 
detta steg är vissa av företagets produkter klara för utleverans medan andra 
produkter kräver fler förädlingsprocesser. Om produkten inte är klar transporteras 
den vidare till ett mellanlager där den ligger och väntar på att antingen bli tryckt 
med färg eller att det ska läggas på en skyddsfilm.  

Går produkten till tryck (se figur 7) så processas den där för att sedan placeras på 
ytterligare i ett mellanlager i väntan på att behandlas i präglingsmaskinen. I 
präglingsmaskinen får folien ett ”3D” utseende i den mån att man kan känna på 
produkten att den inte är helt slät. Efter präglingen placeras produkten i ett 
mellanlager för att till slut få en skyddsfilm pålagd.  

Skyddsfilmen är till för att skydda produkten under transport och då kunden 
hanterar folien. Denna skyddsfilm är avtagbar. Tanken är att när kunden har 
applicerat folien på exempelvis en vägg river man bort skyddsfilmen. På så vis 
undviks eventuella repor på folien när den sätts på plats. Efter att produkterna fått 
en skyddsfilm hamnar de i färdigvarulagret (FVL) i väntan på att levereras till 
kund. Transporterna sker med lastbil och båt. 

 
Figur 7, Bild på Tryck- maskinen 

Som figur 7 illustrerar är Tryck- maskinen likt de andra maskiner i flödet mycket 
stora, vilket har inneburit att omplacering av maskinerna har varit mycket 
begränsade. 

4.4 Beskrivning av flödet för de valda produkterna 
Författarna har valt att kartlägga och analysera två produkter. De två produkterna 
som följer benämns som produkt A respektive B. Produkt A (se figur 8) har ett 
enklare flöde i tillverkningen än produkt B (se figur 10). I figur 9 finns en 
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symbolförklaring till figur 8 och 10. I Kalander 04 och 06 rullas produkterna upp 
på rullar och i alla efterföljande processer rullas de sedan av och på dessa rullar 
igen. 

4.4.1 Beskrivning av Produkt A:s flöde

 
Figur 8, Produkt A:s flödesschema 

 
Figur 9, Symbolförklaring till figur 8 och 10 

Material tags från råvarulagret, vägs upp på första arbetsstationen och placeras 
därefter i plastpåsar som läggs i plastbackar. Dessa plastbackar transporteras till 
första maskinen, Kalander 04. Här tillsätts pvc och ett antal oljor samt de 
uppvägda plastpåsarna i en blandmaskin som heter Ban- Bury. Denna maskin 
tillhör Kalander 04. I blandningsmaskinen värms materialet upp och blandas ihop 
ordentligt. Massan pressas ut till en sträng som direkt leds vidare på ett mindre 
transportband till Kalander 04. Där pressas massan ut av valsar till en platt folie. 
Här får även folien en prägling. Folien rullas på rullar och transporteras till ett 
mellanlager. Där väntar produkten på att behandlas av PE- maskinen, vilket är den 
maskin som lägger på en skyddsfilm. Produkten är sedan färdig och transporteras 
till färdigvarulagret (FVL) där den i genomsnitt har en liggtid på 3,4 dagar innan 
den levereras till kund vilket sker i genomsnitt var 11:e dag. 

4.4.2 Beskrivning av Produkt B:s flöde 

 
Figur 10, Produkt B flödesschema 

Likt produkt A har produkt B samma flöde till efter Kalander 04, med den 
skillnaden att ingen prägling sker. Efter Kalander 04 får folien ett färgtryck och 
placeras i ett mellanlager. Produkt B har även ett andra flöde där man tillverkar ett 
slitskikt som läggs på i samband med präglingen. Tillverkningen av slitskitet är likt 
produktionen av produkt A där råmaterial hämtas ur lager men transporteras 
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därefter till Förblandningen. I Förblandningen blandas samtliga ingredienser, 
vilket inte var fallet i uppvägningen. Därefter transporteras den blandade massan 
till Kalander 06, vilken fungerar på samma sätt som Kalander 04. Slitskiktet 
placeras även detta i ett mellanlager när det är klart. 

Nästa steg är att både slitskiktet och den tryckta folien transporteras till präglingen 
där man applicerar slitskitet på folien samtidigt som man präglar in ett mönster. 
Därefter transporteras folien till ett mellanlager i väntan på att få en skyddsfilm 
pålagd i PE- maskinen. Efter detta transporteras produkten till FVL där den ligger 
i genomsnitt 0,56 dagar före utleverans. Utleverans sker i genomsnitt var 15:e dag.  

4.5 Spill 
Spill definieras i denna rapport som det produktionsmaterial som uppstår i 
produktionen som inte uppfyller kvalitetskraven. Spill kan uppstå vid tre olika 
tidpunkter under tillverkning av en produkt; vid uppstart, under produktion och 
vid avslut. Uppstart- och avslutspill uppstår vid produktbyte. Speciellt vid stora 
kontraster i färgbyte är spill vanligt i Företagets produktion. Spill uppstår under 
produktion till exempel vid variation i färg, då det fastnar smuts på valsarna och 
framför allt spill i form av kantremsor. Spill i form av kantremsor uppstår på 
grund av att valsarna inte kan pressa folien med samma tryck och precision i 
kanterna som mer centralt. Kanterna blir även något ojämna vilket medför 
behovet av att kantskära. Kantskärning sker i olika delar av flödet beroende på 
produkt men dock alltid vid sista processen. 

Företaget har två olika definitioner av spill. Dessa är A och B spill. A spill 
definieras som så att det kan återanvändas i produktionen. Exempel på detta är då 
spillet inte avviker för mycket i färg och kvalitet. B spill definieras som spill som 
företaget inte kan återanvända i produktionen. Exempel på detta är spill från 
Prägling och Tryck. Det kan inte återanvändas för att det vid Präglingen pressas på 
ett slitskikt och det vid Trycket läggs på färg. 
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4.6 Värdeflödeskartor över nuvarande tillstånd 
Vid analys av värdeflödeskartan som utgår från figur 11 så bestämdes den totala 
ledtiden till 37,03 dagar och den totala värdehöjande tiden till 41,3 minuter. 
Detta ger att den totala värdehöjande tiden är 0,000774 procent eller 774 parts 
per million (ppm) av den totala ledtiden.  

Vid värdeflödesanalysen som utgår från figur 12 så beräknades den totala ledtiden 
till 107,14 dagar och den totala värdehöjande tiden till 77,7 minuter. Detta ger att 

Figur 11, Värdeflödeskarta för produkt A 
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den totala värdehöjande tiden är 0,000503 procent eller 503 ppm av den totala 
ledtiden.  

 

Figur 12, Värdeflödeskarta för produkt B 
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4.7 Redovisning av process- och lagerdata 
Här följer en mer ingående analys av de separata processerna och liggtider på de 
olika lagren. Efter det kommer kostnadsberäkningarna där olika scenarion har 
prövats för att ta fram det bästa. Det är utifrån dem som förbättringsförslagen 
bygger på i efterföljande kapitel. 

4.7.1 Råvarulager  

Båda de kartlagda produkterna innehåller 15 ingredienser varav tre ingredienser 
utgör 80 procent av den totala kvantiteten. För att ge en förenklad och mer 
rättvisande bild är det dessa tre ingredienser som kartlagts. Två av de tre 
huvudingredienserna är samma för båda produkterna, medan den tredje är olika. 
Det är därför de två produkterna får olika genomloppstid i RVL. Från RVL går 
ingredienserna till Uppvägningen och Förblandningen. De tre ingredienser som 
transporteras till Uppvägningen befinner sig i genomsnitt 14,6 dagar i RVL. De 
tre ingredienser som transporteras till Förblandningen befinner sig i genomsnitt 
34,4 dagar i RVL. Företaget har i dagsläget inget närmare samarbete med någon av 
deras råvaruleverantörer. Däremot har företaget ett närmre förhållningssätt till en 
del av deras kunder.  

4.7.2 Uppvägning 

Cykeltiden för Uppvägningen bestämdes till 2,5 minuter för både produkt A och 
B. Denna process har ingen ställtid, vilket betyder att de inte behöver stoppa för 
produktbyte. Denna process är mycket flexibel i jämförelse med de andra 
processerna i flödet. Detta för att antalet operatörer kan varieras efter behov, från 
en till sex stycken. Företaget arbetar i dagsläget med en buffert på tre dagar av 
uppvägda ingredienser till Kalander 04. Detta medför att företaget kan fördela sina 
arbetsresurser efter rådande behov. 

4.7.3 Förblandning 

Förblandningen har en cykeltid på 20 minuter samtidigt som processen inte har 
någon ställtid. I likhet med uppvägningen är det en flexibel process. Även denna 
process arbetar mot en buffert men på fyra dagar innan materialet används i 
Kalander 06. Operatörsbehovet i denna process är varierande mellan en till två 
operatörer.  

4.7.4 Kalander 04 

Kalander 04 har en varierad produktionshastighet för de två produkter. Detta 
beror på att produkt A präglas i denna process medan produkt B blir präglad 
senare i flödet. Därav skillnaden i cykeltid för produkt A som bestämdes till 14,6 
minuter medan produkt B:s cykeltid bestämdes till 6,6 minuter. Även ställtiden 
skiljer sig mellan de två produkterna. Detta för att de har olika uppsättningar 
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valsar. Produkt A har en ställtid på 53 minuter och produkt B har en ställtid på 43 
minuter. Processens uptime är 78 procent. 

Produkt A har efter kalander 04 en liggtid på 16 dagar medan produkt B har en 
liggtid på 24,66 dagar. Denna process är till skillnad från Uppvägningen beroende 
av att rätt antal operatörer är på plats. Detta medför att processen är mindre 
flexibel och företaget inte kan växla antalet operatörer mellan stationer efter behov. 
Antalet operatörer som krävs i processen är normalt fyra men kan i viss 
utsträckning operera med tre operatörer.  

I Kalander 04 uppstår både A och B spill. I samtliga processer har författarna valt 
att endast inkludera det spill som direkt kunnats härledas till uppstart och avslut. 
Produkt B har en jämlik spridning av A och B spill medan det vid tillverkning av 
produkt A nästan uteslutande uppstår A spill. Genererat uppstart- och avslutspill 
för produktion av produkt A bestämdes till 104 kilogram A spill och 0.9 kilogram 
B spill per produktionstillfälle. Detta spill står för 1,8 procent av den totala 
tillverkningen av produkten.  

Spill för produktion av produkt B bestämdes till 58 kilogram A spill och 55 
kilogram B spill per produktionstillfälle. Detta Uppstart- och avslutspill står för 
1,4 procent av den totala tillverkningen av denna produkt. Detta är spillet som 
direkt kunde hänföras till ställtiden. Den totala andel A och B spill för produkt A 
och B inkluderar spill för ställtid och alla typer av orsaker till att spill har uppstått, 
exempelvis fel färg, kantremsor och yt- defekter etcetera. Den totala andelen spill 
för Produkt A var 5,1 procent A spill och 0,8 procent B spill medan Produkt B 
hade ett A spill på 5,8 procent och 1,4 procent B spill. 

4.7.5 Kalander 06  

Kalander 06 tillverkar slitskiktet och är därför endast involverad i produkt B:s 
flöde. Från värdeflödeskartläggningen har cykeltiden bestämts till 5,3 minuter och 
processens ställtid har bestämts till 32,4 minuter. Processens uptime är 80 procent. 
Ur bemanningssynpunkt kan processen liknas Kalander 04 då den kräver fyra 
operatörer och endast i begränsad utsträckning kan operera med tre operatörer. 
Slitskiktet har en liggtid på sju dagar i efterföljande lager. Slitskiktet är en produkt 
som används till många av Företagets produkter och tillverkas i genomsnitt 
varannan vecka. 

