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Sammanfattning  

Lean production är en väl etablerad produktionsteknik världen över. Inom Lean 

production finns det flertalet verktyg, ett av dessa är kartläggningsverktyget Value Stream 

Mapping (VSM). Med VSM kartläggnings information- och materialflöden inom den 

egna verksamheten, samt så identifieras icke-värdeskapande aktiviteter (slöseri) för att 

sedan skapa förbättringsförslag. VSM är ett bevisat effektivt verktyg att använda för att 

skapa effektiva flöden inom många typer av verksamheter såsom: fordonsindustrin, 

hotellverksamhet, stålindustri, energiindustri. Dock menar författare att VSM inte kan 

användas inom företag som har en MTO strategi och som karaktäriseras av produkter som 

tillverkas i låga volymer och höga variationer. I dagens samhälle ökar ständigt efterfrågan 

på kundanpassade produkter, vilket i sig leder till att fler MTO företag bildas för att kunna 

möta kundernas krav. Dessa företag har dock samma krav på sig som andra företag, det 

vill säga att reducera produktionskostnader, korta ner ledtider och öka kvaliteten för att 

kunna skapa en konkurrenskraft på marknaden. Således skapades problemformuleringen 

för denna studie:  

”Hur kan ett företag som har en Make-To-Order strategi och som karaktäriseras av en 

produktion med hög grad av variation samt låg volym, använda Value Stream Mapping 

för att kartlägga värdeflöden och på så vis skapa möjligheter för att effektivisera 

verksamheten?” 

För att besvara problemformuleringen genomfördes studien på Bosch Rexroth Mellansel 

som är ett företag inom ovan nämnda kontext. Företaget erbjuder bland annat 

kundanpassade lösningar, företaget har en MTO strategi och tillverkningen av de 

kundanpassade produkterna sker av hög grad av variation samt låg volym. Arbete utgick 

sedan från befintliga teorier om Lean production och VSM samt utvecklade verktyg av 

VSM för att sedan testa och anpassa dessa på den aktuella kontexten. Kartläggningen 

genomfördes med hjälp av att observera och samtala med arbetare i flödet samt genom 

att utforma blanketter som fick följa med artikeln där arbetare hade det huvudsakliga 

ansvaret att fylla i start- och sluttider för processer. I studiens VSM visades material- och 

informationsflöden samt identifierat slöseri, detta låg sedan som grund för att ge förslag 

till hur företaget kan effektivisera verksamheten. Studiens huvudsakliga slutsatser innebär 

att VSM kan anpassas till denna typ av verksamhet genom att: använda flödesfamiljer i 

kartläggningen i stället för enskilda produkter eller produktgrupper; koppla tidigare 

försäljning mot respektive flödesfamilj för att därefter skapa en övergripande prioritering 

och förståelse; kopplitera observationerna med hjälp av att använda blanketter som 

får ”följa med” produkten, där arbetare få anteckna information om aktuella processtider 

och väntetider; kommunikation, för att skapa förutsättningar för ett effektivt flöde. 

Genom tidigare litteratur och observationer skapades slutligen en modell för förslag på 

framtida arbetsgång för företaget. Slutligen redovisade studien att det är viktigt att 

anpassa VSM till den aktuella verksamheten samt betydelsen av att involvera arbetare i 

processen.  
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Förkortningar och begreppsförklaringar  

TPS = Toyota Production System, Toyotas tillverkningsfilosofi som innebär att sträva 

efter effektiva företagsprocesser. Genom att eliminera slöseri i värdeflödet och genom att 

använda arbetarnas fulla kompetens i arbetet ska en lägre produktionskostnad uppnås 

samt en högre konkurrenskraft.  

BPS = Bosch Production System; Bosch egna tillverkningsfilosofi som är inspirerad av 

TPS.  

HPS = Hägglunds Production system; ett specialdesignat styrsystem över fabrikens 

måleri. 

CIP = Continuous Improvement Process; en aktivitet som benämns som ständiga 

förbättringar inom bland annat BPS. 

VSM = Value Stream Mapping; vilket är ett kartläggningsverktyg inom Lean production. 

Kartläggningen tydliggör bland annat material- och informationsflöden. 

IVSM = Improved Value Stream mapping; en utvecklad version av VSM, som hjälper 

utövaren att hantera flera olika flöden som interagerar.  

PIA = Produkter I Arbete; är ett samlingsnamn för allt material som är i rörelse, som till 

exempel väntar mellan två processer. 

MTO = Make-To-Order; en tillverkningsstrategi som bland annat innebär att tillverka 

produkter mot direkta kundorder och ge bestämda leveransdatum till kund. 

MTS = Make-to-Stock; en tillverkningsstrategi som innebär att tillverkning sker mot 

lager. 

HVLV = Hög-variation och låg-volym; en förkortning som beskriver att företaget 

tillverkar produkter av låg volym och med hög variation.   

FIFO = Först in, Först ut; vilket är en förkortning för att beskriva att material kommer ut 

ur flödet i samma ordning som det kom in i flödet.  
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet startar med studiens problembakgrund, därefter beskrivs det 

identifierade forskningsgapet som sedan mynnar ut till studiens problemformulering och 

syfte. Slutligen beskrivs studiens avgränsningar samt ur vilket perspektiv studien kommer 

att ses. 

1.1 Problembakgrund  

Många företag har länge eftersträvat att uppnå effektiva flöden. Flödesperspektivet 

implementerades först inom fordonsindustrin, där Henry Ford med anställda utvecklade 

ett flödestänk för att uppnå en högre konkurrenskraft (Womack & Jones, 2003, s.22). 

Produktionen anpassades efter ett linjärt flöde; de maskiner som krävdes för att tillverka 

T-Ford modellen placerades på en linje efter varandra (Womack & Jones, 2003, s.22-23). 

Denna metod är anpassad för höga tillverkningsvolymer och där varje produkt som 

produceras innehåller identiska artiklar; metoden blev kallad för massproduktion 

(Womack & Jones, 2003, s.22-23). Womack et al. (1990, s.25) beskriver att 

massproduktion introducerades efter första världskriget och var en väl accepterad 

produktionsteknik fram tills andra världskriget. Därefter introducerades Lean production 

till värden av fordonstillverkaren Toyota med Eiji Toyoda, Shigeo Shingo och Taiichi 

Ohno i spetsen (Womack et al., 1990, s.48-49).   

Sugimori et al. (1977, s.553-554) menar att många undrade varför just Toyota utvecklade 

konceptet Lean procuktion; detta beror till viss del på att Japan under denna tidsperiod 

efter andra världskriget hade brist på naturresurser. Författarna beskriver att detta 

resulterade i att företagen som befann sig i Japan hade en högre kostnad av råmaterial 

jämfört med företag som var verksamma i USA och Europa. Detta låg som grund för att 

japanska industrier eftersträvade att producera högre kvalitet i produkterna samt addera 

ett högre värde till en lägre produktionskostnad (Sugimori et al., 1977, s.553-554). Detta 

inkluderade ett effektivare flöde för att skapa en högre konkurrenskraft till företag från 

andra kontinenter. Toyota Production System (TPS) är Toyotas tillverkningsfilosofi, som 

innebär att sträva efter effektiva företagsprocesser (Liker, 2009, s.35).  Grundtanken med 

filosofin är att eliminera slöseri och att använda arbetarnas fulla kompetens i arbetet för 

att på ett konkurrenskraftigt sätt sänka produktionskostnader (Sugimori et al., 1977, 

s.553-554).  

Womack & Jones (2003,s.15) beskriver att Lean production innebär att göra mer med 

mindre resurser, resurser såsom: utrustning, tid, utrymme och mänskliga faktorer. 

Författarna menar även att detta ska leda till att företaget stegvis kan uppnå kundens 

exakta önskan. Det ska finnas ett arbete där identifiering av slöseri omvandlas till 

värdeskapande aktiviteter; alla aktiviteter som utnyttjar resurser av något slag men som 

inte tillför något värde kan definieras som slöseri (Womack & Jones, 2003, s.15). 

Exempel på detta kan vara: överproduktion som leder till ett utökat lager, onödiga 

transporter av gods, väntetid för personal som inväntar material/produkter, eller tjänster 

som inte uppfyller kundernas krav (Womack & Jones, 2003, s.15). Värdeskapande är ett 

starkt begrepp inom Lean production; värdet är något som skapas för kunden genom att 

produkten/tjänsten möter kundens behov vid en specifik tidpunkt och vid ett specifikt pris 

(Womack & Jones, 2003, s.16). Alla aktiviteter som ingår i en produktprocess, 

värdeskapande eller ej kallas inom Lean för värdeflöde (Rother & Shook, 2009, s.1).  
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Värdeflödet kan definieras som den process som krävs för att skapa en produkt, vilket 

innebär samtliga processer från design av produkten tills dess att produkten befinner sig 

hos kunden (Womack & Jones, 2003, s.19). 

Petersson et al. (2009, s. 15-16) beskriver att företag som arbetar med Lean eftersträvar 

en högre konkurrenskraft genom förbättringsarbeten i och mellan processer. Författarna 

menar vidare att detta arbete ska leda till att effektivisera värdeflöden, för att leverera rätt 

produkt i rätt tid och till en förmånlig kostnad. Det är viktigt att företag investerar i 

förbättringsarbeten inom hela organisationen för att nå en framgångsrik verksamhet 

(Petersson et al., 2009, s. 15-16). Petersson et al. (2009, s. 15-16) förklarar att en 

kartläggning eller analys av det aktuella värdeflödet ligger som grund för att möjliggöra 

att rätt aktiviteter väljs ut, det vill säga de aktiviteter som företaget behöver arbeta med 

för att effektivisera verksamheten på bästa sätt.  

Value Stream Mapping (VSM) är ett kartläggningsverktyg inom Lean, som innebär att 

kartlägga en produkts process från slutkund till råmaterial (Braglia et al., 2006, s.3930). 

I kartläggningen tydliggörs produktionsflödet, vilket innehåller både material- och 

informationsflöden (Rother & Shook, 2009, s.2). VSM utförs oftast med hjälp av papper 

och penna för att på bästa sätt visualisera flöden för att sedan kunna göra bedömningar 

angående vilka aktiviteter som tillför och inte tillför något värde till kunden (Rother & 

Shook, 2009, s.2); det vill säga att synliggöra slöseri. Detta menar Petersson et al. (2009, 

s.89) är en faktor som kommer att leda till en effektiv verksamhet. Rother & Shook (2009, 

s.2) beskriver styrkorna med VSM, vilket bland annat är att kartläggningen visar 

kopplingen mellan informations- och materialflödet vilket är unikt med detta verktyg. 

Författarna menar att verktyget skapar ett standardiserat sätt för att hantera processer med 

hjälp av symboler. Kartläggningen hjälper även utövaren att se källorna till de aktiviteter 

som inte tillför något värde (Rother & Shook, 2009, s.2). Styrkor med informationsflöden 

är att det bland annat visar dokumentation av information i produktionsprocesser, lager, 

produkter i arbete; samt vilka signaler som används för förflyttning av material (Singh et 

al., 2010, s.799-800). Braglia et al. (2006, s.3931) nämner ytterligare styrkor: att 

verktyget tydliggör information som både är kopplat mot produktionstider och 

lagernivåer.  

1.2 Identifierat forskningsgap  

Som tidigare nämnts skapades Lean production och verktyget VSM inom 

fordonsindustrin, vilket innebär att det finns mycket forskning om VSM inom 

fordonsindustrin (Golinska et al., 2011; Drauz et al., 2013; Bhamu et al., 2012) som är en 

typ av produktion som karaktäriseras av linjära produktionsflöden. Golinska et al. (2011, 

s.4339-4340) beskriver produktionsprocessen inom fordonsindustrin som ett linjärt flöde 

där processen kan indelas i tre större områden: svetsning, målning och sedan 

slutmontering. Författarna beskriver att den europeiska fordonsindustrin karaktäriseras av 

traditionella massproduktionsfunktioner i de första två processerna medan Lean 

production främst sker i den slutliga processen för slutmontering av fordonet.   

Jeyaraj et al. (2013) visar att VSM är ett effektivt verktyg att använda inom piedestal 

tillverkning för att eliminera slöseri. Flödet inom denna typ av verksamhet karaktäriseras 

av linjetillverkning och studien genomfördes hos ett företag som hade en efterfrågan på 

300 artiklar per månad (Jeyaraj et al., 2013, s.45). Grewal (2008) testade att implementera 

VSM i ett litet företag som tillverkar cyklar. Författaren redogör inte för hur 

produktionsflödet ser ut vid denna typ av tillverkare men visar att VSM är ett 
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framgångsrikt verktyg att använda även inom små företag. Cykelföretaget som studerades 

hade en efterfrågan på 1200 artiklar per skift (Grewal, 2008, s.410). 

 Jiménez et al. (2012) ville undersöka om VSM går att implementera hos vinproducenter, 

vilket även detta visar sig vara mycket framgångsrikt. Författarna redovisar inte 

produktionsflödet utan beskriver de processteg som ingår för att tillverka vinet. Vlachos 

& Bogdanovic (2013) genomförde en kvantitativ studie där information samlades in från 

19 medelstora hotell runt om i Europa, och studien visar att VSM är ett effektivt verktyg 

att använda för att kartlägga hotellverksamhet. Singh et al. (2010)  visar att VSM är ett 

effektivt verktyg att använda inom den Indiska tillverkningsindustrin, författarna 

genomförde studien på ett företag som tillverkar kolvar till motorer som sedan används 

på järnväg. I studien definieras inte hur produktionsflödena ser ut inom denna typ av 

företag. Tillverkningsindustrin som undersöktes hade en efterfrågan på 8100 artiklar per 

månad (Singh et al., 2010, s.807).  

Matt (2014) genomförde en fallstudie vid ett medelstort företag i Italien som producerar 

stålkonstruktioner för privat och industriell arkitektur. Företaget karaktäriseras av 

Engineer-To-Order (ETO), vilket i detta fall innebär att varje produkt är unik och det 

finns en oregelbunden efterfrågan. Författarna nämner att produkten går igenom fem olika 

processteg. Studien visar att även om typiska ETO tillverkare hanterar olika projekt, finns 

flera överlappande värdeflöden med stora förbättringsmöjligheter. Författaren redovisar 

sedan sex steg som denna typ av produktionstillverkare bör följa för att lyckas med 

implementeringen av VSM (Matt, 2014, s.341-346).  

