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Förord 
Inledningsvis vill jag tacka några av de människor som hjälpt mig under arbetets gång. 
På Volvo är det många som bidragit med uppgifter, hjälp, råd och framförallt trevligt 
bemötande som gjort att tiden som spenderats där blivit mycket värdefull för mig. 
Speciellt vill jag rikta tack till min handledare Patrick Nordström, Matheus Pinotti från 
Taktica, Thomas Lindberg, Tomas Lundberg och Ulf Olovsson för deras stora 
engagemang och stöd. Som handledare på Handelshögskolan har Margareta Paulsson 
varit mycket behjälplig och tålmodig med mina tvära kast och många frågor. 
 
Fanny Brodin 
Umeå, 110513 
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Sammanfattning 
Då producerande företag ska göra genomgripande verksamhetsförändringar såsom 
implementera produktionssystemet lean, kan det vara svårt att på förhand veta 
förändringarnas effekter. Lean innebär att ledtider kortas men nya arbetssätt och verktyg 
bidrar till att kostnaderna initialt ofta ökar i förändringsarbete, vilket kan utmynna i en 
skepticism mot det nya systemet hos de anställda. Med hjälp av verktyg som mäter 
effekterna av förändringarna skulle denna skepticism kunna mötas. För att erhålla ett 
helhetsperspektiv ses produktion helst ur ett flödesperspektiv och idag finns inget bra 
verktyg som analyserar produktionsflöden ur både ledtids- och kostnadsperspektiv. 
Därför syftar detta arbete till att ta fram en modell för beräkning av ledtider och 
kostnader i ett produktionsflöde på ett sätt som möjliggör förståelse från flera olika 
intressentgrupper. Detta uppnås dels genom att den som använder modellen (1) erhåller 
en övergripande förståelse för flödets uppbyggnad och allokalisering av dess ledtider 
och kostnader samt (2) kan använda modellen för att analysera olika framtida scenarier 
vilka ligger till grund för förändringsarbetet. Arbetet är skrivet på uppdrag av Volvo 
Lastvagnar i Umeå, VLU eftersom de implementerar Volvos version av lean och saknar 
denna typ av modell. 
 
Modellen kallad Value Stream Map Cost Calculation-modellen, VSMCC-modellen är 
gjord ur ett flödesperspektiv vilket innebär att alla aktiviteter som behövs för att 
producera en artikel kartläggs så att en övergripande syn på flödet kan erhållas istället 
för att aktiviteterna analyseras och effektiviseras var för sig. Lean, flödesperspektivet 
och de kostnadsberäkningsmodeller som funnits i litteraturen har bidragit till 
utformandet av modellen. Dock består modellens innehåll till största del på VLU:s 
behov, det vill säga studiens syfte. Analyser har gjorts av 5 stycken detaljer på 
detaljavdelningen på VLU och modellen har byggts utifrån dessa. Modellen samt dess 
applicering på en av detaljerna kallad A-stolpe, utgör arbetets empiri och resultat. Efter 
en diskussion kan följande slutsatser dras: 
 

• Analysen av ett produktionsflöde visar en mer trovärdig och komplex bild av 
verkligheten om den både tar hänsyn till analys av ledtid och kostnader än om 
den bara innehåller ledtid. 

• Flödesbaserade kostnadsberäkningar kan hjälpa Volvo och andra företag att 
sänka sina kostnader.  

• Modellens funktioner gör att det är enkelt att analysera flödet, se var de ”lågt 
hängande frukterna” finns och därmed kunna prioritera förbättringsinsatserna. 

• I och med att kostnaderna i modellen beräknas per artikel, utgör modellen ett 
utmärkt underlag för avvägning mellan batchstorlek och transportfrekvens. 
 

Bland rekommendationerna som ges till användaren av modellen återfinns att välja ut 
och analysera huvudflöden hellre än mindre flöden, att förändringsgruppen är 
tvärfunktionell samt att man säkrar ordentligt mandat för förbättringsarbetet om det inte 
redan finns. 
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1.  Inledning 
Detta inledande kapitel börjar med att förklara för studien relevanta begrepp och 
fortsätter med bakgrunden till problematiken som studien söker lösa. Denna genererar 
en mer ingående diskussion om problemet vilket mynnar ut i en problemformulering 
och syfte. Arbetets avgränsningar definieras och studiens praktiska och teoretiska 
implikationer anges. Kapitlet avslutas med en disposition över det resterande arbetet så 
att läsaren lättare ska kunna förstå den något annorlunda strukturen.   
 
1.1 Begreppsförklaringar 

Batch: Enhet som visar antalet artiklar som produceras åt gången. Med ”en batch på 100 
artiklar” menas att man tillverkar 100 artiklar åt gången. Om de exempelvis ska igenom 
en svets där en artikel kan behandlas åt gången, måste 99 stycken artiklar ”vänta” tills 
alla 100 blir klara innan de fortsätter vidare till nästa led i produktionskedjan. 
 
PIA: Produkter I Arbete. Produkter är i arbete när de exempelvis ligger i ett emballage 
och väntar på att bli förädlade i en maskin. PIA är en form av lager med hög 
omsättningshastighet. 
 
Ställtid: Den tid det tar för en maskin att ställa om från produktion av en produkt till 
produktion av en annan.  
 
Takttid: Den takt med vilken kunden vill ha sina produkter. En takttid på 5 minuter 
betyder att kunden i genomsnitt efterfrågar en produkt var femte minut.   
 
Värdeflöde: Den avgränsade process av aktiviteter som används för att omvandla input 
till output. Ett värdeflöde som följer en produktionsprocess kallas produktionsflöde. 
 
Värdeskapande (Value-Added, VA) och icke-värdeskapande (Non Value-Added, NVA) 
aktiviteter: Aktiviteter inom ett värdeflöde som skapar ett värde som kunden är beredd 
att betala för är värdeskapande. Exempel på värdeskapande aktiviteter för en lastbilshytt 
kan vara svetsning och lackering. Aktiviteter inom ett värdeflöde som inte skapar ett 
värde som kunden är beredd att betala för är icke-värdeskapande aktiviteter. Exempel på 
detta är allt för hög lagerhållning och onödig transport. 
 
1.2 Problembakgrund 

Bilindustrin är en förhållandevis ny företeelse. Omkring år 1900 tillverkades bilar för 
hand av skickliga, mindre hantverkargrupper där alla hjälptes åt i arbetet. Produktionen 
tog lång tid, varje bil var unik och bilarna blev dyra vilket gjorde att väldigt få personer 
hade råd att köpa dem. En stor förändring skedde i och med att Henry Ford började 
massproducera bilar i USA på 1920-talet. Ford reducerade det kvalificerade arbetet att 
bygga en bil till enkla, standardiserade, repetitiva moment som montörerna utförde. 
Dessutom uppfann och införde Ford det löpande bandet (Hammer & Champy, 1993, s. 
21). Tack vare detta kunde bilar nu tillverkas mycket snabbare och framförallt mycket 
billigare än tidigare, lägre priser ledde till att allt fler kunde köpa bil och marknaden 
växte fort. Så länge efterfrågan var hög och konkurrensen låg fokuserade tillverkarna på 
att producera så stora volymer som möjligt. Liten eller obefintlig hänsyn togs till 
kundernas önskemål i fråga om olika utrustningar på bilarna, färg etcetera. Henry Fords 
berömda T-modell fanns exempelvis bara i en enda färg: svart. Den låga 
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produktvariationen gjorde att det producerades väldigt stora volymer av alla ingående 
artiklar, man tillverkade stora så kallade batcher av respektive artikel. Att produkterna 
”trycktes” ut på marknaden utan hänsyn till kunders önskemål kallas idag för att man 
producerar enligt ett push-system. Maskinerna som användes i tillverkningen var ofta 
dyra och innebar stora investeringar. Enligt det dåvarande synsättet var det viktigt att en 
maskin utnyttjades till sin fulla kapacitet så att dess investering kunde fördelas ut på 
många artiklar. Det höga kapacitetsutnyttjandet ledde till överproduktion och 
lagernivåerna var ofta mycket stora (Dennis, 2007, s. 2-6). Maskinerna kunde dessutom 
ofta bara producera en artikel åt gången, för att producera en annan artikel behövde de 
ställas om vilket tog lång tid och var kostsamt. Det ledde också till stora 
tillverkningsserier och därmed stora lagernivåer. Kapacitetsutnyttjandet innebar också 
att maskinerna skulle användas hela tiden; produktionen fick inte stå stilla på grund av 
att det saknades delar. Därför krävde massproduktionssystemet relativt höga 
buffernivåer av artiklar, extra montörer och extra utrymme. (Womack, Jones & Roos, 
1990, s. 13).  Den överproduktionen som präglade systemet innebar dock inget stort 
problem eftersom konkurrensen var låg och efterfrågan stor.  
 
Den amerikanska masstillverkningen spred sig till Europa och marknaden mognade allt 
eftersom. Högre konkurrens innebar att nya produkter tillverkades och kunder började 
ställa allt högre krav på produktvariation. När en marknad mognar kan vi säga att vi går 
från ett utgångsläge där aktörer ser till sina kostnader, adderar önskad vinst och på så 
sätt erhåller ett produktpris till att vinsten utgörs av det som finns kvar när kostnaderna 
har subtraherats ett relativt givet pris. Det ett företag måste göra är alltså att antingen 
öka kundernas villighet att köpa just sina produkter och därmed motivera ett högre pris, 
eller sänka sina kostnader. Helst ska de göra både och (Dennis, 2007, s. 14). Dels bidrog 
massproduktionens massiva buffertar till stora kostnader. Dessutom innebar 
bilindustrins repetitiva och monotona arbete att montörer både ville ha högre löner och 
kortad arbetstid för att över huvud taget anse det vara värt att stanna, vilket fick stora 
kostnader som följd. Under tiden som bilindustrin i USA och Europa stagnerade, växte 
en ny typ av bilindustri fram i Japan vilken löste ekvationen ovan på ett bättre sätt än de 
amerikanska och europeiska biltillverkarna, nämligen genom att sänka kostnader 
(Womack, et al., 1990, s. 47). 
 
Utmaningarna med hög konkurrens och krav på produktvariation var något som även 
den japanska biltillverkaren Toyota stod inför efter andra världskriget. Dessutom stod 
de inför ytterligare en utmaning: landets geografi gjorde att man hade liten tillgång till 
råmaterial vilket ledde till att man måste vara noga med att ta tillvara på det man hade i 
hög utsträckning (Sugimori, Kusunoki, Cho & Uchikawa, 1977, s. 553). På grund av 
dessa starka begränsningar tvingades man utveckla sitt produktionssätt och göra det mer 
effektivt. För att minska kostnader fokuserade man på att eliminera alla typer av slöseri 
i produktionen som inte ledde till värde för kunderna. För att producera mer flexibelt 
och inte binda upp stora mängder kapital i buffertar var de exempelvis tvungna att 
minska batchstorlekarna och lagernivåerna. I och med att de minskade lagernivåerna 
tvingades de att se till att produktionen var någorlunda jämn. Tidigare kunde höga 
lagernivåer skydda mot fluktuationer i produktionen men denna möjlighet fanns alltså 
inte längre i lika hög utsträckning (Sugimori et al., 1977, s. 556). Vidare hade de inte 
råd att ha så många maskiner som krävdes för att variera produktionen utan var tvungna 
använda ett fåtal maskiner. Istället utvecklades tekniker för att sänka ställtiderna på 
dessa, alltså tiden det tar för maskinen att ställa om från att producera en artikel till att 
producera en annan (Dennis, 2007, s. 9). 
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Toyotas produktionssystem som kallas Toyota Production System, TPS visade sig vara 
mycket effektivt. Framförallt amerikanska forskare såsom Robert Hall, Jim Womack 
och Jeff Liker utvecklade och generaliserade systemet till vad som idag kallas Lean 
Production System eller bara lean (New, 2007, s. 3546). Lean har kommit att bli otroligt 
populärt inom tillverkningsindustrin och det har även spridit sig till bland annat 
servicesektorn och sjukvården. 
 
Lean är inte motsatsen till masstillverkning utan en utveckling av den. Men många 
aspekter av lean skiljer sig från den gällande uppfattningen om hur saker ska produceras 
vilket gör att lean som system kan vara svårt att förstå (Dennis, 2007, s. 15-17). Många 
är de företag som försökt översätta och applicera TPS eller lean till sig egen 
verksamhet. Volvo Group är ett av dessa, de kallar sitt produktionssystem för Volvo 
Production System, VPS. Men att förändra ett produktionssystem är lättare sagt än gjort. 
Det är stora förändringar som ska göras och för människor som arbetat länge på ett visst 
sätt kan det vara svårt att se varför man ska göra saker annorlunda. Oförståelsen späs 
ytterligare på av faktumet att övergången från ett traditionellt produktionssystem till ett 
nytt inledningsvis innebär förhöjda kostnader (Yamashina & Kubo, 2002, s. 4077-4091; 
Browning & Heath, 2009, s. 23-44). Volvo Lastvagnar i Umeå, VLU började 
implementera VPS 2008 och har sedan dess gjort förändringar i sättet man producerar. 
Dock har förändringen gått olika långt inom olika delar av fabriken. En avdelning där 
implementeringen inte fortskridit långt är detaljavdelningen. På detaljavdelningen 
tillverkas detaljer som ska monteras på lastbilshytter i nästa avdelning. Totalt tillverkas 
cirka 480 olika artiklar och deras produktionsflöden korsar oregelbundet varandra 
genom avdelningen (Jonsson, 2011). Att ha en översikt på produktionen av alla artiklar 
och implementera VPS över hela avdelningen är nästintill omöjligt, varför man våren 
2011 startade ett pilotprojekt på detaljavdelningen där man inom ett begränsat område 
ska implementera VPS fullt ut. Området innefattar tre maskiner och totalt 50 artiklar 
vars produktionsflöden går igenom maskinerna (Lindberg, 2011). Dock har man svårt 
att veta var man ska börja effektivisera någonstans, var förbättringar gör mest nytta. 
 
1.3 Problemdiskussion 

På VLU vill man alltså effektivisera produktionsflödena på detaljavdelningen men vet 
inte hur flödena ska analyseras på bästa sätt. Beslut angående huruvida förändringar ska 
genomföras, oavsett om det handlar om vilka nya produktionstekniker som ska införas 
eller hur en ny produktionslayout ska se ut bör grunda sig i goda beräkningar av de 
olika handlingsalternativens förväntade intäkter och kostnader (Johansson & 
Samuelson, 1992, s. 17). Problemet när det gäller förändring av hela flöden är dock att 
de kan vara svåra att överblicka. Dessutom kan det finnas andra mål med förändringen 
såsom minskning av ledtider och sänkning av lagernivåer. Dessa parametrar påverkar 
kostnadsbilden indirekt och bidrar ytterligare till komplexiteten. Vidare finns det en 
organisatorisk komplexitet i frågan om vem som bär ansvaret för ett produktionsflöde 
då flöden ofta är tvärfunktionella och organisationer såsom Volvo Lastvagnar är 
uppbyggda utifrån funktioner. Beslutsprocessen huruvida flödet ska förändras kan 
därmed komma att inkludera både operatörer, tekniker, logistiker, ekonomer och 
representanter från ledningsgruppen. Med hänsyn till dessa intressenters olika 
kunskaper och perspektiv behöver en metod för att analysera produktionsflödena vara så 
enkel och tydlig som möjligt samt visa så många aspekter av flödet som är möjligt utan 
att tydligheten går förlorad. Det var min uppgift att ta fram denna metod, vilket 
presenteras i detta arbete.  
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Det finns flera metoder för att kartlägga och analysera produktionsflöden med avseende 
på vilken tid de tar och hur många artiklar som finns i flödet samtidigt som det finns 
olika kalkyleringsmetoder för att beräkna produkters kostnader. Dock återfinns i 
litteraturen få förslag på modeller för hur dessa parametrar kan kombineras för att visa 
en mer heltäckande bild av produktionsflöden. De modeller som finns bygger på någon 
form av icke-finansiellt flödesanalysverktyg i kombination med någon form av ABC-
kalkylering men skiljer sig åt på flera punkter. ABC-kalkylering står för 
aktivitetsbaserad kostnadskalkylering (Activity Based Cost Calculation) och utgår från 
aktiviteter i kostnadsfördelningen. Direkta kostnader härleds direkt till de aktiviteter 
som förbrukar dem och de indirekta kostnaderna fördelas enligt någon 
fördelningsnyckel ut på de olika aktiviteterna.  Kocakülâh och Upson (2005, s. 13-25) 
beräknar kostnader direkt ifrån ett värdeflödesanalysverktyg kallat Value Stream 
Mapping, VSM. Studien är en fallstudie med syfte att motivera förändringar i ett 
värdeflöde inom sjukvården. En analys av nuläget samt en av det framtida läget gjordes 
och de båda jämfördes. Eftersom syftet med beräkningarna var att motivera en given 
förändring av värdeflödet, beräknades inte kostnaderna för aktiviteterna som fanns i 
både lägena utan bara de aktiviteter som adderats respektive dragits bort i det framtida 
läget beräknades. Detta gör att modellen inte kan användas för att analysera flöden där 
förändringarna inte är givna, liksom de ej är på VLU. Pinotti och Lima (2010, s. 42-51) 
härleder kostnader direkt från en VSM med hjälp av ABC-kalkylering. Syftet med deras 
arbete är att avspegla en produkts kostnad på ett mer rättvisande sätt än vad som kan 
erhållas med hjälp av traditionell kostnadskalkylering för att beräkna produktens pris, 
varför indirekta kostnader inkluderas i beräkningarna. Att blanda med indirekta 
kostnader i en analys med syfte att se hur förändringar påverkar kostnadsbilden skulle 
bara innebära att felkällorna ökar. Därför kan denna metod inte appliceras i Volvos fall. 
Rivera och Chen (2007, s. 684-689) har gjort en modell som grafiskt visar förhållandet 
mellan kostnad och tid i ett produktionsflöde. Modellen bygger på en analys gjord 
genom att kombinera VSM och ABC-kalkylering där bara direkta kostnader tas med i 
beräkningarna med hänsyn till att det helt enkelt inte finns någon gemensam uppfattning 
om på vilka påläggsbaser de indirekta kostnaderna skulle fördelas. Dock utesluts 
kostnader som uppstår när materialet väntar, då författarna klassar dessa kostnader som 
indirekta. Det är dock logistik att dessa är direkta då de är direkt proportionerliga till hur 
lång tid materialet väntar. Genom uteslutning av dessa kostnader skulle viktiga 
kostnader i VLU: s produktionsflöden inte finnas med i analysen vilket skulle ge 
felaktiga ekonomiska resultat av förändringar.  Sammantaget ger inte litteraturen någon 
modell som helt lämpar sig för Volvo Lastvagnars behov. 
 
1.4 Problemformulering 

Hur kan värdeflöden illustreras och analyseras för att ligga till grund för förändringar 
med hänsyn till inte bara de ingående aktiviteternas tid utan även kostnad? Illustrationen 
måste kunna förstås av flödets samtliga intressenter. 
 
1.5 Syfte 

Arbetets huvudsyfte är att ta fram en modell för beräkning av ledtider och kostnader i 
ett produktionsflöde på ett sätt som möjliggör förståelse från flera olika 
intressentgrupper. Modellens huvudsyfte är att den ska ligga till grund för förändring av 
flödet. Detta uppnås dels genom att den som använder modellen (1) erhåller en 
övergripande förståelse för flödets uppbyggnad och allokalisering av dess ledtider och 
kostnader samt (2) kan använda modellen för att analysera olika framtida scenarier.  
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1.6 Avgränsningar 

Modellens detaljeringsgrad står i proportion till syftet med modellen och det är 
användaren som med hänsyn till sitt syfte bestämmer flödets avgränsningar. Tre viktiga 
avgränsningar görs:  

• Modellen illustrerar ett flöde i taget, inte flera. Det är viktigt att komma ihåg att 
flödet ofta hänger samman i större flöden tillhörande exempelvis kunder och 
leverantörer. Förändringar i flödet som analyseras kan påverka dessa.  

• Vi modellbyggande måste vissa förutsättningar antas. I det här fallet förutsätter 
modellen en jämn produktion utan stopp för exempelvis materialbrist eller 
maskinfel. Verkligheten ser naturligtvis annorlunda ut. Om en maskin stannar på 
grund av ett fel så uppstår stora kostnader då material inte kan förädlas och 
operatörer inte utnyttjas. Ännu större kostnader medför materialbrist. För 
modellens användbarhets skull tas ingen hänsyn till dessa kostnader. 

• Då modellen ska användas för att jämföra olika lägen med varandra är det av 
största vikt att kostnadsberäkningarna innehåller så få felkällor som möjligt. 
Indirekta kostnader såsom kostnader för it, maskiner, tjänstemannalöner eller 
marknadsföring tas inte med i beräkningarna då det inte finns någon tillräckligt 
bra uppfattning om hur de ska fördelas. Modellen kan därmed inte direkt 
användas till att beräkna en produkts kostnad som bas för prissättning.  

 
1.7 Praktiska och teoretiska implikationer 

Modellens största praktiska implikation är att intressenter med skiftande bakgrund och 
förståelse erhåller en gemensam och mångdimensionell bild över ett flöde. På så vis 
ökar förståelsen för betydelsen av förändringar, i Volvos fall för implementeringen av 
VPS. Detta flödesbaserade synsätt är speciellt användbart inom pilotområdet på Volvo 
och i liknande verksamheter där operatörer arbetar i en begränsad del av flödet och har 
liten eller ingen insyn i de andra delarna av flödet eller ens hur flödet ser ut. Då ”flöde” 
är ett teoretiskt begrepp är det svårare att förstå i jämförelse med en operation inom 
flödet, liksom svetsning eller truckkörning som operatörer ser varje dag. Förutom den 
positiva pedagogiska effekten har modellen även en rent ekonomisk implikation i 
egenskap av beslutsunderlag för förändring av ett produktionsflödes utformning. 
Genom att använda modellen för att jämföra flera olika framtida scenarier kan ett 
optimalt flöde identifieras och sedermera implementeras. 
 
Den teoretiska implikationen av detta arbete är en modell för hur kostnader i ett flöde på 
ett enkelt sätt kan beräknas utifrån en ledtidsanalys och användas på samma sätt som 
ovan nämnt. Speciellt viktigt är modellen för användning i förändringsarbete då det är 
här litteraturen brister som mest. I och med att flöden är tvärfunktionella är modellen 
anpassad för olika intressenters behov vilket skiljer sig från några av de modeller som 
återfinns i litteraturen vilka är mer specialiserade mot exempelvis ingenjörer.  
 
1.8 Disposition 

Nästkommande kapitel redogör för de metodologiska utgångspunkter som använts 
under arbetets gång. Där argumenteras varför jag valt att skapa modellen på det sätt som 
gjorts. Därefter följer ett kort avsnitt om förutsättningarna som råder på Volvo 
Lastvagnar i Umeå vilka utgör bakgrunden till arbetets syfte. Det förbättringsarbetet 
som sker på VLU grundar sig i deras version av lean varför lean och därefter VPS 
presenteras. Därefter följer ett kapitel om värdeflödesperspektivet eftersom modellen är 
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gjort enligt detta. Innan själva modellen presenteras, redogörs så för tillvägagångssättet. 
Därefter presenteras och analyseras modellen. En diskussion förs vilken avslutningsvis 
sammanfattas och rekommendationer ges. 
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2.  Metodologiska utgångspunkter 
Byggandet av modellen inleddes med att en analys av en detaljs produktionsflöde 
gjordes. Utifrån analysen har modellen utvecklats genom att samband mellan 
aktiviteter, ledtider och kostnader identifierats och åskådliggjorts. Insamlandet av 
modellens data skedde genom informella samtal med Volvoanställda och direkta 
observationer. I detta kapitel redogörs för de metodologiska utgångspunkter utifrån 
vilka arbetet är gjort, vilka har påverkat modellens utformning både direkt och indirekt. 
En längre redogörelse för studiens praktiska metod återfinns i ”Tillvägagångssätt och 
datainsamling”. 
 
2.1 Ämnesval och förförståelse 

Jag läser Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handel och Logistik vid 
Handelshögskolan, Umeå universitet. På engelska heter programmet Retail and Supply 
Chain Management och det är managementperspektivet som jag verkligen brinner för, 
vilket också gjorde att jag valde att läsa inriktningen mot management på avancerad 
nivå. Ända sedan dagis har jag varit en person som alltid tagit stort ansvar, varit 
drivande, styrt upp aktiviteter, koordinerat, planerat och lett andra. Det intresse och den 
drivkraft som jag framförallt odlat under tiden på universitetet är att se på saker ur 
helhetsperspektiv, att hela tiden lägga nya pusselbitar och perspektiv till enstaka 
händelser. Det tvärfunktionella synsättet använde jag exempelvis då jag under en 10 
veckors praktikperiod på ett företag i Umeå analyserade och gav förbättringsförslag på 
ett informationsflöde som sträckte sig över flera avdelningar. Den primära 
förförståelsen inom framförallt lean inhämtades under höstterminen 2010 då jag 
studerade ”operations management” på Western Washington University i Bellingham, 
Washington, USA. Under vårterminen 2011 har jag spenderat cirka 8 veckor på Volvo 
Lastvagnar i Umeå där både min förståelse för produktion i allmänhet, VPS i synnerhet 
men även lean fördjupats. Volvos produktionssystem har jag sett både då jag varit i 
produktion samt genom deltagande i en två dagars utbildning inom ämnet tillsammans 
med anställda. Dessutom har jag deltagit i omfattande utvärderingar av VPS-verktyg 
samt samtalat med många anställda om systemet och verktygen. Slutligen har min 
förståelse fördjupats ytterligare genom fysiska möten, telefon- och mailkontakt med en 
VPS-konsult. 
 