Kalander 06 har likt Kalander 04 båda typerna av spill men en klart större andel A 
spill. I Kalander 06 bestämdes A spillet till 98 kilogram, medan B spillet bestämdes 
till 20 kilogram per produktionstillfälle. Spillet står för 1,25 procent av den totala 
tillverkningen av denna produkt. Detta är spillet som direkt kunde hänföras till 
ställtiden. Den totala andelen A och B spill stod för 5,1 och 1,1 procent i 
processen. 

4.7.6 Tryck 

Ur värdeflödeskartan framgår det tydligt att Tryck har den kortaste cykeltiden i 
flödet, vilket är endast 5,4 minuter. Däremot har processen en nackdel då den 
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karakteriseras av den längsta ställtiden i flödet, vilket bestämdes till 96,6 minuter. 
Detta innebär att processen i dagsläget gynnas av stora batcher då den har en lägre 
uptime. Ur kartläggningen kan läsas att den tillgängliga tiden är endast 57 timmar 
per vecka vilket medför en uptime på 50 procent. Antalet operatörer för den här 
stationen är två stycken, vilket krävs för att processen ska kunna tillverka på 
normal hastighet. Produkt B har efter tryck en liggtid på 2.09 dagar. 

Spillet som uppstår i Trycket är endast B spill eftersom det i Trycket läggs på ny 
färg vilket gör spillet omöjligt att återanvända. Skulle företaget valt att återanvända 
spillet skulle det uppstå variation i färg och kvalitet. B spillet i denna process 
bestämdes till 146 kilogram per produktionstillfälle. Spillet står för 3,65 procent 
av den totala tillverkningen av denna produkt. Detta är spillet som direkt kunde 
hänföras till ställtiden. Den totala spillfördelningen ser annorlunda ut, där B spillet 
står för 6,1 procent. 

4.7.7 Prägling 

Präglingen är i större utsträckning än de övriga processerna beroende av att 
föregående process, vilket i detta fall är trycket, håller en hög och jämn kvalitet i 
form av rätt färg på folien. Processens cykeltid är 14,2 minuter med en ställtid på 
40,5 minuter. Präglingen har en högre tillgänglig tid 79,8 timmar och uptime på 
70 procent. Antalet operatörer är samma som i Trycket vilket är två stycken. 
Produkt B har en liggtid på 16,83 dagar i lager efter präglingen. 

Präglingen har likt Trycket enbart B spill. Detta för att processen applicerar 
slitskitet på folien vilket gör folie omöjlig att återanvända. B spillet i denna process 
bestämdes till 52 kilogram per produktionstillfälle. Spillet står för 1,21 procent av 
den totala tillverkningen av denna produkt. Detta är spillet som direkt kunde 
hänföras till ställtiden. Ser man till den totala andelen B spill som uppkommer i 
processen står B spill för 10,1 procent. 

4.7.8 PE- maskinen 

PE- maskinen har en nästan identisk produktionshastighet för de två produkterna. 
Cykeltiden för produkt A bestämdes till 24,2 minuter medan den för produkt B 
bestämdes till 23,7 minuter. Processen har ingen ställtid och endast en kort 
uppstartstid på 20-30 minuter vilket gör att den har en uptime på hela 95 procent. 
Denna uppstartstid inträffar vanligen endast en gång i veckan vilket är efter helg. 
Processen kräver två operatörer.  

I PE- maskinen kan båda typerna av spill uppstå beroende på vilken produkt som 
behandlas. Är det en produkt som har behandlats av tryck eller prägling så 
resulterar det i enbart B spill, exempelvis produkt B. Om produkten däremot 
enbart har behandlats av kalander 04 eller 06 och ska behandlas av PE- maskinen 
uppstår enbart A spill, exempelvis produkt A. Både A och B spill bestämdes till nio 
kilogram vardera. För produkt A står detta spill för 0,23 procent och för produkt 
B för 0,37 procent av den totala tillverkningen av produkterna. Detta är spillet 
som direkt kunde hänföras till ställtiden. Ser man till det totala A och B spillet för 
Produkt A och B så ändras procentsatserna en hel del. För Produkt A var A spillet 
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4,3 procent och B spillet 7 procent. Produkt B hade en annan fördelning spill där 
A spillet var 0 procent och B spillet 16,5 procent. Orsaken till att A spillet var 0 
procent i produkt B är att produkten har genomgått processerna Tryck och 
Prägling där materialet ej är brukbart igen. Orsaken till att spillet är så högt vid 
denna process är att här kantskärs produkterna innan de levereras till kund. 

4.7.9 Färdigvarulagret 

I FVL skiljer sig liggtiden för de två produkterna. Liggtiden för produkt A 
bestämdes till 3,4 dagar medan den för produkt B bestämdes till 0,56 dagar. Det 
framgår tydligt av värdeflödeskartläggningen att Företaget i denna del av flödet 
tillverkar nästan uteslutande de två kartlagd produkterna mot kundorder, då 
liggtiden i FVL är väldigt kort. Från FVL transporteras produkten till Packningen 
i anslutning till att den ska levereras till kund. Packningen emballerar produkterna 
före lastning men då denna tid handlar om sekunder per produkt så ansågs den 
vara försumbar. 

4.7.10 Sammanfattande tabell 

Nedan är sammanställning (se tabell 3) av andelen spill i tillverkningen för de båda 
undersökta produkterna. Först presenteras det spill som direkt kunnats hänföras 
till uppstart och avslut. Det är detta spill som författarna använt sig av i rapporten. 
Efter det presenteras den totala andelen spill eftersom författarna vill klargöra att 
inte all spill innefattas i rapporten. Exempel på spill som inte innefattas är kantspill 
som uppstår und produktion.  
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Tabell 3, Sammanställning av andelen spill 

Sammanställning av spill i procent   
           
Detta är spillet som direkt kunde hänföras till uppstart och 
avslut. 
  Produkt A    Produkt B   
           
Kalander.04 1,8    1,4   
Kalander.06 finns ej    1,25   
Tryck finns ej    3,65   
Prägling finns ej    1,21   
PE- maskinen 0,23    0,37   
           
Totala andelen spill          
  Produkt A    Produkt B   

  A - spill 
B - 
spill  A - spill B - spill 

Kalander.04 5,1 0,8  5,8 1,4
Kalander.06 finns ej finns ej  5,1 1,1
Tryck finns ej finns ej  0 6,1
Prägling finns ej finns ej  0 10,1
PE- maskinen 4,3 7  0 16,5

4.8 Företagets användning av Lean Production 
Efter att ha intervjuat Företagets anställda så uppgavs att Företaget inte använder 
sig av Lean Production i någon direkt utsträckning. Trots detta anser författarna 
att Företaget i dagsläget arbetar enligt samma synsätt som Lean Production inom 
en del områden. Exempel på detta är att Företaget har en god ordning i fabriken 
och att det är rent överallt. Detta anser författarna tyder på att Företaget insett 
fördelarna med en ren och organiserad verksamhet. Detta överensstämmer väl med 
Lean Productions filosofi att reducera alla former av slöserier. Inom Lean 
Production kallas det verktyg som används för att organisera och hålla 
arbetsplatsen i ordning 5S (se avsnitt 2.5.5)  

Ett annat område där Företaget har liknande värderingar som Lean Production är 
inom visuell styrning. Här lägger Företaget stor vikt vid att ge de anställda visuella 
och tydliga signaler om hur det går för Företaget. Detta görs genom olika former 
av resultattavlor som visar de anställda de senaste resultaten inom olika områden. 
Detta kan liknas med verktyget Andon (se avsnitt 2.5.6). Inom detta område anser 
dock författarna att Företaget endast kommit en liten bit på vägen i jämförelse till 
vad som skulle kunna uppnås med hjälp av Andon. 

Då ställtiderna är en viktig faktor så har även Företaget arbetat en del med att 
reducera sina ställtider. Inom Lean Production görs detta huvudsakligen för att 
detta ska leda till mindre batchstorlekar, kortare GLT och därigenom mindre 
lager. Företaget har i huvudsak sysslat med detta för att det är en stor kostnad i 
tillverkning och de önskar minska den. 
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Exempel på områden där Företaget inte har samma syn på som Lean Production 
är bland annat tillverkningsplanering. Företaget tillverkar både mot lager och 
kundorder beroende på produkt och var i flödet det är. Författarnas uppfattning är 
även att de anställda endast i begränsad utsträckning är delaktiga i 
förbättringsarbeten inom Företaget. Detta anses inom Lean Production som ett 
viktigt inslag för att uppnå små ständiga förbättringar. 

Företaget har, precis som många andra företag inom processindustrin (se avsnitt 
2.6.1), svårigheter att tillverka i flödeslinjer med en flödeslayout på grund av deras 
stora maskiner.   
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5 Analys av Företaget 
I detta kapitel följer en analys av kostnadsberäkningarna. Efter den följer en diskussion 
som utmynnar i förbättringsförslag. Dessa förbättringsförslag bygger på 
kostnadsberäkningarna och på den analys av Företaget som författarna gjort. Efter det 
så undersöks hur applicerbart Lean Production är på Företaget. 

5.1 Kostnadsberäkningarna 
Det är med hjälp av kostnadsberäkningar som författarna försökt finna svaren på 
två av målen med rapporten vilka var: att finna en gynnsam avvägning mellan 
lagerhållningskostnader och ordersärkostnader, samt att underlätta planeringen av 
partistorlek för de två produkterna i produktionen. 

Resultatet från beräkningen av totala relevanta kostnader för olika batchstorlekar 1 
visar enligt angivna förutsättningar att produkt A under år 2009 borde ha 
producerats vid färre tillfällen i Kalander 04. Minsta totala kostnad hade uppstått 
om produkt A producerats vid fyra tillfällen (se figur 13) i Kalander 04 istället för 
nio vilket var fallet. Vidare visar beräkningen av totala relevanta kostnader för 
olika batchstorlekar 1 att PE- maskinen borde producera produkt A mot 
kundorder (se figur 14) vilket faktiskt i stor utsträckning skedde under år 2009.  

 
Figur 13, Produkt A Kalander 04 Beräkning av de totala relevanta kostnaderna för olika 
batchstorlekar 1 

 
Figur 14, Produkt A PE- maskinen Beräkning av de totala relevanta kostnaderna för olika 
batchstorlekar 1 
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Detta förslag på större batchstorlekar har sedan prövats genom att det applicerats i 
Tillverkningskostnadsberäkning 1 (se bilaga C). Detta resulterade i att en 
besparing på 1935 SEK kunde gjorts under år 2009 om Företaget tillverkat 
produkt A enligt framtagit förslag med en lagerränta på 35 procent. Det blev en 
minskad kostnad med större batchstorlekar trots att det innebar större 
lagerhållningskostnader. Detta visar att ordersärkostnaderna är större än 
lagerhållningskostnaderna.  

Resultatet från beräkningen av totala relevanta kostnader för olika batchstorlekar 2 
visar även denna att Företaget skulle minska sina kostnader genom att tillverka 
större batcher genom samtliga processer fram till den sista vilken är PE- maskinen. 
Med 2009 års efterfråga skulle de lägsta tillverkningskostnaderna enligt angivna 
förutsättningar för produkt B uppstått om Kalander 04 dubblat sina batcher och 
då endast tillverkat vid fem tillfällen (se figur 15). Även Kalander 06 skulle få en 
minskad total kostnad per produkt för produkt B genom att tillverka vid färre 
tillfällen (se figur 16), men då slitskiktet är en komponent till fler produkter ansåg 
författarna att de inte kan ändra denna då de inte är klart vilka konsekvenser det 
skulle leda till för övriga tillverkningen.  