Keskin & Kayakutlu (2012) genomförde en studie i Turkiet där VSM blev applicerat inom 

industriell energieffektivitet; inte heller denna studie redovisar produktionsflödenas 

karaktär. Författarna beskriver att VSM inom detta område är både möjligt att genomföra 

och ett effektivt hjälpmedel för att eliminera slöseri. Esfandyari et al. (2011) använde 

VSM och simulering för att studera en metalltillverkare i Malaysia. Författarna redovisar 

de olika processtegen men inte hur de aktuella produktionsflödena är utformade. 

Resultatet från denna studie innebär att 47 % av den totala ledtiden kan elimineras samt 

visas ett bättre visuellt flöde som framhäver både kostnads- och tidsmässiga besparingar.  

Braglia et al. (2006, s.3931-3932) belyser brister inom VSM, såsom att verktyget inte är 

anpassat för produktionsmiljöer som innefattar en hög variation och låg volym, där 

värdeflöden karaktäriseras av hundratals komponenter, samt komplexa 

produktionsmiljöer såsom icke-linjära flöden. Braglia et al. (2006) arbetade fram en ny 

version av VSM som de benämner Improved Value Stream Mapping (IVSM). Författarna 

beskriver att detta verktyg fokuserar på multipla flöden som går samman; verktyget ska 

hjälpa utövaren att analysera och bestämma vilket värdeflöde som ska börja kartläggas. 

Braglia et al. (2006, s.3944-3945) testade verktyget i ett företag som tillverkar kylskåp 

där flödet karaktäriseras av fyra parallella flöden som integreras under olika steg av 

monteringsprocessen.  Braglia et al. (2006, s.3951) redovisar att detta verktyg, på ett 

strukturerat sätt, bidrar till att välja ut de viktigaste delarna att analysera inom en komplex 

produktionsprocess. Författarna menar även att verktyget på ett effektivt sätt hanterar 

flera produkter med icke-identiska flöden och multipla flöden som går samman. 

Braglia et al. (2009) skapade två olika variationsanalyser som kan användas tillsammans 

med VSM. Denna metod testades på ett företag som tillverkar hjälmar, där det fanns tre 

produktfamiljer och den genomsnittliga produktionen var på 1000st artiklar per vecka 

(Braglia et al., 2009, s.446). Författarna beskriver brister med VSM, bland annat att VSM 

inte kan hantera komplexiteten med företag som har en hög variation och låg volym av 
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produkter, där värdeflöden innehåller hundratals delar (Braglia et al., 2009, s.436). 

Khaswala & Irani (2001) fokuserade på detta problem och tog fram ett alternativ till VSM, 

nämligen Value Network Mapping (VNM) (Braglia et al., 2009, s.437).  VNM är ett 

verktyg som ska hjälpa utövaren att kartlägga nätverk av flöden med hjälp av verktyg som 

produktionsflödesanalyser, olika programvaror samt VSM (Khaswala & Irani, 2001). 

Lander & Liker (2007, s.3682) menar att de mest framgångsrika verksamheter som har 

implementerat Lean är The Toyota Group eller företag som verkar inom liknande 

marknad och produktteknologi. Författarna beskriver vidare att dessa verksamheter 

karaktäriseras av ett begränsat produktutbud och låg kundanpassning där produktionen 

sker av höga volymer, vilket leder till repetitiv tillverkning. Detta innebär även, enligt 

författarna att det finns en stabil eller mer förutsägbar efterfrågan av produkterna. Företag 

som implementerar Lean och som till exempel är verksamma inom Make-To-Order 

(MTO) kan mötas av svårigheter med vad Lean innebär för just den typen av verksamhet 

(Lander & Liker, 2007, s.3682). Lander & Liker (2007, s.3682) menar att företag som 

kännetecknas av höga variationer av produkter och låga volymer har svårigheter att 

implementera Lean. Detta enligt författarna beror på att TPS ofta ses som ett specifikt 

arbetssätt, där olika verktyg används för att eliminera slöseri; verktyg som på ett formellt 

och standardiserat sätt översätts till denna typ av miljö. Författarna menar att detta kan 

skapa problem, då verktygen initialt inte är anpassade eller framtagna för denna typ av 

miljö. Det är viktigt att grundligt förstå TPS samt hur verktyg fungerar och syftet med 

verktyget, för att på ett framgångsrikt sätt implementera detta till nya miljöer (Lander & 

Liker, 2007, s.3682-3683).  

Den ständigt ökade efterfrågan på kundanpassade produkter har resulterat i att antalet 

MTO företag ökar och blir allt viktigare för att möta kunders krav (Stevenson et al., 2005, 

s.870).  Företag som verkar inom en MTO strategi, startar produktionen mot en verklig 

kundorder, det vill säga att när en order är mottagen startar tillverkningen av produkten 

(Slomp et al., 2009, s.586). Detta skapar möjligheter för att producera stora variationer 

av produkter i små kvantiteter (Slomp et al., 2009, s.586). Som många andra företag 

tvingas även verksamheter inom MTO att reducera produktionskostnader, korta ner 

ledtider samt öka kvaliteten för att skapa konkurrenskraft i och med den ökade 

globaliseringen (Slomp et al., 2009, s.586).  

Implementering av Lean production startade inom fordonsindustrin, men därefter har 

industrier inom bland annat elektronik, service, textiler, konstruktion, möbelindustri, 

livsmedel, anpassat Lean till respektive verksamhet (Bhamu & Sangwan, 2014, s.911). 

Som tidigare forskning visar är VSM ett framgångsrikt och väl accepterat verktyg att 

använda inom olika typer av industrier för att eliminera slöseri och skapa en högre 

konkurrenskraft. Det har även visats att företag som har en MTO strategi och som 

tillverkar kundanpassade produkter med låg volym och hög variation har haft svårigheter 

i att implementera Lean och använda verktyg såsom VSM. Men då kundanpassade 

produkter blir allt mer attraktivt och efterfrågat skulle det vara intressant att undersöka 

hur verktyget VSM kan anpassas till företag inom ovannämnd kontext för att uppnå en 

högre konkurrenskraft.  

Således lyder studiens problemformulering: 
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1.3 Problemformulering  

Hur kan ett företag som har en Make-To-Order strategi och som karaktäriseras av en 

produktion med hög grad av variation samt låg volym, använda Value Stream Mapping 

för att kartlägga värdeflöden och på så vis skapa möjligheter för att effektivisera 

verksamheten? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur verktyget VSM kan användas eller anpassas 

för ett företag som har en MTO strategi och som karaktäriseras av en tillverkning som 

sker av hög grad variation samt låga volymer av produkter. Syftet är även att identifiera 

slöseri för att sedan skapa en förutsättning för att effektivisera verksamheten genom att 

hitta förslag till förbättringsåtgärder. Slutligen ämnar jag bidra med praktiska 

rekommendationer till företag som verkar inom ovanstående kontext. 

1.5 Avgränsningar  

Inom VSM finns det fyra huvudsakliga steg. Denna studie avgränsades till de tre första 

stegen, vilka är att skapa produktfamiljer (flödesfamiljer i detta fall), kartlägga nuläget 

och ge förslag på förbättringsåtgärder. Studien kommer inte behandla det sista steget som 

innefattar att skapa en tidsplan för implementering av åtgärderna och genomföra 

åtgärderna. Ytterligare en avgränsning för studien var att inte räkna på takttider, som är 

en del i steg tre (förbättringsåtgärder) i VSM, det ansågs inte vara rimligt att genomföra 

detta under den begränsade tid som studien genomfördes på.  

1.6 Perspektiv 

Utifrån identifierad problemformulering som syftar till att undersöka hur VSM kan 

användas inom en specifik produktionsmiljö kommer således denna studie att ses ur ett 

företagsperspektiv för att kunna besvara frågeställning och uppfylla syftet med studien. 

Lean production och VSM innebär att göra mer med mindre resurser, vilket i sin tur 

innebär att skapa ett så högt kundvärde som möjligt med minsta möjliga resurser. Detta 

är självklart ett intresse för företagsledningar. Dock menar jag att anställda är en viktig 

del i värdeflödet, därför kommer studien således att ses ur en företagslednings perspektiv 

samt från de anställdas perspektiv.  
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2. Teoretisk Metod  

I kapitel 2 introduceras varför Lean production valdes som ämne för denna studie, även 

författarens förförståelse till ämnet redogörs. Därefter beskrivs författarens kunskapssyn 

och angreppsätt för studien, sedan klargörs vald forskningsstrategi och val av 

datainsamling. Slutligen beskrivs valet av teorier för studien samt hur författaren ställer 

sig till ett etiskt förhållningssätt.  

2.1 Ämnesval 

Logistik och Lean production är ett ämne som intresserar mig, vilket kommer att 

tydliggöras under min teoretiska och praktiska förförståelse. Denna uppsats har skrivits 

på uppdrag av Bosch Rexroth Mellansel. Under min studieperiod har jag jobbat på 

logistikavdelningen på Bosch Rexroth i Mellansel. Under mina arbetsperioder på Bosch 

Rexroth har jag uppmärksammat en del problemområden som jag menar skulle vara 

intressanta att studera vidare, för att skapa effektivare processer. Bell (2006, s.37) 

beskriver att forskare inom olika områden kan vara intresserade av att utveckla 

organisationer där forskningen genomförs, det finns ett intresse för det praktiska resultatet 

som forskningen kan ge. Detta är något som jag inspirerades av vid val av ämne. 

Johansson-Lindfors (1993, s.20-21) hävdar att vid uppsatsarbeten är det förmånligt att 

välja att skriva på uppdrag istället för att bedriva egen forskning. Författaren menar att 

detta beror på att studenten ofta har begränsade resurser, såsom tid och pengar. Vanligt 

förekommande vid uppdragsskrivande är att problemformuleringen är relativt definierad 

(på gott och på ont), vilket då leder till att studenten sparar tid (Johansson-Lindfors, 1993, 

s.20-21). Eftersom att jag har tidigare erfarenhet från företaget valde jag själv ämne, 

problemformulering och syfte med studien. Men i samråd med värdeflödeschef och 

handledare på företaget gjorde jag avgränsningar för studien samt så fick jag tillgång till 

mer ingående information om det valda problemområdet.  

2.2 Teoretisk förförståelse  

Min teoretiska förförståelse för ämnet grundar sig i att jag har läst fyra års akademiska 

studier vid Umeå Universitet, på civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och 

logistik. Under utbildningens gång har jag fått kunskaper kring logistik, bland annat en 

introduktion till logistik som ämne.  Kursen som behandlade logistik med inriktning mot 

statistik gav mig kunskaper att räkna ut olika logistiska värden, såsom: 

lageromsättningshastighet, säkerhetslager, genomsnittligt flödestid och optimal 

beställningskvantitet. Vid kursen transportlogistik fick jag en allmän introduktion till 

transportlogistik, Just-in-Time transporter, miljöperspektiv, certifikat i samband med 

transporter samt hur man beräknar fyllnadsgrader i fordon. Kursen internlogistik 

behandlade uträknande av optimala orderkvantiteter samt allmänna kunskaper om till 

exempel Kanban, leverantörsstyrda lager, leveransservice, FIFO samt hur man ritar upp 

produktstrukturer. I kursen logistik på C-nivå arbetade vi främst med Case-baserad 

undervisning. En del av kursen gick ut på att kartlägga, analysera och utveckla ett företags 

logistikflöde. Där fick vi på ett självständigt sätt välja ett företag, för att utveckla våra 

kunskaper att förstå processer hos företag. På avancerad nivå valde jag att läsa 

Management, där Supply Chain Management ingick om en kurs. Vi fick bland annat 

genomföra en fallstudie på ett självständigt sätt, men de kriterier som var uppsatta var att 

studien skulle bygga på en faktisk logistikutmaning, innehålla en planprocess samt miljö- 

och resursutmaningar. Dessa kurser har gett mig en grundläggande förståelse för logistik 

som ämne och innebörden av Supply Chain Management. Dock har ingen av kurserna 

innefattat Lean production och inte heller verktyg inom området såsom Value Stream 

Mapping, vilket denna studie behandlar.  
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2.3 Praktisk förförståelse 

Jag har sammanlagt jobbat och praktiserat på Bosch Rexroth Mellansel i elva månader 

under min studieperiod. Under de två sommarvikariaten arbetade jag som 

produktionsplanerare för hydraulmotorer. Tjänsten innefattade arbetsuppgifter såsom att 

planera montage, provning och målning mot kundorder för att bland annat tillgodose 

leveranssäkerhet till kund. Jag hade även ansvar för leveranslöften på datumnivå 

gentemot orderavdelningen inom en rimlig tidsperiod. Andra uppgifter innefattade: att 

beställa emballage till hydraulmotorerna, bevaka utleveranser, skapa certifikat vid behov 

från kund. Jag har även fått en övergripande förståelse för hur produktionsprocesserna 

och värdeflöden fungerar i fabriken, vilket i denna studie är av stor betydelse. Då jag är 

medveten om mina förkunskaper inom företaget var jag noggrann med att kontrollera den 

information som jag tidigare erhållit genom att fråga individer som är insatta inom det 

aktuella området och genom intervjuer. Detta kommer jag beröra mer under avsnitt 8.3. 

Under min praktikperiod på företaget fokuserade jag på att hitta effektivitetsmöjligheter 

och standardiserade arbetssätt för produktionsplanering av hydraulmotorer samt för 

kompletta drivsystem. I och med min praktiska erfarenhet på företaget har jag även lärt 

mig att hantera deras affärssystem som är Microsoft Axapta, vilket även detta är en fördel 

då jag på ett enkelt sätt kan ta fram olika typer av nödvändig information ur systemet. 

Således har min praktiska förförståelse i hög grad, påverkat studiens utformning.  

2.4 Vetenskapligt synsätt 

Arbnor & Bjerke (1994, s. 19-21) beskriver att beroende på vilket synsätt som används 

av utföraren av studien skapas en förståelse för hur denne väljer att göra antaganden om 

den verklighet som studeras. Författarna menar att genom att utföra en undersökning eller 

för att förklara och förstå verkligheten, föreligger vissa antaganden angående hur 

verkligheten ser ut. Författarna menar vidare att det är då, beroende på vilka antaganden 

som kunskaparen har angående hur verkligheten ser ut och fungerar, som synsättet kan 

beskrivas. Genom att beskriva vilket synsätt som användes för att genomföra studien 

tydliggörs hur synsättet formar kunskaparens förståelse, förklaringar och observationer 

(Arbnor & Bjerke, 1994, s.20). Arbnor & Bjerke (1994, s.60-70) nämner tre metodsynsätt: 

 Analytiskt synsätt (Positivistiskt- förklarande kunskap – objektiv verklighetssyn) 

 Aktörsynsätt (Hermeneutik – förstående kunskap – social konstruktion som 

verklighetssyn) 

 Systemsynsätt (Främst positivistisk men kan även vara hermeneutik) 

Författarna beskriver att det analytiska synsättet, som även kännetecknas såsom det 

positivistiska synsättet, bygger på att de enskilda delarna summeras ihop till en helhet. 