2.2 Kunskapssyn 

Arbnor och Bjerke (1994, s. 65-70) diskuterar tre olika kunskapssyner som ofta används 
inom ämnet företagsekonomi: 
 
 Analytiskt synsätt (positivistiskt) 
 Systemsynsätt (oftast positivistiskt men kan vara hermeneutiskt också) 
 Aktörssynsätt (hermeneutiskt) 
 
Det analytiska synsättet kan likställas med det positivistiska men Arbnor och Bjerke 
(1994, s. 65-70) använder hellre ordet analytisk eftersom de anser definitionen 
positivistiskt vara mer traditionell. Något grundläggande för det analytiska synsättet är 
att det anser att man kan använda exakt samma metoder som används för att framställa 
kunskap inom naturvetenskapen, inom samhällsvetenskapen (Arbnor & Bjerke 1994, s. 
62). Antagandet om verklighetens beskaffenhet bygger enligt det analytiska synsättet på 
att verkligheten har en summativ karaktär vilket betyder att summan är helheten av 
delarna. En liknelse görs genom uttagningen till det svenska landslaget i fotboll vilken 
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enligt det analytiska synsättet bäst skulle göras genom rekrytering av de individuellt 
bästa spelarna i Sverige. Detta synsätt strävar efter att förklara en objektiv bild av 
verkligheten så långt det är möjligt (Arbnor & Bjerke 1994, s. 65-66). Förklaringar av 
verkligheten sker i form av kausala samband, det vill säga orsak-verkan samband. 
Strävan går mot att hitta nödvändiga och tillräckliga orsaker till en viss verkan.  
 
Inom systemsynsättet söker man istället finalitetssamband, det vill säga indikator-effekt 
samband och man accepterar att en indikator är en av många möjliga för att nå en viss 
effekt. På det viset ger systemperspektivet en mer komplicerad bild av verkligheten än 
det analytiska (Arbnor & Bjerke 1994, s. 166-167). Dessutom antar systemsynsättet till 
skillnad från det analytiska synsättet att verkligheten är arrangerad på ett sådant sätt att 
helheten avviker från summan av delarna. Det bästa laget hade enligt ett strikt 
systemsynsätt tagits ut genom beaktande av spelarrelationer och laget som helhet. 
Dessutom hade vikt lagts vid systemets miljö i form av sammansättningen av 
motståndarlaget och spelplatsen.  Den kunskap som utvecklas är systemberoende och 
systemsynsättet förklarar således delarna utifrån helhetens egenskaper. En 
systemteoretiker kan antingen ha ett positivistiskt synsätt, ett hermeneutiskt eller både 
och.  
 
Både det analytiska och systemsynsättet har det gemensamt att de förutsätter existensen 
av en objektiv verklighet. Aktörssynsättet förkastar denna förutsättning och menar att 
verkligheten i grunden är en social konstruktion vilken är skapad och förändras av oss 
människor. Synsättet är hermeneutiskt och har således inget förklaringsintresse utan 
intresserar sig för att förstå sociala helheter. Detta sker utifrån de enskilda aktörerna och 
fokus ligger på kartläggning av innebörden som människor lägger i sina handlingar och 
den omgivande miljön. Ett strikt aktörssynsätt förnekar agerandet av en organisation 
utan menar att det bara är individer inom organisationen som agerar (Arbnor & Bjerke 
1994, s. 66-68). Enligt detta synsätts metod att ta ut landslaget skulle det bästa laget 
utgöras av den spelarsammansättning av tekniskt skickliga spelare som ”betydelse- och 
innebördsmässigt kraftalstrar varandra bäst i det sociala sammanhang de ska agera” 
(Arbnor & Bjerke, 1994, s. 69). 
 
Jag har i grunden en positivistisk övertygelse om att naturvetenskapliga metoder med 
fördel kan användas för samhällsforskning, vilket är ett av de huvudsakliga kriterierna 
för en positivistisk syn (Bryman, 1997, s. 24). Dock används inte en helt positivistisk 
kunskapssynen i studien eftersom hermaneutisk. Dock är det avgörande för detta arbete 
att det går ut på att beskriva ett system och ett systemperspektiv har i många avseenden 
används i skrivandet. Systemperspektivet har i allra högsta grad påverkat det 
angreppssätt som använts i studien. 
 
2.3 Angreppssätt  

Innan modellen konstruerades användes framförallt ett deduktivt angreppssätt. Utifrån 
problematiken som fanns på Volvo söktes tidigare lösningar på liknande problem i 
relevanta teorier och modeller. De metoder för kostnadsberäkningar som fanns är i 
grunden snarlika och jag kunde därmed bilda mig en uppfattning om hur modellen 
skulle se ut. Dessutom utgjorde flödesperspektivet och lean tillsammans en teoretisk bas 
för modellen. När den teoretiska basen var lagd, fortsatte mitt arbete med själva 
skapandet av modellen utifrån Volvos behov. Relevant ingående data har identifierats 
under skapandets gång och i den bemärkelsen har ett induktivt angreppssätt använts. 
Enligt Bryman (1997, s. 26) deduceras hypoteser utifrån existerande teorier och prövas 
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för att sedan införlivas i de generella teorierna genom induktion. Förhoppningen med 
detta arbete är att forskningens resultat skall genomgå hela denna cirkulära process och 
att den mer generella metoden att beräkna artikelkostnader utifrån ett produktionsflöde 
stärks.  
 
Ett system definieras som ”en mängd komponenter och relationer mellan dessa” 
(Arbnor & Bjerke 1994, s. 127). Man kan skilja mellan reella system som är den 
objektiva verklighetens yttringar och avbildning av verkligheten som då kallas 
systemmodell. Då detta arbete går ut på att beskriva ett reellt system görs en 
systemmodell. Modellen illustrerar dels de olika aktiviteterna i produktionsflödet, dels 
relationerna mellan dem, vilka tider de tar och huruvida dessa tider skapar värde för 
kunden eller inte samt relationerna mellan aktiviteterna och dess kostnader. Dessa 
relationer är av kvalitativt slag. Modellen innehåller dessutom många kvantitativa inslag 
vilka utgörs av de faktiska ledtiderna och kostnaderna. Det är just kombinationen 
mellan den kvalitativa delen (förståelsen av samband) och den kvantitativa delen (hur 
mycket en aktivitet kostar, hur lång tid den tar) som är modellens styrka. De praktiska 
metoder som använts är deltagande observation och samtal med anställda och redogörs 
för i kapitel 7. Tillvägagångssätt och datainsamling. De har dock använts för att de ger 
en kvalitativ förståelse för flödet i modellen.  
 
Arbnor och Bjerke (1994, s. 148-149) menar att den som arbetar med systemkunskap 
får acceptera tre saker: 

- Det gäller att betona helheten i en komplicerad värld vars delar är mer eller mindre 
beroende av varandra.  

- Hur man än försöker skapa en helhet så kommer man aldrig att fånga den helt då 
varje bild är begränsad. Avgränsningar utåt måste göras. Man måste avgränsa 
studieobjektet mot dess yttervärld och ange relationerna till och från yttervärlden. 
Dessutom måste man göra avgränsningar inåt. Komplexiteten måste vägas mot 
modellens syfte. Det är viktigt att komma ihåg att det inte existerar några absoluta 
systemavgränsningar.  

- Varje systemmodell beror på referensramen hos den som skapar den. Eftersom det 
inte existerar några sanna eller falska systembilder, blir de bara mer eller mindre 
fullständiga.  

 
Accepterande av den första punkten utgjorde grunden till varför detta arbete skrivs över 
huvud taget. I modellen som tas fram i detta arbete kompletteras en flödesanalys med en 
kostnadsdimension för att se flödet mer ur ett helhetsperspektiv. Men det finns förstås 
fortfarande komponenter som påverkar flödet i verkligheten som inte tas med i 
modellen, vilket leder oss in på den andra punkten. Tydliga avgränsningar har gjorts och 
redogörs för i inledningskapitlet. Den tredje punkten diskuteras mer utförligt under 
Sanningskriterier. 
 
2.4 Tidshorisont 

Studien som gjorts är en tvärsnittsanalys. Till skillnad från en longitudinell 
undersökning som beaktar fakta över tid, beaktar en tvärsnittsanalys fakta vid ett och 
samma tillfälle (Saunder et al., 2007, s. 95-96). Beräkningarna som gjorts grundar sig på 
ett nuläge och ett önskat framtidsläge, varför de är gjorda vid ett och samma tillfälle. 
Datainsamlingen sträckte sig från januari 2011 och avslutades i mars 2011. Det som är 
fördelen med en tvärsnittanalys i det här fallet är att nulägesanalysen och 
framtidsanalysen grundar sig på samma kostnader. Om studien istället hade gjorts som 
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en longitudinell undersökning hade sannolikheten varit större att exempelvis 
truckkostnader eller artikelpriser varit annorlunda och de både lägena hade inte kunnat 
jämföras på ett lika bra sätt som det kan göras i en tvärsnittsanalys.  
 
2.5 Access 

Samarbetet som jag haft med Volvoanställda på olika hierarkiska nivåer har varit 
mycket gott. Med det stöd som funnits både för detta arbete inom pilotstudien samt 
stödet för pilotstudien i allmänhet på VLU, har det varit lätt att få access till rätt 
personer då frågor uppkommit. Jag har haft en handledare på VLU i Patrik Nordström 
som är logistikchef. Han har varit väldigt behjälplig gällande bland annat vilka personer 
som kan kontaktats. Alla jag pratat med, ställt frågor till och velat ha hjälp utav har varit 
väldigt tillmötesgående och hjälpsamma. Jag har aldrig upplevt att några frågor blivit 
obesvarade och jag blivit hjälp med att hitta data i datasystem när det behövts. Detta i 
kombination med att jag har spenderat mycket tid på Volvo gör att accessen bedöms 
som mycket god.  
 
2.6 Objektivitet  och perspektiv 

Myrdal (1968, s. 11) sammanfattar tre frågeställningar kring en forskares objektivitet 
som (1) inflytandet av forskarens eget tänkande beroende på den litteratur och de studier 
som denne/a tidigare utsatts för, (2) inflytandet av den kulturella, sociala och 
ekonomiska miljön forskaren lever i samt (3) inflytandet av forskarens egen 
personlighet, däribland räknas intresse. Då jag i snart 4 års tid varit i en 
företagsekonomisk kultur och har ett stort företagsekonomiskt intresse flyter dessa tre 
punkter nästan helt ihop för mig. Som företagsekonom har jag ofta företagsledningens 
perspektiv och ser ledningens intressen framför de anställdas. Om jag istället hade 
studerat sociologi eller psykologi hade jag kanske varit mer kritiskt inställd till system 
som i likhet med lean har till syfte att effektivisera arbete på både företags- men även 
personnivå. Det finns mycket skrivet om hur lean påverkar människor både positivt och 
negativt men jag har valt att framförallt diskutera hur lean påverkar företaget och inte de 
anställda.  
 
Modellen kan dock uppfattas som subjektiv eftersom den är gjord på ”beställning” av 
pilotprojektgruppen i vilken man arbetar med produktion på en taktisk nivå. Dessutom 
har ledningsgrupp identifierats som en intressentgrupp som har nytta av modellen. 
Operatörer, logistiker och andra som arbetar på operationell nivå har dock även både 
direkt och indirekt nytta av studien. En direkt nytta har de av att förstå hur de olika 
delarna i flödet hänger ihop för att förstå sitt bidrag till den större verksamheten. En 
indirekt nytta har ge genom att deras anställningar säkras om företaget går bra 
ekonomiskt.  
 
Volvos inverkan på modellen kan också påverka objektiviteten negativt, då en av 
anledningarna till att Value Stream Mapping används som utgångspunkt i modellen är 
att den redan används på Volvo. Dock är den andra anledningen till valet av 
analysmetod att VSM är översiktlig på ett sätt som lämpar sig väldigt bra för modellen. 
Detta val motiveras närmare i arbetets teoretiska del. 
 
2.7 Litteratursökning 

För att kunna sålla bland litteraturen som finns har jag valt att framför allt läsa 
vetenskapliga artiklar och helst peer reviewade samt böcker av vetenskaplig karaktär. 
Sökningarna har framför allt gjorts i databasen Business Source Premiere men även i 
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Emerald och Google Scholar. Följande sökord har framförallt använts och i olika 
kombinationer: Lean, Lean cost, Value Stream, Value Stream Analysis, Value Stream 
Map, Value Stream Map Costs, Logistic Costs, ABC, Activity-Based Costing. Artiklar 
som har blivit citerade i databasen tidigare har varit intressantare än de som inte blivit 
det. De flesta av de artiklar som använts i arbetet har hittats i andra intressanta artiklars 
referenslistor. En rik källa av kunskap utgjorde tidskriften International Journal of 
Production Research och speciellt deras temanummer om lean från 2007. 
Inledningsartikeln av New (2007, s. 3545-3554) har varit mycket viktig för min 
förståelse av lean och litteraturen som hittills är skriven om fenomenet. 
 
Böcker har använts för att erhålla en grundläggande förståelse för lean, 
flödesperspektivet och vetenskaplig metod. Bland annat har Womack, Jones och Roos 
”The Machine that Changed the World” (1990) lästs vilken betraktas som den största 
klassikern i lean-sammanhang samt Rother och Shooks handboksliknande bok 
”Learning to See” (2007) i vilken författarna lägger grunden till verktyget Value Stream 
Mapping. Porter’s ”Competitive Advantage” (1985) har använts för grundläggande 
förståelse av flödesperspektivet och Arbnor och Bjerkes ”Företagsekonomisk 
Metodlära” (1994) har framförallt använts som metodlitteratur då den diskuterar 
systemperspektivet på ett trovärdigt sätt. Några av författarna som lästs presenterades 
för mig under höstterminen 2010 då jag läste operations management. Dessutom har 
litteraturtips erhållits från M. Pinotti som skrivit en av artiklarna som använts i detta 
arbete. En potentiell felkälla utgörs av Pinottis artikel som är skriven på portugisiska 
vilken för detta arbetes skull har översatts av en tolk. Tolken bedöms vara trovärdig och 
eventuella oklarheter i artikeln från min sida har tagits upp och retts ut direkt med 
Pinotti för att minimera risken för fel.  
 

2. 8 Teorival 

Den teoretiska basen på vilken modellen vilar består av lean och flödesperspektivet. Då 
de förändringar som behövs analyseras och mätas på Volvo Lastvagnar i Umeå beror på 
implementering av VPS och modellen i detta arbete ska reflektera förändringarnas 
effekter behövs en gedigen genomgång av VPS göras. Risken är annars att modellen 
utesluter för förändringen viktiga komponenter. Det finns dock inte så mycket forskning 
gjord på VPS. VPS bygger till stor del på Toyota Production System eller lean och det 
finns väldigt mycket skrivet om lean, alltifrån vetenskapliga artiklar och böcker till en 
uppsjö av handböcker. En sökning på lean i databasen Business Source Premier 
genererar exempelvis över 9000 artiklar (sökning gjord 7:e april 2011). Då så mycket 
information om lean går att finna kommer en teoretisk genomgång av lean istället för 
VPS göras i detta arbete. Redogörelsen följs av en jämförelse mellan VPS och lean för 
att illustrera de stora likheterna som finns. En annan fördel med att den teoretiska 
genomgången behandlar lean istället för VPS är att lean är ett mer generellt system och 
således ökas arbetets möjlighet till generalisering. Trots den gedigna forskning som är 
gjord på lean har en mer modern diskurs valts att inte behandlas i detta arbete eftersom 
det inte fyller något syfte för skapandet av modellen. 
 
Inom flödesperspektivet har speciellt tidigare lösningar på liknande problem studerats. 
Litteraturgenomgången av flödesperspektivet inkluderar också innebörden av att ha ett 
flödesperspektiv på flera organisatoriska nivåer, definitionen av ett flöde, olika 
flödesanalysverktyg samt de modeller för kostnadsberäkningar ur flödesperspektiv som 
kan återfinnas i litteraturen. Detta görs för att motivera behovet av- och innehållet i den 
modell som tas fram i arbetet.  
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3.  Volvo Lastvagnar- ett  företag i  förändring 
De speciella förhållanden som gäller på Volvo Lastvagnar utgör bakgrund till modellens 
syfte. Därför presenteras här kortfattat hur VLU:s organiserar sitt arbete.  
 
Volvo Lastvagnar i Umeå, VLU tillhör Volvo Trucks som tillsammans bland andra 
Mack Trucks, Renault Trucks, UD Trucks, Volvo buses, Volvo Penta, Volvo Aero, 
Volvo Construction Equipment, Volvo Business Services, Volvo IT och Volvo 
Logistics utgör Volvokoncernen. Koncernen har drygt 90.000 anställda, 
produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning i omkring 180 länder (Volvo, 
2011). Verksamheten delas in i styrdokument som kallas moduler. De har olika teman 
och varje modul innehåller olika dimensioner som poängbedöms beroende på hur väl 
man presterar. Ledningen kan styra verksamheten genom direktiv angående vilka poäng 
som enheter ska ha inom olika områden. 
 
VLU är Europas enda producerande Volvoenhet för lastbilshytter och norra Sveriges 
största verkstadsindustri med drygt 1800 anställda. Organisatoriskt ligger VLU under 
enheten Volvo Trucks Global Manufacturing, GM. Fabriken har en kapacitet på 90.000 
lastbilshytter om året, förutom tillverkning av så kallade Completely Knocked Down-
hytter, CKD-hytter och lösdetaljer. CKD-hytter är omonterade hytter som skickas som 
platta paket till monteringsfabriker runt om i världen och VLU producerar cirka 15.000 
CKD-hytter per år.  Tillverkning av lösa detaljer görs framförallt för eftermarknaden. 
Produktionsprocessen är kundorderstyrd vilket betyder att en hytt inte börjar produceras 
förrän den är beställd av en kund. Volvo Trucks har 6 olika lastbilsmodeller och 
kunderna har stora valmöjligheter gällande hur lastbilarna ska utrustas. Så stora 
varianter produceras att varje hytt som tillverkas i Umeå är unik (VLU, 2011). 
 

 
Figur 1: VLU:s produktionsprocess (Volvo, 2011) 

 
Produktionsprocessen visas i figur 1 och delas in i olika driftområden, DO.  Processen 
inleds med materialhantering som bland annat innebär transporter och godsmottagning 
för inkommande material. Därefter kommer DO2 där stora plåtrullar pressas till detaljer 
som sedan bearbetas på detaljavdelningen. Detaljerna svetsas ihop till hytter på DO3 
som består av en avancerad robotline. Därefter ytbehandlas hytterna (lackeras och 
plastdetaljer målas) i DO4. Slutligen inreds hytterna med bland annat lysen, växellåda 
och stolar på DO5. När de är klara skickas hytterna med tåg till monteringsfabriker i 
Tuve i Göteborg, Kaluga i Ryssland och Gent i Belgien (VLU, 2011). 
 
DO 2 är indelad i 5 funktioner som alla har varit sin budget. De kallas klipp och slitt, 
bandpressen, pressline 1, pressline 2, detaljen och specialhytter. Detaljen förädlar 
detaljer och delkomponenter som kommer från presshallen eller externa leverantörer 
och som när de är klara går till DO 3. DO 3 ses som en intern kund till detaljen och det 
är deras behov som styr vilka detaljer och hur många som ska produceras. Dessutom 
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utgörs CKD en intern kund eftersom detaljerna till den tillverkningen inte monteras och 
därmed inte går genom DO 3. På detaljavdelningen tillverkas cirka 580 olika detaljer. 
Processen består av några automatiserade stationer men de flesta är manuella och består 
av pressvetsning, punktsvetsning, kortbågssvetsning och pressning. Avdelningen har 
mellan 60 och 70 anställda (VLU, 2011).  
 
Liksom många andra producerande företag har Volvo valt att skapa och implementera 
sin egen version av lean, kallad Volvo Production System, VPS. Implementeringen av 
VPS började 2008 på VLU och arbetet inleddes då på DO 5 (Alseryd, 2011). DO 5 går 
på robotline varför det är lätt att identifiera en huvudprocess som ska effektiviseras. På 
detaljen däremot tillverkas 580 olika artiklar från delkomponenter som antingen 
kommer från bandpressen eller externa leverantörer. Vissa artiklar produceras i större 
volym än andra men det finns inga huvudprocesser utan alla flöden går om vartannat. 
Här är det alltså svårare att implementera VPS och man har väntat med implementering 
tills vidare. Våren 2011 startade därför ett pilotprojekt på detaljen där man inom en 
begränsad yta skulle implementera VPS tekniker fullt ut. Projektet är i pilotform vilket 
innebär att syftet med projektet är att den begränsade avdelningen blir ett föredömligt 
exempel på VPS för detaljavdelningen och resten av fabriken. Som ett led i projektets 
arbete efterfrågades en metod för att beräkna kostnader i värdeflöden vilket detta arbete 
söker möta. Metoden skulle visa hur kostnader förändras i och med flödesförändringar 
för att kunna utvärdera effektiviteten av VPS i pilotprojektet och därmed i 
förlängningen effektiviteten av VPS på en mer generell nivå.  
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4.  Lean 
Lean har beskrivits som en metod, en process eller ett program, en strategi, ett mål, en 
tro eller ett mentalt tillstånd samt en filosofi (Lee & Jo, 2007, s. 3666). Dessutom 
används begreppen lean, Toyota Production System, TPS samt det för lean centrala 
begreppet Just In Time, JIT olika av olika författare. Jag väljer att likställa lean med 
TPS eftersom de flesta författarna gör det. Vissa använder TPS konsekvent respektive 
lean konsekvent men jag kommer att använda båda begreppen, främst TPS i samband 
med utvecklingen av systemet och lean i andra sammanhang. JIT anser jag, i likhet med 
exempelvis Sugimori et al. (1977) vara en del av TPS. Liksom beskrivits i 
problembakgrunden har lean vuxit fram i samband med tillverkningsindustrins 
historiska utveckling. För att förstå den förändring av produktionsteknik som ska mätas 
på Volvo Lastvagnar i Umeå redogörs leans grunder ur ett historiskt perspektiv nedan. I 
beskrivningen av vad lean innebär för något används en artikel skriven av Sugimori, et 
al. (1977, s. 553-564). Det var efter att denna artikel presenterades på en 
forskningskonferens i Tokyo som omvärlden fick upp ögonen för Toyotas 
produktionssystem. Trettio år efter att artikeln publicerades utgav tidskriften 
International Journal of Production Research ett helt temanummer på lean. New (2007, 
3545) skriver i inledningsartikeln till jubileumsnumret att Sugimori et al:s artikel 
förmodligen är den mest citerade i tidskriftens historia. 
 
Toyotas produktionssystem växte fram efter andra världskriget under den dåvarande 
VD:n Taiichi Ohno. Det bygger i grunden på två system, ett JIT-system och ett system 
som bejakar respekt för människan och har sin bakgrund i Japans speciella 
förutsättningar. Japans begränsade geografiska yta tillsammans med dess 
befolkningstäthet gör att japanska producerande företag alltid lider brist på råmaterial. 
För att hantera denna brist måste produkterna som produceras hålla mycket god kvalitet 
från början och medföra ett högt värde för kunden till ett lägre pris än vad importerade 
varor har. Nyckeln för att åstadkomma detta är eliminering av alla typer av slöseri. Allt 
annat än det minimala behovet av utrustning, material, delar och arbetare (arbetstid) 
som behövs för att producera är överflödigt, ökar kostnaderna och ska därmed 
elimineras. Överproduktion är den värsta formen av slöseri och andra former är onödig 
transport, onödig förflyttning, defekter, onödiga processer och onödig väntan och 
lagerhållning (Womack & Jones, 2003, s. 16). 
 