 

 
Figur 15, Produkt B Kalander 04 Beräkning av de totala relevanta kostnaderna för olika 
batchstorlekar 2 
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Figur 16, Produkt B Kalander 06 Beräkning av de totala relevanta kostnaderna för olika 
batchstorlekar 2 

Trycket skulle få minst total kostnad per produkt om den skulle tillverkats vid fyra 
tillfällen (se figur 17) istället för 13 vilket var fallet under 2009. Präglingens lägsta 
totala kostnad tillkommer vid 6 tillverkningstillfällen (se figur 18) medan de 
faktiska tillverkningstillfällena under 2009 var 13. Vidare visade beräkningen av 
totala relevanta kostnader för olika batchstorlekar 2 att PE- maskinen borde 
producerat produkt B mot kundorder (se figur 19) vilket faktiskt i stor 
utsträckning skedde under år 2009. 

 
Figur 17, Produkt B Trycket Beräkning av de totala relevanta kostnaderna för olika 
batchstorlekar 2 
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Figur 18, Produkt B Präglingen Beräkning av de totala relevanta kostnaderna för olika 
batchstorlekar 2 

 
Figur 19, Produkt B PE- maskinen Beräkning av de totala relevanta kostnaderna för olika 
batchstorlekar 2 

Även för produkt B har förslaget att tillverka i större batcher provats i 
Tillverkningskostnadsberäkning 2 (se bilaga C). Denna produkt visade en ännu 
större besparing än den produkt A skulle uppnå. Den totala besparingen för 
produkt B kunde under 2009 uppgått till 10527 SEK vid en lagerränta på 35 
procent. 

5.2 Förbättringsförslag 
Författarna anser att ett förbättringsförslag skulle kunna vara att kraftsamla 
personal vid ställ. Med detta menar författarna att personal ska förflyttas till där 
det är störst behov av dem för stunden. På vissa processer finns det 
förbättringspotential inom personalstyrkan, där personalen i vissa processer är 
överflödiga under vissa tider. Det är denna tid som författarna anser att Företaget 
kan kraftsamla den personal som är disponibel. Detta medför dock att ställtiderna 
måste planers så de inte blir ställ på flera maskiner samtidigt för att detta 
tidsutrymme ska uppstå. Detta skulle dock innebära en ökad arbetsmängd för 
planerarna.  

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12To
ta
la
 re

le
va
nt
a 
ko

st
na

de
rn
a

Antal Batcher/år

Serie1

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

To
ta
la
 re

le
va
nt
a 
ko

st
na

de
ra
n

Antal Batcher/år

Serie1



Analys av Företaget 

40 

För att detta ska vara möjligt så måste Företaget använda sig av Lean Productions 
inställning vid ställ. Med detta menas att de ska vara mer organiserade vid ställ, att 
alla vet vad de ska göra och att personalen förstår att det är under ställtiden som 
företaget ”sparar” in både tid och pengar. Det är under denna tid som personalen 
ska arbeta som mest.  

En del av förslaget skulle kunna vara att de olika Kalandrarna 03, 04 och 06 
hjälper varandra i den mån de kan vid ställ. Även Tryck och Prägling skulle kunna 
samarbeta vid ställ, och om de inte är möjligt kan de låna personal från någon av 
kalandrarna. Eftersom både Uppvägningen och Förblandningen är flexibla 
processer i form av personalbehov kan även de användas till att arbetskraftsamla då 
ställ ska genomföras. 

Ett annat förbättringsförslag som författarna anser bra för företaget skulle vara en 
närmre relation med sina råvaruleverantörer. Företaget har idag en närmre relation 
till sina kunder än med råvaruleverantörerna. Författarna anser att det här finns en 
förbättringspotential, som skulle ge följande fördelar; kommunikationen mellan 
parterna blir bättre och Företaget skulle kunna anpassa sina inleveranser bättre. 
Med det menar författarna att fler inleveranser av råmaterial alternativt 
inleveranser närmre tillverkningstillfället skulle minska råvarulagrets liggtid och 
därigenom minska den totala ledtiden. En partnerrelation skulle innefatta ett 
bättre utbyte av information om hur respektive verksamhet fungerar och 
därigenom få en ökad förståelse som leder till ett bättre arbete sinsemellan. Detta 
skulle också leda till tydligare prognoser vid större informationsutbyten för hela 
produktionskedjan. 

I Tillverkningskostnadsberäkning 1 påvisar författarna att för produkt A skulle en 
batchstorleksändring vara mer gynnsam för företaget. Resultatet visar att Kalander 
04 ska tillverka färre antal batcher med större kvantiteter. Ställtid och spill kostar 
för mycket i dagsläget för att mindre batcher ska vara gynnsamma. Däremot i PE- 
maskinen ska företaget enligt resultatet tillverka mot kundorder, vilket de faktiskt 
gör i dagsläget. Dock visar resultatet att antalet batcher per år går mot 
oändligheten, det vill säga att det blir billigare att tillverka fler batcher. Här anser 
författarna att det finns en övre gräns i antal batcher, på grund av storleken på 
ordern som ska skickas till kund. Det är denna storlek som styr hur små 
kvantiteter varje batch ska omfatta. Resultatet påvisar dock att det är fullt möjligt 
att låta PE-maskinen köra kundorderkvantiteter. Slutsatserna från detta är att 
kalander 04 bör tillverka färre antal batcher och att PE-maskinen kan fullt ut 
tillverka batcherstorlekar enligt kundorder. 

För produkt B så visade resultaten att Kalander 04 och Kalander 06 likt produkt A 
ska tillverka färre antal batcher med större kvantiteter. Även trycket och präglingen 
ska producera färre antal batcher för att det ska vara så kostnadseffektivt som 
möjligt. Dock sker en förändring i graferna från resultaten i Trycket och 
Präglingen. Graferna planar ut ju närmre processerna ligger PE– maskinen. Detta 
betyder att exempelvis Präglingen kan köra fler batcher utan att kostnaderna stiger 
märkbart. I detta fall kan processen tillverka mellan sex och nio batcher på ett år 
utan att kostanden varierar mer än fem procent. Applicerar vi detta på Kalander 
04 så skulle den procentsatsen bli mycket högre. PE– maskinen ska enligt 
resultatet tillverka fler antal batcher, samma som i produkt A. Vad som utmynnats 
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från denna information är att produkt B likt Produkt A i de första processerna ska 
tillverka färre antal batcher och att PE– maskinen ska tillverka mot kundorder. 
Dock är Trycket och Präglingen relativt flexibla och kan enligt 
kostnadsberäkningarna tillverka en varierad batchstorlek utan att kostnaderna ökar 
exponentiellt.  

Detta avsnitt är speciellt dedikerat för Kalander 06 därför att denna process 
tillverkar inte enbart material till de två valda produkterna utan till en stor del av 
företagets produkter. Resultatet från kostnadsberäkningarna visar att Kalander 06 
ska producera färre antal batcher för att bli mer kostnadseffektiv. Dock finns det 
en hake i det resonemanget, eftersom efterfrågan på slitskitet som tillverkas i 
Kalander 06 är mycket större än vad efterfrågan är till de två valda produkterna. 
Detta skulle innebära att ett betydligt större lager skulle skapas och detta tar inte 
författarnas kostnadsberäkningar hänsyn till. På grund av att författarna har 
avgränsat denna rapport till två valda produkter. Författarna anser därför att 
företaget inte ska minska antalet batcher i Kalander 06 utan fortsatta beräkningar. 

5.3 Lean Production i ett processindustriföretag 
För att undersöka det tredje av författarnas mål; hur Lean Production teoretiskt 
kan appliceras effektivt i ett processindustriföretag, har författarna kopplat teorin 
till den insamlade data och lärdomar från företaget. Till att börja med stod det 
snabbt klart att möjligheten för företaget att förändra sin flödeslayout är väldigt 
begränsad, vilket redovisats i teorin generellt är fallet för företag i processindustrin 
Abdullah & Rajgopal (2006). Detta därför att företagets maskiner är väldigt stora 
men även för att olika produkter har olika flöden och använder samma maskiner i 
varierande utsträckning.  

Som beskrivs i teorin handlar Lean Production till stor del om att på olika sätt 
minska alla former av slöserier för att på så sätt öka värdet för kunden Liker 
(2004). Då möjligheten att minska olika lager för att kunna reducera GLT på 
Företaget undersöktes fann författarna att detta inte i dagsläget var ekonomiskt 
gynnsamt. Orsaken till detta var att ordersärkostnaderna i förhållande till 
lagerhållningskostnaderna var väldigt stora. Men genom att hålla så låga totala 
produktkostnader som möjligt anser ändå författarna att företaget skapar stort 
värde för kund. 

Om företaget i framtiden ska kunna minska sina GLT måste de reducera sina 
ordersärkostnader i form av framför allt uppstartsspill. Dessa är i dagsläget alldeles 
för stora för att JIT ska kunna implementeras och dess fördelar utnyttjas. Även 
möjligheten att implementera ett dragande styrsystem i form av kanban anser 
författarna inte aktuellt för undersökta produkter då det i dagsläget erhålls stora 
fördelar av att planera sin produktion. Dessa fördelar består av att flera order kan 
tillverkas samtidigt och att liknande produkter kan planera att tillverkas efter 
varandra för att minska ställtider och uppstartsspill. Vidare rekommenderas att 
kanban implementeras som ett av de senare Lean Production verktygen Olhager 
(2000), vilket författarna inte anser att företaget är moget för. 

Ett av förbättringsförslagen som presenteras handlar om att reducera ställtider. 
Detta är ett område som kan tjäna mycket på att använda sig av Lean Production 
verktyget SMED som beskrivits i teorin har stor potential vid ställtidsreduktion 



Analys av Företaget 

42 

Ferro et al, (2008). Även att använda sig av den mentalitet som Lean Production 
kännetecknas av vid ställtider, vilket beskrivits i förbättringsförslaget anses viktig.  

Något som författarna anser skulle kunna förbättra ännu mer vid 
ställtidsreduktion är om Lean Production verktyget Andon med visuella styrmedel 
skulle implementeras Liker (2004). Detta skulle göra det tydligt för all personal 
när ett ställ pågår och hjälpa till att samla resurser till detta. Genom att jobba med 
detta anser författarna att en kultur kan uppstå där personalen inser vikten av att 
genomföra effektiva produktbyten. 

Som nämnts ovan i förbättringsförslagen anser författarna att partnerrelationer till 
sina leverantörer kan vara en lönande metod även för företag inom 
processindustrin. Detta synsätt kommer även det från Lean Production enligt 
Jonsson & Mattsson (2005). Författarna anser inte att det finns större svårigheter 
för ett företag inom processindustrin jämfört med ett företag inom exempelvis 
verkstadsindustrin att uppnå partnerrelationer med leverantörerna. 
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6 Diskussion och slutsatser  
I detta kapitel diskuteras hur väl författarna anser att de lyckats att uppnå sitt syfte och 
sina mål. Det resoneras kring styrkor och svagheter med det valda tillvägagångssättet. 
Vidare diskuteras det hur väl resultatet stämde överens med de uppsatta målen. 
Avslutningsvis ges en kort sammanfattning av slutsatserna från rapporten.  

6.1 Metoddiskussion 
Författarna valde att börja med att kartlägga produkternas flöden genom att göra 
en värdeflödeskartläggning. Detta gav en god överblick över tillverkningsprocessen 
och ökade författarnas förståelse för produkternas flöden genom produktionen. 
Det visade även att det behövdes mer informationsinsamling för att kunna utreda 
våra frågeställningar. Detta uppnåddes genom att arbeta vidare med företagets 
interna rapporteringssystem. Från början hade författarna tankar på att själva följa 
och tidsmäta produkternas färd genom tillverkningen. Detta visade sig emellertid 
snart bli väldigt missvisande då företagets batchstorlekar, ställtider, spill och 
liggtider kunde variera stort. Det ansågs då mer rättvisande att istället ta fram 
medelvärden för ett helt produktionsår.  