Fokus ligger på att studera delarna, det vill säga att bryta ner helheten i delar för att på så 

vis ta sig an problemet (Patel & Davidson, 2011, s.27). Arbnor & Bjerke (1994, s.65-66) 

menar att kunskapen som genereras ska vara oberoende av subjektiva upplevelser. 

Kunskapen ska inom detta synsätt ha en individoberoende karaktär. Inom det 

positivistiska synsättet ska även forskaren vara objektiv mot forskningsobjektet. Detta 

kan kontrolleras genom att forskaren i fråga ska kunna bytas ut mot en annan forskare 

och forskningsarbetets resultat ska bli detsamma (Patel & Davidsson, 2011, s.27). I detta 

synsätt är det vanligt att en kvantitativ forskningsansats används, med hjälp av 

naturvetenskapliga förklaringsmodeller, statistiska hårddatametoder för analys samt där 

forskaren agerar på ett objektivt sätt och där forskaren uppfattas vara dold (Patel & 

Davidson, 2011, s. 29).  
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Aktörsynsätt som även kännetecknas som hermeneutik av andra forskare, karaktäriseras 

av att verkligheten är socialt konstruerad (Arbnor & Bjerke, 1994, s.74). Arbnor & Bjerke 

(1994, s.74) menar att tidigare forskning inom aktörsynsättet kan ge situationsanpassade 

bidrag vilket då endast kan ligga som grund för att få erfarenhetsmaterial till ny forskning. 

Vidare förklarar Patel & Davidsson (2011, s.29) att inom det hermeneutiska synsättet är 

helheten mer än summan av delarna. Författarna menar att inom det hermeneutiska 

synsättet används vanligtvis kvalitativa metoder såsom förståelse- och tolkningssystem; 

forskaren agerar här som öppen och engagerad. Patel & Davidsson (2011, s.29) beskriver 

vidare att vid en hermeneutisk ståndpunkt används språket för att förstå och skaffa 

kunskap om det mänskliga beteendet genom att tolka människors handlingar, intentioner, 

avsikter. Författarna menar att en forskare som har ett hermeneutiskt synsätt kommer att 

använda dennes förförståelse vid mötet med forskningsobjektet. Denna förförståelse är 

en tillgång för forskaren när det gäller att tolka och förstå (Patel & Davidsson, 2011, s.29). 

Ödman (2007, s.14-15) menar i sin tur att hermeneutiken innebär att vi som människor 

och forskare inte kan ”ställa oss utanför oss själva” när vi genomför studier på 

verkligheten. Författaren beskriver att det är viktigt att läsa och analysera tidigare 

forskning med insamlat material, data, andras erfarenheter samt iakttagelser. Johansson-

lindfors (1993, s.44-45) menar att positivismen karaktäriseras av att forskarens egna 

värderingar inte påverkar relationen mellan forskaren och det undersökta subjektet. Detta 

menar författaren skiljer sig mot hermeneutikerna som menar precis tvärt om, det vill 

säga att värderingarna från forskaren påverkar det undersöka subjektet och att detta är 

något positivt. Johansson-Lindfors (1993,s.46) nämner att positivism och hermeneutik 

skiljer sig åt när det kommer till resultatet av studien. Positivismen ämnar förklara medan 

hermeneutikern vill skapa en förståelse. Författaren menar att positivismen vill förklara 

genom att hitta kausalsamband med hjälp av ett stort empiriskt urval av exempelvis 

observationer som då möjliggöra generaliserbarhet. Detta till skillnad från 

hermeneutikern som författaren beskriver vill skapa förståelse genom att hitta mening 

eller betydelse genom ett fåtal fall eller djupstudier, vilket resulterar i att resultaten inte 

heller är generaliserbara på samma sätt som vid det positivistiska synsättet (Johansson-

Lindfors, 1993, s.46).  

Arbnor & Bjerke (1994, s.66-67) beskriver att systemsynsättet utformades från det 

analytiska synsättet, systemsynsättet ämnar förklara eller förstå delarna utifrån helhetens 

egenskaper. Författarna menar att synsättet speglar verkligheten på så sätt att helheten 

avviker från delarna, det vill säga relationerna mellan delarna är viktiga för att förstå 

helheten. Systemsynsättet tar även miljö i beaktande samt eftersträvas en förståelse eller 

förklaring av de olika delarna utifrån helhetens egenskaper (Arbnor & Bjerke, 1994, s.66-

67). Arbnor & Bjerke (1994, s.126-127) menar att systemsynsättet fick ett genombrott på 

1970-talet då tidigare forskning kring ämnet uppmärksammades i media, näringslivet och 

i vardagsspråket. Begrepp som uppkom var informationssystem, styrsystem med mera. 

Författarna beskriver att utvecklingen av detta synsätt delvis kan bero på att samhället 

och organisationer blir mer och mer komplexa, till exempel nämner författarna att det 

idag är vanligt att prata om företagens produktionssystem. Det var under 1980-talet som 

systemsynsättet fördjupades och förändrades genom till exempel den förändrade trenden 

inom produktionstillverkning, att gå från massproduktion till mer flexibla 

produktionssystem (Arbnor & Bjerke 1994, s.161).  Relationerna i ett system kan bland 

annat karaktäriseras av material- och informationsflöden inom olika steg i 

tillverkningsprocessen (Arbnor & Bjerke, 1994, s.131-132).  

Arbnor & Bjerke (1994, s.146-147) beskriver att en kunskapare som har ett systemsynsätt 

både kan vara positivist och hermeneutiker. Författarna anser att positivisten endast syftar 
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till att förklara, genom direkta observationer eller refererbara aspekter av verkligheten, 

medan hermeneutikern ser till individers roll i till exempel en organisation, där man ser 

individer som aktiva och skapande. Här lyfts det meningsfyllda aspekterna fram av 

verkligheten vilket även leder till att hermeneutikern ämnar förstå eller tolka verkligheten 

(Arbnor & Bjerke, 1994, s.146-147).  En individ som har ett systemsynsätt kan alltså 

ämna beskriva, förstå eller förklara komplexa system (Arbnor & Bjerke, 1994, s.259). 

Syftet med systemsynsättet är ofta att kartlägga verkligheten, där medvetenhet, vakenhet 

och fantasi kan vara viktiga faktorer till framgången inför den komplexa verklighet som 

ska studeras (Arbnor & Bjerke, 1994, s.313-314). Författarna menar även att 

systemsynsättet har vissa ambitioner med kunskapandet, såsom att vägleda, beskriva, visa 

på samband med mera. 

Vid ett systemsynsätt använder kunskaparen system för att beskriva världen (Arbnor & 

Bjerke, 1994, s.148). Det är då viktigt att vara medveten om att delarna i ett system är 

beroende av varandra; varje system är en begränsad del av verkligheten vilket innebär att 

det är upp till kunskaparen vilka avgränsningar som görs (Arbnor & Bjerke, 1994, s.148), 

avgränsningar i både resurser och tid (Arbnor & Bjerke, 1994, s.371). Detta skiljer sig 

mot det analytiska synsättet. Inom systemsynsättet är det kunskaparen som formar 

systembilden vilket leder till att referensramen hos systemskaparen är av betydelse 

(Arbnor & Bjerke, 1994, s.148). Arbnor & Bjerke (1994, s.148) menar att det är vanligt 

att använda sig av praktikfall för att samla in information, detta eller ett fåtal fall ska 

studeras omfattande och djupgående.   

I denna studie ämnar jag skapa en förståelse för hur verktyget VSM kan användas eller 

anpassas på en verksamhet som har en MTO strategi och som tillverkar produkter med 

hög grad av variation och låg volym, detta för att identifiera slöseri och skapa möjligheter 

för att effektivisera verksamheten. Systemsynsättet kommer således i hög grad att påverka 

min studie. Jag menar att olika system, olika processer i detta fall inom företaget, avviker 

från helheten. Därför är det viktigt att analysera delarna i produktionsprocessen för att 

förstå helheten. Då erfarenheten hos kunskaparen är av betydelse görs lämpliga 

avgränsningar för vilket system som kommer att studeras. Således påverkar min 

förförståelse och kunskap inom området vilka avgränsningar som kommer att göras inom 

produktionssystemet.  I denna studie har jag genomfört observationer men även samtalat 

med arbetare i flödet, för att skapa en förståelse för hur material- och informationsflöden 

fungerar; men även för att skapa en förståelse för hur deras roll i organisationen och deras 

val i arbetet påverkar resterande processer. Detta innebär således att jag inom 

systemsynsättet har en hermeneutisk prägel.  

2.5 Angreppsätt 

Patel & Davidson (2011, s.23) beskriver induktion, deduktion och abduktion som tre olika 

begrepp som används av forskare för att beskriva hur teori och empiri kopplas samman.  

Författarna beskriver att inom allt vetenskapligt arbete är det viktigt att veta hur 

kunskaparen ska gå till väga och arbeta med att relatera teori och empiri.  En deduktiv 

ansats innebär att forskaren utgår ifrån teori för att sedan koppla detta till verkligheten, 

detta skiljer sig mot den induktiva ansatsen vilket innebär att gå från verkligheten till att 

skapa teorier (Patel & Davidson, 2011, s.23-24). Abduktion kan beskrivas som en 

kombination av de två tidigare nämnda (Patel & Davidson, 2011, s.23-24). Vid denna 

studie utgick jag ifrån befintliga teorier om Lean production och framförallt VSM samt 

teorier om företag som verkar inom en MTO strategi med hög variation och låg volym av 

produkter. Som framgick under min praktiska förförståelse har jag empiriska kunskaper 

när det kommer till fallföretaget, då jag tidigare har arbetat på företaget. Detta påverkade 



10 
 

min förmåga att exkludera en del teorier samt uppskatta svårigheter med att använda vissa 

teorier direkt på fallföretaget. Då jag redan var insatt i företaget gjorde detta att jag utgick 

ifrån befintliga teorier om VSM men även utvecklad forskning inom området för VSM, 

för att sedan till viss del testa detta empiriskt. Detta innebär att jag i denna studie använde 

mig av en deduktivansats för att lösa det identifierade forskningsproblemet.  

2.6 Forskningsstrategi - Fallstudie 

Yin (2007, s. 22-24) beskriver att experiment, survey, analys av källor, historisk studie 

samt fallstudie kan användas som möjliga forskningsstrategier. Författaren menar att 

lämplig forskningsstrategi avgörs av hur forskningsfrågan är utformad: finns det fokus på 

aktuella eller historiska händelser och finns det krav på kontroll av beteenden? Då denna 

uppsats skrivs på uppdrag av Bosch Rexroth Mellansel och problemformulering syftar till 

att undersöka hur ett företag med en MTO strategi, och en låg produktionsvolym och höga 

variationer av produkter kan använda VSM för att kartlägga och skapa möjligheter till att 

effektivisera produktionsprocesser, var fallstudie en naturlig forskningsstrategi för detta 

arbete. Yin (2007, s.22-26) beskriver att fallstudier används när forskningsfrågan 

innehåller att förklara hur eller varför, författaren menar att det inte heller ska krävas 

någon kontroll av beteendet. Yin (2007, s.30-31) anser att fallstudier används då 

kunskaparen vill studera en specifik händelse i dess verkliga kontext. Även Arbnor & 

Bjerke (1994, s.148) menar att det inom systemsynsättet är vanligt att använda sig av ett 

praktikfall för att samla in information, detta fall ska sedan studeras omfattande och 

djupgående. Fallstudien kan ha olika syften, bland annat utveckla eller att pröva en teori 

(Yin, 2007, s.48). Denna studie ämnar att undersöka hur verktyget VSM kan anpassas till 

en specifik kontext.  

Vid fallstudier används oftast direkta observationer av de processer som studeras samt 

intervjuer med de personer som ingår i denna process som huvudsaklig datainsamling 

(Yin, 2007, s.25). Fallstudiers styrkor är således att kombinera och hantera olika typer 

data såsom, dokument, intervjuer och observationer (Yin, 2007, s.25).  Författaren menar 

således att inom fallstudier kan både kvalitativ och kvantitativ information samlas in. För 

att besvara studiens problemformulering valde jag att samla in främst kvalitativ 

information, som presenteras under avsnitt 8.2 och 8.3 men även en del kvantitativ 

information som beskrivs under nästa avsnitt.  

2.7 Datainsamling  

Arbnor & Bjerke (1994, s.241) menar att det finns två olika grupper som används vid 

insamling av data, sekundärinformation (material som finns tillgängligt) och 

primärinformation (information som samlas in genom experiment, intervju och direkt 

observation). Arbnor & Bjerke (1994, s.244-245) beskriver att inom systemsynsättet 

används både sekundärt och primärt material. Sekundärt material kan vara studier av 

andra system samt siffermaterial, dokument med mera inom det studerade systemet. 

Primärt material syftar bland annat till direkta observationer och intervjuer. Författarna 

menar att det är vanligt att kombinera observationer och intervjuer inom systemsynsättet. 

Nedan presenteras det sekundära materialet som används i studien, dokument och 

arkivmaterial. Under avsnitt 8.2 och 8.3 kommer det primära materialet redovisas från 

observationer och intervjuer som har genomförts i studien.  

Yin (2007, s.113) menar att dokument av olika slag är relevanta för fallstudier. Författaren 

ger exempel på dokument som kan användas, skriftliga rapporter, administrativa 

dokument, formella undersökningar med mera. Interna dokument såsom 

utbildningsmaterial har används i denna studie för att beskriva verksamheten samt 
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artikelregister. Företagets affärssystem kan även ses som en typ av datainsamlingsverktyg 

som här beskrivs som dokument. Affärssystemet har används i stor utsträckning vid 

insamlande av data, för att få information om försäljningsvolymer, artiklars processteg, 

ingående material i respektive artikel, historisk data av ledtider för artiklar med mera. 

Under kapitel 8 och 9 redovisas inte all information från företaget, detta på grund av att 

viss information kan upplevas som känslig eller onödig information för läsaren. Detta är 

inte heller relevant för att förstå datainsamlingen eller analys och diskussion. Exempel på 

information som inte lämnas ut i studien är artikelnummer och prisuppgifter. Känslig 

information är något som jag ständigt har stämt av med min handledare på företaget.  