4.1 JIT 

Bilindustrin innebär klassisk massproduktion med rörlig produktionslina där bilarna 
sätts ihop av tusentals komponenter. Därför kommer problem i någon av processerna få 
stora totala effekter. Produktvariationen är ofta hög vilket leder till stor fluktuation i 
efterfrågan av de olika varianterna, dessutom förändras modellerna helt ungefär var 
femte år och ofta förändras även de ingående delarna. För att kunna hantera 
fluktuationerna i efterfrågan hålls stora buffertar av komponenter. Ett ordinarie 
kontrollsystem för produktionen fungerar ofta så att det finns betydligt mer lager i de 
olika processerna än vad som egentligen behövs för att motverka fluktuationerna. Det 
blir då ojämnt stora lager och dessutom ojämn arbetsfördelning för de anställda som 
hanterar lagren. JIT går ut på att korta ledtider från dess att material kommer in tills dess 
att ett fordon är klart. Genom kortare ledtider skapas förutsättningar för att snabbt kunna 
ställa om produktionen för att möta efterfrågan och lagernivåerna kan därmed sänkas. 
Ledtiderna kan reduceras kraftigt genom att alla processer bara producerar de 
nödvändiga delarna vid den nödvändiga tiden och bara lagerhåller de delar som är 
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absolut nödvändiga för att hålla ihop processen. Genom att fokusera på variablerna 
lagernivåer och ledtider bäddar systemet för att motverka överflödig användning av 
utrustning och överflödiga arbetstimmar (Sugimori et al., 1977, s. 554-555). JIT 
förutsätter följande fyra arbetssätt (Sugimori et al., 1977, s. 555-557): 
 

1. Pull-principen: Enligt traditionella produktionssystem så tillverkar en process de 
delar som ska användas i nästa led enligt produktionsscheman. Enligt TPS så arbetar 
man istället så att en process ”drar” delar från den tidigare processen. Detta kallas att 
man arbetar enligt pull-principen istället för som traditionellt enligt push-principen. 
Det är kunden och i fabriken då slutmonteringen som bestämmer vilka och hur 
många produkter som ska beställas bakåt i processledet. På så sätt har tidpunkten för 
beställning flyttats framåt i produktionskedjan vilket möjliggör snabbare 
reaktionsförmåga vid förändringar i efterfrågan.  
2. Enstycksflöde: Strävan är att alla processer ska arbeta med en detalj åt gången 
och att det bara ska ligga en detalj i lager åt gången. Detta gör Toyota genom att 
bland annat kraftigt sänkt ställtiderna. Genom att hantera så få artiklar åt gången som 
möjligt minskas ledtiderna samtidigt som så lite kapital som möjligt binds i 
processen. 
3. Produktionsutjämning: Hur många modeller som produceras och vilka sorter, 
bestäms utifrån slutmonteringen. Det är ledningens ansvar att dela upp produktionen 
så jämnt som möjligt så att fluktuationer blir så små som möjligt. Naturligtvis 
produceras bara så många fordon som man säkert vet kommer att säljas.  
4. Eliminering av slöseri från överproduktion: I traditionella produktionssystem 
används alltför stora lagernivåer som buffertar för att absorbera fel och fluktuationer i 
efterfrågan. Toyota ser inte stora lager som tillgångar utan som konsekvenser av 
dessa fel samt som en konsekvens av överproduktion. När felen minimerats genom 
att ovanstående principer implementerats, behövs inte stora lager och de ska sänkas 
till ett minimum. Överproduktion leder förutom ökade lager även till onödig 
användning av arbetare, utrustningskapacitet och underhåll av utrustning.  

 
För att gå till roten med problem istället för att dölja dem används ett så kallat Jidoka-
system. Det består av en knapp som stannar produktionen. Alla kan trycka på denna 
knapp när något fel uppstår som man inte hinner med vid sin arbetsstation. Poängen 
med systemet är att kvaliteten ska vara så god som möjligt (Sugimori et al., 1977, s. 
556-557). 
 
4.2 Respekt för människan 

Den japanska kulturen präglas av en stark grupptillhörighet, jämlikhet samt strävan att 
förbättra. Därtill hör att många har hög utbildning och att livet i mycket kretsar kring 
arbetet, varför många företag i Japan erbjuder livstidsanställning, fackföreningsrörelsen 
är god, det är låg diskriminering mellan arbetare och tjänstemän samt att det är lätt för 
arbetare att avancera till tjänstemän. Konsekvensen blir att det är bra samhörighet 
mellan alla anställda samt att alla jobbar tillsammans för företagets bästa. Toyotas 
system som byggts upp kring personalhantering syftar till att möjliggöra för de anställda 
att utveckla sina färdigheter till fullo och det är mot bakgrund av detta som systemet för 
respekt för människan växte fram (Sugimori et al., 1977, s. 553-554). Respekt för 
människan betyder full användning av de anställdas förmågor. Dels innebär det att allt 
slöseri i form av onödig rörelse ska elimineras. Först och främst ska rörelse som beror 
på överproduktion tas bort, alltså att producera eller transportera något i onödan. När 
dessa moment tas bort frigörs tid för arbetarna vilken exempelvis kan användas genom 
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att arbetaren underhåller flera maskiner parallellt, att arbetszonerna förläggs vid en 
automatiserad produktionslina eller automatisering av arbete som människor tidigare 
gjort. Här det också viktigt att prioritera de anställdas säkerhet. Automatisering ska 
absolut ske av moment som inte är lämpade att bli utförda av människor såsom farliga 
moment. Att respektera människan fullt ut betyder också att det är viktigt att utveckla de 
anställdas färdigheter. Målet är att kapabla anställda aktivt kan delta i att producera och 
förbättra produktionen. Dels har de rätt att stoppa produktionen vilket ger människan 
makt över maskinen och inte tvärtom. Dels kan alla se de olika produkternas 
prioriteringsordning samt hur långt man har hunnit i produktionen för att förstå varför 
och hur förmännen fördelar ut övertid. Dessutom uppmuntras all anställda att göra 
förbättringar för att minimera slöseri i alla former (Sugimori et al., 1977, s. 557-559). 
När förbättringar gjorts är det dessutom viktigt att standardisera dem så att alla anställda 
kan ta del av dem och förstå dem.   
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5.  Volvos produktionssystem 
Den kortfattade redogörelsen för VPS som görs nedan åtföljs av en jämförelse mellan 
VPS och TPS och baseras på det 66-sidiga informationshäftet ”Volvo Production 
System. På väg mot världsklass”, vilket ingår i den två dagars långa VPS-utbildning 
som varje anställd på Volvo Lastvagnar i Umeå genomgår. Häftet skildrar VPS så som 
man jobbar med det inom Volvo Trucks Global Manufacturing, GM. 
 
VPS delas upp i tre lika viktiga delar; vision, principer samt verktyg och tekniker.   
Visionen är ”Att vara en global industriverksamhet med en unik förmåga att hålla 
världsklass (operational excellence), och därigenom uppfylla kundernas förväntningar.” 
VPS mission är ”Att införa Volvo Production System globalt genom att skapa en miljö 
för ständiga förbättringar” (Volvo Trucks Corporation, 2011, s. 11-13). Principerna för 
att kunna göra detta visas i figur 2.  

 

 
Figur 2: Volvos VPS-pyramid (P. Nordström, mailkommunikation, 28 oktober 2010) 

 
Toppen på pyramiden är kunden (Customer) eftersom det viktigaste målet för GM är att 
skapa värde för deras kunder. Med inbyggd kvalitet (Built-in Quality) menas att man 
ska göra rätt från början och att man inte släpper vidare fel eller olösta uppgifter till 
nästa länk i kedjan. JIT-principen innebär för GM att rätt produkter och tjänster ska 
levereras i rätt antal, vid rätt tidpunkt, varken mer eller mindre. Med lagarbete 
(Teamwork) menas att alla ska dra åt samma håll och jobba mot samma mål. Arbetet 
blir då mer effektivt och det bidrar dessutom till en miljö som uppmuntrar till ständiga 
förbättringar. Processtabilitet (Process Stability) innebär att produktionen ska vara så 
stabil och förutsägbar som möjligt så att man på ett så bra sätt som möjligt kan leverera 
produkter med hög kvalitet i ett stort antal varianter. Kärnan av pyramiden i figur 2 och 
själva hjärtat i VPS är ständiga förbättringar (Continuous Improvement) vilket ska 
genomsyra allt arbete. När en förbättring har genomförts är det också viktigt att den 
standardiseras så att den lever kvar. Förbättringar görs för att minimera de sju 



18  

slöserierna som identifierats till onödiga processer, lagerhållning, transporter, 
överproduktion, väntetider, förflyttningar och defekter. På så sätt skapas högre värde för 
kunden. The Volvo Way är Volvos företagskultur som bland annat innebär att varje 
medarbetares vilja och förmåga att förbättra ska tas till vara på. (Volvo Trucks 
Corporation, 2011, s. 14-26) 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att VPS är mycket likt lean eller TPS. Följande 
likheter kan identifieras: 
 
JIT 
Ständiga förbättringar 
Uppfylla kundernas förväntningar 
Fokus på kvalitet 
Ser arbetet utifrån ett kedje- eller flödesperspektiv 
En strävan mot jämn produktionsnivå 
Standardisering 
Skapar värde genom minimering av slöserier 
 
Dessutom innefattar VPS följande verktyg och tekniker som kommer från TPS: 
 
Visuell styrning där prestationer, mål och problem synliggörs för alla att se. 
5S för standardisering av förbättringar. 
Poka Yoke som försäkring mot fel. 
Värdeflödesanalyser för att upptäcka slöserier i produktionen och få ett gemensamt 
synsätt som grund för att diskutera potentiella förbättringar.  
Plan-Do-Check-Act, PDCA vilket är ett strukturerat problemlösningsverktyg. 
Total Productive Maintenance, TPM innebär ett kontinuerligt arbete med att underhålla 
maskiner och annan teknisk utrustning. 
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6.  Värdeflödesperspektivet 
Värdeflödesperspektivet bygger liksom lean på ett tankesätt som vuxit fram över tid, 
varför kapitlet inleds med att grunderna inom värdeflödesperspektivet behandlas ur ett 
historiskt perspektiv. Olika typer av flödesanalysverktyg diskuteras där valet att 
använda Value Stream Mapping för kostnadsberäkningsmodellen motiveras. De olika 
modellerna för kostnadsberäkningar utifrån värdeflöden som går att finna i litteraturen 
redogörs för och diskuteras ur användarperspektiv för denna studie. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning.  
 
6.1 Grunder 

Lean bygger på ett synsätt där värdeflöden står i fokus istället för enskilda aktiviteter. 
Det är först när man kan se aktiviteternas sammanhang och förstå processers helhet som 
arbetet med att förbättra produktion kan påbörjas (Womack & Jones, 2003, s. 37-49). 
Det är viktigt att ”tänka” värdeflöde när man designar processer, annars finns risken för 
att effektiviseringar och förbättringar görs på delar av produktionsprocessen så att 
suboptimeringar uppkommer. Suboptimeringar går emot lean-regeln om stabilitet i 
produktionskedjan (Dennis, 2007, s. 91). Dock är lean knappast ensamt om att se på 
organisationer ur ett flödes- eller processperspektiv. Flödesperspektivet utgör motvikten 
till den traditionella västerländska funktionellt indelade organisationsmodellen som kan 
spåras tillbaka till Adam Smiths nålfabriksprototyp som han skrev om i ”the Wealth of 
the nations” år 1776. Prototypen bygger på Smiths iakttagelser av att en verksamhet 
vars arbetare är specialiserade på var sina enskilda moment i produktionen, producerar 
mer än en verksamhet där arbetarna är generalister och gör alla moment i 
produktionskedjan. Detta beror bland annat på att de blir mer fingerfärdiga. Utifrån 
denna syn på arbetsuppdelning växte den byråkratiska, funktionellt uppdelade 
organisationsformen fram som standard i västvärlden. (Hammer & Champy, 1993, s. 
19). Den funktionsindelade organisationen är uppbyggd som en pyramid, med VD i 
toppen ovan fallande hierarkiska chefsnivåer ända ner till de producerande enheterna i 
botten på pyramiden. Varje funktion styrs efter egna mål och budgetar och fungerar som 
mer eller mindre separata avdelningar. Kritik som kan riktas mot det traditionella sättet 
att organisera verksamheter innefattar suboptimeringar, för lite flexibilitet, dålig 
samordning, dåligt fungerade informationsflöden samt frånvaron av ansvar för 
tvärfunktionella processer (Johannessen & Solem, 2009, s. 86).  
 
Ändrade förutsättningar på marknaden så som de beskrivs i problembakgrunden 
tvingade dock företag att tänka och organisera sig på nya sätt för att möta 
kundefterfrågan. Några av de filosofier som uppkom som resultat var lean eller JIT samt 
Total Quality Management, TQM som är ett begrepp som innebär en helhetsbaserad syn 
på och styrning av kvalitetsarbete. I Sverige uppkom slagord som ”Kunden i centrum”, 
”Riv pyramiderna” och ”Noll fel” på början av 1980-talet (Lind, 1996, s. 1). Någon som 
var tidigt ute med att se på organisationer utifrån flödesperspektiv var Porter. Hans 
värdekedjemodell ligger till grund för den moderna förståelsen av värdekedjor och 
värdesystem och återges i figur 3. 
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Figur 3: Porters värdekedjemodell (12 Manage, 2011) 
 
De värdeskapande aktiviteterna i en organisation kan enligt Porter delas in i primära 
eller sekundära. De primära syns i den nedre halvan av modellen och utgörs av 
aktiviteter som ingår i den fysiska framställningen av produkter såsom logistik, 
tillverkning, försäljning samt eftermarknadsservice. De sekundära aktiviteterna syns i 
den övre halvan av modellen och syftar till att stödja de primära genom bland annat 
inköp, teknologi och personaladministration. Alla aktiviteter driver kostnader och det 
kapital som blir över när de kostnaderna har dragits från inkomsterna utgör 
vinstmarginalen som syns till höger i modellen. På så vis utgör aktiviteterna byggstenar 
för konkurrensfördelar (Porter, 1985, s. 36-39).  Modellen togs fram för att analysera 
orsaken till enskilda företags konkurrensfördelar men stor vikt kom att läggas vid hur 
det enskilda företagets värdekedja hör ihop med andras i ett så kallat värdesystem 
(Johannessen & Solen, 2009, s. 238). Ett företags värdekedja utgör i sig en del av ett 
större värdesystem bestående av värdekedjor tillhörande leverantörer, leverantörers 
leverantörer, samarbetspartners, kunder, kunders kunder och så vidare (Porter, 1985, s. 
34). 
 
Under tidigt 1990-tal uppkom och spreds Business Process Reenginering, BPR genom 
Hammer och Champy. BPR är en teknik som innefattar ett skifte från ett funktionellt 
perspektiv till ett processorienterat. Poängen är att kunden alltid ska vara i centrum för 
alla anställda oavsett var i organisationen man arbetar. Kunden kan både vara extern 
och intern (Johannessen & Solem, 2009, s. 87-89). En bild som illustrerar skillnaden 
mellan ett funktionellt och ett processorienterat företags kan ses i figur 4. Bilden 
illustrerar hur processer är tvärfunktionella för att möta behov hos kunder som är väl 
definierade. Därför illustrerar bilden också att processorienterade organisationer 
använder sig av pull-tekniker istället för push-tekniker för att möta efterfrågan. 
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Figur 4: Funktionsorienterat vs processorienterat företag (Rönnberg, 2010) 
 
Förändringar av organisationer på ett så djupt plan som organisationsstruktur tar dock 
tid och är komplicerade. Verkligheten är inte så enkel som den illustreras i figur 4. När 
en funktionell organisation anammar processledning som en ytterligare dimension av 
organisationen skapas en hybrid eller en så kallad matrisorganisation. Den kännetecknas 
av att den har multipla lednings- och rapporteringssystem med relaterade stödjande 
mekanismer och organisationskultur i flera dimensioner (Davis & Lawrence, 1977, s. 
3). Nackdelar med en matrisorganisation grundar sig i otydlig ansvarsfördelning vilket 
bland annat kan leda till tvetydighet kring resurser, tekniska ärenden, lön och 
personalens uppdrag, organisatoriska konflikter, underminering av funktionella chefers 
auktoritet samt ökade kostnader för bland annat (Ford & Randolph, 1992, s. 275-277). 
 
Det råder ingen gemensam uppfattning om hur begreppen process, värdekedja eller 
värdeflöde ska tolkas och i litteraturen återfinns snarlika förklaringar till begrepp såsom 
värdekedja, värdesystem eller värdeflöde. Dessutom används de engelska begreppen 
value stream och value flow parallellt vilka är svåra att översätta till svenska som något 
annat än värdeflöde. Likhetstecken kan även sättas mellan process och flöde 
(Johannessen & Solen, 2009, s. 90).   
 
Womack och Jones (2003, s. 19) definierar värdeflöde som  
 
”Uppsättningen av alla specifika aktiviteter som behövs för att föra en specifik produkt (oavsett om det är 
en fysisk produkt, en service eller som det allt oftare är, en kombination mellan de två) genom de tre 
kritiska uppgifterna som varje företag har: den problemlösande uppgiften som sträcker sig från koncept 
via design och konstruktion till produktlansering, informationsuppgiften som sträcker sig från order via 

planering till leverans, samt den fysiska omvandlingen av råmaterial till färdig produkt hos kund.” 
 
Rother och Shook (2001, s. 1) har en något kortade definition av ett värdeflöde;  
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”Ett värdeflöde är alla aktiviteter, sådana som skapar mervärde som de som inte gör det, och som är 

nödvändiga för att kunna förädla en produkt.”  
 
Hammer och Champy (1993, s. 43) definierar en process som  
 
”En samling aktiviteter som använder ett eller flera slags input för att skapa en output till värde för 

kunden.”  
 
Dessa definitioner kan jämföras med Rentzhogs (1998, s. 25) definition av en process 
som  
 
”En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en kund.”  
 
Rentzhog (1998, s. 25) belyser att detta sätt att se på processer görs med en 
ingenjörsbakgrund och jämför det synsättet med ett mer samhällsvetenskapligt. Där ses 
processer snarare som fenomenet av förändring över tid vilket kan åskådliggöras genom 
typiska uttalanden såsom ”Detta kan inte förändras över en natt, det är en process” eller 
”Fredsprocessen i Mellanöstern gör framsteg” etcetera. Det är därför viktigt att 
konstatera att det är ur ett ingenjörsperspektiv som processer eller flöden diskuteras i 
detta arbete.  
 
Definitionerna har det gemensamma draget att ett flöde eller en process kan ses som en 
kedja av aktiviteter som omvandlar input till ett resultat vilket är den syn som används i 
detta arbete. Definitionerna är mycket generella och möjliggör många olika typer av 
flöden. Liksom Porter påpekade så kan värdekedjor finnas i olika nivåer där 
värdesystemet kan ses som den mest övergripande. Enligt systemteori kan hävdas att 
även värdesystem hänger samman med varandra och andra system i ett oändligt stort 
system men detta synsätt är för övergripande för att kunna behandlas och analyseras 
inom omfattningen på detta arbete. Porters värdesystem blir för stort, och även 
värdekedjemodellen blir för stor för att uppfylla detta arbetes syfte som ligger på en mer 
operativ nivå. Enligt Volvos behov riktas detta arbete mot analys av en artikels 
produktionsflöde. Vid analys av flöden finns det olika typer av verktyg som illustrerar 
olika aspekter av flödena. 
 
6.2 Värdeflödesanalyser 

Hines och Rich (1997, s. 46-64) redogör för sju olika verktyg för flödesanalyser, 
kommer från olika bakgrunder och illustrerar olika saker. De olika metoderna är:  
 
Process Activity Map där aktiviteterna i en process skrivs upp i en kolumn med 
tillhörande information om bland annat var aktiviteten sker, distans, tid, antal 
operatörer, vilken typ av aktivitet det är (operation, transport, inspektion eller förvaring) 
samt om någon försening skett. Andelen operationer (som kan anses vara 
värdeskapande) räknas ut och visar hur effektiv processen är.  
 
Supply Chain Response Matrix visar i form av ett diagram hur den totala lagertiden av 
en produkt beror på dess ledtid. De olika ”klossarna” i stapeln är olika aktiviteter i 
processen. Ju större ”kloss” en aktivitet representerar, ju större andel av den totala 
lagertiden läggs under den aktiviteten.  
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Production Variety Funnel visar funktionen av ledtid och antal produktvarianter i ett 
diagram. Diagrammet antar olika former beroende på hur logistikkedjan ser ut och 
kedjan kan jämföras med konkurrerande företag eller företag inom andra industrier.    
 
Quality Filter Mapping är ett diagram med tre linjer som visar på kvalitetsnivåer i olika 
funktioner inom ett företag. De tre linjerna representerar tre olika typer av 
kvalitetsdefekter, nämligen defekter på produkter, på service samt interna defekter som 
alltså inte påverkar kunden direkt men kostar pengar vilket i förlängningen innebär 
höjda priser. 
 
Demand Amplification Mapping illustrerar grafiskt den så kallade lagen om industriell 
dynamik vilken säger att ”if demand is transmitted along a series of inventories using 
stock control ordering, then the amplification of demand variation will increase with 
each transfer” (Burbridge, 1984, citerad i Hines & Rich, 1997, s. 55). Detta görs genom 
jämförelsen mellan en relativt jämn linje som illustrerar faktiskt försäljning hos en 
återförsäljare och en relativt ojämn linje som representerar de faktiska kvantiteter som 
beställs från leverantörer. Verktyget kan bland annat användas för att hantera 
fluktuationer i efterfrågan på ett bättre sätt. 
 
Desiscion Point Analysis visar var i försörjningskedjan som beslutspunkten där 
produktionen övergår från att vara prognosbaserad till att vara behovsbaserad eller för 
att uttrycka det annorlunda, från att vara push till att vara pull, finns.  De olika delarna i 
kedjan illustreras mycket övergripande med hjälp av cirklar eller rektanglar och under 
dem markeras beslutspunkten.  
 
Physical Structure visar till skillnad från de tidigare verktygen som alla varit 
horisontella, en lodrät modell. Modellen är tudelad: De olika delarna i en industri utgör 
var sitt block som utifrån en mittlinje breder ut sig olika långt i sidled beroende på 
volym i den första grafen och beroende på kostnad i den andra. Den första delen av 
modellen illustrerar alltså hur industrin ser ut med avseende på hur många företag som 
jobbar inom olika grenar. Den andra delen av modellen visar hur stora kostnader som 
man kan behöva räkna med om man vill in i en ny industrigren.  
 
Förutom dessa verktyg finns lean-verktyget Value Stream Mapping, VSM. Det är 
Rother och Shook som lagt grunden till VSM genom sin bok Learning to See. Verktyget 
illustrerar flöden med hjälp av olika symboler för olika typer av aktiviteter. Symbolerna 
ritas i samma ordning som flödet och en komplett analys illustrerar inte bara det fysiska 
produktionsflödet utan även informationsflödet, ledtider, huruvida ledtiderna skapar 
värde för kunden eller inte, antal operatörer, leveransfrekvens både från leverantör och 
till kund, takttid etcetera (Rother & Shook, 2001). Det visar på så sätt ett flöde ur ett 
större perspektiv än de tidigare nämnda verktygen. Ett exempel på en VSM visas i figur 
5.  
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Figur 5: Exempel på en VSM (Emiliani & Stec, 2004, s. 625) 

 
I figuren ser vi hur flödet ritats upp med hjälp av symboler. Under dem finns en tidsaxel 
som visar både den värdeskapande och den icke-värdeskapande tiden. Vid arbete med 
VSM görs först en nulägesanalys och sedan olika framtida analyser där fokus ligger på 
att minimera slöseri genom att minska totala ledtider och moment som inte skapar värde 
för kunden. Reducering av ledtider reducerar kostnader på flera sätt, bland annat genom 
reducerade behov av kapitalbindning, anläggningstillgångar, utvecklingskostnader och 
kvalitetskostnader (Harrison & van Hoek, 2008, s. 144). Detta kan konstateras i teorin 
men verktyget VSM har ingen direkt koppling till ekonomi eller kostnader.  
 
Det är VSM som valts att användas som utgångspunkt för modellen i detta arbete. 
Anledningarna till detta val är framför allt att verktyget redan används på Volvo, samt 
är illustrativt på ett sätt som passar för en direkt addering av en kostnadsdimension. Att 
VSM redan används på Volvo gör att modellen kommer att förstås fortare och därmed 
användas mer än om den varit byggd på en okänd flödesanalysmetod. Detta är speciellt 
viktigt då modellen har många olika intressenter och VSM används inom flera olika 
typer av funktioner på olika organisatoriska nivåer. Flödet i VSM ritas horisontellt och 
varje aktivitet illustreras med en symbol. Därför är det lätt att addera en 
kostnadsdimension under flödet eftersom modellen då kommer att fungerar som en 
matris. Detta kan inte göras på något av de tidigare nämnda verktygen. 
Kostnadsberäkningarna utifrån en VSM kan då liknas vid Activity Based Cost 
Calculation, ABC-kalkylering. Det är en form av kalkylering som tar fasta på att 
omkostnader inte bara händer utan bryter ner den verksamhet som ska kalkyleras i 
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processer och aktiviteter för att söka reda på de rätta kostnadsfördelningsställena. Det 
finns några tidigare modeller gjorda för kostnadskalkylering ur ett flödesperspektiv och 
de flesta av dem bygger på just verktyget VSM. 
 
6.3 Kostnadsberäkningar i  värdeflöden 

Det finns en gemensam arbetsgång för de studier som har gjorts inom området.  Först 
presenteras värdeflödet som ska följas och en analys av det görs, oftast som ett 
flödesdiagram, en Value Stream Map eller i punktform. Kostnader härleds därefter mer 
eller mindre direkt från de olika aktiviteterna i flödet. Studierna är gjorda inom olika 
industrier och mäter både fysiska och administrativa flöden. Huruvida en strikt ABC-
kalkyleringsmetod används eller inte beror på syftet.  
 
Maskell och Kennedy (2004, s. 136-139) visar ingen direkt modell för hur 
kostnadsberäkningar ska göras ur ett värdeflöde men beskriver ett arbetssätt där 
framförallt indirekta kostnader för större värdeflöden, innehållande flera artiklar 
summeras månadsvis. Kostnaderna fördelas sedan ut på de olika artiklarna men det är 
den totala flödeskostnaden som är den intressanta. Syftet är att se hur kostnaderna inom 
värdeflödet förändras över tid. Dock krävs det att de större värdeflödena är klart 
definierade och att arbetet är indelat i flöden. Detta sätt att beräkna kostnader lämpar sig 
inte för detaljavdelningen på VLU då man vill kunna beräkna kostnader utifrån enskilda 
artiklars värdeflöden. En annan indelning av arbetet skulle dessutom krävas.  
 