Det interna rapporteringssystemet är ett program som personalen på företaget 
själva uppdaterar vilket har gjort det svårt att säkerställa tillförlitligheten i 
informationen. Inom framför allt registrering av spillorsaker har författarna starka 
misstankar om att den är något missvisande. Som en följd av detta gjorde 
författarna avgränsningar för att kunna säkerställa att ingen felaktig information 
medtogs vilket lett till att andelen spill i rapporten med stor sannolikhet är lägre än 
vad som egentligen är fallet. Detta har dock poängterats vid flertalet tillfällen i 
rapporten. 

För att kostnadsberäkningarna skulle kunna genomföras har flertalet 
förutsättningar varit tvungna att fastslås. Författarna har försökt vara tydliga och 
konsekventa med dessa förutsättningar. 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet från kostnadsberäkningarna visar att alla processer före PE– maskinen 
minskar kostnaderna per produkt genom att tillverka färre antal batcher. PE- 
maskinen visar på motsatsen och även med en lägre lagerränta blir det billigare att 
producera fler antal batcher. Detta för att PE- maskinen inte har någon direkt 
ställtid och spillet är inte av någon större kvantitet. Tryck och präglingen är mer 
flexibla i batchstorlek än vad Kalandrarna är (se avsnitt 5.4). Tack vare att 
präglingen kan tillverka fler antal batcher utan att kostnaderna stiger märkbart går 
det att resonera kring ett annat alternativ till var lagren bör ligga.  

Enligt författarnas Tillverkningskostnadsberäkning 2 kan detta alternativa lager 
ligga innan PE– maskinen. Om präglingen ökar antalet batcher per år istället för 
att minska innebär det att det lager som låg innan PE– maskinen nu flyttas till 
innan präglingen. Förs resonemanget vidare skulle även Trycket till en viss nivå 
kunna öka antalet batcher utan att kostnaden stiger nämnvärt, men inte i samma 
utsträckning som Präglingen. Detta leder till att det stora lagret flyttas till före 



Diskussion och slutsatser 

44 

Trycket och hamnar efter Kalander 04 och Kalander 06. Anledningen till att 
författarna resonerar kring detta beror på att Tillverkningskostnadsberäkningarna 
har styrkt författarnas föraningar om att lagerhållningskostnaderna ökar ju längre 
in i processen produkten kommer. Med ovanstående resonemang skulle det vara 
möjligt att minska lagerhållningskostnaderna ytterligare. 

De resultat som framgått ur kostnadsberäkningarna är att de är beräknade med en 
relativt hög lagerränta, enligt företaget. Dessutom är spillet som författarna har 
räknat med endast det som gick att direkt relatera till uppstart. I verkligheten är 
spillkostnaderna per uppstart troligtvis högre än de procentsatser författarna 
använt sig av. Detta för att registreringen av spillorsakerna ibland är lite otydliga 
och det har därför varit svårt för författarna att härleda spillets orsak till uppkomst. 
Detta medför att spillkostnaderna skulle styra de totala kostnaderna mer än vad de 
gör i dessa beräkningar. Dessutom om en lägre lagerränta skulle användas, så 
innebär det att lagerhållningskostnadernas betydelse skulle minska. Det är då 
möjligt enligt författarna att deras totalkostnader skulle minska.  

Utifrån syftet att finna förbättringsförslag anser sig författarna uppnått detta. 
Sedan finns det fortfarande mycket att undersöka och förbättra inom flertalet 
områden på företaget. Även att kunna presentera en avvägning mellan 
ordersärkostnader och lagerhållningskostnader anser sig författarna ha uppnått. I 
och med att första målet uppfyllts anser författarna att de även uppfyllt andra 
målet, vilket bestod av att underlätta planeringen av partistorlekar, då Företaget nu 
vet vilka batchstorlekar som är fördelaktiga att tillverka. För företaget blir 
emellertid resultatet svårt att använda sig av utan att först undersöka vilka 
konsekvenser detta får för den övriga tillverkningen. 

Resultatet författarna har fått fram angående den sista frågeställningen om Lean 
Production kan appliceras i ett processindustriföretag, är av den karaktären att 
Lean Production kan användas men inte alla dess verktyg. Vad författarna skulle 
vilja framhäva är den kulturen som finns inom Lean Production, vilket är främst 
denna som Företaget kan använda sig av. Mentaliteten och inställningen hos de 
arbetande är en vital del av Lean Productions kultur.  

Författarna anser också att filosofin om att minska slöserier går att applicera även 
om det i sin tur medför längre liggtider i lager. För Företaget minskas de totala 
slöserierna genom att tillverka färre antal batcher, på grund av att spill och 
ställkostnader är höga. Detta är en av anledningarna till att processindustrin har 
svårt att använda en del av Lean Production verktygen då dessa i stor utsträckning 
fokuserar på att minska lagernivåerna och GLT. Detta har även andra författare 
kommit fram till, exempelvis Abdullah (2003). 

För att korta ner GLT i ett processindustriföretag skulle företaget vara tvunget att 
minska andelen uppstartsspill samt reducera ställtiderna. Med dagens teknik har 
detta visat sig mycket svårt. I detta företag kommer en del spill alltid finnas, men 
spill uppstår främst då ett produktbyte görs. Ett intressant resonemang är om 
företaget skulle försöka minska antalet produktbyten och därigenom reducera spill. 
Det kan åstadkommas genom att antingen minska antalet produkter eller genom 
att ha fler produktionslinor som tillverkar enbart likvärdiga produkter. Att 
anskaffa fler produktionslinor innebär att övergå till massproduktion. Företagets 
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vision och mål är inte att bli ett massproducerande företag utan de är nischade på 
små och medelstora order. 

Om företaget istället skulle kunna minska antalet produkter på längre sikt, och 
därigenom minska antalet produktbyten så skulle kostnaderna för uppstartsspill 
och ställ kunna minskas. Men även här finns en nackdel, då antalet produkter 
minskas kan också antalet kunder förloras för att företaget inte längre erbjuder 
dessa produkter. Med detta menar författarna att det är svårt för företaget att 
åstadkomma några radikala förändringar på kort sikt, men författarnas anser att 
det finns förbättringspotential på längre sikt. 

6.3 Slutsatser 
Syftet med rapporten var att ge förbättringsförslag till hur Företaget kan uppnå ett 
effektivare produktionsflöde. Detta anser sig författarna uppnått genom att 
förbättringsförslag som kan leda till effektiviserat produktionsflöde på företaget. 

• Författarna anser att företaget har potential att reducera sina ställtider 
genom att kraftsamla sina arbetsresurser vid ställ och även genom att 
planera lite annorlunda. 

• Ur kostnadsberäkningarna framgår att företaget skulle kunna sänka sina 
kostnader för undersökta produkter genom att fram till sista processen 
tillverka i större batcher. I sista processen är det som företaget gör idag 
billigast att tillverka efter kundorder. 

• Författarna anser att Företaget skulle ha mycket att vinna på att försöka 
etablera en närmare relation till framför allt sina råvaruleverantörer men 
även till sina kunder. Ett djupare informationsutbyte genom hela flödet 
från råvara till slutkund skulle ge en mer detaljerad informationsbild och 
därigenom säkrare prognoser. 

• Som resonerats i den teoretiska delen ansåg författarna det svårare att 
implementera Lean Production i ett företag i processindustrin än vad som 
är fallet i ett företag i verkstadsindustrin. Filosofin och en del av verktygen 
kan med fördel implementeras medan en del av verktygen inte passar i ett 
processföretag då vissa förutsättningar skiljer sig för mycket åt jämfört med 
verkstadsindustrin. 

Vidare arbete på Företaget anser författarna nödvändigt innan detta resultat kan 
implementeras i produktionen. Framför allt hur det skulle påverka den övriga 
produktionen bör undersökas. Det bör även undersökas om liknande produkter 
kan dra samma fördelar av större batchstorlekar som de undersökta produkterna. 
Vidare undersökning bör göras på hur de nya batchstorlekarna påverka 
bristkostnaderna. 

Vidare forskning på hur Lean Production kan implementeras inom 
processindustrin bör utföras. Författarna anser att det inom processindustrin finns 
en stor potential för Lean Production men att en del av verktygen bör omarbetas 
för att passa denna typ av industri bättre.
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Bilagor 
Här följer de bilagor dom ligger till grund för beräkningar och kartläggning. Här ligger även de 
beräkningarna som utförts. Den data som anses känslig är dold. 

A Symbolförklaring till värdeflödeskartläggningen 
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B Sammanställning av produktdata 
Sammanställning av Prod A kal. 04 Vikt/färdig produkt 156kg     
                    

Batch nr. Ställtid Produktionstid Kvantitet Rengöring (kg/min) 
Cykeltid i 
min 

Upp.spill 
A 

Av.spill 
A Av.spill B 

274313 1,67 10 5580 0,5 9,30 16,77       
276697 0 3,5 1479 0,17 7,04 22,15   107   
275877 0 1,25 616 0,25 8,21 18,99   64   
274699 0 6,92 3586 0,42 8,64 18,06       

276772** 1,5 9,42 4813 0,25 8,52 18,32       
275508 0 13,5 6725 0,42 8,30 18,79   190   
275674 0,25 6,75 3308 0,25 8,17 19,10   255   
277834 0,25 5,92 3306 0,5 9,31 16,76       
276962 2,25 5 2142 0,25 7,14 21,85       
277691 5,5 3,08 1494 0,42 8,08 19,30 200 150   
277942 2,75 14 9161 2,34 10,91 14,30   200   
278598 3 7,16 3692 0,51 8,59 18,15       
275679 0 8,51 4248 0,68 8,32 18,75       
279351 0 7,66 3368 0,67 7,33 21,29   701   
278966 0 7,91 3366 1 7,09 22,00       
278397 0,25 14,25 6567 0,75 7,68 20,31   150   
275684 0,5 12,99 6285 0,17 8,06 19,35   89 20
275689 0,17 18,92 9553 0 8,42 18,54   233   
279807 0,33 5,67 2437 0 7,16 21,78   170   
279939 3,75 19,18 2740 0,17 2,38 65,52   188 *** 
279372 0 5,75 2930 0,25 8,49 18,37       
280551 0,25 10,25 4513 0 7,34 21,26   80   
279497 0 17,24 8563 0,17 8,28 18,84   91   
280579 0,5 6,67 3074 0,08 7,68 20,31   293   
281684 1,25 10,08 4503 0,5 7,45 20,95       
281604 0 11,08 4833 0,17 7,27 21,46   168 25
281607 0,25 28,76 13333 0,92 7,73 20,19   267   
280867 0 23,33 11208 0,75 8,01 19,48   205   
282565 1,33 17,08 8827 0,59 8,61 18,11       
280722 0 5,25 2422 0,25 7,69 20,29       

281852** 0 19,01 8840 0,75 7,75 20,13       
283692 0 4,5 1976 0,25 7,32 21,32       
284280 0 5,25 2464 0,59 7,82 19,94       
283695 0,42 25,1 11594 0,17 7,70 20,26       
284065 0 9,75 4696 0,25 8,03 19,43   404   
283442 0 5 2583 0,58 8,61 18,12   80   
284647 2,25 12 5884 0,5 8,17 19,09       
284398 0,25 17,25 8265 0,5 7,99 19,54   80   
284839 0,33 12,58 5946 0,25 7,88 19,80       
281749 0 26,15 11666 0,93 7,44 20,98   80   
290341 2,67 13,35 6083 0,51 7,59 20,54       
284847 0 16,5 8147 0,76 8,23 18,96       
285413 0 4,92 2613 0,17 8,85 17,62   84   
293330 2,25 5,24 2167 2,16 6,89 22,63       
281752 0 19,83 8928 0,34 7,50 20,79       
284842 4,58 16,25 7713 0,51 7,91 19,72   58   
295048 1 20,41 10441 0,34 8,53 18,30   88   
281755 3,5 20,75 9375 1,42 7,53 20,72       
295365 0 5 2503 0 8,34 18,70   250   
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282933 0,67 6,92 3561 0 8,58 18,19   53   
296454 1,5 20 8740 0,17 7,28 21,42 458     
296749 0,58 23,09 10858 3,67 7,84 19,90   77   