Ytterligare en form av dokument som kan användas är arkivmaterial. Yin (2007, s.115-

116) beskriver att arkivmaterial såsom personliga register, förteckningar, kartor och 

översikter kan användas vid fallstudien. För att skapa en översikt av värdeflöden i 

fabriken användes kartor över fabriken för att på ett lättare sätt visualisera värdeflöden. 

2.8 Litteratursökning & val av teorier 

Business Source Premier har varit den mest använda databasen för att söka och sålla bland 

de vetenskapliga artiklarna; i princip alla artiklar som har används är peer reviewed och 

de böcker jag har använt mig av har vetenskaplig karaktär. Tidskrifter som har används 

är främst: International Journal of Production Research, men även: International Journal 

of Productivity and Quality Management, International Journal of Operations & 

Production Management.  För att plocka ut relevanta vetenskapliga artiklar har sökord 

använts såsom; value stream mapping, value stream mapping complex production, 

production process, value stream mapping multiple flow, complex production, 

kartläggning, Lean, Lean production, value stream mapping customized products, 

production flow, Make-to-order valuestream, MTO value stream mapping. Artikelns 

innehåll varit av hög betydelse för om den har används i studien eller inte. De 

vetenskapliga artiklar som har valts ut har även flertalet andra författare citerat, vilket jag 

menar ökar artikelns förtroende. Det har varit en balansgång mellan citeringar, innehåll 

och publicering som har avgjort vilka vetenskapliga artiklar som har valts ut i studien. En 

artikel som är publicerad i Proceedings of the Lean Management Solutions Conference 

har även används vid studien. Då informationen i den artikeln bidrog till att utveckla VSM 

för det aktuella fallföretaget. Jag har även använt mig av källhänvisningar från relevant 

litteratur för att hitta fler artiklar inom området men även för att identifiera originalkällor. 

Jag har valt att inte använda mig av andrahandsreferering utan ständigt valt att söka reda 

på originalkällan. 

Böcker som har legat till grund för min förståelse inom ämnet är ”The Machine that 

Changed the World” (1990) skriven av Womack, Jones och Roos. Denna klassiska bok 

om det revolutionerade konceptet Lean productionen har hjälpt mig att skapa en 

grundläggande förståelse för Lean. Denna bok anses även vara en klassiker inom Lean 

production. För att skapa en förståelse för flödesperspektivet samt värdeflöden, har 

Porter´s ”Competetive Advantage” (2004) används. Rother och Shook utvecklade en 

handbok för hur företag/individer ska gå till väga för att lyckas med en implementering 

av VSM, som heter ”Learning to see” (2007). Denna bok anses som grundläggande 

information vid vidare forskning inom Value Stream Mapping. När det kommer till val 

av metod användes främst ”Företagsekonomisk metodlära” (1994) som är skriven av 

Arbnor & Bjerke, detta på grund av att de, på ett trovärdigt sätt diskuterar systemsynsättet, 

som är relevant för denna studie. Även boken ”Fallstudier – Design och genomförande” 

som är skriven av Yin (2007) användes för att skapa en förståelse för fallstudier, då 

författaren hävdas vara en ledande forskare inom fallstudiemetod. Dessa val har gjorts 
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genom att jag, som författare har läst in mig på olika områden och utifrån historik, tidigare 

forskning och uppmärksammade författare valt ut de ovannämnda böckerna som grund 

till denna studie. Dessa författare är väl citerade och anses vara framstående inom 

respektive område. En viss kritik kan uppstå mot att jag valde källor som kan anses 

relativt gamla, såsom Arbnor & Bjerke (1994), men då jag finner deras argumentation 

och förklaring av systemsynsättet trovärdigt och aktuellt menar jag att denna metodbok 

var relevant för denna studie. Det har även funnits en hög medvetenhet kring att använda 

äldre källor då nyare publiceringar citerar tillbaka till dessa äldre källor. Detta leder även 

till, som nämnt tidigare, att information alltid tagits fram från originalkällan, detta för att 

undvika feltolkningar.   

2.9 Etiskt förhållningssätt 

Etiskt förhållningssätt innebär att författaren tar ställning till vad som är moraliskt 

lämpligt och olämpligt att göra i en studie. Till exempel är det inte etiskt rätt att studera 

människor vid observationer utan att dessa människor är medvetna om det (Arbnor & 

Bjerke, 1994, s.32). Patel & Davidsson (2011, s.62-65) nämner att det finns fyra generella 

etikregler som den svenska myndigheten har utformat, dessa ska ligga som grund för 

forskningen. Reglerna behandlar information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

Det förstnämnda kravet innebär att alla inblandade individer i forskningsprocessen, till 

exempel vid en observation ska vara informerade om forskningens syfte. Samtycke syftar 

till att deltagare i studien ska ge samtycke till att medverka i studien. 

Konfidentialitetskravet avser att skydda individer, såsom personuppgifter, men även 

sekretess och offentlighet ska tas i beaktande under detta krav. Det sistnämna kravet, 

nyttjande, innebär att insamlad information angående enskilda individer endast får 

användas i forskningen, ej till något annat syfte.  

Dessa riktlinjer och krav har jag strävat efter att uppnå i denna studie, vilket har inneburit 

att jag har försökt följa dessa i största möjliga mån. Innan observationerna genomfördes 

frågade jag samtliga berörda om de ville ställa upp i studien. Jag förklarade då även 

studiens syfte för att sedan få deras godkännande. Detta är något som jag menar är oerhört 

viktigt för att inte vilseleda individer samt för att inte skapa en oro bland deltagarna kring 

vad all insamlad data ska användas till. Information angående processtider kan anses vara 

mer känslig information eftersom processtider är kopplat till hur snabbt arbetet blir 

genomfört, till exempel hur lång till det tar att montera en motor med tillbehör i detta fall. 

Detta har jag varit medveten om och jag har därför varit tydlig med att förklara studiens 

syfte för alla inblandade. All insamlad information har endast används i denna studie, 

alltså inte till något annat syfte. Utifrån detta menar jag att etikreglerna om information, 

samtycke och nyttjande har uppfyllts vid denna studie. När det kommer till individer och 

uttalanden, genom till exempel intervjuer har jag frågat individen om vilka uppgifter som 

jag får använda i studien, till exempel namn eller bara arbetstitel. Detta i syftet för att 

uppfylla konfidentialitetskravet, samtliga intervjupersoner gick med på att deras 

arbetstitel skulle användas som referens i arbetet. Jag valde därför att endast referera 

intervjupersonerna vid deras jobbtitel i studien. Dock är jobbtitel relativt lätt att koppla 

samman mot respektive individ på företaget; men då intervjupersonerna inte delade någon 

känslig information om sekretessuppgifter eller andra mer känsliga uppgifter anser jag att 

detta inte är något problem. Samtliga intervjupersoner godkände alltså att deras jobbtitel 

kunde används i studien, vilket innebar att de även godtog spårbarheten, men då 

intervjuerna endast innehöll beskrivningar av verksamheten och BPS uppfattas inte 

informationen som känslig. Därför menar jag att även konfidentialitetskravet har beaktats 

under studiens genomförande.  
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3. Lean  

I det första avsnittet ges den teoretiska bakgrunden till studien som innefattar historien 

om Lean production, därefter beskrivs tekniker inom Lean och slutligen redovisas min 

reflektion över Lean ur ett samhällsperspektiv. 

3.1 Historien om Lean production 

Hantverksproduktion (Craft production, det engelska begreppet) var den första 

produktionstekniken som användes vid tillverkning av fordon; tekniken har sitt ursprung 

i Europa på 1890-talet (Womack et al., 1990, s.21-22). Denna typ av produktion 

innefattade skickliga hantverkare som byggde bilar för hand, där fokus var att skräddarsy 

varje fordon efter kundens önskan (Womack et al., 1990, s. 21-23). Detta innebar att 

produktionen karaktäriserades av låga produktionsvolymer och kundanpassade produkter 

(Womack et al., 1990, s.24) samt så tillverkades en produkt i taget (Womack et al., 1990, 

s.13). Hantverksproduktion innebar att ägare eller ansvarig hade en nära kontakt med 

kunder, anställda och leverantörer för att möjliggöra kundanpassningen (Womack et al., 

1990, s.24). Vid år 1905 var hundratals fordonstillverkare verksamma inom västra Europa 

och Nord Amerika, där tillverkningen skedde av låga volymer genom 

hantverksproduktion (Womack et al., 1990, s.24-25).  Denna typ av tillverkning var 

exklusiv och kostsam vilket resulterade i att Henry Ford utvecklade massproduktion som 

ett alternativ till denna produktionsteknik (Womack et al., 1990, s.13). Henry Fords vision 

var att kunna erbjuda en bil som den ”gemene mannen” hade råd att köpa; detta kunde 

möjliggöras genom lägre produktionskostnader och stora produktionsvolymer (Petterson 

et al., 2009, s.24). Ford menade även att standardisering av tillverkning var en väsentlig 

del för att, på ett enklare sätt bygga bilarna (Petterson et al, 2009, s.24). År 1908 

introducerades T-Ford modellen och eran av volymtillverkning startade (Petterson et al., 

2009, s.24).  År 1913 introducerades det första löpande bandet (Womack et al., 1990, s.28) 

som karaktäriserades av att material levererades i ett flöde. Ford poängterade vikten av 

att materialet ständigt skulle vara i rörelse, detta flödestänk kom sedan att prägla 

utformningen av Toyota Production System (Petterson et al., 2009,s.25). Ford skiftade år 

1913 till ett kontinuerligt flöde i monteringen av T-Ford modellen, detta resulterade i en 

reducering av arbete med 90 procent (Womack & Jones, 2003 s.22). Det var material som 

skulle passera stationer där arbetare bearbetade materialet kontinuerligt utefter det 

löpande bandet (Womack et al., 1990, s.28). Detta innebar även att arbetare på varje 

station fick utföra identiska arbetsuppgifter gång på gång (Womack et al., 1990, s.27-28). 

Detta produktionssystem skapade fördelar såsom att, ju mer fordon som tillverkades desto 

billigare blev produktionskostnaden per fordon (Womack et al., 1990, s.29). Vilket även 

resulterade i att standardiserade produkter av väldigt hög volym producerades till 

marknaden (Womack et al., 1990, s.13). Denna nya produktionsteknik med 

massproduktion samt det löpande bandet skapade oerhörda konkurrensfördelar vilket 

även bidrog till att Ford, under denna period blev världsledande inom fordonstillverkning 

och detta resulterade även i att företag inom hantverksproduktion inte längre kunde 

konkurrera (Womack et al., 1990, s.30). 

Det var efter andra världskriget som Lean production introducerades till världen genom 

det japanska företaget Toyota Motor Company med Eiji Toyoda och Taiichi Ohno i 

spetsen (Womack et al., 1990, s.11).  Japan hade under denna period få naturresurser 

vilket även resulterade i att råvarukostnader i Japan var betydligt högre än i Europeiska 

och Amerikanska länder (Sugimori et al., 1977, s.553-554).  Detta låg som grund till 

varför företag i Japan var tvungna att anpassa produktionen till att producera högre 

kvalitet i produkterna som adderade ett högre värde till kunden samt till en lägre 
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produktionskostnad (Sugimori et al., 1977, s.553-554). Toyota insåg detta och påbörjade 

därefter deras arbete som sedan kom att resultera i en ny produktionsteknik, Lean 

production (Sugimori et al., 1977, s.553-554). Fabrikschefen Taiichi Ohno studerade 

Fords tillverkning och anpassade den efter förutsättningarna för Japan under denna 

tidsperiod, då det fanns krav på mer flexibilitet och kortare produktionstider (Petterson et 

al., 2009, s.28).  Även Eiji Toyoda studerade Fords produktionssystem; de positiva 

styrkorna med systemet som Eiji tog med sig var kontinuerligt flöde medan de negativa 

aspekterna av systemet var de höga lagerkostnaderna och dålig flexibilitet (Sörqvist, 2013, 

s.24). Utifrån lärdomarna och studier av Fords tillverkningsteknik skapades utvecklingen 

av vad som kom att kallas för Toyota Production System (TPS) (Sörqvist, 2013, s.24). 

TPS är Toyotas tillverkningsfilosofi, som förkortat innebär att sträva efter effektiva 

företagsprocesser (Liker, 2009, s.35).  Det var år 1940 som Ohno presenterade ett ramverk 

av principer som blev benämnt Toyota Production System (TPS) (Petterson et al., 2009, 

s.28). Sugimori et al. (1977, s.554) beskriver att TPS innehåller två huvudsakliga koncept, 

där det första innebär att nå en lågkostnadsproduktion med hjälp av reducering av 

kostnader genom att eliminera slöseri. Det andra konceptet innebär att utnyttja arbetarnas 

fulla kapacitet. Det ska byggas upp ett system där det finns en hög respekt för människan, 

där det ska finnas en strävan mot att eliminera onödiga förflyttningar av arbetaren, ta 

hänsyn till arbetarens säkerhet samt anförtro arbetare med ansvar och befogenheter 

(Sugimori et al., 1977, s.557-558). 

Womack et al. (1990, s.13) beskriver att Lean production kombinerar styrkorna från 

hantverksproduktion och massproduktion. Författarna menar att Lean production 

undviker de höga kostnaderna från hantverksproduktionen och icke-flexibel/ stela 

tillverkningen från massproduktionen. Grunden inom Lean production är att flexibla och 

automatiserade maskiner används för att producera produkter av hög variation; mindre 

resurser krävs med avseende på bland annat arbetare, tillverkningsutrymmen, verktyg och 

inventarier (Womack et al., 1990, s.13). 

Lander & Liker (2007, s.3682) menar att de mest framgångsrika verksamheter som har 

implementerat Lean är The Toyota Group eller företag som verkar inom liknande 

marknad och produktteknologi. Författarna beskriver vidare att dessa verksamheter 

karaktäriseras av ett begränsat produktutbud och låg kundanpassning där produktionen 

sker av höga volymer, vilket leder till repetitiv tillverkning. Detta innebär även, enligt 

författarna att det finns en stabil eller mer förutsägbar efterfrågan av produkterna. Företag 

som implementerar Lean och som till exempel är verksamma inom MTO strategi kan 

mötas av svårigheter med vad Lean innebär för just den typen av verksamhet (Lander & 

Liker, 2007, s.3682). Lander & Liker (2007, s.3682) menar att företag som kännetecknas 

av höga variationer av produkter och låga volymer har svårigheter att implementera Lean. 