Kocakülâh och Upson (2005, s. 13-25) gör kostnadsberäkningar utifrån en VSM för att 
motivera en given förändring av ett värdeflöde inom sjukvården. Förändringen som ska 
göras i fallet de beskriver är att det manuella systemet för receptskrivning ska ersättas 
av ett datastyrt system. Kocakülâh och Upson (2005, s. 13-25) analyserade först nuläget 
för att visa hur värdeflödet ser ut med det manuella systemet. Därefter analyserades hur 
värdeflödet skulle se ut i ett framtida läge då datasystemet införts. Därefter jämfördes de 
båda analyserna. Eftersom syftet med beräkningarna var att motivera en given 
förändring av värdeflödet, behövde inte aktiviteterna som finns i båda lägena beräknas. 
Bara de aktiviteter som adderats respektive dragits bort i det framtida läget beräknades. 
Resultatet blev en reduktion av personalkostnader samt kostnader för felmedicinering 
och en kostnadsökning i form av kostnader för datasystemet. Totalt resultat blev en 
kostnadsreducering på 24 % vilket talade för en förändring. Sättet som Kocakülâh och 
Upson (2005, s. 13-25) beräknat kostnader på fungerar bra i det här fallet då det är två 
tydliga lägen som ska jämföras: ett läge med ett manuellt system och ett läge där det 
manuella systemet ersatts av ett datasystem. Vilka förändringar som sker är redan givna. 
Så är dock inte fallet med VLU:s problematik. Där är förändringarna långt ifrån givna 
utan modellen ska användas till att väga olika framtida lösningar mot varandra. Därför 
kan inte Kocakülâh och Upsons (2005, s. 13-25) modell användas. 
 
Pinotti och Lima (2010, s. 42-51) härleder kostnader direkt från en VSM med hjälp av 
ABC-kalkylering för ett flöde inom tillverkningsindustrin. Syftet med deras arbete är att 
avspegla en produkts kostnad på ett mer rättvist sätt än vad som kan erhållas med hjälp 
av traditionell kostnadskalkylering för att beräkna produktens pris. Då en prisberäkning 
görs tas alla kostnader, både direkta och indirekta i beaktande. De indirekta kostnaderna 
som nämns är omkostnader i samband med leverantörer av logistiktjänster som används 
i värdekedjan såsom underhåll och drift av utrustning, skyddskläder, värdeminskning av 
utrustning, administrativa kostnader, vinstmarginal och skatter. Att inkludera indirekta 
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kostnader lämpar sig inte för Volvos modell, varför Pinotti och Limas (2010, s. 42-51) 
modell inte kan användas. Dock kommer grunde att vara liknande. 
 
Rivera och Chen (2007, s. 684-689) har gått liknande till väga som Pinotti och Lima 
(2010, s. 42-51) men har dragit analysen ytterligare ett steg. De har utformat en grafisk 
framställning av hur kostnader ackumuleras i takt med ledtiden. Metoden kallas Cost-
Time-Profile, CTP och är visserligen tydlig och relativt enkel att göra. Dock anser jag 
att det vore att dra analysen lite för lång att göra en CTP på värdeflödet i denna studie 
eftersom ännu en analysdel riskerar att förvirra mer än vad den bidrar med något bra. 
Det är heller ingenting som efterfrågas av VLU. CTP är en grafisk framställning av 
information som redan finns i analysen, varav den heller inte tillför något nytt. I 
beräkningarna har Rivera och Chen (2007, s. 684-689) valt att helt bortse från indirekta 
kostnader med hänvisning till att det helt enkelt inte finns någon gemensam uppfattning 
om vilka påläggsbaser dessa skulle fördelas på. Dock inkluderas inte kostnader för när 
materialet ”väntar”. Författarna menar att väntan inte är en aktivitet i sig, så de 
kostnader som uppstår under väntan skulle klassas som indirekta och därmed inte bör 
inkluderas. Väntan visas därmed bara på tidsaxeln och inte på kostnadsaxeln. De 
nämner visserligen att detta beslut ”can be easily challanged”, vilket jag gör. I den typ 
av produktionsflöde som ska följas på VLU har kostnader som uppstår när materialet 
väntar stor betydelse. Hur stor betydelse, det vill säga hur stora kostnader det innebär är 
svårt att veta innan modellen är klar men klart är att VLU lägger stor vikt vid 
volymvärde och kostnader för kapitalbindning. Det märks både i samtal med anställda 
inom olika funktioner på VLU samt i deras affärsplan. Grafen grundar sig dock på en 
kostnadsberäkning utifrån en VSM som liksom Pinotti och Limas modell (2010, s. 42-
51) har en metod som kan användas för VLU:s syften. 
 
Pirttilä och Hautaniemis (1995, s. 327-328) beräknar kostnader utifrån en väldigt enkel 
illustration av ett logistikflöde. Kostnadsdrivare som tas med i beräkningarna är Yta för 
lager, Truckar samt Personal. Något märkligt är att de saknar lageraktiviteter i analysen. 
Lagerhållning av artiklar driver visserligen ingen personalkostnad men en lagerränta 
eftersom de binder upp kapital som kunde användas till andra saker. Anledningen till att 
de inte har med lagerhållning i sin analys verkar vara att artiklarna lagerhålls mycket 
kort tid, att lagren mer fungerar som omlastningsytor. De produktionsflöden som ska 
analyseras i denna studie innehåller lager där artiklar lagerhålls betydligt längre, och det 
är först då som kostnader för kapitalbindning blir påtagliga. Dessutom är ritandet av 
flödet alltför enkelt för att passa Volvos behov.  
 
Yamashina och Kubo (2002, s. 4077-4091) har utvecklat en modell som kallas 
Manufacturing Cost Deployment och syftar till att sänka produktionskostnader. 
Slöserierna i ett produktionsflöde analyseras i olika steg. Först identifieras slöserierna i 
en matris, därefter fastställs eventuella orsakssamband mellan de olika slöserierna. 
Exempelvis kan ett produktionsstopp i en process resultera i ett produktionsstopp i 
processer längre fram. När eventuella orsakssamband mellan slöserierna är fastställda 
konverteras slöserierna till kostnader vars samband beror på orsakssambanden mellan 
slöserierna. Kostnaderna kvantifieras till verkliga summor med hjälp av matematiska 
formler. Därefter används en ny matris för att identifiera och värdera olika 
förbättringstekniker för att sänka kostnaderna. Slutligen etableras ett program för 
kostnadsreduktion med hjälp av ytterligare en matris. Den stora fördelen med 
Manufacturing Cost Deployment-modellen kan anses vara dess höga vetenskapliga 
tillförlitlighet och att programmet för kostnadsreducering som modellen leder fram till 
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verkligen utgör en bra plan för hur förbättringsinsatser bör prioriteras på bästa sätt. 
Nackdelen med en så avancerad modell blir tyvärr att användningen av- och förståelsen 
för den begränsas till ett fåtal intressenter. Därför är den för avancerad för att användas 
som lösning på problemet som finns i denna studie.  
 
6.4 Sammanfattning 

Värdeflödesperspektivet innebär ett alternativt sätt att organisera och se på arbete än det 
mer traditionella funktionsindelade sättet. Perspektivet möjliggör en större 
helhetsförståelse av arbetet vilket minskar risken för suboptimeringar. Ingen av de 
modeller som gjorts tidigare går att använda direkt för denna studies syften. De två 
modeller som ligger närmast är gjorda av Pinotti och Lima (2010, s. 42-51) samt av 
Rivera och Chen (2007, s. 684-689) innan dess grafiska framställning. Detaljer i dem 
gör dock att de inte kan användas utan en ny modell behövs tas fram, dessutom bedöms 
ingen av modellerna vara tillräckligt användarvänlig och på det viset anpassad till en 
större mängd intressentgrupper vilken VLU:s modell behöver vara.  
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7.  Tillvägagångssätt  och datainsamling 
Här presenteras det praktiska tillvägagångssättet som använts för framtagandet av 
VSMCC-modellen samt hur datainsamlingen gått till väga. En Value Stream Map 
används som grund i modellen och ur denna skulle kostnader härledas. Därför inleddes 
tillvägagångssättet med att data för 5 artiklars värdeflöden togs fram. Denna data 
använde jag för att göra VSM:er. VSM:erna lades in i Excel och en struktur skapades. 
Utifrån analyserna härleddes kostnader och modellen växte fram genom att jag arbetade 
i den.  
 
En naturlig indelning av kapitlet är att VSM-delen presenteras först och sedan 
skapandet av modellen, då det var i den ordningen som arbetet skedde. Då modellen 
konstruerades i takt med att flödenas kostnader analyserades skulle en total redogörelse 
för tillvägagångssättet kräva en fullständig förklaring av modellen. Då modellen utgör 
arbetets resultat, görs den fullständiga förklaringen av den inte här utan i nästa kapitel 
”Modellen och dess applicering”. Istället förklaras arbetsgången översiktligt. Enligt 
Arbnor och Bjerke (1994, s. 245) är det mycket vanligt att en systemteoretiker 
kombinerar metoderna observation och intervju med studier av sekundärt material när 
de skapar modeller. VSM-delen av modellen utgörs av deltagande observationer och 
redogörs för nedan. Inga strukturerade intervjuer gjordes utan ingående data samt 
förståelsen för flödets uppbyggnad under VSM-delen erhölls genom samtal med 
Volvoanställda. Anledningen till att dessa metoder valdes är att de krävdes för att jag 
skulle kunna erhålla en förståelse av flödet vilket var ett måste för skapandet av 
modellen. 
 
7.1 VSM-delen 

Enligt önskemål från pilotprojektgruppen på VLU bestämdes att jag skulle göra 
analyser av totalt 5 artiklar. Tillvägagångssättet som användes vid skapandet av 
VSM:en av nulägena baserades på Rother och Shooks bok Lära sig se (2001, s. 10-27). 
Analyserna gjordes av mig men till min hjälp att samla in datan till analyserna hade jag 
ledarna för pilotprojektet T. Lindberg och T. Lundberg. De är produktionstekniker 
respektive logistikutvecklare och hade således mycket god kännedom om hur flödet 
gick. Dessutom hade de tillgång till databaser och andra datakällor. Aktiviteterna ritades 
in medan vi gick längs materialflödet väg. För att kunden alltid ska vara utgångspunkten 
gick vi flödet baklänges med början vid kunden. Den första symbolen jag ritade på 
pappret var alltså den för kunden, tillsammans med fakta om leveransers storlek och 
frekvens. Under raden med symboler ritade jag en tidslinje in där ledtiderna för de olika 
aktiviteterna registrerades. Av pedagogiska skäl blandades tidsenheterna i tidslinjen 
mellan sekunder, minuter, timmar och dagar. Det är exempelvis lättare att förstå 
innebörden av att en trucktransport tar 30 sekunder istället för 0,0083 h och att ett lager 
står i 9 dagar istället för 216 h. Tidslinjen skiljer på om tiden är värdeskapande eller inte 
genom att linjen för den värdeskapande tiden går längre ner än den icke-värdeskapande 
såsom exemplifieras i figur 6. 
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Figur 6: Tidslinjens illustration av huruvida tiden är VA eller NVA. 
 
Därefter följde vi flödet uppströms och symboler och information för samtliga 
aktiviteter ritades in. Eftersom kostnaderna som skulle beräknas var styckeskostnader 
och kostnaderna per aktivitet därmed skulle komma att behöva divideras med antalet 
artiklar i aktiviteten, samlades information om antal artiklar i varje aktivitet samlas in. 
Som exempel kan nämnas att en truck som kör 1 artikel en given sträcka har samma 
kostnad som en truck som kör 100 artiklar samma sträcka men kostnaden per artikel är 
100 gånger högre i det första fallet.  
 
För lager är den relevanta datan lagersaldot vilket räknades manuellt i mindre buffertar 
och hämtades i datasystem efter vandringen för större förråd. Relevant data för 
transporter var tid och transportslag där åtskillnad gjordes mellan olika trucktyper då de 
drev olika stora kostnader. Tiden räknades fram genom att stega transportsträckorna och 
multiplicera antalet steg med en för VLU bestämd faktor. Truckslaget visste antingen T. 
Lundberg, alternativt frågades personal på plats om den informationen. Relevant 
maskindata var antal operatörer som behövdes för att driva maskinen samt den 
värdeskapande och den icke-värdeskapande maskintiden. Antalet operatörer 
identifierades på plats och tiderna fanns tillgängliga tack vare tidigare analyser gjorda 
av T. Lindberg. När vandringen nått slutpunkten, det vill säga godsmottagningen, 
ritades leverantören in med tillhörande information. När den fysiska genomgången av 
flödet var avklarat tog T. Lindberg och T. Lundberg fram den för analysen nödvändiga 
data som vi inte kunde inhämta under genomgången. Denna bestod av leveransers 
storlekar och frekvenser, både från leverantör och till kund, samt lagersaldo i större 
förråd. Informationen hämtades från ett databassystem kallat Rumba. Väl värt att 
observera är att jag bara erhållit hjälp med insamlandet av data för de specifika 
artiklarnas värdeflöden, inte till modellen som sådan.  
 
7.2 Konstruerandet av modellen 

Då VSM:erna var gjorda förde jag in dem i Excel. Innehållet i en systemmodell bestäms 
av modellens tänkta användning samt detaljeringsgraden (Arbnor & Bjerke 1994, s. 
129). Kurek, Geurts och Roosendaal (2006, s. 278) menar också att ”the (scientific) 
model should account for the power of selection by the reader” vilket kan tolkas som att 
det är användaren av modellen som bestämmer dess innehåll. Mot bakgrund av detta 
togs inte all information som en VSM kan innehålla i beaktande då flödet ritades. 
Information såsom informationsflöde eller ställtider i maskinerna uteslöts då de inte 
bedömdes spela någon roll för kostnadsdimensionen. Den typen av information är dock 

!
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enkel att addera för användaren av modellen om så önskas. Utifrån VSM:en 
konstruerade jag modellen i takt med att jag analyserade de 5 artiklarnas kostnader.  
 
Då de olika aktiviteternas kostnader är direkta, beror de på tid. Det lättaste sättet att 
beräkna kostnaderna per aktivitet bedömdes vara att de skulle baseras på timkostnader 
vilka kunde multipliceras med antalet timmar som aktiviteten tog. Därför ritades en så 
kallad ekonomisk tidslinje in under den faktiska tidslinjen där tiderna för respektive 
aktivitet automatiskt räknades om från de olika tidsenheterna till antal timmar. Vilka 
kostnader som var drivande i flödet bestämdes dels mot bakgrund av den 
litteraturgenomgång som gjorts, dels mot bakgrund av vad som observerades då jag 
fysiskt gick igenom flödet. Kostnadsposterna var kostnader för personal, truckhantering, 
emballage och kapitalbindning. Deras beräkningar ses i tabellen i figur 7. 
 
 
Personal Personalkostnad/h X antal h 

antal artiklar 
Truckhantering Truckkostnad/h X antal h 

antal artiklar 
Emballage Emballagekostnad/h X antal h X 

______antal_emballage_______ 
antal artiklar 

Kapitalbindning Kapitalbindning/h X antal h X volymvärde 
antal artiklar 

 
Figur 7: Kostnadsberäkningar 

 
För att erhålla kostnaderna för kapitalbindning beräknades volymvärde per lager. 
Värdena angavs också för respektive aktivitet i modellen även om den informationen 
inte ingick i modellens huvudsakliga syfte. Dock är volymvärdet en viktig aspekt 
eftersom den visar hur mycket kapital som binds i artiklarna och påverkar företagets 
kassaflöde. 
 
Flödena sträckte sig över flera avdelningar och vilket emballage som artiklarna låg i 
kunde ändras under flödets gång vilket skulle innebära kostnadsförändringar. Då olika 
avdelningar kan sätta olika löner och olika emballage kostar olika mycket att hyra, 
innebar det att den typen av information måste framgå i varje aktivitet så att rätt 
kostnader kunde beräknas. Dessutom var en färdig artikels värde större än värdet på en 
ingående artikel vilket påverkade volymvärdet och därmed även kostnaderna för 
kapitalbindning. Den för respektive aktivitet unika information som behövdes föras in i 
modellen var:  
 
- Artikelnummer vilket var nödvändigt för att veta artikelns värde vilket används i 

beräkningar av volymvärde och därmed även kapitalbinding. 
- Avdelningsnummer vilket var nödvändigt för att veta vilken lön som skulle användas i 

beräkningar av personalkostnad. 
- Typ av emballage vilket användes för beräkningar av emballagekostnad. 
- Antal emballage vilket användes för beräkningar av emballagekostnad. 
 
Förutom den aktivitetsunika informationen krävdes ytterligare ingående data för 
beräkning av timkostnaderna. Dessa samt dess källor ses i tabellen i figur 8 nedan. 
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Information Källa 
Direkt lön/h U. Olovsson , ekonom 
Artikelvärde/st, Antal artiklar/emballage T. Lundberg, logistikutvecklare 
Hyra/h, Underhållskostnad/h för truckar E. Söderström, truckansvarig 
Emballagekostnad/h K. Jansson, logistikavdelningen 
Emballagens storlekar T. Lundberg, logistiktekniker 
Hyrkostnad Yta m2/h T. Grabbe, ekonom 
Årlig Lagerränta T. Grabbe, ekonom 

 
Figur 8: Ingående data och källor 

 
Tabeller och grafer adderades för att illustrera olika samband i modellen. Av 
pedagogiska skäl lades dessutom en funktion till för att underlätta analys av flödet där 
höga värden av ledtider, volymvärde och kostnader rödmarkeras.  
 
När nulägena var klara återstod att använda modellen för att göra analyser av potentiella 
framtida flöden vilket gjordes tillsammans med M. Pinotti som är VPS-konsult, T. 
Lindberg samt T. Lundberg. Då framtagandet av modellen pågick i takt med att 
kostnaderna analyserades fanns det gott om tid för intressenter att ha synpunkter på 
utformningen av modellen. Förbättringsförslag som främst syftade till att öka 
användarvänligheten erhölls framförallt från två håll; dels från M. Pinotti, dels från 
logistikavdelningen på VLU i samband med en presentation av modellen för dem. För 
att modellen ska kunna användas och spridas på Volvo skrev jag en manual för den på 
Volvos koncernspråk engelska som återfinns i detta arbete som bilaga 6. Manualen 
förklarar modellen på ett detaljerat sätt ur olika intressenters perspektiv och guidar 
läsaren genom användningen av modellen i olika steg. 
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8.  Modellen och dess applicering 
I detta kapitel redogörs för modellen som tagits fram samt en applicering av modellen i 
form av en analys av artikeln A-stolpe. Då modellen utgör arbetets empiri och resultat, 
varvas här empiri, resultat och analys. Modellen kallas växelvis även för ett verktyg då 
den är gjord i Excel och operativt fungerar som ett verktyg. Då modellen ska spridas 
inom Volvo har relativt mycket arbete lagts på själva användarvänligheten i Excel samt 
den tillhörande manualen. För användningens skull har modellen getts namnet Value 
Stream Map Cost Calculation Model eller Tool, VSMCC-modellen eller VSMCC-
verktyget. 
 
8.1 Modellen 

Hur modellen används beror på användarens syfte. Det övergripande syftet med 
modellen är det som anges under rubriken ”Syfte”, det vill säga att beräkna 
 
”ledtider och kostnader i ett produktionsflöde på ett sätt som möjliggör förståelse från flera olika 
intressentgrupper. Modellens huvudsyfte är att den ska ligga till grund för förändring av flödet. Detta 
uppnås dels genom att den som använder modellen (1) erhåller en övergripande förståelse för flödets 
uppbyggnad och allokalisering av dess ledtider och kostnader samt (2) kan använda modellen för att 
analysera olika framtida scenarier.” 

 
Den övergripande förståelsen erhålls genom att modellen används för att göra en 
nulägesanalys av ett produktionsflöde. Företrädesvis görs analysen av en tvärfunktionell 
grupp bestående av medlemmar från exempelvis produktion, logistik, teknik och 
ekonomi. På så sätt erhålls både ingående värden till analysen från flera håll samtidigt 
som en bredare förståelse för flödet kan erhållas. Punkt nummer (2) gällande analys av 
olika framtida scenarier är nästa steg i användandet av modellen. När nulägesanalysen 
är klar och intressenterna förstått flödet utifrån exempelvis ledtids- och 
kostnadsperspektiv kan framtida scenarier göras. Dessa görs utifrån de 
förbättringsområden som identifieras i nulägesanalysen. Beroende på syftet med 
förändringsarbetet så kan scenarierna spegla olika typer av förändringar. Förutom att en 
samlad bild av ledtider och kostnader ges, har extra funktioner skapats i modellen som 
gör att den har fler potentiella syften. Dessa kan vara: 
 
- Att se kostnader på årsbasis. Detta kan främst intressera högre chefer inom exempel en 

ledningsgrupp. 
- Att se fördelningen av kostnader mellan de olika kostnadsslagen samt mellan de olika 

avdelningarna.   
- Att se allokaliseringen av volymvärde för att minska det.  
 
På grund av modellens många dimensioner och parametrar är det av yttersta vikt att 
gruppen som gör analysen delar en gemensam och uttalad bild över varför förbättringar 
bör ske och inom vilka områden som de största insatserna bör ske. Annars finns risk för 
suboptimeringar eller att förbättringsinsatserna sprids ut alltför mycket för att ge någon 
verkan. 
 
Modellen är gjord i Excel och består av en flik med själva modellen, en flik med 
tillhörande data, en flik med en framtidsanalys samt en flik med VSM-symboler. Av 
pedagogiska skäl illustrerar modellen produktionsflödet av en artikel. Detta görs för att 
användaren ska kunna se hur en analys ser ut. Användaren av modellen kan då bara 
modifiera flödet i modellen till ”sitt” flöde genom att byta ut symbolerna. Alternativet 
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hade varit att skriva att det ska vara symboler och tillhörande beräkningar men det hade 
blivit väldigt svårt. Dessutom finns två manualer bifogade till modellen, dels manualen 
till VSMCC-modellen men även en på Volvo sedan tidigare framtagen manual som ger 
riktlinjer till hur en VSM konstrueras. Nedan redogörs först för själva modellfliken, 
därefter för data-fliken. VSM-symbolerna, VSM-manualen samt VSMCC-manualen 
återfinns som bilagor. 
 
8.1.1 Modell-fliken 

För att se hela modellens applicering, se bilaga 1. Ett klipp ur modellen visas i figur 9. 
 
 

 
 

Figur 9: Klipp ur modellen 
 
Modellen utgår ifrån en Value Stream Map som ritas in i modellen. För Volvo 
standardiserade symboler används för att illustrera de olika aktiviteterna. Varje symbol 
illustrerar en aktivitet, exempelvis symboliserar en triangel ett lager och en rektangel en 
maskin. Flödet ritas in horisontellt och varje symbol utgör toppen på en kolumn i vilken 
data för aktiviteten skrivs in. För att läsa informationen om en aktivitet läser man alltså 
datan som står i aktivitetens kolumn. Direkt under aktiviteterna anges hur många 
artiklar som finns i dem. Under symbolerna finns en tidslinje med rullista där 
användaren anger hur lång tid respektive aktivitet tar i enheterna sekunder, minuter, 
timmar eller dagar. De större lagren eller andra lager som användaren bedömer vara 
direkt knutna till takttid beräknas automatiskt genom att antalet artiklar i lagret 
divideras med takttiden.  
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Förutom själva tiden anges dessutom huruvida aktiviteten är värdeskapande eller inte i 
en rullista med VA och NVA som val. Både total ledtid, VA-tid och NVA-tid summeras 
var för sig och anges i modellen. Andelen VA-tid av den totala ledtiden beräknas och 
illustreras dessutom i ett cirkeldiagram. Den aktivitetsspecifika informationen anges och 
volymvärde beräknas i respektive aktivitets kolumn. 
 
Därefter illustreras kostnaderna vilka utgörs av direkta kostnader per artikel och består 
av kostnader för personal, trucktransport, emballage och kapitalbindning. Formlerna för 
beräkningar finns i modellen men det är upp till användaren att avgöra vilket aktivitet 
som driver vilken typ av kostnader. Det är exempelvis vanligt att ett lager driver 
kostnader för emballage och kapitalbindning och trucktransport driver kostnader för 
trucken samt personalen som kör. Förutom att dessa kostnader beräknas per aktivitet 
summeras de även per kostnadsslag, per artikel, huruvida de är VA eller NVA och per 
avdelning. Detta görs för att så många intressenter som möjligt ska kunna analysera 
flödet. Grafer illustrerar artikelkostnadernas fördelning på de olika kostnadsställena 
samt kostnadernas fördelning per avdelning. Kostnader per avdelning kan exempelvis 
vara intressant för avdelningschefer då modellen är tvärfunktionell men verksamheten 
ofta är indelad i- och mäts på funktionell basis. Dessutom summeras kostnaderna till 
årliga kostnader. Detta kan framförallt vara användbart för att motivera förändringar för 
ledningsgrupp eller motsvarande vilket man kommer att se då man granskar 
framtidsanalyserna. 
 