S:a 42 606,75 290975 28,05     658 4667 45
Medel 0,82 11,90 5705,39 0,55 7,99 14,64 12,90 91,51 0,88

Andel spill av producerad kvantitet   0,0185         
Sammanlagd korrekt summa spill A 5,10%         
        B 0,80%         
*** Denna batch har pga avikelser inte räknats med         
  
  
  
  



7BBilagor 

51 

  Sammanställning av Prod A i PE Vikt/färdig produkt 156kg   
                

Batch nr. Ställtid Produktionstid Kvantitet Rengöring (kg/min) Cykeltid i min 
Upp.spill 
A 

275131 0 5,5 1325   4,015 38,853   
274696 0 14 5558   6,617 23,577 51
274815 0 3,75 1508   6,702 23,276   
274282 0 11,25 4708   6,975 22,366   
276769 0 15,25 6262   6,844 22,795 35
275505 0 18,75 7452   6,624 23,551 70
277321 0 0,5 155   5,167 30,194   
275671 0 11 4315   6,538 23,861 84
277831 0 12,25 4505   6,129 25,452   
277693 0 11,5 608   0,881 177,039 ***40 
275676 0 11,25 4489   6,650 23,457   
278315 0 2 841   7,008 22,259   
279200 0 1,92 736   6,389 24,417   
279369 0 5 1986   6,620 23,565   
279295 0 9,25 3645   6,568 23,753   
278399 0 13,25 5190   6,528 23,896   
275681 0 20,25 7663   6,307 24,734 45
280407 0 0,75 328   7,289 21,402   
275686 0 28 11084   6,598 23,645   
280266 0 3,75 1518   6,747 23,123   
279499 0 26,75 10410   6,486 24,052 20
282295 0 1,75 752   7,162 21,782   
282326 0 1,25 464   6,187 25,216   
283446 0 1,5 246   2,733 57,073   
281941 0 4,5 580   2,148 72,621   
283002 0 4,5 1548   5,733 27,209 65
283303 0 11,25 4365   6,467 24,124 35
275691 0 25,25 9860   6,508 23,970 60
282562 0 28,75 10777   6,248 24,970   
284436 0 0,25 154   10,267 15,195   
284649 0 0,5 190   6,333 24,632   
284798 0 0,75 309   6,867 22,718   
284082 0 5,75 2340   6,783 23,000   
284067 0 14,25 5491   6,422 24,291   
284534 0 9,25 3737   6,733 23,168   
284800 0 5,75 2137   6,194 25,185   
284836 0 19,25 7375   6,385 24,431   
285425 0 3,5 1443   6,871 22,703   
284385 0 9,75 3775   6,453 24,175   
282895 0 14 5470   6,512 23,956   
284849 0 16,25 6407   6,571 23,740   
294023 0 0,5 188   6,267 24,894   
294025 0 10,25 4055   6,593 23,660   
294867 0 1 480   8,000 19,500   
294079 0 0,75 340   7,556 20,647   
282915 0 11,25 4324   6,406 24,352   
284844 0 13,75 5192   6,293 24,788   
295362 0 2 757   6,308 24,729   
295575 0 0,5 107   3,567 43,738   
295577 0 3,25 1306   6,697 23,292   
295045 0 33 12965   6,548 23,824   
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296152 0 0,75 297   6,600 23,636   
282925 0 11 4385   6,644 23,480   
296104 0 19,25 7545   6,532 23,881   
297204 0 0,5 154   5,133 30,390   
296751 0 15 5958   6,620 23,565   

S:a 0 515,17 199151 0 350,1429   465
Medel 0 9,367 3620,927 0,000 6,443 24,213 8,455

Andel spill av producerad kvantitet 0,0023         
Sammanlagd korrekt summa spill A 4,30%       
      B 7%       
*** Denna batch har pga avikelser inte räknats med     

 
 
 

  Lagersaldo Prod A       
            
  RVL i dagar Mellanlager Kostnad Brutto Akt. Värde 
Jan 14,16 1521 5,6 28445 28445
Feb 14,16 7245 5,6 135497 135497
Mar 14,16 9261 5,6 172123 172123
Apr 14,16 5034 5,19 87302 87302
Maj 14,16 3869 5,17 66966 66966
Jun 14,16 1178 5,31 20485 20485
Jul 14,16 76 5,6 1395 1395
Aug 14,16 12687 5,47 230590 230590
Sep 14,16 6169 5,47 11266 11266
Okt 14,16 4381 5,5 80925 80925
Nov 14,16 2254 5,76 42881 42881
Dec 14,16 2059 5,76 39194 39194
S:a 169,92 55734 66,03 917069 917069
Medel 14,16 4644,5 5,503 76422,417 76422,417
            
Jan   FVL Kostnad Brutto Akt. Värde 
Feb   1306 7,83 26577 26577
Mar   0       
Apr   0       
Maj   0       
Jun   0       
Jul   154 7,83 3134 3134
Aug   0       
Sep   0       
Okt   0       
Nov   0       
Dec   0       
S:a   0       
Medel   1460 15,66 29711 29711
    121,667 1,305 2475,917 2475,917
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Författarnas egna uträknade värde       
Artikel Effterfråga/år LOH gånger/år Lager dagar Medellager kg 

128065 26500 217,75 1,68 121,7 
H027 1058 165000 35,53 10,27 4644,5 

Siffror från Gislaved Folie AB:s datorsystem     
Artikel LOH gånger/år Lager dagar Medellager SEK Medellager kg Diff. i kg * 

128065 108,4 3,4 5244 242 -120,333
H027 1058 33,5 16 85791 4693 -48,5
            
Värde från Gislaved Folie AB:s datorsystem skiljde sig från författarnas beräkningar pga  
att de är mätta i dagar och inte i månader som författarna gjort.   
Då företagets egna värde i detta fall bedömdes som mer riktigt har det använts i kartläggningen. 
*= i jämförelse mellan författarnas beräkningar och företagets egna värde   

 

Metodförklaring           
              
Vikt för färdig produkt A: 156 kg         
Vikt för färdig produkt B: 146 kg         
Utleverans var 11:e dag för produkt A         
Utleverans var 15:e dag för produkt B         
              
*** Betyder att denna batch har pga avikelser inte räknats med   
              
Uträkningar             
Hastighet (kg/min) = Kvantitete/Produktionstid       
Cykeltid i min = Produktens vikt/Hastigheten       
Andel spill av producerad kvantitet = Totala vikten spill/Totala kvantiteten 
              
Utleverans  räknades ut baserat på hur ofta som produkten tillverkades   
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Sammanställning av prod B kal. 
04           

                    
Batch 
nr. 

Ställti
d 

Produktionsti
d 

Kvantite
t 

Rengörin
g (kg/min) 

Cykeltid i 
min 

Upp.spill 
A 

Upp.spill 
B 

Av.spill 
A 

277217 0 16,92 9952 0 9,803 6,988 165     
278055 1,25 10,5 8130 0 12,905 5,308   370   
278463 2 14,25 10982 0 12,844 5,333   150   
280018 0 18,59 10590 0 9,494 7,215 110     
280566 0 15 8693 0 9,659 7,092   30 56
282829 2,25 11,59 7600 1 10,929 6,268       
285038 0 15,75 8692 0 9,198 7,447       
290116 0,25 9,92 5708 0 9,590 7,143     70
293524 0,17 8 4552 0 9,483 7,223     60
296569 1,25 12,08 6871 0 9,480 7,226     119
S:a 7,17 132,6 81770 1     275 550 305
Medel 0,717 13,26 8177 0,1 10,278 6,665 27,5 55 30,5

Andel spill av producerad 
kvantitet 0,0138             
Sammanlagd korrekt summa spill A 5,80%           
      B 1,40%           
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  Sammanställning av prod B kal. 06         
                    

Batch nr. Ställtid Prod.tid Kvantitet Rengöring (kg/min) 
C/T i 
min 

Upp.spill 
A 

Upp.spill 
B 

Av.spill 
A 

274763 1 29,5 14000 0 7,910 5,184 118     
274765 1 35,75 16384 0 7,638 5,368 158     
274769 0 38,75 18312 0 7,876 5,206       
275841 1 3 1452 0 8,067 5,083 128     
274771 0 31,75 14911 0 7,827 5,238 275     
275748 1 37,58 17670 0 7,837 5,232 139   32
278154 0 2,25 918 0 6,800 6,029       
278959 0 3,67 1835 0 8,333 4,920       
275750 1,83 25,08 11537 0 7,667 5,348       
279923 1 2,92 1472 0 8,402 4,880 117     
279773 0 23,25 10884 0 7,802 5,255     94
277193 0 39,75 18997 0 7,965 5,147 94     
279051 0,5 36 17033 0 7,886 5,199       
279053 0 35,5 16737 0 7,858 5,218 170   54
279896 0 3 1222 0 6,789 6,039       
280510 1 28 9323 0 5,549 7,388 239     
280512 1,5 44,5 20914 1 7,833 5,234 105   78
280514 1,5 45,08 21217 2,33 7,844 5,227 125   35
282974 3 36 16752 0 7,756 5,287       
284936 1,75 14,41 6997 1,5 8,093 5,066   293   
282976 0 21,43 9892 0 7,693 5,329 140     
290363 0 4,42 2239 0 8,443 4,856 127     
284130 0 34,5 16242 0 7,846 5,225 99     
285059 0 2,25 924 0 6,844 5,990       
284132 0 33,17 15266 0 7,671 5,345 99     
284134 0,42 35,5 16800 0 7,887 5,198 35     
294390 0 1,83 726 0 6,612 6,201   213   
294388 0 1,42 674 0 7,911 5,183       
294930 0 5,92 2904 0 8,176 5,015       
294073 0 2,92 1224 0 6,986 5,869   246   
284136 0 28,5 13203 0 7,721 5,310       
295105 1,5 2,16 1089 1,17 8,403 4,879 124     
290029 0 21,76 10258 0 7,857 5,218       
290031 1,67 18,67 8695 1,25 7,762 5,282 124   723
295119 0 24,42 11603 0 7,919 5,177 198     
274278 0,17 25,74 4217 0 2,731 15,016 ***     
293863 0 2,83 1301 0 7,662 5,351       

S:a 19,67 757,44 351607 7,25     2614 752 1016
Medel 0,546 21,040 9766,861 0,201 7,737 5,299 72,611 20,889 28,222

Andel spill av producerad kvantitet 0,0125           
Sammanlagd korrekt summa 
spill A 5,10%           
      B 1,10%           
                    
*** Denna batch har pga avikelser inte räknats med         
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  Sammanställning av prod B Tryck       
                

Batch nr. Ställtid Produktionstid Kvantitet Rengöring 
Hastighet 
(kg/min) 

Cykeltid i 
min 

Uppstartspill 
B 

277082 2 4 3113 1,25 12,971 5,281 200
277086 2 5 3538 1,5 11,793 5,808 190
278052 2,5 6,5 4580 2 11,744 5,833 495
277678 0,5 6 4800 1,25 13,333 5,138 60
279437 2,25 3,33 2621 0,92 13,118 5,222 87
279826 0,5 5,25 4104 1,5 13,029 5,258 48
280619 2 4 3085 1 12,854 5,329 175
281820 1 8,75 6743 1,33 12,844 5,333 109
283425 0 5 3563 1 11,877 5,768 83
290107 2 6 4702 1 13,061 5,245 120
294112 2,75 3,33 2371 1,17 11,867 5,772 159
295913 1,75 2,5 1911 1,75 12,740 5,377 80
296201 2,33 8,67 6770 1,5 13,014 5,263 90

S:a 21,58 68,33 51901 17,17     1896
Medel 1,660 5,256 3992,385 1,321 12,659 5,411 145,846