Detta enligt författarna beror på att TPS ofta ses som ett specifikt arbetssätt, där olika 

verktyg används för att eliminera slöseri; verktyg som på ett formellt och standardiserat 

sätt översätts till denna typ av miljö. Författarna uppmärksammar att detta kan skapa 

problem, då verktygen initialt inte är anpassade eller framtagna för denna typ av miljö. 

Det är viktigt att grundligt förstå TPS samt hur verktyg fungerar och syftet med verktygen, 

för att på ett framgångsrikt sätt implementera detta till nya miljöer (Lander & Liker, 2007, 

s.3682-3683).  

3.2 Tekniker inom Lean  

När det kommer till produktutveckling och därmed projekt nämner Womack et al. (1990, 

s.112-116) Lean tekniker som tillsammans är essentiella för att utföra ett bättre arbete, 

både snabbare och med färre resurser, tre av dessa tekniker redovisas nedan:   



15 
 

 Ledarskap 

Författarna beskriver att ledaren inom projektet har en viktig roll, denne leder teamet men 

har även det högsta ansvaret för att den nya produkten designas och tillverkas. Ledaren 

styr processen av projektet och har även ansvaret för att sammanföra ett mindre team.  

 Teamwork 

Författarna menar att människor som ingår i teamet kommer från olika avdelningar inom 

företaget. Författarna beskriver att individerna fortfarande tillhör deras respektive 

avdelning såsom: marknadsavdelning eller avdelningen för produktionsplanering, men 

dessa även ingår i det ihopsatta teamet och styrs av projektledaren. Inom Lean production 

används gärna samma medlemmar över en lägre period, det vill säga samma medarbetare 

i fler projekt över tid. Detta för att inte förlora kunskaper från dessa individers tidigare 

erfarenhet från utvecklingsprocessen.  

 Kommunikation 

I början av projektet antecknas samtliga löften som teamet har kommit överens om, som 

samtliga sedan måste förhålla sig till. Detta innebär att all förhandling om resurser och 

prioriteringar sker i början av processen för att på så sätt undvika störningar i resten av 

projektet.  Författarna beskriver att inom Lean projektet är det viktigt att lägga ner tid och 

resurser i början för att förebygga problem, detta ska resultera i betydligt mindre resurser 

i form av ansträngning samt skapa en högre kvalitet. 

3.3 Reflektion över Lean och samhällsperspektivet 

Conti et al. (2006, s.1015) menar att stress påverkar både organisationer och individer; ur 

ett organisatoriskt perspektiv leder stress till frånvaro, högre medicinska kostnader och 

högre personalomsättning. Conti et al. (2006, s.1031) redovisade att Lean production i 

sig inte är kopplat till stress hos arbetare utan det är snarare ledningens val av utformning 

av Lean production och hur produktionen ska styras som kan påverka arbetares stress. 

Ökad stress, sjukskrivningar, frånvarodagar påverkar självklart både organisationer, 

individer och samhället som helhet. Samhället när det bland annat kommer till 

sjukskrivningar, sjukvård och arbetslöshet. Jag menar att den ständiga strävan efter att 

uppnå den optimala lösningen med största möjliga effektivitet kan påverka individer och 

minska engagemang, det är därför viktigt att ledare och chefer i företaget är väl medvetna 

om detta vid införande av Lean production samt vid styrning av produktionen. Den 

positiva samhällspåverkan som Lean production har är att hushålla med resurser, det vill 

säga att skapa effektiva företagsprocesser på ett resurseffektivt sätt. Då det är allmänt 

vedertaget är att samhället inte har oändliga resurser, har Lean production en positiv 

inverkan på samhället i den mening att använda resurser på ett effektivt sätt men även 

genom att använda så lite resurser som möjligt. Genom Lean production skapas en 

förutsättning för en mer hållbar produktion sett ur ett långsiktigt perspektiv.  
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4. Värdeflöden 

I detta kapitel introduceras värdeflödesperspektivet, med hjälp av Porters värdekedja. 

Därefter beskrivs verktyget Value Stream Mapping som är ett verktyg inom Lean 

production. Slutligen redogörs Improved Value Stream Mapping som är ett utvecklat 

verktyg av VSM.   

4.1 Porters Värdekedja 

Porter skrev 1985 boken ”Competetive Advantage” där han introducerade värdeflöden 

och flödesperspektiv till världen (Porter, 2004).  Porter menar att företag inom olika 

industrier kan skapa konkurrensfördelar genom att anta ett värdeflödesperspektiv (Porter, 

2004, s.3). Porter (2004, s.33) beskriver att konkurrensfördelar inte kan uppnås genom att 

titta på företaget som en stor enhet, istället måste fokus finnas på enskilda aktiviteter i 

företaget. Författaren menar vidare att aktiviteter i företaget bidrar på sitt eget sätt till 

aktuella kostnadslägen. Kostnadsfördelar inom olika aktiviteter kan till exempel nås inom 

avdelningen för produktion och genom högeffektiva tillverkningsprocesser (Porter, 2004, 

s.33). För att skapa konkurrensfördelar bör aktiviteterna på ett strukturerat sätt undersökas 

samt hur olika aktiviteter integrerar, detta kan göras med hjälp av värdeflöden (Porter, 

2004, s.33). Konkurrensfördelar skapas genom att genomföra aktiviteterna/ processerna 

på ett billigare eller bättre sätt än konkurrenterna (Porter, 2004, s.34). Porter (2004, s.38) 

menar att det är värden som ska analyseras för att skapa konkurrensfördelar, inte 

kostnaden. Författaren beskriver även att värde för företaget är hur mycket kunden är 

villig att betala för produkten.  

 

Alla aktiviteter i ett företag, från design till leverans av produkt, representeras av en 

värdekedja (Porter, 2004, s.36), se figur 1. Denna värdekedjemodell kan ses som en 

grundläggande bas för moderna värdekedjor. Värdekedjor kan se olika ut; inom ett 

industriföretag kan till exempel värdekedjan variera utifrån artiklarna i 

produktionsprocessen (Porter, 2004, s.36). 

 

Figur 1. Porters värdekedja (Shahid, 2008)  

I Porters värdekedjemodell skildras primära och stödjande aktiviteter, där primära 

aktiviteter är kopplade till den fysiska framställningen av produkten samt försäljning och 

efterservice av produkten (Porter, 2004, s.38). Stödjande aktiviteter stödjer helt enkelt de 
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primära aktiviteterna (Porter, 2004, s.38). Särskilt intressant för denna studie är de 

primära aktiviteterna under ”operations”, vilket innefattar alla aktiviteter som förädlar 

material till dess att produkten är färdig, såsom bearbetning, montering, provning med 

mera (Porter, 2004, s.40).  

4.2 Value stream mapping 

Rother och Shook (2009) utformade år 1999 den första versionen av ”Learning to see”, 

boken kan ses som en guide och ett hjälpmedel för att nå en framgångsrik implementering 

av Value stream mapping (VSM). Författarna använder teori, exempel samt praktiska 

rekommendationer som utövaren kan dra nytta av. Rother & Shook (2009,s.1-3) beskriver 

att VSM används med syftet att kartlägga hela värdeflöden, både material- och 

informationsflöden för att på så vis identifiera slöseri. Författarna definierar ett värdeflöde 

som den process med aktiviteter (värdeskapande eller ej) som skapar en produkt, det vill 

säga från design av produkten till dess att produkten befinner sig hos kunden. 

Kartläggningen genomförs på tillverkningsprocesser samt på vilka kontrollverktyg som 

är kopplade till respektive process, såsom produktionsinformation och 

produktionsplanering (Singh et al., 2010, s.799-800). Rother & Shook (2009, s.1-3) 

menar att detta ligger till grund för att skapa en optimal framtida kartläggning där åtgärder 

finns för att eliminera eller reducera slöseri. Därefter skapas en steg-för-steg plan över 

hur företaget ska nå ett mer effektivt flöde (Rother & Shook, 2009, s.2-3). I figur 2 

redogörs vilka processteg som ligger till grund för att skapa en VSM, dessa steg kommer 

att beskrivas ytterligare i kommande avsnitt.  

 

Figur 2. Processteg inom Value Stream Mapping (Rother & Shook, 2009, s.7) 

Rother & Shook (2009, s.2-3) nämner styrkorna med VSM, vilket enligt dem är att 

verktyget skapar ett gemensamt språk för att hantera och prata om tillverkningsprocessen. 

Författarna menar vidare att kartläggningen visar sambandet mellan material- och 

informationsflödet vilket är unikt för VSM. Informationsflödet kan beskrivas som vilka 

signaler som ges från och till varje process, vad som ska göras i varje process eller vad 

som triggar materialet vidare till nästa process (Rother & Shook, 2009, s.3). 
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Materialflödet innebär helt enkelt flödet av material i en fabrik (Rother & Shook, 2009, 

s.3). VSM har blivit ett erkänt effektivt verktyg att använda inom flera olika verksamheter 

för att skapa effektivare flöden och en högre konkurrenskraft (Jeyaraj et al., 2013; Grewal, 

2008; Jiménez et al., 2012; Singh et al., 2010; Keskin & Kayakutlu 2012).  

4.2.1 Produktfamilj 

Rother & Shook (2009, s.4) beskriver att kunden är intresserad av en eller flera specifika 

produkter vilket innebär att vid flertalet produktfamiljer bör en väljas ut och kartläggas. 

Författarna menar att det blir för komplicerat att kartlägga samtliga värdeflöden i fabriken.  

Rother & Shook (2009, s.4) definierar en produktfamilj som ett antal produkter som 

genomgår samma eller liknande processteg, genom till exempel samma maskiner, 

utrustning och processteg. Författarna beskriver att det är förmånligt att samla in 

information angående hur många färdiga produktvarianter som finns inom 

produktfamiljen, hur stor efterfrågan som finns samt hur ofta dessa produkter efterfrågas 

(Rother & Shook, 2009, s.4). Produktionsflödet ska sedan fysiskt observeras och följas, 

med start från processen närmast kunden till leverantörer, sedan ska material- och 

informationsflöden ritas upp för att skapa en visualisering över det aktuella flödet. Keil 

et al. (2011, s.2) använder flödesfamiljer istället för det traditionella valet av 

produktfamilj eller enskilda produkter. Författarna menar att flödesfamiljer kan användas 

vid mer komplex tillverkning såsom vid tillverkning av produkter av hög variation och 

låg volym. En flödesfamilj innefattar produkter som har likartade processteg, där 

processtider för produkterna ska vara relativt lika (Keil et al., 2011, s.2). Inom den 

klassiska VSM innehåller produktfamiljen produkter som är av samma klass, detta skiljer 

sig mot flödesfamiljer vilket kan innehålla olika typer av produkter men där 

produktionsprocessen är densamma (Keil et al., 2011, s.2).  

Observationen ligger sedan som grund för att skapa en Current-state drawing (CSM), 

fortsättningsvis kommer översättningen som Petersson et al. (2009,s.179) använder även 

användas i denna studie; kartläggning av nuläge. 

4.2.2 Kartläggning av nuläge 

Nuläget kartläggs genom att samla in information om hur den verkliga 

produktionssituationen ser ut (Rother & Shook, 2009, s.9). Rother & Shook (2009, s.9) 

introducerar standardsymboler som ska användas vid utformandet av kartläggningen; 

symbolerna ska representera flöden, aktiviteter och processer, lager, transport, manuell 

och elektroniska informationsflöden med mera. Se Appendix 1 för exempel på symboler 

som kan användas vid kartläggningen. Rother & Shook (2009, s.9) belyser att företag kan 

utforma egna symboler eller kompletterande symboler för att anpassa till den 

företagsmiljö som råder, det är dock viktigt att symbolerna är konsekventa, både för att 

alla i företaget ska kunna tyda symbolerna samt veta vilka symboler som ska användas 

vid nästa kartläggning. 

Rother & Shook (2009, s.9-10) föreslår ett antal aktiviteter som kan användas vid 

kartläggning av nuläget: 

 Utövaren bör själv följa med det fysiska flödet, genom att börja med den process 

som är närmast kunden, till exempel skeppning eller packning av produkten för 

att sedan gå uppströms.  

 Gå igenom hela flödet först för att få en övergripande bild, för att sedan gå tillbaka 

och samla in information om varje enskild process. 
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 Ta med tidtagarur för att samla in aktuell information om processtider, det är inte 

att rekommendera att lita på standardtider som finns i filer eller datasystem. 

 Kartläggningen ska ske av en person, det är viktigt att personen i fråga förstår 

helheten av värdeflödet. 

 Vid nulägesanalysen ska kartläggningen genomföras med hjälp av papper (helst 

A3) och penna, där ritningen ska börja direkt på fabriksgolvet för att samla så 

mycket information som möjligt.  

Sörqvist (2013, s.134) argumenterar istället för att Microsoft Visio – en av de vanligaste 

programvarorna för att kartlägga värdeflöden – kan användas för att på ett snyggt och 

överskådligt sätt dokumentera flödet. Detta skiljer sig då mot Rother & Shook (2009, s.9-

10) beskrivning ovan, då papper och penna rekommenderas.  Braglia et al. (2009, s.436-

437) menar att en nackdel med verktyget VSM är att den är en teknik som utförs med 

hjälp av papper och penna, vilket minskar noggrannhetsnivån och där antalet versioner 

som kan hanteras är låg. Denna nackdel menar författarna kan elimineras genom verktyg 

som har skapats för att hantera VSM såsom Microsoft Visio, vilket hjälper utövaren att 

rita upp kartläggningen (Braglia et al., 2009, s.437).  

 

Sörqvist (2013, s.133) beskriver att det är upp till utövaren att bestämma vilka mått och 

mätetal som ska användas och samlas in; det beror på hur processen och verksamheten 

fungerar. Författaren menar då att det är beroende på kontexten som utövaren tar ut fakta 

som behövs för att skapa en förståelse för flödet. Sörqvist (2013, s.133) nämner mått och 

mätetal genom bland annat kundens behov och efterfrågetakt, genomloppstid, ledtid och 

värdeskapande tider, lager och buffertar, tillgängliga resurser, tillgänglig arbetstid och 

antal sysselsatta personer.   

I appendix 2 visas ett exempel på hur en kartläggning av nuläget kan utformas, där flödet 

har ritats upp med hjälp av ett antal standardiserade symboler. På den horisontella axeln 

längst ner ska den totala ledtiden föras in samt den värdeskapande tiden. Rother & Shook 

(2009, s.17) beskriver att de processer och aktiviteter som adderar värde till kunden, det 

kunden är beredd att betala för, är värdeskapade aktiviteter. Då är till exempel inte kötider, 

inventarier och transporter inom fabriken något som kunden är beredd att betala extra för. 