 

 
 

Figur 10: Funktion 1 
 
Slutligen har två extra funktioner lagts till modellen för att underlätta för analys och 
beslutstagande. Den första funktionen varnar för höga värden av kostnader, ledtider och 
volymvärden. I funktionen som återges i figur 10 skriver användaren in hur många 
procent som en aktivitets kostnad, ledtid och volymvärde får utgöra av den totala 
kostnaden, ledtiden och volymvärdet. Om ett värde överskrider den procentsatsen så 
färgas värdets cell röd. Genom att höga värden rödmarkeras ser användaren direkt var 
förbättringsområdena finns. I figur 9 ser man till exempel att personalkostnaden för 
NVA-momenten i flikviken är relativt hög. I och med att användaren själv anger de 
procentuella nivåerna inom de tre dimensionerna kan analysen anpassas till dess unika 
syfte. Den andra funktionen som lagts till modellen återges i figur 11 och är en faktaruta 
för att visa hur olika värden förändras om ett framtida scenario skulle råda istället för 
nuläget. I nulägesanalysen fyller denna ruta därför ingen funktion men i de olika 
framtidsanalyserna visar rutan automatiskt hur ledtid, kostnader och volymvärde 
förändras både reellt och procentuellt. Dessutom anger den hur andelen VA-tid av total 
ledtid förändras.  
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Figur 11: Funktion 2 
 
8.1.2 Data-fliken 

Den enda anledningen till att datan för modellen lades i en separat flik är att dess 
information fungerar som ingående värden till modellen och alltså inte illustrerar 
någonting i sig. För mycket information i modellen skulle bara komplicera den. Data-
fliken för A-stolpen ses i figur 12. Formlerna för de olika aktiviteternas kostnader och 
volymvärde kopplas till värdena i denna flik. 
 
 

 
 

Figur 12: Data-fliken 
 
Utifrån denna ser man de olika värdena som beräknas på följande sätt: 
 

• Personalkostnad per timme används för att beräkna personalkostnader och består av 
direkt lön per timme för arbetstagare på de för flödet aktuella avdelningarna. 

• Artikelvärde per styck för de aktuella artikelnumren används för att beräkna 
volymvärde och kapitalbindning. Artikelvärdet utgörs av inköpspris på den 
ingående artikeln eller ett pris som fastställts för en förädlad artikel. När en artikel 
går igenom en maskin där den förädlas genom att ingående artiklar monteras på, är 
det inte säkert att artikeln i verkligheten ges ett nytt artikelnummer som speglar dess 
förhöjda värde förrän senare i produktionsflödet. För att räkna med ett mer rättvis 
artikelvärde löses detta genom att artikeln ges ett fiktivt artikelnummer vilket utgörs 
av summan av värdena på de ingående artiklarna. Ett exempel på detta illustreras då 
A-stolpen följs och man kan i data-fliken se att värdet på en artikel med det fiktiva 
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artikelnumret 10953-10 är summan av de tre ingående artiklarna 1095348, 1099632 
samt 1099634. 

• Antal artiklar per emballage används för att beräkna styckekostnad för artiklar som 
transporteras. 

• Truckkostnad per timme för de aktuella trucktyperna används för att beräkna 
truckkostnader. Kostnaden består av två delar; internhyra per timme samt 
underhållskostnad per timme. I och med kostnadsposten för truckunderhåll görs ett 
avsteg från användandet av strikt direkta kostnader. Jag har dock bedömt att 
underhållskostnaden kan betraktas som närmare direkt då den till allra största del 
utgörs av kostnader för elförbrukning. 

• Emballagekostnad per timme för de aktuella emballagen används för att beräkna 
emballagekostnader och består av en internhyra samt hyra av den yta som 
emballaget tar upp. Hyra för ytan beräknas genom att multiplicera emballagets 
storlek med hyreskostnaden per timme. Väl värt att observera är att kostnaderna är 
baserat på kvadratmeter och inte kubikmeter. Modellen förutsätter därför att 
emballagen inte staplas på varandra vilket de i verkligheten ofta gör. Det vore dock 
omöjligt att exakt beräkna hur stor plats emballagen tar om de är många.  

• De två rutorna ”Kundbehov” och ”Behov i olika tidsenheter” används för att 
beräkna takttid, dagligt behov och årligt behov. Om takttid redan är känd behövs 
den rutan fyllas i, annars räknas den ut automatiskt. Dagligt och årligt behov 
beräknas också automatiskt. Dessutom förs takttiden in i modellen per automatik.  

• Annan information som behövs är ythyra per timme för beräkning av emballagens 
hyreskostnad samt kapitalbindningen per timme vilket är nedbruten från en årlig 
räntesats Volvo Lastvagnar räknar med. Denna räntesats beror på flera faktorer men 
ska i princip täcka den alternativförlust som erhålls genom att kapital binds i 
tillgångar istället för att investeras eller användas för att betala av skulder. 

• Slutligen förklaras de förkortningar som används i modellen varav de flesta är lean-
begrepp eller VSM-begrepp. 

 
8.2 Modellens applicering: Analys av en A-stolpe 
Liksom rekommenderas av Ejvegård (2003, s. 41) så har ett scenario analyserats för att 
tillämpa modellen vilket följer en artikel kallad A-stolpe. Den är en detalj som 
produceras på detaljavdelningen för att sedermera monteras på en hytt. Valet av artikeln 
berodde på att den ingick i produktionsflödet inom pilotprojektet men den totala 
produktionskedjan för A-stolpen sträcker sig dock långt utanför det avgränsade 
pilotområdet. I analysen av A-stolpen görs vissa flödesspecifika avgränsningar.  
 
Flödet avgränsas utåt från dess att artikelns ingående material ankommer till fabriken 
tills dess att kunden fått artikeln levererad. Ingen hänsyn tas alltså till leverantörens eller 
kundens processer. Begränsningar görs även inåt i flödet. Aktiviteter som illustreras och 
beräknas är av slaget ”lager” eller ”maskin”. T. Lindberg har sedan tidigare gjort 
nedbrutna analyser av exakt vilka moment som utgör i maskintiderna för flödets två 
maskiner. Dessa analyser har använts för bedömningen huruvida aktiviteterna skapar 
värde eller inte men är för detaljerade för att anges direkt i modellen.  
 
A-stolpens nuläge har analyserats och tre framtidsanalyser har gjorts. På grund av 
praktiska skäl återfinns de som bilagor men presenteras genomgående nedan. 
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8.2.1 Nulägesanalys 

För att förstå analysen beskrivs den utifrån de tre dimensionerna som kan ses i 
modellen. Först beskrivs flödets aktiviteter, dess ledtider samt viss intressant 
information. Därefter redogörs kort för flödets volymvärde och sedan dess kostnader ut 
olika perspektiv. 
 
I nulägesanalysen ser man att A-stolpen inkommer från leverantören Olovström med 
lastbil 3 gånger i veckan. Godset som består av 300 artiklar i 2 standardpallar med 2 
kragar vardera lastas av och körs med en motviktstruck i 43 sekunder till 
godsmottagningen där de står i 60 minuter. Som inkommande artikel har den ett värde 
på 49,71 kr/st. Från godsmottagningen transporteras de två emballagen med hjälp av en 
skjutstativtruck till ett förråd. Transporten tar 189 sekunder och artiklarna står i 
genomsnitt i 11,4 dagar i förrådet eftersom det ligger 2850 artiklar i förråd. De ligger i 
sammanlagt 19 standardpallar. Hittills är det logistikavdelningen som transporterat 
godset. Från förrådet beställs gods (ett emballage i taget) till produktionsavdelningen på 
detaljen. Man har kommit överens om att logistikadvelningen har 3 timmar på sig att 
leverera pallen till en materialgård där den sedermera hämtas av en operatör med 
handtruck på detaljavdelningen. Ledtiden till materialgården är således 3 timmar men 
den faktiska tiden det tar att köra trucken är 50 sekunder vilket motsvarar en ekonomisk 
tid på 0,014 timmar. I materialgården låg det inga artiklar vid analysens skapande vilket 
utgör ett normalläge då detta bara är en distributionsyta. Transporten med handtrucken 
tar 26 sekunder och går till en buffert där emballaget på 150 artiklar väntar i genomsnitt 
6 timmar innan det förädlas i maskinen flikviken. Dit transporteras det med en 
handtruck vilket tar 9 sekunder. Varje detalj tar 50 sekunder i maskinen varav 4 
sekunder bedöms vara värdeskapande och 46 sekunder bedöms vara icke 
värdeskapande. En artikel förädlas åt gången vilket gör att de artiklar som väntar på att 
bli behandlade eller redan har blivit behandlade väntar i emballaget i 124 minuter som 
PIA.  
 
I flikviken adderas två komponenter på A-stolpen utan att den byter artikelnummer. 
Därför ges den nu det fiktiva artikelnumret 10953-10 som speglar dess högre värde. 
Från flikviken transporteras emballaget som nu är en standardpall med 3 kragar 
innehållandes 100 artiklar, med en handtruck i 10 sekunder till en buffert där det väntar 
i 60 minuter för att bearbetas i punktången. Varje artikel behandlas i 82 sekunder i 
punkttången varav 5 sekunder är värdeskapande och 77 sekunder icke-värdeskapande 
tid. Resterande delen av emballaget får vänta i 135 minuter. Efter punkttången får 
artikeln nytt artikelnummer som speglar dess högre värde och pallen transporteras med 
en handtruck till en yta på detaljavdelningen varifrån logistik hämtar upp dem med 
skjutstativtruck. Transporten till ytan tar 7 sekunder, 0 artiklar stod på ytan när analysen 
gjordes och transporten med skutstativtrucken tar 79 sekunder och går till en 
avlämningsplats. Där står 100 artiklar i 30 minuter innan de hämtas upp av en 
skjutstativtruck och lämnas i ett förråd. Den transporten tar 40 sekunder och det ligger 
800 artiklar i förrådet i 3,2 dagar. Från förrådet hämtas ett emballage åt gången med en 
skjutstativtruck. Den har en ledtid på 15 minuter men transporten tar faktiskt 83 
sekunder vilket motsvarar 0,023 timmar. Det är personalen i kitytan som beställer 
artiklarna och det som sker i kitytan är både att artiklarna lagras i ungefär 19 timmar 
samt att de kitas om. Omkitningen sker från standardpall till en kitvagn där flera artiklar 
för totalt 12 hytter sampackas i kit för att med hjälp av en så kallad tuggervagn 
transporteras ut till kunden som i det här fallet är sidoline. Att kitpacka en artikel tar 7 
sekunder och transporten till kunden tar totalt 18 minuter och sker var 30:e minut. 
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Tuggervagnen transporterar alltså bara 12 st A-stolpar åt gången men eftersom den 
transporterar flera artiklar än A-stolpen behöver man veta hur många den totalt 
transporterar för att beräkna hur stor del av den totala transportkostnaden som ska 
tillskrivas en A-stolpe. Totalt antal artiklar i transporten är 120 stycken och 
transportkostnaden delas med det antalet. Takttiden är 14,15 A-stolpar i timmen.  
 
Den totala ledtiden är 16,2 dagar varav 9 sekunder skapar värde för kunden. Andelen 
värdeskapande tid av den totala ledtiden är 0,0006433 % vilket är långt ifrån 
världsklasstandard som Volvo har definierat till minst 0,05 %. 
 
Syftet med analysen är att få en helhetsbild över flödet och sänka framförallt ledtider 
och kostnader. Gränserna för rödmarkeringarna är satta till 20 % för kostnad, 10 % för 
ledtid och 10 % för volymvärde. Med hjälp av denna funktion ser man att förrådet i 
början på flödet där artiklar står i 11,4 dagar har en klar förbättringspotential. Det är 
även här som volymvärdet är exceptionellt högt. En minskning av antal artiklar i detta 
förråd skulle sänka både ledtid, volymvärde och till viss del kostnader iforma av 
kapitalbindning. Sammanlagt i flödet binds kapital för över 300 000 vilket är kapital 
som kan användas bättre någon annans stans.  
 
När vi analyserar kostnaderna ser man att det kostar drygt 13 kr att producera en artikel. 
Man ser tydligt både i graf och i siffror att det är personalkostnaderna som utgör de 
stora kostnaderna, nästan 94 %. Med hjälp av de rödmarkerade fälten ser man att det är 
de icke värdeskapande momenten i maskinerna som kostar mest pengar. Om man ska 
kunna sänka kostnaderna måste vi titta på de mer nedbrutna analyserna av vad det är 
som operatören egentligen gör under dessa icke värdeskapande tider och minimera 
dessa.   
 
Utifrån nulägesanalysen av A-stolpens produktionsflöde kan man se att 
• Den icke värdeskapande ledtiden på 16,2 dagar är alldeles för lång i förhållande till 

den värdeskapande tiden som bara är 9 sekunder. Det är framför allt de två större 
lagren som bör ses över och dess lagervärden sänkas. 

• Det totala volymvärdet är omotiverat högt. Antalet artiklar ska motsvara efterfrågan 
plus skydd mot störningar i produktionen och en takttid på 14,15 A-stolpar i timmen 
räcker inte för att motivera det totala antalet artiklar i flödet som är 4790 stycken. 
Det motsvarar en teoretisk buffert på över 19 arbetsdagar vilket alltså inte behövs 
med hänsyn till att produktionen inte fluktuerar så mycket. 

• Kostnader för personal utgör en väldigt stor del av den totala kostnaden för att 
producera en artikel.  

• Produktionsflödet är onödigt långt och innehåller omotiverat många icke-
värdeskapande aktiviteter såsom förråd, lager och transporter mellan dessa. 

 
Utifrån dessa punkter bestäms att de framtida analyserna bland annat ska 

• Minska antal artiklar i flödet för att framför allt korta ledtiden men även minska 
volymvärdet. Detta görs dels genom att minska förrådsstorlekar i framför allt lagret 
som innehåller 2850 artiklar men även batchstorlekar bör ses över för att hålla ett 
kontinuerligt lågt artikelantal och volymvärde i flödet.  

• De icke-värdeskapande momenten i maskinerna ses över och förbättringar bör göras 
för att minska dessa tider och därmed sänka personalkostnader vilket leder till lägre 
totalkostnad.  
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• Produktionslayouten bör göras om så att flera mellanlager kan tas bort. Detta 
kommer leda till minskning av både ledtid, kostnader och eventuellt volymvärde.  

 
 
8.2.2 Framtidsanalys 1 

Det som har hänt i framtidsanalys 1 är följande: 
• Det första förrådet har minskats till att rymma ungefär 2 dagsbehov av artiklar, 450 

st. Det gjorde att ledtiden i förrådet minskade från 275 h till 43 h, att dess 
volymvärde sjönk från 141 674 kr till 22 370 kr, att kostnader för emballage 
minskade från 0,246 kr till 0,039 kr och att kostnader för kapitalbindning minskade 
från 0,109 kr till 0,017 kr.  

• Materialgården, transporten direkt efter materialgården, transporten mellan bufferten 
och flikviken, transporten samt bufferten mellan flikviken och punkttången, tre 
transporter efter punkttången samt ytan på detaljen, avlämningsplatsen, samt 
förrådet som hade 800 artiklar i lager tas helt bort.  

• Transporten från PIA:n efter flikviken till bufferten innan kitytan görs om till ett 
tuggertåg med en bedömd faktiskt och ekonomisk ledtid på 60 s. Den aktiviteten 
genererar en kostnad på 0,053 kr.  

• De båda maskinerna i flödet samt deras buffertar har flyttats närmare varandra vilket 
gjort att NVA-tiden i flikviken har sänkts från 46 sekunder till 30 sekunder och den 
NVA-tiden i punkttången har sänkts från 77 sekunder till 50 sekunder. Detta 
genererar en besparing av personalkostnader på 1,37 kr respektive 2,32 kr.    

 
Som man kan utläsa i analysen, innebär en förändring av flödet till så som det ser ut i 
Framtidsanalys 1 att  

• Ledtiden minskar med 80 % till 3,2 dagar. 
• Volvo sparar 250.000 kr om året i kostnader. 
• Volymvärdet reduceras med 70 % vilket motsvarar drygt 200.000 kr. 
• Utav den totala ledtiden är 0,00383 % värdeskapande.  

 
8.2.3 Framtidsanalys 2 

Inom projektet fanns en nyfikenhet kring batchstorlekars påverkan på ledtider och 
kostnader mellan flödets båda maskiner. Enligt VPS så är det idealt att ha så kallade 
enstycksflöden, alltså att man bara producerar en artikel åt gången. Detta är speciellt 
intressant för pilotområdet där analyserna genomfördes eftersom produktionen skulle 
komma att öka inom den närmaste framtiden. Enstycksflöde är alltså idealet men man 
ville också mäta effekterna av en större batch på 15 artiklar som skulle vara mer 
realistisk. Därför bestämdes att två framtidsanalyser skulle göras för att illustrera hur 
batchstorleken påverkar ledtider och kostnader. Batchstorlekarna som jämförs blir då 
nulägesanalysens som är 100 mellan maskinerna, framtidsanalys 2 vars batchstorlek är 
15 samt framtidsanalys 3 där batchstorleken är 1. Batchstorlekarna efter punkttången 
som är den sista av de två maskinerna hålls dock oförändrad. En mindre batchstorlek 
förutsätter att maskinerna flyttas ihop och mellanlager och onödiga transporter tas bort. 
Detta är gjort i både framtidsanalys 2 och 3. 
 
Som man kan utläsa i analysen, innebär en förändring av flödet till så som det ser ut i 
Framtidsanalys 2 att 

• Ledtiden minskar med 1,24 % eller 0,2 dagar. 
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• Volvo sparar 958 kr om året i kostnader. 

• Volymvärdet reduceras med 7,30 % vilket motsvarar 22.553 kr. 
• Utav den totala ledtiden är 0,0006514 % värdeskapande.  

 
8.2.4 Framtidsanalys 3 

I framtidsanalys 3 är batchstorleken bara 1 varför ingen buffert bildas mellan 
maskinerna. Istället förutsätts att artikeln ”dras” direkt från punkttången genom ett 
rullband eller liknande anordning. 
 
Som man kan utläsa i analysen, innebär en förändring av flödet till så som det ser ut i 
Framtidsanalys 3 att 

• Ledtiden minskar med 1,37 % eller 0,2 dagar. 
• Volvo sparar 1.114 kr om året i kostnader. 
• Volymvärdet reduceras med 8,04 % vilket motsvarar 24.838 kr. 
• Utav den totala ledtiden är 0,0006523 % värdeskapande. 

 
8.3 Sammanfattning 

Modellen har använts för att analysera A-stolpens produktionsflöde. En nulägesanalys 
gjordes som bland annat visade att produktionsflödet var onödigt långt, innehöll 
omotiverat många artiklar vilket fick som resultat att både ledtider, volymvärde och 
kostnader var omotiverat höga. Analysen visade också att den allra största 
kostnadsposten är kostnader för personal som gör icke värdeskapande moment vid 
maskinerna. En framtidsanalys har gjorts där förbättringar inom ovanstående områden 
visar att man relativt enkelt kan minska den totala ledtiden med 80 %, sänka det totala 
volymvärdet med 70 % samt sänka kostnader med 250.000 kr om året. Dessutom har 
två framtidsanalyser gjorts som visar att minskning av batchstorleken innebär minskad 
total kostnad, ledtid och volymvärde, om än dock marginellt.  
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9.  Diskussion 
Modellens applicering på A-stolpens produktionsflöde är ett sätt att illustrera modellen. 
Diskussionen kring modellen baseras på denna applicering och behandlar både hur den 
ger användaren en övergripande förståelse för flödet, samt en mer ingående förståelse 
för de olika aktiviteternas kostnader och ledtider. Modellens stora användningspotential 
för VLU och andra företag diskuteras. Dessutom anges modellens begränsningar.  
 
9.1 En förståelse för flödets aktiviteter 

Det första som överraskade mig och många andra som tagit del av analysen av A-
stolpen är att dess produktionsflöde är så långt, det vill säga innehåller så många 
aktiviteter som det gör. Sammanlagt innehåller det 28 aktiviteter från dess att artikeln 
kommer in på godsmottagningen till dess att den färdiga artikeln finns hos sidoline. Av 
dessa 28 aktiviteter är det bara 2 stycken som faktiskt skapar värde för kunden: VA-
momenten i de bägge maskinerna. Till och med inom maskinerna så är den absolut 
största delen av arbetet icke-värdeskapande. Relationen mellan värdeskapande och icke-
värdeskapande tid syns tydligt i analysen: den värdeskapande tiden på 9 sekunder utgör 
bara 0,0006433 % av den totala ledtiden på 16,2 dagar. Kostnaderna för de 
värdeskapande aktiviteterna utgör 77 öre av den totala produktionskostnaden på drygt 
13 kr. Vi ser väldigt enkelt att de icke-värdeskapande aktiviteterna både tar enorm tid 
och kostnad i anspråk. Att mäta kostnader på det här sättet har inte gjorts förut med det 
sunda förnuftet säger att förhållandet som finns mellan kostnaderna för VA respektive 
NVA aktiviteter är väldigt dåligt. Att tidsförhållandet är dåligt vet vi eftersom Volvo 
har definierat att det förhållandet ska vara minst 0,05 % för att kunna klassas som 
världsklass, vilket är det man stävar mot att nå. Men hur man än skulle analysera A-
stolpens flöde skulle den siffran vara omöjligt att nå. Artikeln behöver inte mer än 
motsvarade 9 sekunders förädling så för att öka procentsatsen behövs den icke-
värdeskapande tiden reduceras kraftigt. 9 sekunder utgör 0,05 % av 5 timmar. För att 
uppnå världsklass får flödet alltså inte vara längre än 5 timmar. Med en takttid på 14,15 
artiklar i timmen skulle det betyda att flödet inte får innehålla mer än 71 artiklar och att 
hålla en så låg artikelnivå i flödet kan inte anses logiskt men tanke på fluktuationer i 
produktionen. Det kan istället konstateras att den här typen av flöde knappast kan bli 
världsklass, i alla fall inte med dagens upplägg på detaljavdelningen. Naturligtvis kan 
just A-stolpens flöde effektiviseras till att vara i världsklass men det skulle med stor 
säkerhet innebära suboptimeringar. Valet av att följa A-stolpen som artikel byggde inte 
på att det utgör ett huvudflöde på detaljen utan på att det var en av de artiklar som 
ingick i pilotprojektets område. För att kunna optimera flödena även i förhållande till 
andra flöden behövs därför huvudflöden identifieras och förbättringsarbetet börja där.  
 
En diskussion kan istället föras om bedömningen av aktiviteterna som värdeskapande 
eller inte värde-skapande. Hela 98 % av ledtiden utgörs av aktiviteter tillhörande 
avdelning nummer 9110 vilken är den interna logistikavdelningen. Den långa 
produktionskedjan kan förklaras med det mycket stora antalet produktionsflöden av 
olika artiklar som finns på detaljavdelningen vilket försvårar helhetssynen på alla 
flöden. Det kan göra att mindre flöden ”glöms bort”. Dessutom är inte verksamheten 
organiserad utifrån flöden utan funktioner vilket gör att ingen ansvarar för flödena. Det 
finns dock ytterligare en förklaring. Sedan VPS började implementeras på VLU har det 
interna logistikarbetet, däribland truckkörning, ompackning och kitning ökat. Vi ser det 
i A-stolpens flöde också; av flödets totala ledtid svarar produktionsavdelningens 
aktiviteter för mindre än 2 % av den totala ledtiden men för hela 80 % av den totala 
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kostnaden i flödet. Att exempelvis kitpacka artiklar skapar kanske inte något direkt 
värde för kunden men är inget slöseri heller. VSM är en metod som vuxit fram ur 
produktion och i lean-anda ska huvudprocesser identifieras och stödjande funktioner ska 
agera för att stötta produktionen. På detta tvärfunktionella vis ger VSMCC-modellen en 
bild över flöden som inte bara utgörs av produktion utan även stödjande aktiviteter 
såsom logistik. Dock är VSM-delen av modellen mycket hård i bedömningen av vad 
som är värdeskapande tid och inte. Det kan säkerligen kännas dråpligt för någon som 
arbetar inom flödet som maskinoperatör, truckförare eller lagerarbetare att höra att sitt 
arbete inte fyller någon funktion. Det är viktigt att ha i åtanke att man oftast måste ha 
buffertar i form av lager för att skydda sig mot fluktuationer i produktionen eller att man 
har valt att kitpacka artiklar eftersom det gynnar den interna kunden. Dessa aktiviteter 
ses i analysen bara som onödiga kostnader och slöseri men fyller i nuläget viktiga 
funktioner.    
 
9.2 En förståelse för ledtider, volymvärde och kostnader  

Något annat man slås tidigt av i analysen är de rödmarkerade fälten. Gällande ledtider 
ser vi direkt att det ur förbättringssynpunkt finns ”lågt hängande frukter att plocka” i 
form av om inte två så åtminstone ett stort förråd. De bägge förråden utgör tillsammans 
över 90 % av den totala ledtiden och de uppfyller med råge kriteriet för rödmarkering 
som ligger på 10 % av den totala ledtiden. De som driver förändringen kan alltså väldigt 
enkelt se var man bör lägga resurser för att korta ledtiden. Eftersom artiklar som ligger i 
förråd inte är aktiva utan passiva finns risken för att de glöms bort och får ligga länge. 
Detta leder både till långa ledtider men också stor bindning av kapital med de kostnader 
som det för med sig. Vi kan med hjälp av de röda fälten också se att volymvärdena är 
för stora i de två lagren. Att lagern driver både ledtid och volymvärde beror på att det 
helt enkelt ligger för många artiklar i dem. Genom minskning av antalet artiklar i det 
första förrådet från 2850 stycken till 450 har volymvärdet minskats från 140.000 kr till 
22.000 kr samtidigt som ledtiden har sjunkit från 11,4 dagar till 1,8 dagar. Med sådana 
väldiga reduceringar tror man lätt att reduceringen av kostnaderna för kapitalbindning 
också skulle vara stor. Dock är denna minskning mindre än vad jag kunnat föreställa 
mig. Kostnaderna för kapitalbindning sjönk från 10,9 öre 1,7 öre. I faktiska siffror utgör 
alltså kostnaderna för kapitalbindning inga nämnvärda summor. Dock är det viktigt att 
komma ihåg att kostnaderna bara är styckeskostnader och att A-stolpen bara är en av 
många artiklar. Den totala summan för hur mycket Volvo betalar för kapitalbindning 
per år utgör cirka 7 % av det totala volymvärdet vilket om man summerar det säkerligen 
blir mycket stort. 
 