Andel spill av producerad kvantitet   0,0365       
Sammanlagd korrekt summa spill A 0       
      B 6,10%       

 
 

  Sammanställning av prod B Prägling       
                
Batch nr. Ställtid Produktionstid Kvantitet Rengöring (kg/min) Cykeltid i min Uppstartspill B 

277676 0 9 6454   11,952 8,785 135
279435 0 9,5 3633   6,374 16,474   
279828 1 15,17 5451 0,5 5,989 17,533 145
280617 0 6,5 4175   10,705 9,808   
281818 0 12,75 9345 1,5 12,216 8,596 155
283423 1,5 13 4840 1,25 6,205 16,921 55
290105 1,5 17,5 5518 2,5 5,255 19,980 105
294114 0 8,75 3427 0 6,528 16,085   
295911 1,5 7,25 2453 0,75 5,639 18,620 62
296199 1,25 25 10026   6,684 15,709 15

S:a 6,75 124,42 55322 6,5     672
Medel 0,675 12,442 5532,200 0,650 7,411 14,169 51,692

Andel spill av producerad kvantitet   0,0121       
Sammanlagd korrekt summa spill A 1,20%       
      B 10,10%       
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  Sammanställning av Prod B i PE       
                
Batch nr. Ställtid Produktionstid Kvantitet Rengöring  (kg/min) Cykeltid i min Uppstartspill B 

276767 0 4 1712 0 7,133 20,467 64
277078 0 6,25 2454 0 6,544 22,311   
277120 0 3,75 1499 0 6,662 21,915   
277099 0 9 3375 0 6,250 23,360   
278274 0 2,25 835 0 6,185 23,605 95
277674 0 12,5 2928 0 3,904 37,398 113
278731 0 2,5 935 0 6,233 23,422   
277101 0 8,75 3335 0 6,352 22,984   
277928 0 7,5 2999 0 6,664 21,907   
279214 0 5,25 2020 0 6,413 22,767   
279430 0 7,5 2994 0 6,653 21,944   
279216 0 5 1947 0 6,490 22,496   
280409 0 6,5 2530 0 6,487 22,506   
281814 0 2,25 900 0 6,667 21,900   
280289 0 8 2962 0 6,171 23,660   
281868 0 7,25 2912 0 6,694 21,810 15
279822 0 5 1972 0 6,573 22,211   
281866 0 7,25 2864 0 6,584 22,175   
279824 0 5 1944 0 6,480 22,531   
282860 0 2 798 0 6,650 21,955   
282862 0 7,75 3007 0 6,467 22,577   
283421 0 7,5 2950 0 6,556 22,271   
283641 0 2,5 947 0 6,313 23,126   
283878 0 2,25 932 0 6,904 21,148   
285021 0 11,75 3725 0 5,284 27,632   
290099 0 7,5 3023 0 6,718 21,733   
290290 0 7,75 2955 0 6,355 22,975   
290103 0 7 1859 0 4,426 32,985   
295109 0 11,5 3860 0 5,594 26,098   
295867 0 0,25 37 0 2,467 59,189   
295909 0 8,75 3444 0 6,560 22,256   
296213 0 6,5 2437 0 6,249 23,365   
296599 0 9,75 3804 0 6,503 22,453   

S:a 0 208,25 76895 0     287
Medel 0 6,311 2330,152 0 6,154 23,724 8,697

Andel spill av producerad kvantitet   0,0037       
Sammanlagd korrekt summa spill A 0       
      B 16,50%       
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    Lagersaldo Prod B     
            
  RVL till 04(i dagar) ML efter 04 Kostnad Brutto Akt. Värde 
Jan 14,16 11546 4,26 230075 230075
Feb 14,16 13818 4,26 275349 275349
Mar 14,16 2288 4,25 45832 45832
Apr 14,16 8693 3,91 158554 158554
Maj 14,16 5481 3,91 99742 99742
Jun 14,16 4563 3,91 84364 84364
Jul 14,16 0 0 0 0
Aug 14,16 8692 4,13 168117 168117
Sep 14,16 2459 4,13 47055 47055
Okt 14,16 1915 4,24 38108 38108
Nov 14,16 6871 4,24 135862 135862
Dec 14,16 0       
S:a 169,92 66326,00 41,24 1283058,00 1283058,00
Medel 14,16 5527,17 3,44 106921,50 106921,50
            
  RVL till 06(i dagar) ML efter 06 Kostnad Brutto Akt. Värde 
Jan 34,4 16847 2,28 338679 338679
Feb 34,4 18970 2,28 381359 381359
Mar 34,4 14052 2,28 283847 283847
Apr 34,4 14689 2,16 280138 280138
Maj 34,4 15143 2,16 289760 289760
Jun 34,4 20465 2,16 392496 392496
Jul 34,4 8163 2,25 162823 162823
Aug 34,4 14744 2,25 293971 293971
Sep 34,4 8432 2,25 167969 167969
Okt 34,4 11103 2,28 223944 223944
Nov 34,4 11546 2,28 232820 232820
Dec 34,4 15855 2,28 319279 319279
S:a 412,8 170009,00 26,91 3367085,00 3367085,00
Medel 34,4 14167,42 2,24 280590,42 280590,42
            
    ML efter Tryck Kostnad Brutto Akt. Värde 
Jan   0       
Feb   0       
Mar   0       
Apr   0       
Maj   0       
Jun   0       
Jul   3563 5,43 89701 89701
Aug   0       
Sep   0       
Okt   0       
Nov   0       
Dec   0       
S:a   3563,00 5,43 89701,00 89701,00
Medel   296,92 0,45 7475,08 7475,08
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ML efter 
Prägling Kostnad Brutto Akt. Värde 

Jan   2029 9,27 62762   
Feb   5435 9,27 168120 168120
Mar   7928 9,26 249709 249709
Apr   4766 8,77 139675 139675
Maj   0 0 0 0
Jun   4564 8,77 134940 134940
Jul   0 0 0 0
Aug   2510 9,1 76617 76617
Sep   6048 9,1 185464 185464
Okt   345 9,26 10372 10372
Nov   50 9,26 1482 1482
Dec   4884 9,26 148224 148224
S:a   38559,00 91,32 1177365,00 1114603,00
Medel   3213,25 7,61 98113,75 92883,58
            
    FVL Kostnad Brutto Akt. Värde 
Jan   0       
Feb   0       
Mar   0       
Apr   0       
Maj   0       
Jun   0       
Jul   0       
Aug   871 11,85 28134 28134
Sep   0       
Okt   0       
Nov   0       
Dec   0       
S:a   871,00 11,9 28134,0 28134,0
Medel   72,58 1,0 2344,5 2344,5

Författarnas egna uträknade värde (dessa värde som använts i kartläggningen) 
Artikel Effterfråga/år LOH gånger/år Lager dagar Medellager kg   
H1148X-24 81800 14,80 24,66 5527   
H9027 337700 23,84 15,31 14167   
HF12HX-44 51900 174,75 2,09 297   
H027F12HX 69700 21,69 16,83 3213   

129286 47100 648,76 0,56 72,6   

Siffror från Gislaved Folie AB:s datorsystem      
Artikel LOH gånger/år Lager dagar Medellager SEK Medellager kg Diff. i kg*  
H1148X-24 16 22,8 107809 5581 -53,83
H9027 23,3 15,7 280121 14138 29,42
HF12HX-44 172,9 2,1 7475 297 -0,08
H027F12HX 20,8 17,6 99936 3272 -58,75

129286 641,8 0,6 2344 73 -0,42
Dessa värden har bara använts till att jämföra trovärdigheten      
i de beräkningar som författarna gjort       
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* i jämförelse mellan författarnas beräkningar och företagets egna värde 
 
 

C Kostnadsberäkningarna 
Metodförklaring Kostnadsberäkningarna       
              
Resurs  Kostnad          
Uppvägningen 0,20 kr/kg          
Förblandningen 1,40 kr/kg          
Kalander 04 2700 kr/h          
Kalander 06 2300 kr/h          
Trycket  1500 kr/h          
Präglingen 1400 kr/h          
PE- maskinen 700 kr/h          
              
Lagerräntan som företeget använder sig av är 35%         
              
Uträkningsnamn     Uträkningsförklaring   
Kostnad/produkt excl. ställtid och rengöring i SEK: Tillverkningskostnader  
utan kassaktions-, spill-, ställtids- eller rengöringskostnader per produkt.     
Kostnad/produkt incl. ställtid och rengöring i SEK: Tillverkningskostnader  
med ställtids- eller rengöringskostnader men utan kassaktions- och spillkostnader  per produkt.  
Ställtids- och rengöringskostnader har tillagts genom att öka cykeltiden då varje produkt    
per batch får bära tidskostnaden för ställtid och rengöring.        
K/p incl. spill i lagerkostnad och kassaktion i SEK: Tillverkningskostnader  
med kassaktions-, spill-, ställtids- eller rengöringskostnader per produkt.     
Här har även kassaktionskostnader i form av slängt material och lagerkostnader för    
avslutsspill medräknats.          
Endast lagerkostnader då alla kostnader är inkluderade: Här ingår den lagerkostnad  
som detta lager har för denna produkt år 2009.        
Total lagerkostnad för produkt A:s komponenter 2009: Här ingår summan av  
produktens alla komponenters enskilda lagerkostnader för året 2009.       
              
Efterfrågan räknas ut i varje process genom att ta slutprodukten och lägga till det genomsnittliga  
totala spill som föregående process hade under 2009 vilket ger föregående årliga lagerkvantitet.  
              
Resurs  Totala spillet i %         
Produkt A             
Kalander 04 0,068          
PE- maskinen 0,114          
              
Produkt B             
Kalander 04 0,072          
Kalander 06 0,063          
Trycket  0,061          
Präglingen 0,114          
PE- maskinen 0,166          
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Beräkningar av totala relevanta kostnader för olika batchstorlekar 1 
och 2 
Här ingår ställkostnader, A och B- spill, rengöring och lagerkostnad. Övergripande kan ställkostnader, A 
och B- spill och rengöring döpas om till ordersärkostnader. Här sker då en avvägning mellan 
lagerhållningskostnader och ordersärkostnader. Författarna har räknat med efterfrågan på ett helt år, 
vilket innebär att om företaget tillverkar en batch så ligger dessa produkter i lager tills nästa gång som 
produkten tillverkas igen. Nedan följer förklingar hur varje begrepp har räknats ut för Kalander 04. 
 