Nästa steg är att skapa en Future-State Map, vilket hädanefter kommer att benämnas 

framtida tillstånd, vilket även Petersson et al. (2009, s.181) väljer att använda som 

översättning till begreppet.  

4.2.3 Framtida tillstånd 

Genom att kartläggningen av nuläget är genomförd och slöseri är identifierat, skapas ett 

framtida tillstånd där detta slöseri ska eliminerades genom olika aktiviteter, det framtida 

tillståndet ska sedan kunna uppnås inom en kort period (Rother & Shook, 2009, s.49). 

Författarna nämner att slöseri till exempel kan bero på fabrikslayout eller produktdesign, 

vilket kan anses mer problematiskt att ändra inom en kortare period. Rother & Shook 

(2009, s.49) tydliggör att målet med VSM är att varje individuell process ska vara direkt 

kopplad till kunden genom pull eller kontinuerligt flöde. Författarna menar att det ska 

finnas en strävan efter att uppnå att samtliga processer enbart ska producera vad kunden 

vill ha och när kunden behöver produkten. Pull-strategi, beskrivs av Womack & Jones 

(2003, s.24-25) som att kunden drar produkterna från leverantören, det vill säga 

tillverkning sker mot en verklig kundorder. Detta skiljer sig mot Push-strategi, där 

leverantören istället trycker fram produkter till kunder, där produkterna oftast inte 
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efterfrågas av kunderna i det läget (Womack & Jones, 2003, s.24-25) till exempel när 

tillverkning sker mot lager.  

Rother & Shook (2009, s.38-48) upprättar ett par riktlinjer som utövaren kan ta hjälp av 

för att skapa och kartlägga det framtida tillståndet: 

 Producera till takttiden 

Syftet med takttiden är att samordna produktionstakten med takten av försäljning, detta 

för att skapa en känsla för hur produktionen ligger till mot efterfrågan men även för att 

förstå vad som behöver förbättras (Rother & Shook, 2009, s.38). Liker (2009, s.124-125) 

beskriver att takt är ett mått i vilken hastighet kunder köper en produkt, det vill säga ett 

mått på kunders efterfrågan. Författaren menar att om takttiden inte är uträknad och 

efterföljs finns det risk till överproduktion (arbetar fortare än vad kunderna efterfrågar) 

eller flaskhalsar (om arbetet sker i lägre takt än vad kunderna efterfrågar produkterna).   

 Utveckla kontinuerliga flöden 

Det ska finnas en strävan efter att uppnå kontinuerliga flöden där det är möjligt, då 

kontinuerliga flöden är ett av de effektivaste sätten att producera (Rother & Shook, 2009, 

s.39). Kontinuerliga flöden innebär att material/artiklar ska gå direkt från den ena 

processen till den andra, för att inte skapa slöseri såsom väntetider (Rother & Shook, 2009, 

s.39).  Petersson et al. (2009, s.48) beskriver att arbetet med kontinuerliga flöden ska ha 

som målsättning att materialet eller produkten alltid ska vara i rörelse. Författarna menar 

att detta bland annat kan uppnås genom att arbeta mot att ha små buffertar och frekventa 

transporter. Författarna menar att en buffert kan beskrivas som en mellanlagringsplats för 

produkter i arbete (PIA) och innebär att det blir störningar i flödet. Petersson et al. (2009, 

s.48) belyser vikten av att buffertar ska vara så små som möjligt; för att arbeta med detta 

är det viktigt att ta reda på grundorsaken till varför buffertar behövs i flödet och hur stora 

dessa borde vara.   

 Skapa supermarkets för att styra produktionen alternativt, använd en FIFO kö 

Rother & Shook (2009, s.40-42) menar att ett alternativ för att styra produktionen där 

kontinuerliga flöden inte är möjligt att genomföra, kan supermarkets vara ett alternativ. 

King (2009, s.269) förklarar supermarket som en typ av lager som styrs genom 

återfyllnadssystem. Författaren beskriver detta som den typiska livsmedelsbutiken, det 

finns platser där produkterna lagras (hyllor), material plockas sedan ut antingen från 

externa kunder eller från kunder nedströms i tillverkningsprocessen. Vidare beskriver 

författaren att kunden ”plockar” ut materialet från hyllan, när hyllan är tom ska detta 

indikera att material ska fyllas på. Rother & Shook (2009, s. 40-43) beskriver vidare att 

supermarkets ska vara kopplade till så kallade pull system, som är en metod för att 

kontrollera och styra processen uppströms. Författarna tar även upp att för industrier som 

tillverkar kundanpassade produkter, har kostsamma ingående artiklar som inte används 

kontinuerligt är pull system inte praktiskt relevanta att använda. Rother & Shook (2009, 

s.42) menar att en FIFO-kö (Först in, Först ut) istället kan användas mellan två processer, 

för att skapa ett flöde mellan dem. I FIFO kön ska det finnas ett max för antal artiklar som 

kan befinna sig i kön, och när den maxnivån är uppnådd måste processen innan sluta 

producera (Rother & Shook, 2009, s.42). 

 Sträva efter att planera kundens order mot endast en produktionsprocess  



21 
 

Om supermarkets och pull system är implementerade behövs vanligtvis bara en operation 

planeras utifrån kundens order, den punkten kallas för pacemakerprocessen (Rother & 

Shook, 2009, s.43). Sörqvist (2013, s.167) beskriver pacemakerprocessen som den 

operation där kundens order kopplas till värdeflödet, det är även utifrån den operationen 

som takten uppströms fastställs. Författaren menar vidare att pacemakeroperationen bör 

vara så nära processens slut som möjligt. Detta beror på att ”Uppströms från denna punkt 

produceras endast vad som förbrukas i pacemakeroperationen, och ett dragande system 

skapas med önskad takttid. Nedströms är avsikten att ett kontinuerligt flöde ska uppnås 

även om detta flöde inte är förbrukningsstyrt.” (Sörqvist, 2013, s.167). Rother & Shook 

(2009, s.43) menar dock att vid industrier som har kundanpassade produkter bör 

pacemakeroperationen placeras längre uppströms.  

 Skapa ett initierande pullsystem genom att planera och ”släppa ut” små 

kvantiteter av produktionsvolymen vid pacemakerprocessen.   

För att skapa ett förutsägbart produktionsflöde som kan hanteras på ett förmånligt sätt 

genom att snabbt kunna upptäcka och hantera problem genom snabba åtgärder, bör en 

konsekvent och utjämnad produktionstakt strävas efter (Rother & Shook, 2009, s.45). 

Slutligen går det att uttyda i figur 2 att pilarna mellan nuläget och det framtida tillståndet 

indikerar att vid till exempel skapandet av den framtida kartläggningen kan det 

uppkomma brister i information angående nuläget, vilket leder till att utövaren måste gå 

tillbaka och undersöka nuläget för att få kompletterande information (Rother & Shook, 

2009, s.7) Det sista steget i processen av VSM är Work plan, vilket hädanefter kommer 

att benämnas utförandesystem. Utförandesystem menar Sörqvist (2013, s.189) är ett 

alternativ till benämning av att arbetet ska utföras.  

4.2.4 Utförandesystem 

Rother & Shook (2009, s.7) förklarar att ett utförande system innebär att beskriva hur 

planen ser ut för att uppnå det framtida tillståndet. Författarna menar vidare att när det 

framtida tillståndet är uppnått ska en ny kartläggning genomföras, för att skapa ett 

kontinuerligt arbete med värdeflödena. Rother & Shook (2009, s.80) beskriver vidare att 

utförandesystemet bör innehålla en exakt, steg-för-steg plan över vad som ska göras och 

när det ska genomföras. Det bör även finnas mätbara mål och tydliga kontrollpunkter där 

en slutgiltig tid finns angiven, där även utvalda kontrollanter/granskare ska kontrollera 

genomförandet (Rother & Shook, 2009, s.80).  

4.3 Improved Value Stream Mapping 

Rother & Shook (2009, s.15) nämner att verksamheter kan ha flera värdeflöden som går 

samman, då ska flödena ritas över varandra. Författarna beskriver att den/de viktigaste 

värdeflödena ska väljas ut för att analyseras först. Författarna menar vidare att det kan 

skapa problem att rita in alla flöden i samma bild, så detta bör undvikas. 

  

Braglia et al. (2006, s.3931-3932) belyser brister inom VSM, såsom att verktyget inte är 

anpassat för produktionsmiljöer som tillverkar produkter av hög variation och låg volym, 

där värdeflöden karaktäriseras av hundratals komponenter, samt komplexa 

produktionsmiljöer. Braglia et al. (2006, s.3931-3932) menar även att verktyget VSM 

endast kan användas på värdeflöden som karaktäriseras av linjära produktionsflöden; när 

produktionsprocessen är komplex med flertalet flöden som sammanfaller, brister 

kartläggningen. Författarna menar att det är problematiskt att bara välja ut ett värdeflöde 

att fokusera på, de uppmärksammar problematiken med att det inte finns någon 
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beslutsprocess för att välja ut vilket värdeflöde som ska börja kartläggas. Därför skapade 

Braglia et al. (2006, s.3932) en utvecklad metod av VSM som de kom att uppkalla 

Improved Value Stream Mapping (IVSM), se det utvecklade verktyget i appendix 3. 

Braglia et al. (2006, s.3932) beskriver att verktygets syfte är att kunna välja ut det mest 

kritiska flödet för att starta processen med det flödet. Detta ska enligt författarna göras 

med hjälp av att identifiera den längsta kritiska flödesvägen med hjälp av produkternas 

BOM (Bill Of Materials), BOM kan beskrivas som samtliga artiklar (detaljer) som ingår 

i den slutgiltiga produkten. Förbättringsprocessen och kartläggningen börjar med det mest 

kritiska produktionsflödet som också står för den längsta ledtiden (Braglia et al., 2006, 

s.3932). Om ineffektiviteter såsom väntetider beror på sekundära flöden, som då påverkar 

detta kritiska flöde, startar kartläggningen om med det nya identifierade flödet. Denna 

process pågår tills dess att hela värdeflödet har blivit kartlagt och förbättrat, därefter är 

det möjligt att ett nytt produktionsflöde blir det mest kritiska och då börjar processen om 

med det flödet i fokus (Braglia et al., 2006, s.3932).  

 

Sammanfattningsvis introducerade Porter 1985 värdeflöden och flödesperspektivet till 

organisationer (Porter, 2004). Ur värdeflödeperspektivet skapades 

kartläggningsverktyget VSM som innebär att kartlägga material- och informationsflöden 

med målet att effektivisera verksamheten. Rother & Shook (2009) utvecklade en handbok 

med instruktioner för hur organisationer ska använda verktyget VSM för att uppnå en 

lyckad användning av verktyget. Kiel et al. (2011) menar att flödesfamiljer kan vara ett 

bättre alternativ att kartlägga än vad Rother & Shook (2009) föreslår; enskilda produkter 

eller produktfamiljer, när det kommer till mer komplex produktion, såsom vid låg volym 

och hög variation av produkter. Braglia et al. (2006) utvecklade VSM till verktyget som 

de kom att benämna IVSM, ett verktyg som ska hjälpa utövaren att välja ut vilket 

värdeflöde som ska börja kartläggas, när det finns en tillverkning som karaktäriseras av 

multipla flöden som sammanfaller. Genom att använda VSM bör utövaren även ha en 

kunskap om slöseri inom värdeflöden. I kartläggningen ska slöseri identifieras, i nästa 

kapitel introduceras bland annat de sju vanligaste typerna av slöseri.   
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5. Slöseri, ojämnheter & överbelastning 

I detta kapitel redovisas de tre M:en som ingår i Lean production, vilket är: Muda 

(slöseri), Mura (ojämnhet) och Muri (Överbelastning).  

5.1 Slöseri (Muda) 

Womack & Jones (2003, s.20) beskriver att det finns två typer av slöseri, i typ 1 Muda, 

karaktäriseras slöseri som inte direkt tillför något värde till kunden men som ändå ses som 

oundviklig, till exempel kontrollera/inspektera att produkten eller materialet har rätt 

kvalitet. Typ 2 Muda innebär alla aktiviteter som inte tillför något värde till kunden och 

som direkt ska eftersträvas att elimineras; såsom transporter och väntetider.  

 

Inom typ 2 Muda definieras ofta sju olika typer av slöseri. Petersson et al. (2009, s.90-95) 

beskriver dessa som: 

 

Överproduktion – innebär att tillverka mer än var kunden efterfrågar, tillverkning av för 

stora partier samt att tillverkning sker snabbare eller tidigare än vad som är nödvändigt 

för nästkommande process. Denna typ av slöseri kan klassificeras som det värsta eftersom 

detta bidrar till alla andra former av slöseri. Ett exempel på överproduktion inom 

sjukvården som författarna nämner är att skriva in patienter en lång tid före det finns en 

tillgänglig operationstid.  

Väntan – detta är ett vanligt slöseri inom många verksamheter. Väntan på material eller 

information, bristfällig information, förseningar till möten ges som ett exempel som är 

både frustrerande och som kostar pengar i utebliven arbetstid. Hines & Ruch (1997, s.48) 

beskriver att väntan uppkommer när gods står stilla eller inte bearbetas. Författarna menar 

att väntan påverkar både godset och människan, det ideala läget är ett konsekvent och 

snabbt flöde av materialet. Författarna nämner även att väntetider för arbetare bör 

användas till utbildning, underhåll eller förbättringsarbeten (kaizen), det är viktigt att 

väntetiden inte leder till överproduktion.  

Transport – den transport som ger kunden värde är transporten av produkten till kundens 

ägo. Men i allmänhet tillför transporter inte något värde, all intern transport är slöseri. 

Frågor som kan ställas är; varför behövs transporter? Kan transportbehovet till exempel 

bero på att layouten i företaget är bristfällig? 

Överarbete – allt arbete som kunden inte är beredd att betala för, till exempel onödiga 

arbetsmoment och högre kvalitet. Författarna ger ett exempel på detta; om företaget köper 

in för stora ämnen för svarvning krävs det mer bearbetning av ämnet till dess att 

svarvningen har fått rätt dimension. Om företaget istället hade köpt ett mindre ämne 

skapas det mindre arbete med svarvning och förmodligen är även inköpspriset billigare.   