Den dramatiska förbättringen av ledtider och volymvärde som minskningen av 
lagernivåer i de stora förråden utgjorde kan också jämföras med resultaten av 
minskningen av batchstorlekar i framtidsanalys 2 och 3 som var mycket blygsamma. 
Ledtiden minskade med maximalt 2 % och de årliga kostnadsbesparingarna låg på 
30.000 kr. Vi ser alltså att minskade batchstorlekar har en liten effekt på A-stolpens 
flöde i jämförelse med andra typer av förbättringar. Det betyder visserligen inte att det 
är så för alla flöden. Kortare flöden med stora batchstorlekar och relativt låga 
lagernivåer bör tjäna mer på sänkningar av batchstorlekar, i alla fall ur 
ledtidsperspektiv.  
 
De rödmarkerade kostnaderna är mycket intressanta. Vi ser direkt att det är två likadana 
aktiviteter som driver de stora kostnaderna; personalkostnaden för de icke-
värdeskapande momenten i de två maskinerna. Tillsammans utgör de över 80 % av den 
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totala kostnaden eller över 10 kr av den totala kostnaden på drygt 13 kr. Självklart utgör 
dessa moment slöseri som behöver minimeras. Om den eller de som gör den här typen 
av analys måste prioritera var man ska lägga ner resurser för förbättring av flödet, 
kommer resurserna att läggas på att antingen sänka antal artiklar i flödet eller försöka 
minska NVA-tiden i maskinerna, beroende på målet med effektiviseringen. Det som 
VSMCC-modellen gör är att visa vilka alternativ som finns, sedan är det upp till 
användaren att besluta hur förbättringsarbetet ska ske.   
 
9.3 Modellens fördel: kostnadsdimensionen 

Om ovanstående analyser hade gjorts med hjälp av bara en VSM hade ett helt annat 
resultat erhållits, eller rättare sagt hade bara delar av ovanstående resultat erhållits 
nämligen ledtidsdimensionen. Användaren hade fokuserat på att minska antal artiklar i 
flödet eftersom de två lagren tillsammans svarar för så stor andel av den totala ledtiden. 
Detta är naturligt då VSM är till för ledtidsanalys. Det råder inget tvivel om att det är 
bra att sänka antalet artiklar i flödet, det leder till minskat volymvärde, minskad 
kapitalbindning, frigörande av lageryta samt sänkning av andra kostnader såsom 
hanteringskostnader. Dock hade hela kostnadsperspektivet missats. VSM:en hade inte 
beaktat de förhållandevis futtiga 46 respektive 77 sekunder som de både NVA-
momenten i maskinerna utgör. Därmed hade man gått miste om stora potentiella 
kostnadsreduceringar. Med hjälp av kostnadsdimensionen i VSMCC-verktyget kan vi se 
att just dessa tider sammantaget svarar för hela 80 % av artikelns totala 
produktionskostnad. 80 % är så pass mycket att det kan anses vara en grov förenkling 
att bara se till ledtider då flöden analyseras. I modellen kan vi också mer generellt se att 
det är personalkostnader som utgör den allra största kostnadsposten med nästan 94 % av 
den totala kostnaden. Det bör därför ligga i VLU:s intresse att dess anställda verkligen 
arbetar med rätt saker så att deras tid inte slösas på onödiga saker som bara kostar 
pengar. Ett effektivt flöde är ett flöde som skapar så stort värde för kunden som möjligt, 
och är kunden inte beredd att betala för ett alltför högt pris kommer intäkterna helt 
enkelt inte att överstiga kostnaderna. På grund av Volvo Lastvagnars svaga ekonomiska 
resultat under den senaste finanskrisen var det många som blev varslade vid VLU. 
Företagsledningen och IF Metall förhandlade fram sänkt arbetstid och åtföljande 
löneminskning för att rädda omkring 320 personer för att bli varslade i maj 2009 men 
sammanlagt varslades nästan hälften av VLU:s dåvarande 2250 anställda under loppet 
av ett år (Svenska Dagbladet, 2009 och Euroinvestor, 2009). Så stora varsel visar på det 
starka förhållandet mellan ett företags resultat och hur mycket personal det kan ha. Det 
bör alltså ligga i både företagets och de anställdas intressen att slöserier såsom onödigt 
arbete minimeras.  
 
En stor fördel med att modellen visar styckeskostnad istället för total kostnad i flödet 
kan vi se då vi förändrar batchstorlekar. Lean strävar ju mot minimering av antalet 
artiklar i flödet och enstycksflöde är idealet. I jämförelsen mellan batchstorleker i 
nulägesanalysen, framtidsanalys 2 och framtidsanalys 3 erhölls bara positiva resultat 
eftersom den delen av flödet där batchstorlekarna förändrades inte innehöll några 
transporter. Det positiva resultatet berodde på att färre artiklar väntade på att bli 
producerade vilket innebar kortade ledtider i PIA-lagret i framtidsanalys 2 och inga 
mellanlager alls i framtidsanalys 3. Transporterna slapp vi eftersom maskinerna 
flyttades närmare varandra och transporten mellan dem löstes med ett rullband. Det 
bästa exemplet på enstycksflöde är det löpande bandet där produkterna flyttas 
automatiskt och helt utan mänsklig inblandning mellan maskinerna. Den bästa 
lösningen i det här fallet var dock rullband. Om maskinerna hade varit längre ifrån 
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varandra eller om vi behållit de låga batchstorlekarna ända fram till kund i de bägge 
framtidsanalyserna skulle vi dock behövt räkna med ökade transportkostnader. Om vi 
transporterar färre artiklar åt gången innebär det att transporterna behöver gå oftare. 
Som exempel på sambandet mellan transportfrekvens och styckeskostnad kan en av de 
sista transporterna i nulägesanalysen utgöra. Det är en transport med skjutstativtruck 
som hämtar gods från avlämningsplatsen och lämnar det i förrådet. Sträckan tar 40 
sekunder att köra och kostar totalt 4,0 kr vilket består av en personalkostnad på 3,4 kr 
och en truckkostnad på 0,5 kr. Storleken på batchen är 100 artiklar, vilken är siffran 
som kostnaden för transporten delas med för att erhålla styckeskostnaden som då blir 4 
öre. Detta betyder att när batchstorleken är 100, kostar transporten 4 öre per artikel. Om 
vi skulle sänka storleken till 20 artiklar så förändrar det ju inte transportens totala 
kostnad vilken fortfarande är 4,0 kr. Dock blir styckeskostnaden hela 20 öre eftersom vi 
delar totalkostnaden med 20 artiklar istället för 100. Om modellen istället för 
styckeskostnad hade beräknat total kostnad i flödet hade denna högre kostnad inte 
märkts. Denna aspekt är väldigt viktig för att modellen ska återge en så korrekt bild av 
verkligheten som möjligt. Hade ingen hänsyn tagits till höjda transportkostnader vid 
minskning av batchstorlekar hade transportkostnaderna kunna stiga snabbt. På VLU har 
logistikavdelningen vuxit sedan man implementerat VPS och en farhåga som finns är 
just de ökade kostnaderna som materialhantering för med sig. Med hjälp av VSMCC-
modellen kan man lättare göra avvägningen mellan batchstorlekar och 
transportfrekvenser.    
 
9.4 Modellens möjligheter 

Det kan konstateras att kostnadsberäkning ur flödesperspektiv är något som ligger i 
tiden hos Volvo. Volvo styr som tidigare nämnt verksamheten genom så kallade 
moduler. VSM är en modul i sig men nytt för 2011 är att VSM istället för att vara en 
egen modul istället ska integreras i en ny modul, kallad Prioritization. Den ska användas 
för att prioritera förbättringsförslag på ett mer sofistikerat sätt än vad som kan 
åstadkommas med hjälp av VSM. VSM ingår som en dimension av tre stycken i 
modulen. Den andra dimensionen är benchmarking och innebär att Volvo ska jämföra 
sina nyckeltal med nyckeltal för andra företag och Volvo-verksamheter. Den tredje 
dimensionen är en kostnadsberäkning som ska göras utifrån flödet, vilken blir mer 
avancerad ju högre ”poäng” man vill ha. En del av kostnadsberäkningen baseras på en 
av matriserna inom Cost Deployment som presenterats i detta arbete genom artikeln av 
Yamashina och Kubo (2002, s. 4077-4091). Hela deras modell finns dessutom som 
modul på prov inom vissa delar av Volvo. Den är en betydligt mer avancerad metod att 
beräkna kostnader än den som presenteras i detta arbete och det är med säkerhet busines 
controllers som kommer att behöva ansvara för och arbeta med cost deployment. Det 
gör att modellen kan användas och förstås av betydligt färre intressenter än modellen 
som presenterats i detta arbete. VSMCC-modellen kan med fördel användas för att göra 
kostnadsanalysen i Prioritization-modulen om inte vid de högre poängnivåerna så vid de 
lägre. Den kan framför allt användas för att erhålla en förståelse för hur en 
kostnadsdimension kan adderas direkt på en VSM, sedan kan mer avancerade 
beräkningar och analyser av kostnaderna göras utifrån modellen. Systemet med att 
använda sig av moduler som mäts och följs upp är ett sätt för Volvos ledning att styra 
verksamheten uppifrån. Men behovet av en modell som VSMCC-modellen verkar 
finnas oavsett styrverktyg. Detta kan hävdas på grund av att uppdraget att skriva denna 
uppsats springer utifrån ett faktiskt behov av att mäta kostnader som fanns på VLU trots 
att de ej använder sig av prioritization-modulen än. Uppskattningsvis har modellen 
presenterats muntligt för sammanlagt 50 personer på VLU vid 4 olika tillfällen. 
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Dessutom har den presenterats för M. D. Silva som är VPS-koordinator på GM i 
Göteborg. Uppskattningsvis har 30 personer varit aktiva i diskussioner kring modellen 
där alla varit överens om fördelen med modellen. Åsikterna har inte varit lika 
samstämmiga om exakt hur modellen bör utformas och vad den ska innehålla då dess 
intressenter har olika intresseområden men principen att beräkna kostnader utifrån en 
VSM verkar många tycka är bra. Modellen har vidare fått stor uppmärksamhet i VLU:s 
tidning ”Hytten” (2011, s. 19) där man bland annat kan läsa att  
 
”Att göra en nulägesanalys är ett bra sätt för att få en helhetsförståelse för hur flödet ser ut, hur lång tid 
det tar och vad det kostar. Poängen är att man sedan kan använda modellen för att göra framtidslägen och 
se hur kostnader förändras om man exempelvis börjar kit-packa en artikel, minskar lager eller ändrar 
batchstorlekar”. 
 
”Modellen med de VPS-principer som den vilar på har också en enorm potential för att skapa en 
tvärfunktionell förståelse för materialflöden och förbättringsmöjligheter som är länkade till dem. Det är 
därför ett taktiskt verktyg som kan hjälpa chefer att koppla affärsmål till operationella aktiviteter samt 
prioritera handlingsalternativ och investeringar”  
 
Något som varit mycket roligt är att olika typer av appliceringsområden har hittats för 
modellen. Den är bland annat aktuell för att användas för planering av extern logistik 
och huruvida lager ska ägas av Volvo eller av leverantörer, var lagern ska ligga 
geografiskt och hur stora de ska vara.       
 
Dessa typer av utmaningar är på intet sätt unika för Volvo; matrisorganisationer eller 
organisationer som går från en tydligt funktionsorienterad verksamhet till att arbeta i 
flöden är vanligt. Detta märks inte minst på hur mycket svenska företag arbetar i 
projektform. Modellen kan naturligtvis användas av andra företag än Volvo, det 
behöver inte heller vara producerande företag som använder den. Lean har spritt sig till 
mer tjänstebaserade företag såsom Statoil och till sjukvården, där den grundläggande 
utvecklingen är den samma: att identifiera huvudprocesser och minimera slöseri. Alla 
typer av processer kan kartläggas med hjälp av VSMCC-modellen, även administrativa. 
Det som behövs är symboler för nya aktiviteter såsom ”möte” eller ”mailskrivande” och 
identifiera vilka kostnader som är drivande för den aktuella processen. Detta kan vara 
svårare i administrativa processer då de kostnaderna knappast utgörs av kostnader för 
truck, emballage och kapitalbindning utan mer indirekta kostnader såsom lokaler och it-
utrustning. Personalkostnaden är dock fortfarande en direkt och viktig kostnad och det 
vore intressant att analysera handläggningsflöden inom exempelvis sjukvården, både ur 
ett ledtids- och ett kostnadsperspektiv.  
 
Det som är speciellt med VSMCC-modellen är att den just är flödesbaserad. Tidigare 
har diskuterats hur organisationer som gått från att vara funktionellt indelade till att vara 
matrisorganisationer kan ha problem med otydlig ansvarsfördelning vilket bland annat 
kan leda till tvetydighet kring resurser och underminering av funktionella chefers 
auktoritet. Det är därför långtifrån givet att det i verksamheten som använder VSMCC-
modellen finns tydliga processägare med ordentliga mandat att driva förändringsarbete. 
Det är då av största vikt att de får organisatoriskt stöd för arbetet uppifrån i 
organisationen. En av de viktigaste funktionerna för att få detta är de sammanställande 
grafer och kostnadssummeringar som finns i modellen. Den årliga kostnadsbesparingen 
är kanske den bästa uppgiften som en ledningsgrupp behöver ta del av för att de ska ge 
förändringsagenterna fortsatt förtroende, mandat och resurser. Om det kan visas att man 
genom att driva en viss typ av förändring kan göra en exakt årlig kostnadsbesparing 
ökar möjligheten för att förändringsarbetet ska kunna genomföras. På så vis är verktyget 
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strategiskt. Förändringsarbetet som görs är taktiskt och förståelsen för flödets 
uppbyggnad och fördelning av ledtider och kostnader är i allra högsta grad operationellt 
och alla inkluderade i flödet såsom operatörer, truckförare och logistiker skulle tjäna på 
en förståelse av flödet för att förstå varför och hur det bör förändras.   
 
9.5 Modellens begränsningar 

Då modeller alltid utgör teoretiska avbildningar av en komplex och föränderlig 
verklighet finns det alltid begränsningar i modellen som bör beaktas. VSMCC-modellen 
är naturligtvis inget undantag. Till att börja med så är kostnaderna i modellen rent 
teoretiska. Bara för att man enligt modellen sparar motsvarande 30 sekunder av en 
operatörs arbetstid betyder det naturligtvis inte att kostnaderna automatiskt går ner. Det 
som händer är att den tiden frigörs så att operatören kan göra någonting annat. Det är 
upp till organisationen att ta till vara på den värdefulla tid som de anställda är på sitt 
arbete. På andra enheter inom Volvo Lastvagnar där man har kommit längre i VPS-
implementeringen än vad man gjort i Umeå har man som system att operatörernas 
arbete läggs om så att någon eller några succesivt frigörs för att bli så kallade 
förbättringsagenter. Deras arbetsuppgifter består då i att ytterligare utveckla 
verksamheten så att fler slöserier identifieras och minimeras. Syftet med tids- och 
kostnadsbesparingar som VPS eller lean för med sig är således inte att rationalisera bort 
människor men resultatet av ett bra leanarbete kan vara att man inte behöver nyanställa 
lika många som man annars hade behövt göra när man ölar produktionen.  
 
Beräkningarna av emballagekostnaderna är en annan svår fråga. I exemplet A-stolpe såg 
vi en reducering av emballagekostnader då det stora förrådet i sänktes från att innehålla 
2850 stycken A-stolpar i nuläget till att innehålla 450 stycken i framtidsanalys 1. 
Emballagen är av typen standardpall med 2 kragar. I och med att antalet emballage 
minskade från 19 stycken som stod i 275 h till 3 stycken som bara behövde stå i 43 
timmar så sänktes emballagekostnaderna per artikel från 24,6 öre till 3,9 öre. 
Emballagekostnaderna består ju av två delar: hyra för själva emballaget samt hyra för 
den yta som emballaget tar upp. Den sistnämnda hyran är direkt proportionerlig mot 
antal emballage och emballagens storlek då den beräknas per m2. I verkligheten står 
emballagen staplade på varandra i ställage och kostnaderna för dem är således 
egentligen lägre än vad som skildras i modellen. Speciellt när det som i fallet ovan 
handlar om många emballage. 
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10. Slutsatser och rekommendationer  
I detta avslutande kapitel dras slutsatser utifrån arbetet och rekommendationer görs. 
Dessutom diskuteras kort modellens bidrag samt ges förslag på framtida forskning. 
Avslutningsvis diskuteras studiens sanningskriterier validitet och reliabilitet. 
 
10.1 Slutsatser  

De slutsatser som kan dras är följande: 
• Analysen av ett produktionsflöde visar en mer trovärdig och komplex bild av 

verkligheten om den både tar hänsyn till analys av ledtid och kostnader än om 
den bara innehåller ledtid. 

• Flödesbaserade kostnadsberäkningar kan hjälpa Volvo och andra företag att 
sänka sina kostnader.  

• Modellens funktioner gör att det är enkelt att analysera flödet, se var de ”lågt 
hängande frukterna” finns och därmed kunna prioritera förbättringsinsatserna. 

• I och med att kostnaderna i modellen beräknas per artikel, utgör modellen ett 
utmärkt underlag för avvägning mellan batchstorlek och transportfrekvens. 
  

10.2 Rekommendationer 

Följande rekommendationer ges till Volvo lastvagnar i Umeå eller andra företag som 
vill använda modellen: 

• Välj ut och analysera huvudflöden där förbättringar kan göras av flödet utan att 
det påverkar andra flöden negativt genom att suboptimeringar uppkommer. 

• Arbeta i tvärfunktionella team. Ju fler intressenter med olika bakgrund som är 
involverade i analysarbetet desto större är sannolikheten att viktiga aspekter tas 
med. 

• Säkra ordentligt mandat för förbättringsarbetet om det inte redan finns. Ett sätt 
att göra detta på är att göra analyserna grundligt och presentera årlig 
kostnadsbesparing för ledningsgrupp eller motsvarande beslutande organ. Finns 
inget mandat och resurser till förbättringsarbete, kommer arbetet att sluta på 
analysstadiet.  

• Sprid modellen! Att förbättra flöden är modellens direkta syfte men ett kanske 
ännu viktigare bidrag som modellen kan utgöra är att den kan hjälpa till att öka 
förståelsen för sambanden mellan olika aktiviteter, dess ledtider och kostnader. 
Att förstå ett konceptuellt begrepp som ”flöde” kan vara svårt men med hjälp av 
VSMCC-modellen kan flöden förstås lättare.   

 
10.3 Modellens bidrag 

I en företagsekonomisk utveckling utgör det tvärfunktionella perspektivet en viktig 
strömning mot den klassiska funktionsuppdelningen. För att underlätta förståelsen för 
processers och flödens innehåll behövs lämpliga analysverktyg som beaktar relevanta 
parametrar. Den modell som framtagits i detta arbete är ett sådant verktyg. Modellen är 
praktiskt utformad men visar i sin enkelhet relevansen av att ha ett flödesperspektiv vid 
kostnadskalkylering. Just användbarheten och dess konsekvens att många intressenter 
kan förstå och använda sig av modellen är dess största praktiska bidrag. Det teoretiska 
bidraget består främst av en fördjupad förståelse för sambandet mellan ett värdeflödes 
ingående aktiviteter, dess ledtid och dess kostnader.   
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10.4 Förslag på fortsatt forskning 

Arbetet med framtagandet av modellen har i huvudsak varit kvalitativt och bestått av att 
identifiera relevanta beståndsdelar till modellen samt hur de hänger samman. Som ett 
nästa steg hade det varit intressant att använda mer kvantitativa analysmetoder för att 
säkerställa modellens validitet. Dessutom kan statistiska analyser användas för att 
analysera olika variablers påverkan på total ledtid, volymvärde och kostnader i flöden. I 
de analyser som gjorts såg man exempelvis att antal artiklar i lager hade mycket stor 
påverkan på ledtid men mindre påverkan på kostnader. Dessutom såg man att 
skillnaderna mellan batchstorlekars effekter var mycket små.  
 
Det vore intressant att använda modellen för att analysera andra typer av flöden. 
Exempelvis ska jag med spänning följa utvecklingen av modellens användande i 
kostnadsanalyseringen av extern logistikhantering vid Volvo, då man på så vis lägger 
ännu en bit till det pussel som värdesystemet utgör. De stora riskerna för suboptimering 
inom funktionellt orienterade organisationer kan inte bara ses inom utan även mellan 
flöden. I linje med systemteoretiskt tänk eller Porter’s värdeflödessystem (Porter, 1985, 
s. 34) vet man att flöden är beroende varandra. Å ena sidan har man vunnit något då 
man ser ett produktionsflöde som ett resultat av gemensamma arbetsinsatser men även 
detta flöde har sina begränsningar. I exemplet A-stolpe tas ingen hänsyn till 
leverantören Olovströms flöde eller kundernas flöden trots att kunderna är interna. Med 
detta tänkt spelar det ingen roll om leverantörer och kunder är interna eller externa. 
Toyota har exempelvis arbetat mycket med sina leverantörs- och kundrelationer för att 
optimeras deras flöden och på så sätt gynnas de allihop.   
 
10.5 Validitet  

Kraven på att definitioner ska överensstämma med teori är inte lika höga för 
beskrivningen av ett system som inom forskning gjort utefter det analytiska synsättet. 
Detta eftersom systemmodellens innehåll beror på användarna och det viktigaste är att 
de samt den som skapar modellen anser att definitionerna är riktiga och väsentliga. 
Detta betyder också att generaliserbarheten kan bli låg (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 251). 
Det man skulle kunna göra är att anlita externa experter för att avgöra validiteten hos 
modellen men på grund av studiens begränsade omfattning görs inte detta. Definitionen 
av en expert låter jag vara osagd men i skrivandets stund har modellen presenteras för 
flertalet anställda på VLU, logistikavdelningens tjänstemän, ledningsgruppen, 
pilotprojektgruppen och två av de som bär det största ansvaret för VPS på Volvo 
Lastvagnar. Feedback har tagits in allteftersom och samtliga som har gett mig feedback 
har tyckt att modellen varit bra. Dessutom har jag fått positiv och konstruktiv feedback 
från två VPS-konsulter som arbetar i Volvos globala organisation. Modellen har redan 
börjat spridas globalt i organisationen. Då det är användarna som är avgörande för 
modellens validitet kan den därmed bedömas vara god. 
 
För att få en så god validitet som möjligt har förhållandevis lång tid lagts på att fråga 
olika anställda på VLU liknande frågor för att på så sätt hitta precis rätt personer för att 
ge bra svar. Jag har spenderat relativt långt tid i den miljö som modellen speglar vilket 
utgör en grund för god validitet enligt Arbnor och Bjerke (1994, s. 251). Anställda som 
bidragit med fakta till modellen har varit väldigt kunniga och rutinerade och bedöms 
inte utgöra större felkällor än vad den mänskliga faktorn gör. Validiteten hos data som 
tagits från datasystem kan naturligtvis ifrågasättas. Risken för fel minskades genom att 
jag manuellt inventerade några av de lagersaldon som togs från systemet Rumba. Då 
dessa stämde bedömde jag att Rumbas tillförlitlighet var god.  
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En kritik som kan riktas mot VSM som verktyg är att den är relativt enkel och beskriver 
en produktion utan hänseende till fluktuationer i produktionen (Braglia, Frosolin 
och Zammori, 2009, s. 435 - 453). Kartläggningen som görs på ett artikelflöde utgör en 
nulägesanalys som i största möjliga mån representerar ett normalläge, men det har i 
VLU:s fall varit mycket svårt att bedöma vad som är ett normalläge. Flödet som 
analyserats har tre kunder vilkas sammanlagda behov styr produktionen. Då deras 
behov inte är regelbundet är det mycket svårt att bedöma vad ett normalläge är. 
 
10.6 Reliabilitet  

I analysen av en systemmodells mätresultat anses inte reliabiliteten spela en alltför stor 
roll eftersom fokus ligger på hur resultaten används och inte hur de togs fram samtidigt 
som det är användarna själva som avgör om resultatet är trovärdigt eller inte (Arbnor & 
Bjerke, 1994, s. 248). Det finns naturligtvis andra flödesanalysverktyg än Value Stream 
Mapping men mot bakgrund av diskussionen som förs kring detta i litteraturöversikten 
finns inget ett verktyg som är bättre lämpat för just den här modellen.  
 
I ritandet av VSM-delen av modellen har figurer använts som redan finns på VLU. De, 
liksom tillvägagångssättet är det samma som beskrivs av Rother och Shook (2001). Då 
mycket forskning visar att VSM är ett bra verktyg för att illustrera flöden, kan det antas 
ha hög reliabilitet (Se bland andra Arbulu, Tommelein, Walsh & Hershauer, 2003, s. 
161-171; Huang & Liu, 2005, s. 2553-2575; James, 2006, s. 26-31; Seth & Gupta, 2005, 
s. 44-59; Singh & Sharma, 2009, s. 58 - 68; Sullivan, McDonald & Van Aken, 2002, s. 
255-265).   
 