Ställkostnad 
För uträkning om företaget i processen kalander 04 tillverkar endast en batch på ett år, vilket innebär att 
endast en ställtid uppstår. Samma resonemang förs vid beräkning av två batcher på ett år etcetera.  
1*ställtiden i timmar*maskinkostnad = Ställkostnad SEK sekretessbelagt  
2*Ställtiden i timmar*maskinkostnad = Ställkostnad SEK sekretessbelagt  
11*ställtiden i timmar*maskinkostnad = Ställkostnad SEK sekretessbelagt  
 
A Spill 
Här tänker författarna att om Företaget tillverkar en batch på ett år uppstår A spill och då får hela 
batchen dela på den kostnaden. Tillverkas två eller fler så delas kostnaden på dessa batcher. Detta spill 
lagras därav lagerräntan. 
A Spill i kg*materialkostnad*lagerränta/1= A spillskostnad SEK sekretessbelagt 
A spill i kg*materialkostnad*lagerränta/2 = A spillskostnad SEK sekretessbelagt 
A spill i kg*materialkostnad*lagerränta/11 = A spillskostnad SEK sekretessbelagt 
 
B spill 
B spill uppstår varje gång en ny batch tillverkas dvs en uppstartskostnad, dessutom så måste batchen 
även bära materialkostanden som B spillet står för. Detta på grund av att Företaget måste tillverka ny 
folie och det är den materialkostnaden som tillkommer här. Författarna var även tvungna att omvandla 
B spill i kg till hur lång tid det tog att producera denna felaktiga folie, då delades kg B-spill dividerat 
med hastigheten per min som maskinen klarar av delat i 60 för att få det i timmar multiplicerat med 
maskinkostnad och antal batcher. 
1*B Spill per batch i kg*materialkostnad+B spill per batch i 
kg/maskinhastighet(kg/min)/60*maskinkostnad = B spillskostnad SEK 
2*B Spill per batch i kg*materialkostnad+B spill per batch i 
kg/maskinhastighet(kg/min)/60*maskinkostnad = B spillskostnad SEK 
11*B Spill per batch i kg*materialkostnad+B spill per batch i 
kg/maskinhastighet(kg/min)/60*maskinkostnad = B spillskostnad SEK 
 
Rengöring 
Rengöring är också en uppstartskostnad och uppstår lika många gånger som det tillverkas batcher. 
1*Rengöring (timmar)*maskinkostnad = Rengöringskostnad SEK Sekretessbelagt 
2*Rengöring (timmar)*maskinkostnad = Rengöringskostnad SEK Sekretessbelagt 
11*Rengöring (timmar)*maskinkostnad = Rengöringskostnad SEK Sekretessbelagt 
 
Lagerhållningskostnad 
Här tar bara uträkningen hänsyn till att ett lager finns efter processen, och författarna använder sig av 
medellagernivå. 
Efterfrågan/antal batcher(1) * materialkostnad*lagerränta/2 = lagerkostnad SEK Sekretessbelagt 
Efterfrågan/antal batcher(2) * materialkostnad*lagerränta/2 = lagerkostnad SEK Sekretessbelagt 
Efterfrågan/antal batcher(11) * materialkostnad*lagerränta/2 = lagerkostnad SEK Sekretessbelagt 
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Totalkostnad 
Här summeras alla kostnadsposter det vill säga Ställ, A och B spill, Rengöring och lagerkostnad = 
Totalkostnad för alla elva olika batchstorlekar. Dessa elva kostnader redovisar författarna i en graf, där 
det tydligt framgår vilken batchstorlek som ger den lägsta kostnaden just för denna process. 
Detta resonemang förs för alla processer för både produkt A och B. Detta var enbart för Kalander 04, 
den process som skiljer sig är PE- maskinen där enbartkostnadsposterna för produkt A är A spill och 
lagerkostnad medans för Produkt B innefattar B Spill och lagerkostnad. På grund av att den processen 
inte har de andra kostnads posterna.   
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Beräkning av totala relevanta kostnader 1 

Beräkning av totala relevanta 
kostnader 1                 
            Efterfågan         
        Kalander 04 22896           
        Slutprodukt 26500           
                        

        
Material 
kostand 15           

        Lagerränta  0,35           
Produkt A                       
Antal batcher 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kalande04                       
Ställ 2376 4752 7128 9504 11880 14256 16632 19008 21384 23760 26136
A Spill 490 245 163 123 98 82 70 61 54 49 45
B Spill 18 36 54 72 90 108 126 144 163 181 199
Rengöring 1458 2916 4374 5832 7290 8748 10206 11664 13122 14580 16038
Lagerkostnad 60102 30051 20034 15026 12020 10017 8586 7513 6678 6010 5464
Totalkostnad 64444 38000 31754 30556 31379 33211 35620 38390 41401 44580 47881
 
  

 

                      
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
Pe - maskinen                     
Ställ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Spill 45 22 15 11 9 7 6 6 5 4 4
B Spill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rengöring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lagerkostnad 69563 34781 23188 17391 13913 11594 9938 8695 7729 6956 6324
Totalkostnad 69607 34804 23202 17402 13921 11601 9944 8701 7734 6961 6328
 
  

 

                      
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Serie1

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Serie1



7BBilagor 

64 

Beräkning av totala relevanta kostnader 2 

 2                   
Produkt B                         
Efterfrågan       Produktion 2009 i kg           
Mellanlager innan kal. 04 (68,5 kg) 34221                 
Mellanlager innan Trycket (68,5 kg) 31923                 
Mellanlager efter Trycket (68,5 kg) 30087                 
Mellanlager innan kal. 06 (41 kg) 19143                 
Mellanlager efter kal. 06 (41 kg) 18008                 
Mellanlager före PE- maskinen (109,5 
kg) 43174                 
Slutprodukt (146 kg)     47133                 
Materialkostand 15                     
Lagerränta    0,35                     
Kalande04                         
Antal batcher 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ställ 1944 3888 5832 7776 9720 11664 13608 15552 17496 19440 21384 23328
A Spill 160 80 53 40 32 27 23 20 18 16 15 13
B Spill 1066 2132 3197 4263 5329 6395 7460 8526 9592 10658 11723 12789
Rengöring 270 540 810 1080 1350 1620 1890 2160 2430 2700 2970 3240
Lagerränta  83797 41898 27932 20949 16759 13966 11971 10475 9311 8380 7618 6983
Totalkostnad 87237 48538 37825 34108 33190 33671 34952 36733 38846 41193 43710 46354
 
  

 

                        
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
Kalander 06                         
Ställ 1265 2530 3795 5060 6325 7590 8855 10120 11385 12650 13915 15180
A Spill 148 74 49 37 30 25 21 19 16 15 13 12
B Spill 376 752 1128 1504 1880 2256 2632 3008 3385 3761 4137 4513
Rengöring 460 920 1380 1840 2300 2760 3220 3680 4140 4600 5060 5520
Lagerränta  47272 23636 15757 11818 9454 7879 6753 5909 5252 4727 4297 3939
Totalkostnad 49521 27912 22110 20259 19989 20510 21482 22736 24178 25753 27423 29164
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Tryck                         
Ställ 2490 4980 7470 9960 12450 14940 17430 19920 22410 24900 27390 29880
A Spill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Spill 2476 4952 7427 9903 12379 14855 17330 19806 22282 24758 27233 29709
Rengöring 1980 3960 5940 7920 9900 11880 13860 15840 17820 19800 21780 23760
Lagerränta  78979 39489 26326 19745 15796 13163 11283 9872 8775 7898 7180 6582
Totalkostnad 85925 53381 47164 47528 50525 54838 59903 65438 71287 77356 83583 89931
 
  

 

                        
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
Prägling                         
Antal batcher 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ställ 952 1904 2856 3808 4760 5712 6664 7616 8568 9520 10472 11424
A Spill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Spill 938 1876 2814 3752 4691 5629 6567 7505 8443 9381 10319 11257
Rengöring 910 1820 2730 3640 4550 5460 6370 7280 8190 9100 10010 10920
Lagerränta  113331 56666 37777 28333 22666 18889 16190 14166 12592 11333 10303 9444
Totalkostnad 116132 62268 46180 39537 36672 35695 35798 36575 37802 39344 41115 43058
 
  

 

                        
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
Pe - maskinen                       
Ställ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Spill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Spill 147 294 441 588 735 882 1029 1176 1323 1470 1617 1764
Rengöring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lagerränta  123724 61862 41241 30931 24745 20621 17675 15466 13747 12372 11248 10310
Totalkostnad 123871 62156 41682 31519 25480 21503 18704 16642 15070 13842 12865 12074
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Tillverkningskostnadsberäkning 1 och 2 

1.  Kostnad/produkt exklusive ställtid och rengöring i SEK 
2. Kostnad/produkt  inklusive ställtid och rengöring i SEK 
3. Kostnad/produkt inklusive nivå 2 och lagerkostnad och kassaktion i SEK 

Beräkning av nivå 1 
RVL = kg per rulle*materialkostnad*lagerränta*(dagar i lager/365)+kg per rulle*materialkostnad 
Uppvägningen = RVL:s kostnad+arbetskostnad*kg per rulle 
(arbetskostnad är en kostnad per kg) 
ML = Uppvägningens kostnad+uppvägningenskostnad*lagerränta*dagar i lager/365 
Kalander 04 = ML:s kostnad+maskinkostnad*cykeltiden/60 
(cykeltiden är i min och maskinkostanden i timmar därav division med 60 för att få min till timmar) 
ML = Kalander 04:s kostnad+ Kalander 04:s kostnad*lagerränta*dagar i lager/365 
PE- maskinen = ML:s kostnad+maskinkostnad*cykeltid/60  
FVL = PE- maskinens kostnad+ PE- maskinens kostnad*lagerränta*dagar i lager/365 
Under posten FVL finns den slutgiltiga kostnaden för nivå 1, på grund av att kostnaderna från alla 
föregående processer adderats här.  
 
Beräkning av nivå 2 
För att beräkna nivå 2 måste ställ och rengöringskostnader förklaras. Författarna har valt att omvandla 
ställ och rengöringstid till en extra cykeltid, för att kunna mäta dessa begrepp i SEK.  
För att räkna ut denna extra cykeltid för ställ och rengöring har följande beräkning gjorts: 
(Ställtid+Rengöringstid)/(Batchstorlek/produktens vikt)*60 = extra cykeltid 
Denna extra cykeltid adderas därefter på den ordinarie cykeltiden på rätt process i detta fall Kalander 
04. Nivå 2 beräknas precis som nivå 1 med undantag för Kalander 04 där den nya cykeltiden används 
istället för den som är i nivå 1.  
 
Beräkning av nivå 3 
Likt nivå 2 måste fler kostnader förklaras innan författarna kan gå in i detalj hur beräkningen utfördes. I 
nivå 3 ingår lagerhållning av A Spill och Kassation av B Spill. För att räkna ut lagerhållningskostnaden 
för A spill i Kalander 04 antog författarna att A spillet lagras i genomsnitt den tiden som förfaller från 
att produkten tillverkas i kalander 04 till att samma produkt tillverkas igen i Kalander 04. Det vill säga 
tiden mellan batcherna.  Den slutsatsen drog författarna på grund av att hela spillagret varken ökade 
eller minskade i kvantitet. Det medför att allt A spill som uppstår används vid nästa körning. 
A Spill i lagerkostnad vid Kalander 04 = Avslutspill*lagerränta*dagar i lager/365/batchstorlek/kg per 
rulle 
(Författarna använder sig enbart avslutspill på grund av att den uppstart A spill återanvänds direkt i 
produktionen) 
B Spill i kostnad vid kalander 04 = (B spill i kg*materialkostnad+B spill i kg/hastighet 
(kg/min)/60*maskinkostnad)/(batchstorlek/kg per rulle)  
De kostnader som beskrivits ovan är enbart för kalander 04, samma resonemang förs vid PE-maskinen. 
Dock har den processen för produkt A enbart A Spill. Så därför beräknas bara: 
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A Spill i lagerkostnad vid PE- maskinen = A spill*materialkostnad*lagerränta*dagar i 
lager/365/(produktionstid per batch/kg per rulle) 
 
För att beräkna hela nivå 3 så adderas dessa kostnader för rätt process till nivå 2:s processer. För att 
beräkna kostnaden för Kalander 04 och PE-maskinen i nivå 3 så används följande beräkningar. 
 