Lager – bidrar till kapitalbindningar, som istället skulle kunna användas till andra 

investeringar. I vissa fall behövs lager, men företaget måste ha i åtanke att: artiklar kan 

bli inkuranta, att det skapas längre ledtider vilket innebär att företaget har svårare att agera 

vid förändringar i kundefterfrågan, att kunden ändrar beställning, samt att 

kvalitetsproblem kan uppstå. Detta är viktiga aspekter att tänkta på vid erbjudanden om 

att till exempel köpa stora årsvolymer vid ett tillfälle för ett bättre pris än vid enstaka 

inköp. Hines & Ruch (1997, s.48) menar att onödiga lager ökar ledtiden, det skapas 

svårigheter med att identifiera problemområden i flödet och slutligen utnyttjas utrymmen 

som annars skulle kunna frigöras till annat. Författarna menar att lager och inventering 

måste minska för att kunna synliggöra de aktuella problem som finns i flödet. 
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Rörelse – icke värdeskapande rörelser är slöseri, som till exempel att sträcka sig efter 

verktyg, gå sträckor för att hämta material, samt genom utrustning som är opraktiskt 

placerad som då leder till längre gångavstånd.  

Produktion av defekta produkter – handlar om rätta till misstag som inte har blivit rätt 

från början såsom felaktigt ifyllda uppgifter. Det gäller att gå till grundproblemet och 

utnyttja resurser för att svara på frågan vart felet skapas samt vilka brister det finns i 

processen som leder till felaktigheter från början.  

Vid vissa fall nämns även ett åttonde slöseri vilket är outnyttjad kompetens (Petersson et 

al, 2009, s.95-96) Författarna menar att detta slöseri skapas genom att inte använda 

medarbetarnas fulla kompetens, vilket kan leda till att medarbetare lämnar företaget eller 

att företaget går miste om möjliga förbättringsåtgärder som är möjliga att genomföra.  

Genom att skapa en förståelse för vilka typer av slöseri som kan uppkomma i flödet, kan 

dessa i sin tur identifieras av företaget vid kartläggningen för att sedan skapa 

förbättringsmöjligheter (Petersson et al., 2009, s.97). Företag strävar efter att uppnå 

konkurrenskraft genom att leverera rätt produkt i rätt tid och till en förmånlig kostnad 

(Petersson et al., 2009, s.115). För att uppfylla detta kan företag jobba med 

förbättringsarbeten i enskilda processer eller mellan olika processer för att kunna skapa 

ett förbättrat helhetsvärdeflöde (Petersson et al., 2009, s.115). Skapandet av processer 

som är välfungerande och förutsägbara är viktigt för att möjliggöra utveckling och 

effektiva flöden hos företaget (Petersson et al., 2009, s.115). 

5.2 Ojämnhet (Mura)  

Muda, slöseri är en följd av Mura, ojämnhet. Ojämnhet menar Liker (2009, s.146-147) 

skapas av oregelbunden produktionsbeläggning eller efterfrågan. Författaren menar att 

ojämnheten även kan bero på interna problem (såsom felaktiga produkter) som i sin tur 

skapar varierande produktionsvolymer. I stora drag innebär ojämnheter i 

produktionsbeläggningen att företaget vid tillfällen har högre kapacitet än beläggning.  

5.3 Överbelastning (Muri) 

Liker (2009, s.146-147) beskriver Muri som motsatsen till Muda, det vill säga Muri 

innebär att människor och utrustning överbelastas på ett ohållbart sätt. Genom att 

överbelasta maskiner skapas en stor risk för haverier, stop och produkter som inte blir 

godkända. En överbelastning på människor kan bland annat leda till säkerhetsproblem 

samt kvalitetsproblem.  
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6. Make-to-order strategi med produkter av hög variation och låg 

volym 

I detta kapitel redovisas karaktärsdrag för företag med en MTO strategi som tillverkar 

produkter i låga volymer och höga variationer, därefter beskrivs Value Network Mapping 

(VNM) som kan användas av företag inom ovannämnda kontext.    

Le et al. (2012, s.168) belyser det faktum att tillverkande företag måste hantera den 

ständigt ökande konkurrensen från den globala marknaden. Författarna menar att 

tillverkande företag har insett vikten av att skapa en effektiv tillverkning av produkter, 

till låga kostnader samt eftersträva kortare ledtider än vad konkurrenterna erbjuder. 

Författarna menar vidare att denna insikt är avgörande för hur verksamheten utvecklas 

och så småningom överlever på dagens hårt konkurrerande marknad. Företag med en 

MTO strategi, såsom många andra företag, tvingas att reducera produktionskostnader, 

korta ner ledtider samt öka kvaliteten för att skapa konkurrenskraft i och med den ökade 

globaliseringen (Slomp et al., 2009, s.586). Det sker en ständigt ökande efterfrågan på 

kundanpassade produkter vilket har resulterat i att antalet MTO företag ökar och blir allt 

viktigare för att möta kunders krav (Stevenson et al., 2005, s.870).  MTO företag 

karaktäriseras genom att bland annat; starta produktionen mot en verklig kundorder, det 

vill säga att när en order är mottagen startar tillverkningen av produkten (Slomp et al., 

2009, s.586). Det sker alltså ingen tillverkning mot lager, produktionen styrs efter 

kundernas beställning. MTO strategin skapar möjligheter att producera stora variationer 

av produkter i små kvantiteter (Slomp et al., 2009, s.586).  

Jina et al. (1997) belyser problem och framtida förslag för verksamheter som tillverkar 

produkter av hög variation och låg volym. Författarna menar att introducerandet av Lean 

production resulterade i att många tillverkande företag i olika storlek och grad av 

komplexitet, funderade om Lean production kunde anpassas till respektive företags 

verksamhet. Jina et al. (1997, s.6) beskriver att hög-variation och låg-volym (HVLV) 

företag karaktäriseras som: väldigt hög produktvariation, det finns en MTO strategi med 

garanterande leveransdatum och ledtider från företaget. Författarna förklarar vidare att 

HVLV företag även har kunder som karaktäriseras som specialister inom olika områden, 

eller har låg-volyms användare av produkterna, alternativ har kunder som köper färdiga 

eller delvis färdiga delar tillsammans med standardprodukter. Standardprodukter säljs i 

snäppet högre volym än för special varianterna (Jina et al., 1997, s.6). Jina et al. (1997, 

s.6) redovisar en tabell för att visa skillnader mellan en så kallad typisk Lean fabrik mot 

en fabrik som producerar HVLV. Författarna menar att Lean fabriken har en årlig 

produktionsvolym på 100 000 till 1 000 000 artiklar eller mer. Detta menar författarna 

skiljer sig mot HVLV fabrik som har en tillverkning av 20 till 20 000 artiklar per år. Jina 

et al. (1997, s.6) fortsätter att rangordna produkters variation och grad av komplexitet. 

Författarna menar att Lean fabriken anses ligga mittemellan och där specialistprodukter 

produceras i en annan fabrik; detta skiljer mot HVLV fabriken där bedömningen är att 

komplexitet och produktvariation är väldigt hög och där all tillverkning sker inom samma 

fabrik. Författarna beskriver vidare att Lean fabriken ofta har en Make-to-Stock (MTS) 

strategi, vilket står för tillverkning mot lager medan HVLV fabriker karaktäriseras av en 

Make-to-Order strategi.     

  

Bertolini et al. (2013) belyser att VSM är erkänt som det huvudsakliga verktyget för att 

implementera Lean och kartlägga värdeflöden, dock lyfter författarna problematiken med 

att alltid införa rena pullsystem såsom Kanban, i samband med VSM. Författarna visar 

dock att verksamheter med hög variation och låg volym kan dra nytta av en blandning av 
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både push- och pullsystem (Bertolini et al., 2013, s.5513-5514).  Författarna använde ett 

fallföretag som tillverkar 5500 artiklar per dag av 12 olika varianter (Bertolini et al., 2013, 

s.5509-5510).  Fallföretaget klassificeras dock inte som ett HVLV företag enligt Jina et 

al. (1997, s.6) klassificering ovan. 

 

Stevenson et al. (2005, s.871) beskriver att inom MTO är designen av produkten 

tillgänglig så när kundordern är registrerad är det tillverkning och montering som är de 

huvudsakliga processer som ska planeras ut och genomföras för att leverera produkten.  

Kundanpassade produkter leder nästan alltid till icke-standardiserade flödesvägar inom 

fabriken (Stevenson et al., 2005, s.871). Stevenson et al. (2005, s.871) menar att ledtider 

hos företag med en MTO strategi är längre än för företag med MTS strategi. Författarna 

anser att företag med MTO strategi inte kan förutse efterfrågan exakt, det vill säga att det 

är svårt att använda prognoser. Företag med denna strategi kan inte heller i förtid beställa 

material för att producera i förtid (Stevenson et al., 2005, s.871).  

Khaswala & Irani (2001, s.1) utvecklade ett antal metoder för att skapa en Value Network 

Mapping (VNM) som kan användas av företag med en MTO strategi med komplexa 

produktionsflöden. Khaswala & Irani (2001, s.6) föreslog bland annat att efter 

produktfamiljen är vald så kan ett flödesdiagram användas för att visualisera det aktuella 

flödet. Visualiseringen visades genom att använda en karta över den aktuella fabriken, för 

att sedan rita in hur flödena ser ut i fabriken (Khaswala & Irani, s.11).   

Sammanfattningsvis är VSM ett accepterat och bevisat effektivt verktyg att använda för 

att effektivisera verksamheten för att på så sätt skapa konkurrensfördelar. Dock menar 

flertalet författare att verksamheter med en MTO strategi samt som har en HVLV av 

produkter har svårigheter att använda VSM. Detta menar Lander & Liker (2007, s.3682-

3683) kan bero på att TPS och ingående verktyg såsom VSM ses som ett specifikt 

arbetssätt som direkt ska appliceras på den egna verksamheten. Detta menar författarna 

skapar problem då TPS initialt inte anpassades eller framtogs i ovan nämna miljöer. På 

grund av att efterfrågan på kundanpassade produkter ständigt ökar och i och med det 

MTO företagen, är det därför intressant att undersöka hur VSM kan anpassas till företag 

som har en MTO strategi och som har produkter av HVLV. För att undersöka hur VSM 

kan anpassas för denna miljö. I nästkommande kapitel redovisas fall företaget Bosch 

Rexroth Mellansel, som är ett företag som verkar inom en MTO strategi och som bland 

annat tillverkar kundanpassade produkter av HVLV.  
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7. Fallföretaget - Bosch Rexroth Mellansel 

Kapitel 7 introducerar fallföretaget Bosch Rexroth Mellansel. Bosch koncernen beskrivs 

först, därefter dotterbolaget Bosch Rexroth AG och slutligen Bosch Rexroth Mellansel 

samt deras tillverkningsfilosofi BPS. Informationen från de två intervjuerna, chefen för 

produktionsplaneringen och BPS koordinatorn beskrivs ytterligare i avsnitt 8.3. Avsnitt 

7.3.1 beskrivs med hjälp av internt utbildningsmaterial samt med information från BPS 

koordinatorn.  

7.1 Bosch Koncernen 

Bosch koncernen grundades av Robert Bosch (1861-1942); Robert Bosch GmbH med 

cirka 360 dotterbolag och regionala bolag ingår tillsammans i Bosch koncernen (Robert 

Bosch AB, u.å). Under 2014 hade koncernen cirka 290 000 medarbetare världen över och 

koncernen omsatte cirka 48,9 miljarder euro (Robert Bosch AB, u.å). Inräknat försäljning, 

servicepartners, dotterbolag och Robert Bosch GmbH; finns Bosch representerat i cirka 

150 länder världen över (Robert Bosch AB, u.å). Av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH 

ägs 92 % av stiftelsen Robert Bosch Stiftung GmbH (Robert Bosch AB, u.å). Koncernen 

sökte, under 2014 för cirka 4600 patent över hela världen, koncernen investerade även 

under detta år 4.7 miljarder euro i utveckling och forskning (Robert Bosch AB, u.å).   

7.2 Bosch Rexroth AG 

Bosch Rexroth AG är ett dotterbolag som ägs helt och hållet av Robert Bosch GmbH (A. 

Bosch Rexroth Sverige, u.å). Bosch Rexroths historia sträcker sig 200 år tillbaka, när 

Georg Ludwig Rexroth startade en vattendriven hammarsmedja i Elsavatal år 1795 (A. 

Bosch Rexroth Sverige, u.å). Sedan dess har företag utvecklats till att bli ledande inom 

driv- och styrteknik (A. Bosch Rexroth Sverige, A, u.å). År 2012 hade Bosch Rexroth 

totalt 37 500 anställda, varav 28 000 är anställda i Europa (B. Bosch Rexroth Sverige, 

u.å). Omsättning år 2011 var över 6,5 miljarder euro (B. Bosch Rexroth Sverige, u.å).   

7.3 Bosch Rexroth Mellansel 

Bosch Rexroth Mellansel har cirka 500 personer anställda. Mellansel ligger ungefär tre 

mil utanför Örnsköldsvik och fabriken har en yta på cirka 10 000 kvm (C. Bosch Rexroth 

Sverige, u.å). Fabriken med centrallager innefattar produktion, montering, provning, 

målning, utveckling samt administrativa avdelningar såsom logistik, ekonomi och 

marknadsavdelning (C. Bosch Rexroth Sverige, u.å). Bosch Rexroth Mellansel har 

investerat i ett nytt måleri (Intressera Kommunikation AB, u.å). Intressera 

Kommunikation AB (u.å) skapade en film för att visa det nya toppmoderna måleriet.  

Bosch Rexroth Mellansel hade år 2013 en omsättning på cirka 1 miljard SEK (D. Bosch 

Rexroth Sverige, u.å) Bosch Rexroth Mellansel producerar hydrauliska drivsystem och 

hydraulmotorer till företag inom bland annat återvinning, pappersindustri, gruvindustrin 

och materialhantering (LARV, u.å). Fabriken tillverkar och producerar även 

kundanpassade lösningar (D. Bosch Rexroth Sverige, u.å). Bosch Rexroth Mellansel 

tillverkar, monterar, provar och målar kompletta hydraulmotorer och drivsystem till kund. 

Chefen för produktionsplaneringen beskriver att företaget karaktäriseras av en 

tillverkning med hög grad av variation samt med en relativ låg volym per variant. Utbudet 

av hydraulmotorer kan klassificeras i två övergripande grupper, där den ena gruppen är 

mer standardiserade hydraulmotorer och den andra gruppen är hydraulmotorer som är 

kundanpassade genom olika typer av tillbehör såsom hydraulmotor med: ventiler, 

bromsar, varvtalsgivare, adaptrar. Chefen för produktionsplaneringen redovisade att av 

den första gruppen, det vill säga enbart hydraulmotorer, såldes det år 2014 3586 stycken 
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i 357 olika varianter och av den andra gruppen; kundanpassade produkter (motorer med 

tillbehör) såldes det år 2014 810 stycken i 200 olika varianter. Chefen för 

produktionsplanering beskriver att Bosch Rexroth Mellansel har en MTO strategi var 

gäller dessa produkter, där företaget ger garanterade leveransdatum till kund. Denna 

tillverkning kan klassificeras som hög variation och låg volym (HVLV) enligt Jina et al. 