Något som är intressant med en tvärsnittsanalys av det slaget som VSMCC är, är att den 
speglar en ögonblicksbild av en verklighet som är föränderligt. Det föränderliga beror 
delvis på naturliga fluktuationer i produktionen men framförallt på det 
förändringsarbete som sker på VLU. Förbättringar av A-stolpens flöde har redan gjorts 
trots att dess nulägesanalys speglar ett läge som bara ligger någon månad tillbaka i 
tiden. Om studien hade replikerats hade alltså samma resultat inte kunnat erhållas. 
Däremot är det troligt att andra hade erhållit liknande resultat som mig om de gjort en 
liknande mätning under liknande förutsättningar som jag hade. Dock görs den 
bedömningen att arbetets slutsatser hade varit de samma. 
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Bilaga 1:  Nulägesanalys

TT= 14,15

3 ggr/vecka

Var 30:e min

!"##$% &'()#*'+,$#% Buffert PIA Buffert PIA Yta detaljen -.+/01*1,23+'(2 !"##$% Buffert Kityta PIA Buffert Sidoline 0,0 %,#45.*+6)(5/# 0,00%

kr 0 .*+6)(5/# 0,00%

kr 0 .*+6)(5/# 0,00%

0,0006433% till 0,0006433%

Antal artiklar 300 2850 0 150 1 149 100 1 99 0 100 800 194 1 11 34

Faktisk VA= 9 s

tid 43 60 189 11,4 3 30 26 6 9 46 4 124 10 60 1 77 5 135 7 20 79 30 40 3,2 15 0,78 7 77 18 43 NVA= !"#$ dgr

s min s dgr h min s h s s s min s min s s s min s min s min s dgr min dgr s s min min

VA/NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA VA NVA NVA NVA NVA NVA VA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA

Ekonomisk

tid (h) 0,012 1,000 0,053 274,699 0,014 0,500 0,007 6,000 0,003 0,013 0,001 2,069 0,003 1,000 0,000 0,021 0,001 2,255 0,002 0,333 0,022 0,500 0,011 77,108 0,023 18,699 0,002 0,021 0,300 0,717

20 % av den totala kostnaden

10 % av den totala ledtiden

10

Information
Artikelnummer 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 10953-10 10953-10 10953-10 10953-10 10953-10 10953-10 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 Tidsenheter Activities Embalage

Avdelningsnummer 9110 9110 9110 9110 9110 9110 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9110 9110 9110 9110 9110 9110 9110 9110 9110 9110 s VA S2

Emballage S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 KV KV KV min NVA S3

Antal emballage 2 2 2 19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 1 2 1 1 1 1 h KV

dgr

Totalt

!"#$%&'()* 0 14913 0 141673,5 0 0 0 7456,5 0 49,71 0 8621,537689 0 5786,26691 0 57,8626691 0 10430,64 0 0 0 10536 0 84288 0 20439,84 0 1158,96 0 3582,24 308994,057

Artikelkostnad Totalt VA NVA 9110 9270 9110 9270

Personal 0,012302778 0 0,054075 0 0,02884 0 0,014877778 0 0,00515 3,948333333 0,34333333 0 0,008583333 0 0,000858333 6,60916667 0,42916667 0 0,00600833 0 0,06780833 0 0,03433333 0 0,07107 0 0,00600833 0 0,7725 0 12,4124156 0,7725 11,63991556 1,0469378 11,365 61,26 665,05

Truck 0,002827 0 0,008400 0 0,00448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01053333 0 0,53333333 0 0,01104 0 0 0 0,0231 0 0,59373852 0 0,593738519 0,5937385 0 34,74 0,00 Total årlig
Emballage 0 0,000894 0 0,2455807 0 0 0 0,0054 0 0,0017135 0 0,001876389 0 0,001351 0 0,00288964 0 0,003046505 0 0 0 0,0006755 0 0,104173494 0 0,025262072 0,00026269 0,002234 0 0,024217 0,4195405 0 0,419540498 0,4032995 0,0162 23,60 0,95 kostnad

Kapitalbindning 0 0,000397 0 0,1091057 0 0 0 0,0024 0 0 0 0,000956751 0 0,00046232 0 0 0 0,001898319 0 0 0 0,000420913 0 0,064911915 0 0,015741139 0 0,000018 0 0,000603 0,19689862 0 0,196898619 0,1911981 0,0057 11,19 0,33  (t kr)

Totalt 0,01512963 0,001291 0,062475 0,354686 0,03332 0 0,014877778 0,0077 0,00515 3,950046833 0,34333333 0,00283314 0,008583333 0,00181332 0,000858333 6,612056 0,42916667 0,004944824 0,00600833 0 0,07834167 0,001096413 0,56766667 0,169085 0,08211 0,041003212 0,006271 0,002252 0,795625 0,024820 13,622593 0,772500 12,850093 2,235174 11,387419 130,791200 666,334840 797,13

Ledtider
NVA 388,6027 h

VA 0,0025 h

LT 388,6052 h

VA % 0,000643%

!+(,+-.-(/00-,'(1

23#'4*5+,+#$5

A-stolpe 1095346

Godsmottagning

715'6(*.*()(25682(1'%5/#50)#5/1

95'.5%)(5(8('+'5.8+:0./#%)(

Minskning av LT:

;#+*,5682(1'%2<)23'#*1,=

4790

Total no of parts

6(#.4+-7"50,+)*(-80-7(9:"+50,+)*(-;/(-!<=2!< Kostnader per avdelning

715'6(*.*()(25(*%5/#50)#5/1
715'6(*.*()(25.8+:0./#%)5/#50)#5/1
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Bilaga 2:  Framtidsanalys 1

TT= 14,15

3 ggr/vecka

Var 30:e min

!"##$% Buffert PIA PIA Buffert Kityta PIA Buffert Sidoline 13,0 %&#'()*+,-.(/# 80,41%

kr 285 311 )*+,-.(/# 35,79%

kr 219 914 )*+,-.(/# 71,17%

0,0006433% till 0,003283%

Antal artiklar 300 450 150 1 149 1 99 194 1 11 34

Faktisk VA= 9 s

tid 43 60 189 1,8 3 6 30 4 84 1 50 5 91 60 0,78 7 77 18 43 NVA= !"# dgr

s min s dgr h h s s min s s s min s dgr s s min min

VA/NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA VA NVA NVA NVA VA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA

Ekonomisk

tid (h) 0,012 1,000 0,053 43,373 0,014 6,000 0,008 0,001 1,407 0,000 0,014 0,001 1,513 0,017 18,699 0,002 0,021 0,300 0,717

20 % av den totala kostnaden

10 % av den totala ledtiden

10

Information
Artikelnummer 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 10953-10 10953-10 10953-10 10953-10 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 Tidsenheter Activities Embalage

Avdelningsnummer 9110 9110 9110 9110 9110 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9110 9110 9110 9110 9110 s VA S2

Emballage S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 KV KV KV min NVA S3

Antal emballage 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 h KV

dgr

Totalt

!"#$%&'()* 0 14913 0 22369,5 0 7456,5 49,71 0 8621,53769 0 57,8626691 0 10430,64 0 20439,84 0 1158,96 0 3582,24 89079,7904

Artikelkostnad Totalt VA NVA 9110 9270 9110 9270

Personal 0,012302778 0 0,054075 0 0,02884 0 2,575 0,34333333 0 0,00085833 4,29166667 0,42916667 0 0,0515 0 0,00600833 0 0,7725 0 8,56525111 0,7725 7,792751111 0,8737261 7,692 51,13 450,07

Truck 0,002827 0 0,008400 0 0,00448 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00102778 0 0 0 0,0231 0 0,03985963 0 0,03985963 0,0388319 0,001027778 2,27 0,06

Emballage 0 0,000894 0 0,0387759 0 0,0054 0,0011175 0 0,00127594 0 0,00187639 0 0,00204339 0 0,02526207 0,00026269 0,002234 0 0,024217 0,10332287 0 0,103322873 0,0916457 0,0117 5,36 0,68

Kapitalbindning 0 0,000397 0 0,0172272 0 0,0024 0 0 0,00065059 0 0 0 0,00127326 0 0,01574114 0 0,000018 0 0,000603 0,0382938 0 0,038293798 0,0339868 0,0043 1,99 0,25

Totalt 0,01512963 0,001291 0,062475 0,056003 0,03332 0,0077 2,5761175 0,34333333 0,00192654 0,00085833 4,293543 0,42916667 0,00331665 0,05252778 0,04100321 0,006271 0,002252 0,795625 0,024820 8,746727 0,772500 7,974227 1,038190 7,708537 60,749715 #########

Ledtider
NVA 76,1381 h

VA 0,0025 h

LT 76,1406 h

VA % 0,003283%

+(#,-./0"123.)*(/42/0(5

6"2.#/7(#,-/0"123.)/42/0(5
511,81

1390

!.(3./,/(822/3'(9
01(2,.*)*.-.3(,43.12%(/#(5-#(/1
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01(2,.*)*.-.3()4+65)/#%-(/#(5-#(/1 7(2)(%-.(.4.2+2()4+65)/#%-.

:".123.)*(/;8(/!<=>!< Kostnader per avdelning

891,..$1& Minskning av LT:

:#+*&(,43.12%3;-3<2#*1&=
>-%9?-#*1&(2)()4+65)/#%-=

Total no of parts @A(7(B2#(",2.(C#$1=
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Framtidsanalys 1
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TT= 14,15

3 ggr/vecka

Var 30:e min

!"##$% &'()#*'+,$#% Buffert PIA PIA Yta detaljen -.+/01*1,23+'(2 !"##$% Buffert Kityta PIA Buffert Sidoline 0,2 %,#45.*+6)(5/# 1,24%

kr 31 854 .*+6)(5/# 4,00%

kr 22 553 6#45.*+6)(5/# 7,30%

0,0006433% till 0,0006514%

Antal artiklar 300 2850 0 150 1 14 1 14 0 100 800 194 1 11 34

Faktisk VA= 9 s

tid 43 60 189 11,4 3 30 26 6 9 46 4 12 77 5 19 7 20 79 30 40 3,2 15 0,78 7 77 18 43 NVA= !"#$ dgr

s min s dgr h min s h s s s min s s min s min s min s dgr min dgr s s min min

VA/NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA VA NVA NVA VA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA

Ekonomisk

tid (h) 0,012 1,000 0,053 274,699 0,014 0,500 0,007 6,000 0,003 0,013 0,001 0,194 0,021 0,001 0,319 0,002 0,333 0,022 0,500 0,011 77,108 0,023 18,699 0,002 0,021 0,300 0,717

20 % av den totala kostnaden

10 % av den totala ledtiden

10

Information
Artikelnummer 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 10953-10 10953-10 10953-10 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 Tidsenheter Activities Embalage

Avdelningsnummer 9110 9110 9110 9110 9110 9110 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9110 9110 9110 9110 9110 9110 9110 9110 9110 9110 s VA S2

Emballage S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 KV KV KV min NVA S3

Antal emballage 2 2 2 19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 1 2 1 1 1 1 h KV

dgr

Totalt

!"#$%&'()* 0 14913 0 141673,5 0 0 0 7456,5 0 49,71 0 810,0773668 57,8626691 0 1475,04 0 0 0 10536 0 84288 0 20439,84 0 1158,96 0 3582,24 286440,73

Artikelkostnad Totalt VA NVA 9110 9270 9110 9270

Personal 0,012302778 0 0,054075 0 0,02884 0 0,014877778 0 0,00515 3,948333333 0,34333333 0 6,60916667 0,42916667 0 0,00600833 0 0,06780833 0 0,03433333 0 0,07107 0 0,00600833 0 0,7725 0 12,4029739 0,7725 11,63047389 1,0469378 11,356 61,26 664,50

Truck 0,002827 0 0,008400 0 0,00448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01053333 0 0,00533333 0 0,01104 0 0 0 0,0231 0 0,06573852 0 0,065738519 0,0657385 0 3,85 0,00 Total årlig
Emballage 0 0,000894 0 0,2455807 0 0 0 0,0054 0 0,0017135 0 0,001876389 0,00288964 0 0,000430819 0 0 0 0,0006755 0 0,104173494 0 0,025262072 0,00026269 0,002234 0 0,024217 0,41557381 0 0,415573812 0,4032995 0,0123 23,60 0,72 kostnad

Kapitalbindning 0 0,000397 0 0,1091057 0 0 0 0,0024 0 0 0 8,98961E-05 0 0 0,000268449 0 0 0 0,000420913 0 0,064911915 0 0,015741139 0 0,000018 0 0,000603 0,19393957 0 0,193939572 0,1911981 0,0027 11,19 0,16 (t kr)

Totalt 0,01512963 0,001291 0,062475 0,354686 0,03332 0 0,014877778 0,0077 0,00515 3,950046833 0,34333333 0,001966285 6,612056 0,42916667 0,000699268 0,00600833 0 0,07834167 0,001096413 0,03966667 0,169085 0,08211 0,041003212 0,006271 0,002252 0,795625 0,024820 13,078226 0,772500 12,305726 1,707174 11,371052 99,895280 665,377102 765,27

Ledtider
NVA 383,7885 h

VA 0,0025 h

LT 383,7910 h

VA % 0,000651%

4470

!+(,+-.-(/00-,'(1
715'6(*.*()(25682(1'%5/#50)#5/1

715'6(*.*()(25(*%5/#50)#5/1
715'6(*.*()(25.8+90./#%)5/#50)#5/1 :5'.5%)(5(8('+'5.8+90./#%)(

2"+30,+)*(-4/(-!567!5 Kostnader per avdelning 8(#.9+-:"30,+)*(-;0-:(<

;<16(($1, Minskning av LT:

=#+*,5682(1'%2>)23'#*1,?
@)%<A)#*1,5'.5.8+90./#%)?

Total no of parts B-5:5C'#5"6'(5D#$1?

Godsmottagning Flikvik

Bilaga 3:  Framtidsanalys 2
Framtidsanalys 2
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Olofström

I I

Sidoline, BiW & 
CKD

$
%
&
"
'

!$
!%
!&

!"#$%&'(%)*&+',$#(-$#(

'#&"%$.

$

%

&

"

'

!$

!%

(!!$ (%)$

!"#$%&'(%)*&+',$#(-$#(

'/,$.+"+0

*+,-.+/0-121-13

450+//+36

789:;

<68=>1+/

?@A

!$$B

@A

$B

7>.+/CD62.-2

ProcessEF
ProcessEF Process

EF
ProcessEF



Bilaga 4:  Framtidsanalys 3

TT= 14,15

3 ggr/vecka

Var 30:e min

!"##$% &'()#*'+,$#% Buffert PIA Yta detaljen -.+/01*1,23+'(2 !"##$% Buffert Kityta PIA Buffert Sidoline 0,2 %,#45.*+6)(5/# 1,37%

kr 32 010 .*+6)(5/# 4,02%

kr 24 838 .*+6)(5/# 8,04%

0,0006433% till 0,0006523%

Antal artiklar 300 2850 0 150 1 1 0 0 100 800 194 1 11 34

Faktisk VA= 9 s

tid 43 60 189 11,4 3 30 26 6 9 46 4 1 77 5 0 7 20 79 30 40 3,2 15 0,78 7 77 18 43 NVA= !"#$ dgr

s min s dgr h min s h s s s s s s min s min s min s dgr min dgr s s min min

VA/NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA VA NVA NVA VA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA

Ekonomisk

tid (h) 0,012 1,000 0,053 274,699 0,014 0,500 0,007 6,000 0,003 0,013 0,001 0,000 0,021 0,001 0,000 0,002 0,333 0,022 0,500 0,011 77,108 0,023 18,699 0,002 0,021 0,300 0,717

20 % av den totala kostnaden

10 % av den totala ledtiden

10

Information
Artikelnummer 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 1095348 10953-10 10953-10 10953-10 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 1095346 Tidsenheter Activities Embalage

Avdelningsnummer 9110 9110 9110 9110 9110 9110 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9110 9110 9110 9110 9110 9110 9110 9110 9110 9110 s VA S2

Emballage S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 KV KV KV min NVA S3

Antal emballage 2 2 2 19 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 8 1 2 1 1 1 1 h KV

dgr

Totalt

!"#$%&'()* 0 14913 0 141673,5 0 0 0 7456,5 0 49,71 0 0 57,8626691 0 0 0 0 0 10536 0 84288 0 20439,84 0 1158,96 0 3582,24 284155,613

Artikelkostnad Totalt VA NVA 9110 9270 9110 9270

Personal 0,012302778 0 0,054075 0 0,02884 0 0,014877778 0 0,00515 3,948333333 0,34333333 0 6,60916667 0,42916667 0 0,00600833 0 0,06780833 0 0,03433333 0 0,07107 0 0,00600833 0 0,7725 0 12,4029739 0,7725 11,63047389 1,0469378 11,356 61,26 664,50

Truck 0,002827 0 0,008400 0 0,00448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01053333 0 0,00533333 0 0,01104 0 0 0 0,0231 0 0,06573852 0 0,065738519 0,0657385 0 3,85 0,00 Total årlig
Emballage 0 0,000894 0 0,2455807 0 0 0 0,0054 0 0,0017135 0 0 0,00288964 0 0 0 0 0 0,0006755 0 0,104173494 0 0,025262072 0,00026269 0,002234 0 0,024217 0,4132666 0 0,413266605 0,4032995 0,0100 23,60 0,58 kostnad

Kapitalbindning 0 0,000397 0 0,1091057 0 0 0 0,0024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000420913 0 0,064911915 0 0,015741139 0 0,000018 0 0,000603 0,19358123 0 0,193581227 0,1911981 0,0024 11,19 0,14 (t kr)

Totalt 0,01512963 0,001291 0,062475 0,354686 0,03332 0 0,014877778 0,0077 0,00515 3,950046833 0,34333333 0 6,612056 0,42916667 0 0,00600833 0 0,07834167 0,001096413 0,03966667 0,169085 0,08211 0,041003212 0,006271 0,002252 0,795625 0,024820 13,075560 0,772500 12,303060 1,707174 11,368386 99,895280 665,221127 765,12

Ledtider
NVA 383,2755 h

VA 0,0025 h

LT 383,2780 h

VA % 0,000652%

4442

!+(,+-.-(/00-,'(1
715'6(*.*()(25682(1'%5/#50)#5/1

715'6(*.*()(25(*%5/#50)#5/1
715'6(*.*()(25.8+90./#%)5/#50)#5/1 :5'.5%)(5(8('+'5.8+90./#%)(

2"+30,+)*(-4/(-!567!5 Kostnader per avdelning 8(#.9+-:"30,+)*(-;0-:(<

Minskning av LT:

;#+*,5682(1'%2<)23'#*1,=
>)%?@)#*1,5'.5.8+90./#%)=

Total no of parts A-5:5B'#5"6'(5C#$1=
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Introduction 

Value Stream Mapping (VSM) is one of the most important tools used to implement 

VPS. This model complements the VSM with a cost dimension and thereby the 

Prioritizing module is supported.  

 

The Value Stream Mapping Cost Calculation tool (VSMCC-tool) has a number of 

application areas for different stakeholders: 

- Managers (production, logistics, engineering, finance): Define focus areas for 

improvements and investments in continuous improvement linked to business and cost 

reduction targets in the yearly business plan. VSMCC has a tactical focus, helping to 

make the link between strategic business targets and operational activities.  

- Engineers (logistic and process): Define focus areas for improvement of the value 

stream based on both lead times and cost reduction. The tool can for example show the 

effects of batch size reduction, inventory reduction and reduction of non-value added 

movements.  

- Supervisors (logistics and production): Deepen their understanding of how the different 

activities within the value stream relate to one another and how the activities generate 

lead times and costs for continuous improvements.  

 

This manual will first give some prerequisites for the tool and then guide the reader in 

how to use it in 8 steps. 

 

Prerequisites 
The tool is designed to measure and show the results of making changes within a 

production flow. A current state analysis of a product is first made in Excel, which then 

can be copied into new tabs as future states which easily can be modified for different 

scenarios. The tool is based on a VSM showing lead times of the different activities 

within the value stream. Costs are derived from each activity, and the tool will show 

lead-time, costs and volume value for each activity and for the total flow. In order to 

minimize errors, only direct costs are being considered. Indirect costs, such as costs for 

machinery, computer systems, salaries of white collar, supervisors and other support 

functions are not included. 

 

Costs are calculated per part by multiplying the numbers of hours the different activities 

take with the costs per hour. The different costs are costs for staff, forklifts, embalage 

and tied up capital. Since the costs are calculated per part, costs for example tied up 

capital may seem negligible but then one should not forget that we have costs all hours 

of the day, all year round and that we produce much more than ONE part of ONE 

article. 
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The tool is created in excel and the data for cost calculation is for practical and 

pedagogic reasons put in a second tab called the data-tab. The VSM symbols are also 

attached in one tab. For pedagogic reasons, the file already contains data for an article 

including a present state and one future state. Once the tool is understood, the data 

have to be changed to the data of the real production flow being analyzed. 

 

Since the tool is a model based on reality it has its limitations. It is based on the 

assumptions that the production flow is stable and even. There are no breakdowns in 

the machinery, no shortenings of material and therefore no idle times. Costs and lead-

time for these kinds of events are simply not in the model. Further!" #$%"&'(%)"('%*+,#"

consider the frequency of transports. If we for example lower the batch size in one 

future state, we have to make a manual calculation of the extra costs that more frequent 

transports will generate.   
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1 Preparations 

A working group has to be created, preferable a cross-functional team composed of 

Production, Engineering, Logistics and Finance. The group has to define goals with the 

analyzing process and set an agenda. 

 

An article to be followed has to be decided. The decision can be based on a number of 

reasons, for example  

- It is a frequent made article with a high demand 

- The article is expensive 

- The production of the article is estimated to be expensive 

- The production flow is complex 

- There are present problems with meeting the demand of the article 

2 Draw a current state VSM according to Volvo VSM 

guidelines 

The group decides which group member that will be responsible for the drawing of a 

current state VSM. Attached to this document are the Volvo guidelines for the creation 

of a VSM. Some of the information is optional to use, for example the information flow 

('%*+,# have to be added if not wished. This depends on the goal with the analysis.  

 

While walking the flow, some additional data has to be added for every activity in order 

to make the calculations later. This data is: 

- The kind of forklifts used, since different forklift types have different costs. 

- The article number, for counting with the correct article value in the calculation of 

volume value and costs for tied up capital.  

- The department number, for counting with the correct salary in the calculation of staff 

costs. 

- The kind of embalage for counting with the correct embalage cost. 

- The number of embalages counting with the correct embalage cost. The numbers of 

embalages in the inventories are automatically made in Excel. If the batch sizes or the 

number of articles in an inventory changes in a future state to a number, which is not 

equally dividable with the number of articles per embalage, this figure will not be a 

whole number. This can be fixed manually by changing the number to the next whole 

number. 
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3 Collect and insert the information needed for the cost 

calculations 

 

To calculate the existing costs per hour, the following costs need to be entered in info-

tab.  

 

 
Figure 1. 

 

- Direct salary per hour for workers at the relevant department numbers. This 

information is used to calculate staff costs and can be obtained from the finance 

department and is shown in the red circle. 

- Article value per unit for the current article numbers. This information is used to 

calculate the volume value and tied up capital. If the article is assembled with addition of 

other articles to it without changing article number, it hence has a higher value than 

reflected by the article value. Then, the article can be given a fictitious article number. 

The value of the fictitious article number is then represented by the article value plus the 

value of ingoing article/s. An example is shown in the blue circles in figure 1 where a 

fictitious article number of 10953-10 has been given to the article since two ingoing 

components are added to the article in the machine. The value of the fictitious article is 

the sum of the original article and the ingoing components.  

- Forklift cost per hour for the current forklift types. This information is used to calculate 

forklift cost, consisting of both internal rent per hour and maintenance cost per hour and 

can be obtained from the forklift manager. I#,s showed in the green circle in figure 1. 

- Embalage cost per hour for the current package types is showed in the purple circle. 

This information is used to calculate embalage cost and consists of internal rent per 
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hour and floor rent per hour. The floor rent is calculated by multiplying the package size 

with the rental cost per hour, which can be obtained from the finance department. 

Please note that the costs are based on square meters and not cubic meters. The 

model therefore presumes that no embalages are stacked on each other, which may 

generate a slightly increased cost for many embalages stacked on each other in an 

inventory. 

- The number of articles per embalage is used to calculate the cost per part for material 

movements and is showed in the orange circle. 

- Other information needed is showed in the yellow circle and contains of floor rent per 

hour for calculation the floor rental costs for the embalages and the interest for tied up 

capital per hour. The interest is broken down from an annual interest rate provided by 

the finance department. 

4 Insert the VSM into the model in Excel 

4.1 The material flow - from left to right 

The flow is drawn horizontally in Excel from left to right as showed in figure 2 using the 

different VSM-symbols attached in the Excel file. The symbols already drawn in the 

model have to be changed to reflect the flow being followed. Figure 1 can be translated 

as: -A forklift take the part,*"%&./)/0% to a receiving goods area (cross-docking area) 

where a forklift picks it up and put it in a warehouse. From warehouse, another forklift 

picks it up and leaves it at a distribution area close to the workstation. An operator with 

a hand forklift picks up the article from the distribution area and puts it in a buffer.1" 

 

 
Figure 2. 

 

4.2 The activities data - vertical information 

Symbols for each activity in the production flow occupies the top box of a column in the 

model and all information and costs associated with the activity are reported in the 

column below the symbol, as showed in figure 3. Looking at the J column, we can see 

that 2+" #$%" /3#242#5" -.677%81!" #here are 150 parts representing 6 hours of customer 

demand, the article number is 1095348, department number 9270, the parts lies in one 

(1) embalage of type S2. The volume value is 7456,5 SEK, and for each individual part 

the cost for staff and forklift is 0 SEK, embalage 0,0054 SEK, capital tied up 0,0024 and 

the total cost per part of the buffer is 0,0077 SEK. 
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Figure 3. 