För nivå 1 såg kalander 04:s beräkning ut såhär: 
Kalander 04 = ML:s kostnad+maskinkostnad*cykeltiden/60 
 
För nivå 2 räknades en ny cykeltid ut och adderades till original cykeltiden. Så nivå 2:s beräkning av 
kalander 04 ser ut så här:  
Kalander 04 = ML:s kostnad+maskinkostnad*NYAcykeltiden/60 
 
För nivå 3 adderas A spill och B spills kostnaderna vilket ger att beräkningen ser ut enligt följande:  
Kalander 04 = ML:s kostnad+maskinkostnad*cykeltiden/60+ Avslutspill*lagerränta*dagar i 
lager/365/batchstorlek/kg per rulle+(B spill i kg*materialkostnad+B spill i kg/hastighet 
(kg/min)/60*maskinkostnad)/(batchstorlek/kg per rulle) 
Förkortar vi denna beräkning så ser den ut så här: 
kostnaden för kalander 04 i nivå 2 + A och B spill 
För PE- maskien ändras beräkningen i nivå 3 enligt följande: ML:s kostnad i nivå 2 
+maskinkostnad*cykeltid/60+ A spill*materialkostnad*lagerränta*dagar i lager/365/(produktionstid per 
batch/kg per rulle) 
Förkortat ser det ut såhär: kostnaden för PE- maskinen i nivå 2  +lagerkostnad för A spill vid PE- 
maskinen 
Förenklat ser hela formeln för Produkt A i nivå 3 ser då ut enligt följande: 
RVL = kg per rulle*materialkostnad*lagerränta*(dagar i lager/365)+kg per rulle*materialkostnad 
Uppvägningen = RVL:s kostnad+arbetskostnad*kg per rulle 
(arbetskostnad är en kostnad per kg) 
ML = Uppvägningens kostnad+uppvägningenskostnad*lagerränta*dagar i lager/365 
Kalander 04 = kostnaden i Kalander 04 för nivå 2+ B spillkostnaden+ lagerhållningskostnaden för A 
Spill 
ML = Kalander 04:s kostnad i nivå 3+ Kalander 04:s i nivå 3 kostnad*lagerränta*dagar i lager/365 
PE- maskinen = ML:s kostnad i nivå 3+maskinkostnad*cykeltid/60+ A spill i lagerhållningskostnad  
FVL = PE- maskinens kostnad i nivå 3+ PE- maskinens kostnad i nivå 3*lagerränta*dagar i lager/365 
På grund av att varje beräkning av varje process använder föregående process kostnad och adderar 
därefter dess egna kostnader så erhålls en slutgiltig kostnad i FVL för varje nivå. I nivå 3 erhålls det som 
författarna hänvisar till Tillverkningskostnad. 
Detta är alltså i detalj hur författarna beräknade Tillverkningskostnaden för Produkt A i nuläget. 
Samma resonemang användes för att beräkna Produkt B som har lite fler processer. Det är alltså exakt 
samma tankegång och formler som används bara att det är fler processer. Det är detta som författarna 
kallar för Tillverkningskostnadsberäkning 1.  
 
 
 
Tillverkningskostnadsberäkning 2 för Produkt A är gjord precis som Tillverkningskostnadsberäkning 1 
för Produkt A och använder informationen som framgick ut Beräkningar av totala relevanta kostnader 
för olika batchstorlekar 1. Det resultat som främst användes var batchstorleken, där framgick vilken 
batchstorlek som var den billigaste för varje process. Följs informationen från Beräkningar av totala 
relevanta kostnader för olika batchstorlekar 1 så ändras antalet batcher i kalander 04 till hälften av vad 
den tillverkade år 2009 och PE- maskinen tillverkar mot kundorder. Detta medför även att ML efter 
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kalander 04 blir dubbelt så stort och därmed dubbleras dagar i lager. Sätts detta in i 
Tillverkningskostnadsberäkning 1  med samma resonemang och formler utmynnas 
Tillverkningskostnadsberäkning 2. Författarna har därmed räknat på ett förbättringsförslag för Produkt 
A.  
Samma tanke användes då författarna skulle beräkna Tillverkningskostnadsberäkning 2för Produkt B, 
det vill säga att antalet batcher för varje process med 2009 års efterfråga ändras utifrån gällande resultat 
ur Beräkningar av totala relevanta kostnader för olika batchstorlekar 2. 
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Tillverkningskostnadsberäkning 1 

Kostnadsberäkning för tillverkning och    

lagerhållningen av en produkt i genomsnitt  
Företagets använder sig av en lagerränta på 35%       
Kostnader i dagsläget           
  0,35     Materialkostnaden 15   

  Produkt A 156kg/rulle       
                

  
RVL 
(117kg) Uppvägningen ML Kal. 04 ML PE-Maskinen (156 kg) FVL 

1 1779,57 1802,97 1808,16 2465,16 2502,98 2785,31 2794,39
2 1779,57 1802,97 1808,16 2595,39 2635,21 2917,55 2927,06
3 1779,57 1802,97 1808,16 2597,83 2637,69 2920,24 2929,76

                
4 5135,11   1084,00   7799,74   1617,31
5 15636,17             
1 Kostnad/produkt excl. ställtid och rengöring i SEK     
2 Kostnad/produkt incl. ställtid och rengöring i SEK     
3 K/p incl. spill i lagerkostnad och kassaktion i SEK     
4 Endast lagerkostnader då alla kostnader är inkluderade     
5 Total lagerkostnad för produkt A:s komponenter 2009     

  Skyddsfilmen står för 25% av den totala vikten av slutprodukten vilket är 39 kg   

Tillverkningskostnadsberäkning 1         
Förslag till förbättring efter uträkning       
Förutsättning: Om kal. 04 tillverkar 4 batcher/året och PE- maskinen tillverkar mot kundorder. 
Detta skulle medföra att mellanlagrets liggtid innan PE- 
maskinen skulle bli dubbelt så långt: 32,0         
De övriga lagren förblir oförändrade.         
  Materialkostnaden 15           
  Lagerräntan 0,35           

  Produkt A 156kg/rulle           
Skyddsfilmen står för 25% av den totala vikten av slutprodukten vilket är 39 kg   

  RVL (117kg) Uppvägningen ML Kal. 04 ML 

PE-
Maskinen 
(156 kg) FVL 

1 1779,57 1802,97 1808,16 2465,16 2540,80 2823,13 2832,34
2 1779,57 1802,97 1808,16 2545,49 2623,60 2905,93 2915,41
3 1779,57 1802,97 1808,16 2548,35 2626,55 2908,88 2918,37
                
4 5135,11   1084,00   15302,37   1611,02
5 23132,51             
1 Kostnad/produkt excl. ställtid och rengöring i SEK     
2 Kostnad/produkt incl. ställtid och rengöring i SEK     
3 K/p incl. spill i lagerkostnad och kassaktion i SEK     
4 Endast lagerkostnader då alla kostnader är inkluderade     
5 Total lagerkostnad för produkt A:s komponenter 2009     
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Besparing på produkt A under år 2009 om de större      
batchstorlekarna använts och med lagerränat på 
35%: 1935 SEK 
Besparing på produkt A under år 2009 om de större      
batchstorlekarna använts och med lagerränat på 
25%: 3838 SEK 
Besparing på produkt A under år 2009 om de större      
batchstorlekarna använts och med lagerränat på 
10%: 6658 SEK 
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Tillverkningskostnadsberäkning 2 

 

  Produkt B Slitskiktet står för 28% av totala vikten på slutprodukten dvs 41kg   
  146 kg/rulle Skyddsfilmen står för 25% av den totala vikten av slutprodukten vilket är 36,5 kg 
              
  RVL (68,5 kg) Uppvägning ML ML Tryck ML 
1 1041,89 1055,59 1058,62 1387,68 1522,68 1525,73 
2 1041,89 1055,59 1058,62 1083,65 1083,65 1085,83 
3 1041,89 1055,59 1058,62 1083,65 1083,65 1085,83 
              
4 0,00   0,00 0,00   0,00 
              
1 Kostnad/produkt excl. ställtid och rengöring i SEK Materialkostnad 15   
2 Kostnad/produkt incl. ställtid och rengöring i SEK Lagerräntan 0,35   
3 K/p incl. spill i lagerkostnad och kassaktion i SEK       
              
4 Endast lagerkostnader då alla kostnader är inkluderade     
              
  Endast lagerkostnader då alla kostnader är inkluderade     
  RVL (41 kg) Förblandning ML ML     
1 635,29 692,69 695,34 904,54     
2 635,29 692,69 695,34 700,01     
3 635,29 692,69 695,34 700,01     
              
4 0,00   0,00 0,00     
5 0,00           
              
1 Kostnad/produkt excl. ställtid och rengöring i SEK       
2 Kostnad/produkt incl. ställtid och rengöring i SEK       
3 K/p incl. spill i lagerkostnad och kassaktion i SEK       
              
4 Endast lagerkostnader då alla kostnader är inkluderade     
5 Total lagerkostnad för produkt A:s komponenter 2009     
              

  
Prägling (109,5 
kg) ML 

PE-Maskin(146 
kg)        

1 2761,60 2806,17 3082,67       
2 1785,84 1814,66 2091,16       
3 1785,84 1814,66 2091,16       
              
4   0,00         
              
1 Kostnad/produkt excl. ställtid och rengöring i SEK       
2 Kostnad/produkt incl. ställtid och rengöring i SEK       
3 K/p incl. spill i lagerkostnad och kassaktion i SEK       
              
4 Endast lagerkostnader då alla kostnader är inkluderade     
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Tillverkningskostnadsberäkning 
2           
Förslag till förbättring efter uträkning       
Förutsättningar: Om kal. 04, Trycket och präglingen tillverkar 5 gånger om året     
med bara korta mellanlager sinsemellan med liggtid på:   2 dagar. 
Kal. 06 tillverkar på samma sätt som 2009 då den måste producera till många andra produkter också. 
PE- maskinen producerar mot kundorder vilket den gjort sen tidigare så även den förblir oförändrad. 
Mellanlagret innan PE- maskinen blir då:     36,5 dagar. 
    Lagerräntan 0,35   Materialkostnad 15   

  Produkt B Slitskiktet står för 28% av totala vikten på slutprodukten dvs 41kg   
  146 kg/rulle Skyddsfilmen står för 25% av den totala vikten av slutprodukten vilket är 36,5 kg 
  RVL (68,5 kg) Uppvägning ML Kal. 04 ML Tryck ML 
1 1041,89 1055,59 1058,62 1355,62 1358,22 1493,22 1496,09
2 1041,89 1055,59 1058,62 1382,21 1384,86 1571,04 1574,05
3 1041,89 1055,59 1058,62 1393,99 1396,67 1611,03 1614,11
                
4 7186,40   1517,02   1245,87   1357,06
                
1 Kostnad/produkt excl. ställtid och rengöring i SEK       
2 Kostnad/produkt incl. ställtid och rengöring i SEK       
3 K/p incl. spill i lagerkostnad och kassaktion i SEK       
                
4 Endast lagerkostnader då alla kostnader är inkluderade       
                
Endast lagerkostnader då alla kostnader är inkluderade       
  RVL (41 kg) Förblandning ML Kal. 06 ML     
1 632,02 689,42 692,07 895,23 901,24     
2 632,02 689,42 692,07 902,41 908,46     
3 632,02 689,42 692,07 904,17 910,24     
                
4 7947,09   1234,65   2665,73     
5 62251,82             
                
1 Kostnad/produkt excl. ställtid och rengöring i SEK       
2 Kostnad/produkt incl. ställtid och rengöring i SEK       
3 K/p incl. spill i lagerkostnad och kassaktion i SEK       
                
4 Endast lagerkostnader då alla kostnader är inkluderade       
5 Total lagerkostnad för produkt A:s komponenter 2009       
                

1 Prägling (109,5 kg) ML 
PE-Maskin(146 
kg) FVL       

2 2728,66 2824,16 3100,66 3102,33       
3 2836,65 2935,93 3212,43 3214,16       
  2890,39 2991,55 3277,26 3279,02       
                
4   39886,92   568,13       
                
1 Kostnad/produkt excl. ställtid och rengöring i SEK       
2 Kostnad/produkt incl. ställtid och rengöring i SEK       
3 K/p incl. spill i lagerkostnad och kassaktion i SEK       
                
4 Endast lagerkostnader då alla kostnader är inkluderade       
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Besparing på produkt B under år 2009 om de större      
batchstorlekarna använts och med lagerränat på 
35%: 10528 SEK 
Besparing på produkt B under år 2009 om de större      
batchstorlekarna använts och med lagerränat på 
25%: 12316 SEK 
Besparing på produkt B under år 2009 om de större      
batchstorlekarna använts och med lagerränat på 
10%: 15007 SEK 
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