4.3 Information 

The extra information collected in phase 2 is inserted under each activity in the 

Information box showed in the purple circle in figure 4.  

4.4 Time lines 

The lead times for the different activities are inserted under the actual timeline shown in 

the red circle in figure 4. The time unit can be chosen in a list between s (seconds), min 

(minutes), h (hours) or days. Whether the time is VA (value added) or NVA (non-value 

added) needs to be filled in too, by choosing VA or NVA in the list under the time units. 

Since 98'(63#2'+"/3#242#2%*,"lead times often are both VA and NVA, the machine symbol 

takes up two columns as seen in the green circle in figure 4. To simplify the 

calculations, an economic timeline is drawn directly under the lead time line as shown in 

the blue circle in figure 4, where lead times are automatically converted to hours. The 

costs are then calculated by multiplying the economic time that a task takes with the 

task's cost per hour.  
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Figure 4. 

 

There are times when the lead-time is not consistent with the economic time, then you 

have to manually change the economic time. An example of such an event is shown in 

figure 5 and illustrates an event where a forklift transport has a call time of 3 hours 

whereas the transport only takes 50 seconds. The lead-time is thus up to three hours 

while the real time driving costs for operating staff and forklift only is 50 seconds, or 

0.014 h. 

 

 
Figure 5. 

4.5 Takt time 

According to the VSM guidelines!" #$%" /8#23)%,*" #/:# time has to be calculated. If the 

hourly demand 2*" :+';+!" 2#" *$/))" .%" 2+*%8#%(" 2+" #$%" 3%))" /7#%8" -<%%(" 9%8" $'681" /#" #$%"

information tab, marked with blue in figure 6=" >7" 2#,*"+'#":+';+!" 2#"3/+".%"3/)36)/#%(".5"

728*#"72))2+0"'6#"#$%"2+7'8&/#2'+"2+"#$%"?6*#'&%8,*"+%%(".'@="A$2*".'@"*$/))".%"&'(272%("#'"

include the customers of the article. The numbers in the red circle in figure 6 have to be 

inserted manually, enabling the calculations in the blue circle to happen. 
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Figure 6. 

  

5 Make the cost calculations and necessary decisions 

5.1 Cost calculations 

The costs identified through the value flow are costs for staff, forklift operation, 

embalages and tied up capital. The formulas are in the model but it´s up to the maker of 

/+"/+/)5*2*"#'"(%32(%";$23$"/3#242#2%*"(824%*";$23$"3'*#*=">#,*"3'&&'+"#$/#"/+"2+4%+#'85"

drives costs for embalage and tied up capital and transportation with forklift drives costs 

for the forklift and the staff driving the forklift. Machines drive costs for the operators if 

there are any and costs for embalage if there is work in progress. They are calculated in 

the following way: 

 

- Staff (Staff/h x number of h x number of operators) / number of parts 

- Forklift operation (Forklift Cost/h x number h) / number of parts 

- Embalage (Embalage Cost/h x numbers of h x numbers of embalages) /number of 

parts 

- Tied up capital (Tied up capital/h x number of h x volume value) / number of parts 

5.2 Volume Value 

Volume value is calculated by multiplying the number of parts in an activity with the 

article's value. Every kind of inventory with parts should have volume value. If the group 

thinks that volume value of articles in transport should be taken in consideration it can 

easily be done in the same row.  Something else that may be of interest is the total 

number of parts in the flow, which is calculated by summing all the parts in the flow. 

5.3 Decisions 

Functions have been built into the tool in order to make the analyzing as easy as 

possible. They include graphs and highlighting high values in red. The graphs show the 

relationship between the VA time and the NVA time, how the costs per part are 

distributed between the different cost items and how the costs are distributed at the 

different departments. More graphs can be added if wished. For the highlighting, some 

decisions have to be made. They are shown in a red circle in figure 7 and regards how 
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high values of cost, time and volume value are accepted. In this example, the 30 % in 

#$%"728*#"'7"#$%"#$8%%"3%))*"&%/+*"#$/#"%4%85"/3#242#5,*")%/("#2&%"#$/#"3'+*#2#6#%*"7'8"&'8%"

than 30 % of the total lead time will be highlighted in red.    

 

 
Figure 7. 

 

6 Discuss and decide areas of improvement 

The highlighting of cells with exceptionally high values makes it easy to spot areas for 

improvement. Two examples are given below. First, we can see in figure 8 that the cost 

for staff in one activity is too high, namely 6,6 SEK out of a total staff cost of about 19 

SEK. Then we can look at which activity generating the high cost, which are the NVA 

activities in the punching machine. Here is a clear area of improvement. 

 

 
Figure 8. 
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Figure 9 shows two examples in one picture. We can clearly see that the warehouse 

having an inventory of 800 articles in 3 days is an area for improvement both in lead-

time and in volume value. Which improvements to make are of course up to the group 

and the objectives of the changes. 

 

 
Figure 9. 

 

7 Create as many future analysis as wished 

When a current state analysis has been done and areas for improvements are 

analyzed- the real work can begin! There are no limits or recommendations of how 

many future state analyses that should be made; only the fantasy of the group sets the 

limits. By using the tool to make future scenarios, one can calculate savings in costs, 

lead-time and volume value in different ways. Again, which future state to aim for 

depends on the objectives. 

 

To make a future state analysis, you just have to copy the present state analysis and 

paste it in a new tab. Since all the costs are linked directly to economic lead times and 

total costs depend on the individual costs for the activities, every activity we change in 

the future state will affect the total costs, lead-times and volume value. The total effects 

will clearly be shown in the yellow information box in the upper right corner. The box 

contains information about how the total annual cost, total lead-time and total volume 

value change in actual figures and in percent with the new future analysis. It also shows 

how the VA % of the total lead-time changes. The links in the cells are programmed to 

calculate the difference between the figures of the state being analyzed and the figures 

of the present state analysis. When using the model to make a present state map, the 

state being analyzed is the present state, which makes the results in the box 0. 

 



 12 

When modifying the future state, one can do it in two ways. One way is to simply 

remove the non wanted activities and their columns completely as done in the example 

'7"-B-92))/8"CDE1. Another way is to keep the symbols but mark them in green and take 

away their lead-times and number of articles. The first method will show the new flow 

more clearly and the other method will show the activities that have been removed. 

Adding new activities or replacing some activities with other (for example changing a 

forklift to a tugger) is more difficult and have to be made by copying the right type of 

calculation from other similar activities.  

 

>+"#$%"%@/&9)%"'7"-B-92))/8"CDE1!"#$%"728*#"warehouse have been reduced to 300 articles, 

the batch size has been changed to 15, a total of 13 activities has been removed, the 

NVA times in the machines have been reduced to 30 and 47 seconds and the final 

buffer has been reduced to 24 articles. The results are showed in the information box in 

figure 10.  

 

 
Figure 10. 

8 Prioritize, plan and implement improvements 

The tool can be used both for showing the way forward and measuring the 

improvements being done. Since Volvo works with continuous improvement, the perfect 

value stream may never be reached. Once the work for improvement has started, it 

could be interesting and motivating to do new present state maps along the way to see 

the improvements that have been done.  

 

Other VPS modules, tools and methods can also be used and combined to implement 

these improvements, like kaizen events, suggestion systems, standardized work, pull 

systems, 5S, material supply, etc. 

  

 

 

 



Bilaga 7: Manual VSM !

Value Stream Mapping Guideline  

Global Manufacturing VPS - Volvo Trucks  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version 1  



Bilaga 7: Manual VSM !

Company name  Name of document  Page  

Volvo Truck Corporation - GM  Value Stream Mapping Guideline  2(13)  
 

Issuer (dept, name, phone, place, sign)  Date  Appendix  Insert  Reg no  
27040 - Global Manufacturing VPS  2010-05-18  
 

Subject  
Value Stream Mapping Guideline - Version 1  
 
Working group  

Marcelo da Silva, Janine Jacobsson; Daniel Raes; Claude Vanhaeverbeke; Ida Melander; Rajeev Joglekar; David Curtis; Markus  
Strömberg; Shermie Smith; Matheus Pinotti Moreira; Marcio Sostizzo; Wesley Mabe; Alexandra Lemaire, Paulo Lima;  

 
 

1. Introduction ...................................................................................................................................3  

1.1  Purpose of this Guideline .................................................................................................. 3 1.2 

 Scope ................................................................................................................................ 3  

2. VSM Concept .................................................................................................................................4  

2.1  What is Value Stream Mapping (VSM).............................................................................. 4 2.2 

 Types of VSM.................................................................................................................... 6  

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5  

Door to Door VSM: .................................................................................................... 6 

Process VSM:............................................................................................................ 6 

Administrative VSM: .................................................................................................. 6 

Supplier VSM: ........................................................................................................... 6 

Customer VSM: ......................................................................................................... 6  

3. VSM Deployment ...........................................................................................................................7  

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6  

VSM work flow:.................................................................................................................. 7 The 

VSM captures the current state performance: ........................................................... 7 

Improvement areas are identified during / after mapping the current state....................... 8 

Desired situation is visualized by preparing a "Future State Map" .................................... 8 Achieve 

the future state through deploying the actions using VPS tools: ......................... 8 Tracking of 

progress ......................................................................................................... 9  

3.6.1  Review mechanism ................................................................................................... 9 3.6.2 

 OMS Meeting structure.............................................................................................. 9  

3.7  Reassessment using VSM ................................................................................................ 9  

4. Responsibilities of expert and key users....................................................................................10  

4.1  VSM Expert and Key user roles and responsibilities....................................................... 10 4.2 

 Training levels and target group...................................................................................... 10 4.3 

 Team composition for VSM workshop:............................................................................ 10  

5. Summary of steps and guidelines to carry out VSM..................................................................11  

5.1  Documents Used............................................................................................................. 12 5.2 

 Standard Icons ................................................................................................................ 13 5.3 

 Tools used under VSM and their usage .......................................................................... 13  

6. Reference books / websites for reference ..................................................................................13  
 
 
 
 

2 



Bilaga 7: Manual VSM !

Company name  Name of document  Page  

Volvo Truck Corporation - GM  Value Stream Mapping Guideline  3(13)  
 

Issuer (dept, name, phone, place, sign)  Date  Appendix  Insert  Reg no  
27040 - Global Manufacturing VPS  2010-05-18  
 

Subject  
Value Stream Mapping Guideline - Version 1  
 
Working group  

Marcelo da Silva, Janine Jacobsson; Daniel Raes; Claude Vanhaeverbeke; Ida Melander; Rajeev Joglekar; David Curtis; Markus  
Strömberg; Shermie Smith; Matheus Pinotti Moreira; Marcio Sostizzo; Wesley Mabe; Alexandra Lemaire, Paulo Lima;  

1. Introduction  
 

 
Value stream mapping (VSM) is one of the basic methods within VPS, in order to understand  

and communicate the material and information flow for a product, plant or supply chain. It is a helpful 

tool to be used to understand the process and identify the seven wastes and its causes. Analyzing the 

entire flow of a product will always reveal enormous amounts of waste and non value-added processes. 

By doing that, opportunities for improvement are identified.  

VSM aims to:  

- Measure the lead time and value added time in the current processes;  

- Create a common understanding of the situation, based on actual data;  

- Identify waste in different forms like inventory, defects, waiting, etc.  

- Identify Improvement areas to reduce the waste  

- Eliminate or minimize non value added time.  
 

 
 

1.1 Purpose of this Guideline  
 

 
- To create an understanding about VSM concepts.  

- To set standards (use of common templates, symbols, formats, Wow, etc )  

- To Guide the Expert / key user / Team leader in how to implement VSM step by step.  
 

 
 

1.2 Scope  
 
 

- Volvo Trucks Global Manufacturing  
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2. VSM Concept  

2.1 What is Value Stream Mapping (VSM)  
 

 
Value Stream mapping is a paper and pencil tool that allows you to see and understand the  

flow of material and information as a product or service makes its way through the value stream.  

In a perfect world this would start with the customer and work its way back to the supply chain. 

The value stream is identified, therefore, as the entire flow of the process from the time raw materials 

come in the back door, through all the manufacturing process steps, to the final product ready to be 

shipped.  

Seeing the value stream means focusing on system efficiency rather than on just the efficiency 

of individual departments, functions, or work groups.  

Little is gained by continuous improvements in one area if the new efficiencies are blunted by 

upstream processes that can't supply its needs or downstream processes that can't absorb its output.  

Value Stream Mapping is an essential Lean tool:  

- It helps you to visualize more than just a single process level; you see the entire flow.  

- It not only helps you see waste, but also the sources of waste.  

- It ties together Lean concepts and techniques to help you avoid "cherry-picking," which  

leads to creating isolated islands of improvement instead of improving the value chain  

- It shows the linkage between information flow and material flow.  

- It is a visual representation of a process (including both value added and non-value  

added activities) that helps you understand and streamline work processes by using Lean 

tools and techniques.  

- Value-added means anything you put into a product that adds value that the Customer  

is willing to pay for. This is a critical distinction, because no matter how cost-effectively you 

can produce a product, if the customer won't pay for it, it isn't value-added.  

- Its purpose is to identify and decrease waste; that is, any activity or condition that does  

not add value to the final product.  
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Supplier  
 

 
Raw Material  
1700 m/roll  

 

 
 
 
 
 
 

Weekly  
faxes  

 

 
 
 
 
 

6 weeks 

forecast  

 

 
 
 
 
 
Production  
Planning  

MPS  

 

 
 
 
 
 
 
 
Daily delivery  

schedules  

 

 
 
 
 
 
90/60/30  

days forecast  

 

 
 
 
 
 
 
Customer  
 

18400 pcs/month  
12000 Left 

6400 Right 

Box: 20pcs  
2 shifts  

 

 
 

Tuesday, 

Thursday  

 
Weekly production schedule  

 
 
Daily delivery  

schedule  

 

 
 
 

1 x day  
 

 
 
 

I 

 

 
 

Cutting  

 

 
 
 
I 

 
 
 

! 

 

 
 
Welding No 1  

 

 
 
 
I 

 

 
 

! 

 
 
 
Welding No 2  

 

 
 
 
I 

 

 
 

! 

 
 
 
Assembly No 1  

 

 
 
 
I 

 

 
 

! 

 
 
 
Assembly No 2  

 

 
 
 
I 

 

 
 

! 

 
 
 
Despatch dep.  

5 days of  
production  

demand  
 

5 days  

1 
C/T = 1 Sec  
C/O = 1 hour  
Uptime = 85%  
 

 
1 sec  

L: 4600 pcs  
R: 2400 pcs  
 
 
7.6 days  

1 
C/T = 39 sec  
C/O = 10 mjn  
Uptime = 100%  
 

 
39 sec  

L: 1100 pcs  
R: 600 pcs  
 
 
1.8 days  

1 
C/T = 46 sec  
C/O = 10 min  
Uptime = 80%  
 

 
46 sec  

L: 1600 pcs  
R: 850 pcs  
 
 
2.7 days  

1 
C/T = 62 sec  
C/O = 0 sec  
Uptime = 100%  
 

 
62 sec  

L: 1200 pcs  
R: 640 pcs  
 
 

2 days  

1 
C/T = 40 sec  
C/O = 0 sec  
Uptime = 100%  
 

 
40 sec  

L: 2700 pcs  
R: 1440 pcs  
 
 

4.5 days  

 

 
 
L/T: 23.6 days  
V/A: 188 sec  

 

 
Source for this example, as for many figures and examples in this training material: Rother M., Shook J. (1998) Learning to see, The Lean Enterprise Institute  
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2.2 Types of VSM  

 
 
2.2.1 Door to Door VSM:  

Starting from material receipt in the plant, till the final product ready for delivery to the  

customer, for the selected product family.  
 

 
 
2.2.2 Process VSM:  

Starting with first activity of a selected process till the last activity of that process. Includes  

WIP in inventory before and after the process.  
 

 
 
2.2.3 Administrative VSM:  

Maps specifically the information flow for a selected process / sub process, identifying  

clearly what is done in each step, who does it, and how it is done (phone, fax, e-mail, software, etc) for 

how long. Normally this term is used to state a VSM of a business process that comprises only 

information flows.  
 

 
 
2.2.4 Supplier VSM:  

Primarily maps the interface between plant and the selected supplier. It starts from the point  

of delivery at supplier till receipt of goods or point of use / services in the plant. This also includes 

transport shipments, intermediate storage etc., when applicable. It may lead to further VSM's internally 

within the supplier process.  
 

 
 
2.2.5 Customer VSM:  

Primarily maps the interface between plant and the selected customer. It starts from the  

point of delivery at the plant till delivery of goods / services to the customer. This also includes transport 

shipments, intermediate storage etc., when applicable.  
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3. VSM Deployment  

3.1 VSM work flow:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 The VSM captures the current state performance:  
 

 
- Lead time  

- Value added time  

- Process Inventory  

- Waiting time  

- Cycle time and Takt time  

- Quality issues  

- Safety and Environmental issues, etc  
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3.3 Improvement areas are identified during / after mapping the current  

state  
 

It is a picture of the today's process. The VSM Cycle begins by a Current State Map. It will  

show the processes as they currently exist. This is vital both to understand the need for change and to 

understand where opportunities lie. This provides the information needed to map a future state.  

 
3.4 Desired situation is visualized by preparing a "Future State Map"  

It is a drawing of what the process might be. The Future State Map helps to develop the  

Lean Manufacturing Strategy. It requires significant lean manufacturing knowledge, engineering and 

strategy. The contrast between the current and future maps creates the motivation for changes.  
 

3.5 Achieve the future state through deploying the actions using VPS  

tools:  

 
a. A3 & PDCA: A3 Reports and PDCA are step by step processes to develop  

improvements. Their role is to guide the improvement process and to communicate the  

strategy, the improvement steps and the results.  
 

 
b. OMS: It is an Operational Management System to track the progress of the  

improvement activities. A proposal for meeting structure is later presented in this  

document.  
 

 
c. Continuous Improvements: CI is a VPS principle. It states that process improvements  

should be done in a continuous basis, rather than based only in projects requiring  

investments. It is also a program to drive small incremental improvements in the process.  
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3.6 Tracking of progress  

 
3.6.1 Review mechanism  

 
- Management review  

- KPI tracking and review  

- Key Users review  

- VPS coordinator meetings  

- A3 / PDCA reviews by Key Users and Experts  

 
3.6.2 OMS Meeting structure  
 

It is important to have a well defined meeting structure to ensure effective deployment &  

Tracking of the "Future State Map (FSM) Action Plan". OMS tool under VPS supports the meetings 

through a structured review and tracking of progress. A suggested meeting structure is given  

below:  

 
 

Meeting  Frequency  Participants  
 

A3/PDCA review  Weekly  - A3/PDCA Team and Leader  

 
FSM action plan A3 / PDCA  
progress review  
 

 
Management review: Action  
plan Results  

 

 
Bi weekly  

 
 
Monthly or quarterly  
depending on the portfolio  

 
- VSM expert, Leader  

- Department Manager  

- Management team  

- A3/PDCA Leaders  

- VSM Expert  

 
3.7 Reassessment using VSM  
 

 
In order to sustain the improvements  

done by the VSM, a reassessment of the 

process must be done periodically.  

 
 
 
 
Improvements  

 

 
 
 
Standardization  
 
 
 

Result  

 
Continuous improvements +  

standardization, results in big differences.  
 

 
 

9 

Im
p

ro
v

e
m

e
n

t 
 



Bilaga 7: Manual VSM !

Company name  Name of document  Page  

Volvo Truck Corporation - GM  Value Stream Mapping Guideline  10(13)  
 

Issuer (dept, name, phone, place, sign)  Date  Appendix  Insert  Reg no  
27040 - Global Manufacturing VPS  2010-05-18  
 

Subject  
Value Stream Mapping Guideline - Version 1  
 
Working group  

Marcelo da Silva, Janine Jacobsson; Daniel Raes; Claude Vanhaeverbeke; Ida Melander; Rajeev Joglekar; David Curtis; Markus  
Strömberg; Shermie Smith; Matheus Pinotti Moreira; Marcio Sostizzo; Wesley Mabe; Alexandra Lemaire, Paulo Lima;  
 

 

4. Responsibilities of expert and key users  

4.1 VSM Expert and Key user roles and responsibilities  

Roles and responsibilities of experts and key user are available under VPS Teamplace:  

- Document Name: VPS Roles and Responsibilities  

https://teamplace.volvo.com/sites/vtc-vps/Roles_resp/VPS%20Roles%20and%20responsibilities.ppt  
 

 
 

4.2 Training levels and target group  
 
 
 
 
 

1.  
 

 
2.  
 

 
3.  
 
 
4.  

 

 
 

Type of training  
 

VPS management training  
 

 
VPS (Lean thinking training)  
 

 
VSM training  
 
 
CI tools (A3, PDCA)  

 

 
 

Target group  
 

Managers, process owners, team leaders  
 
Process owners, Team leaders, group  
leaders, Team members  

Expert / Key users, other users (process  
owners / team leaders / group leaders )  

Expert / Key users, other users (process  
owners / team leaders / group leaders, Team  
members )  

 

 
 
Duration  
 

3 days  
 

 
3 days  
 

 
1 day  
 
 
0.5 days  

 

 
 
4.3 Team composition for VSM workshop:  
 
 

- Formation of a team - based on skills assessment and VSM pullers  

- Team Composition - participation from main stakeholders  

- Facilitator: VSM expert or consultant  
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5. Summary of steps and guidelines to carry out VSM  
 
 

Before  

Identify VSM drivers (Main  
reasons / challenges e.g. new  

 
 

During  
 

 
Avoid as much as possible to  

 
 

After  
 
 

Make A3's / PDCA's, and form  

1.  product, higher volume, new  
process, lead time reduction etc) 
& related KPI's.  

change the team once the  
activity has started.  
 

 
Plan a plant / process (GEMBA)  

working groups, if needed.  
 

 
 
Prepare A3/PDCA portfolio and  

2. VSM Expert identified.  
 

 
Team members identified (define  

tour involving all the team  
members.  

Evaluate the need to split the  
team and assign responsibilities  

develop a tracking mechanism.  

3.  selection criteria, based on  
PSM.).  

for data and information 
gathering.  

Collect information by talking to  

 

 
 
Define review meeting structure  

4. Product family identified.  
 

Identify basic processes and their  
dependencies, including main  

concerned people.  
 
Emphasize the need to ask  

and forum.  

5.  suppliers and customers (Draft 
VSM Current State Map).  

questions and see things as they  
happen with own eyes.  

Support and Coach key users.  

- 

-
-
- 

Collection of Basic data:  

Volumes  
Cycle time 

Set up time  

 

 
 
 
 
Assure that everybody in the  

 

 
 
 
Identify new relevant  
performance measurements to  

6. -  
- 
-
-
-
- 

Uptime  
No. of people  
Rejection / Quality levels  
Inventory  
Waiting time  
Production batches  

team participates and their 
opinions are heard.  

track the progress. Monitor  
continuously, previously defined 
KPI's.  

 
7.  

Secure a place for training and 
workshop (within or close to the  
plant)  

Prepare checklist with questions  

Sensitize the team about the 
need and main drivers for the 
VSM, showing KPI's.  

Capture all the processes in  

Develop a Communication plan  
for all levels, as needed.  

8. and formats to collect required  
data during the plant tour.  
 
Checklist of material:  

9.  

sequence and establish 
interdependencies.  

Identify and record obvious  
improvement opportunities  

Plan regular follow ups  
 

 
Use current state map as an  
input to business plan process,  

- Chart papers  during plant tour.  as needed  
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Before  During  After  

- A3 sheets  

- Pencils / Erasers  
- Post - its  
- Writing Pads  
- Big writing board,  
- White board markers  
- Stop watches  

Draw the current state map and  
Communication about planned  

10. VSM activity within the plant.  
identify improvement  
opportunities as a group.  

Plan for next VSM activity.  

Evaluate the need to have  
participation or specific  

11. information from customers /  
suppliers.  

- 

-
-
- 

Identify improvement areas  

Identify Key Users  
Draw Future State Map  
Prioritize actions  

12.  
 
13.  
 
 
 
5.1 Documents Used  

Make A3 for FSM action plan  
and identify need for Sub A3's.  

Identify need for process VSM's.  

 

 
- VSM guideline  

- Training material  

- Checklist  

- A3/PDCA portfolio  

- Data sheets  

- Future State Map  

- All document storage in controlled and organized structure, with defined accessibility  
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5.2 Standard Icons  
 

 
Standard VSM Icons are available under VPS Teamplace:  

- Document Name: Value Stream Mapping Icons.  
 

https://teamplace.volvo.com/sites/vtc-  
vps/vsmexperts/Document%20Library%20Across%20Mettings/Value%20Stream%20Mapping%20Icons.xls  

5.3 Tools used under VSM and their usage  

 
- A3 - Strategy, reporting and communication  

- PDCA - Specific problem solving / improvement actions  

- Continuous Improvement - incremental improvement activities  

- Action log - Follow up and quick actions  

- PSM - Complex projects  

- OMS - Defining meeting structure, and tracking progress  

 
 
 

6. Reference books / websites for reference  
 

 
- www.lean.org  

- Learning to See  

- Managing to Learn  

- Creating Mixed Models value stream  

- Lean Production simplified  

- VSM Manual - Asheville Plant  
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