(1997, s.6) riktlinjer. Det är även dessa kundanpassade produkter (motorer med tillbehör) 

som kommer att fokuseras på i denna studie.  

7.3.1 Bosch Production System 

Bosch Production System är som många andra produktionssystem inspirerat av Toyota 

Production System. I Bosch Rexroth Mellansels Masterplan för 2015 beskrivs BPS bland 

annat som ”BPS är det arbets-/förhållningssätt vi ska bygga vår verksamhet på. BPS 

innehåller många metoder och verktyg för att förbättra och standardisera vår verksamhet. 

Vi ska producera.. rätt produkt, i rätt tid, till rätt kvalitet, i rätt antal, till rätt plats, till 

rätt pris. Under 2015 fokuserar vi på värdeflödesanalys” (Bosch Rexroth Mellansel, 

2015, s.31). 

BPS koordinatorn berättar att inom Bosch Rexroth Mellansel ska samtliga medarbetare 

utbildas inom BPS. Han menar att det ges olika typer av utbildning, bland annat 

Management and Director Training, vilket är en anpassad utbildning för chefer inom 

företaget. Working Accordning to Standards (WATS) är en utbildning inom BPS som är 

anpassad till samordnare, beredare och tekniker. BPS koordinatorn berättar även att det 

finns en utbildning som kallas BPS100 vilken samtliga tjänstemän ska delta i. 

Operatörerna har en annan anpassad utbildning inom BPS och slutligen ges en del 

specialutbildningar, exempelvis till produktionsplanerare innehållande mer djupgående 

information om Kanban och Pull. BPS koordinatorn vid Bosch Rexroth Mellansel 

beskriver att när Bosch Rexroth förvärvade företaget följde även konceptet och Bosch 

Rexroths filosofi, Bosch Production System (BPS) med. Han berättar vidare att BPS är 

utformat efter Toyota Production System (TPS). Som tidigare nämnts förklarar BPS 

koordinatorn att alla anställda ska gå en utbildning inom BPS, som fokuserar på BPS mål 

och principer, vilket bland annat är att eliminera slöseri genom värdeflödeskartläggningar 

(VSM), standardisering, och skapande av transparens inom företaget. Dessa mål och 

principer summeras i figur 3. Grundtanken är att sträva mot att uppnå dessa mål för att på 

så vis skapa nöjda medarbetare och kunder och därav nå affärsframgång. 
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Figur 3. BPS mål och principer (Bosch Rexroth Mellansel, 2014). 

Som även går att utläsa ur Figur 3 är ständiga förbättringar en viktig aktivitet inom BPS. 

Ständiga förbättringar benämns även som Continuous Improvement Process (CIP). BPS 

koordinatorn menar att arbetet med ständiga förbättringar inte är något nytt för fabriken i 

Mellansel, ständiga förbättringar började redan på 1960-talet i fabriken, men med BPS 

fick detta ett namn och en tydligare struktur. BPS koordinatorn berättar att inom BPS så 

finns det tre nivåer av ständiga förbättringar: System CIP, Point CIP och Daily 

management. Med en kort sammanfattning beskriver han att System CIP innebär att 

arbetare ska komma på nya standarder, det vill säga komma på förbättringsförslag genom 

att till exempel genomföra en VSM. Point CIP är nästa steg, som innebär att följa upp den 

nya standarden noggrant för att analysera den under en viss tidsperiod, för att kunna dra 

slutsatser om förbättringen anses lyckad eller ej. När den nya standardiseringen är stabil 

går processen över till det sista steget, Daily Management. Det sista steget innebär att nya 

standarder är satta och standardiserade, dessa ska sedan följas upp vid till exempel de 

dagliga mötena som sker angående den övriga verksamheten och det ska ske en 

kommunikation mellan individer som är inblandade. 

VSM är ett verktyg som används kontinuerligt inom Bosch Rexroth Mellansel. BPS 

koordinatorn uppskattar att 85-90% av verkstaden har genomfört VSM samt VSD. Han 

fortsätter och berättar att VSD står för Value Stream Design, vilket ska visa det framtida 

ideala läget. BPS koordinatorn anser att det är chefer inom respektive område som har 

det huvudsakliga ansvaret för att ta initiativet till att genomföra VSM & VSD på deras 

respektive avdelningar. Det har dock inte genomförts kartläggningar (VSM) i måleriet 

och inte heller för motorer med tillbehör. Motorer med tillbehör anses speciellt svårt att 

använda VSM på eftersom dessa flöden är komplexa och därför svåra att förstå.   
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Inom BPS beskrivs tre typer av slöseri, se figur 4. Dessa typer av slöseri ska reflekteras 

över när värdeflöden ska kartläggas med hjälp av VSM. Slöseri är uppdelat inom tre 

kategorier, undvikbart slöseri, såsom att söka efter material och delar, hantera produkter 

flera gånger, interna transportsträckor, väntetider. Detta slöseri tillför inte något värde 

och är inte heller nödvändigt, det är även denna typ av slöseri som ska fokuseras på att 

elimineras. Ej undvikbart slöseri kan vara aktiviteter såsom maskering innan målning, 

kontroll av operationer och material. Detta slöseri skapar inte något värde till kunden men 

anses ändå vara nödvändigt. Slutligen är de värdeskapande aktiviteterna det kunderna i 

slutändan betalar för, såsom montering och målning av artikeln.  

 

Figur 4. Definition av värdeskapande och slöseri (Bosch Rexroth Mellansel AB, 2013) 
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8. Praktisk metod & Praktisk problembakgrund vid Bosch Rexroth 

Mellansel 

Detta kapitel redogör först för vilken access författaren har haft under studiens 

utformning. Därefter beskrivs de genomförda intervjuerna i studien. Under avsnitt 8.3 

redovisas den praktiska problembakgrunden, med information från de genomförda 

intervjuerna. Avslutningsvis beskrivs den praktiska metoden för denna studie.   

8.1 Access 

Under hela uppsatsperioden (januari till juni) har jag varit på plats hos Bosch Rexroth i 

Mellansel. Vilket innebär att jag har haft väldigt bra access till individer som arbetar på 

företaget. Min handledare under examensarbetet är chef för produktionsplaneringen. Jag 

har även haft kontakt med människor på olika hierarkiska nivåer inom företaget, alltifrån 

verkstadschef till montörer. På grund av min tidigare erfarenhet på företaget hade jag 

fördelen att veta vilka personer som kunde besvara olika typer av frågor. Om den 

personen i sin tur inte kunde svara på frågan så blev jag hänvisad till någon annan som 

hade kunskap inom området. Detta underlättade väldigt mycket för mig i min process. 

Under hela uppsatsperioden fick jag ett väldigt bra och positivt bemötande från personer 

inom företaget. Sammantaget hade jag en väldigt bra access till information inom 

företaget vilket i detta fall underlättar för studiens genomförande. Arbnor & Bjerke (1994, 

s.250-251) beskriver inom systemsynsättet, för att uppnå någon form av garanti för 

processen är det fördelaktigt om kunskaparen spenderar mycket tid inom systemet samt 

att konversera med många människor för att skapa en grund till att mätresultaten blir 

korrekta. Detta är något som jag har värderat högt då insamling av data har skett. Samtal 

och diskussioner med människor inom systemet skapade både en förståelse för material- 

och informationsflöden men även upplevda problem och förslag på förbättringar. Detta 

användes sedan som en grundförståelse för att genomföra VSM och skapa 

förbättringsförslag.  

8.2 Observationer 

Observation är en teknik för att samla in information om omvärlden men det är även ett 

verktyg som används inom vetenskapen (Patel & Davidson, 2011, s.91). Det finns en del 

krav på observationer som genomförs, till exempel nämner Patel & Davidson (2011, s.91) 

att observationerna måste registreras och planeras på ett systematiskt sätt. Information 

om hur observationerna var strukturerade ges under avsnitt 8.5.4. Observationer kan 

användas med olika syften, till exempel kan observation ligga till grund för vidare studier, 

det kan användas som huvudinstrument vid en undersökning eller så kan observationer 

kombineras med andra tekniker för att få fullständig information (Patel & Davidson, 2011, 

s.91). Andra fördelar med observation är att verktyget inte är beroende av individers 

villighet att lämna ut information, till exempel om individen inte har den tid som krävs 

för att bli intervjuad (Patel & Davidson, 2011,s.92). Det negativa med observationer är 

att det ofta är dyrt och tar mycket tid (Patel & Davidson, 2011,s.92).  

Yin (2007, s.120-124) beskriver två olika typer av observation, direkta och deltagande. 

Den deltagande observationen karaktäriseras av att observatören aktivt går in i olika roller 

i fallstudien för att på olika sätt medverka; till exempel att observatören är en medarbetare 

i organisationen eller att observatören tar en annan roll inom området till exempel genom 

att arbeta som kassör i mataffären (Yin, 2007, s.122). Denna typ av observation var inte 

relevant i denna studie, då jag befann mig på företaget som en utomstående student som 

var där på uppdrag av företaget. Istället valdes direkta observationer som en huvudsaklig 

datainsamlingsmetod. Direkta observationer menar Yin (2007, s.25) används oftast som 
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en vanlig datainsamlingsmetod vid fallstudier. Direkta observationer sker på platsen för 

fallstudien, om observatören är intresserad av att hitta faktorer i omgivningen som är 

tillgängliga via observation. Observationer kan ligga till grund för att skapa en förståelse 

för en specifik avdelning på ett företag; för att förstå kontexten eller processen som ska 

studeras (Yin, 2007, s.121).  Detta var en viktig del i denna studie, det vill säga att skapa 

förståelse för hur produktionsprocessen fungerar för motorer med tillbehör. Det krävdes 

en förståelse för processerna för att sedan kunna förstå och kartlägga material- och 

informationsflöden.  

I mindre formella direkta observationer kan observatören även använda sig av andra 

metoder, såsom intervjuer samtidigt som observationen sker (Yin, 2007, s.120). I denna 

studie användes direkta observationer samtidigt som samtal med arbetare; för att skapa 

en förståelse, se tabell 1 för en sammanställning av de genomförda observationerna. Den 

första gången jag observerade flödet, gjorde jag det tillsammans med BPS koordinatorn, 

den 27/1-2015. Den första observationen var på en mer övergripande nivå för att både 

visualisera materialflöden men även för att skapa en förståelse för flödet. På resterande 

observationer gick jag tillbaka till varje process för att samla in mer detaljerad information, 

främst genom samtal med arbetare och observationer angående till exempel material som 

väntade.  Under observationen den 20/4-2015 fick jag assistans av BPS koordinatorn för 

frågor och funderingar som uppstått under tidigare observationer, då med fokus på BPS 

riktlinjer för VSM.  

8.3 Genomförda intervjuer 

Yin (2007, s.116-117) menar att intervjuer är en viktig informationskälla inom fallstudier. 

Intervjun kan ha en öppen karaktär, med detta menas att den som blir intervjuad både kan 

ge fakta samt egna åsikter och uppfattningar (Yin, 2007, s.117). Den intervjuade kan även 

ge förslag på andra individer att intervjua för att få kompletterande information (Yin, 

2007, s.117).  En fokuserad intervju karaktäriseras som en kortare intervju (cirka 45 

minuter) där intervjuerna fortfarande kan vara öppna och ske som en dialog men att en 

del frågor ligger som grund för genomförandet (Yin, 2007, s.117-118).  

För att besvara studiens problemformulering och syfte har kontinuerliga dialoger skett 

med arbetare i produktionsflödet, för att samla in olika typer av nödvändig information. 

Dessa dialoger har varit kontinuerliga genom hela observationen för att skapa en 

förståelse för information- och materialflöden. Dialogerna har skett med individer som 

provar, plockar ut material (dvs förrådspersonal), monterar, målar och packar artiklarna, 

vilket innefattar samtliga processteg inom värdeflödet. Även fokuserade intervjuer har 

genomförts, där syftet var att skapa en förståelse för den praktiska problembakgrunden 

samt för att få kompletterande information om olika processer i värdeflödet, till exempel 

informationsflöden mellan produktionsplaneringen och montören.  Intervjuerna varade 

mellan 43 till 64 minuter. Se Tabell 1 för en sammanställning av de genomförda 

intervjuerna. Se även appendix 4 för frågeguider till samtliga intervjuer.  
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Tabell 1. Översikt av empiriinsamling – Genomförda intervjuer och observationer. 

Datum Typ av 

datainsamling 

 

Intervjuperson  Samtal Tid 

2015-01-27 Rundvisning i 

fabriken  

- Övergripande 

observation 

 

 BPS 

koordinator 

70 min 

2015-02-09 Intervju Värdeflödeschef  64 min 

2015-03-26 Intervju Chef för 

produktionsplanering 

 45 min 

2015-04-08 Intervju BPS koordinator  55 min 

2015-04-12 Observation  Arbetare i 

flödet 

Ca.4h  

2015-04-13 Intervju Produktionsplanerare  43 min 

2015-04-13 Observation  Arbetare i 

flödet 

Ca.2h  

2015-04-14 Observation  Arbetare i 

flödet 

Ca.5h 

2015-04-20 Observation  BPS 

koordinator 

Ca.2h 

2015-04-21 Observation  Arbetare i 

flödet 

Ca.4h 

2015-04-22 Observation  Arbetare i 

flödet 

Ca.3h 

2015-04-28 Observation  Arbetare i 

flödet 

Ca.3h 

 

Förutom denna empirinsamling skedde det kontinuerliga datainsamlingar. Då jag hade 

väldigt bra access i företaget och befann mig på företaget under hela uppsatsperioden 

hade jag möjligheten att ständigt komplettera med information. Dessa mindre 

observationer eller samtal med arbetare i fabriken redovisas inte eftersom dessa samtal 

varade mellan 10-60 minuter och skedde flertalet gånger under uppsatsperioden. Till 

exempel när jag ritade upp kartläggningen (VSM) i Microsoft Visio krävdes 

kompletterande information allt eftersom. Valet av antal observationer grundas på 
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komplexiteten av det aktuella flödet som har studerats. Jag valde att spendera så mycket 

tid som möjligt i flödet för att skapa en grundläggande förståelse. Jag vill avslutningsvis 

nämna att intervjuerna genomfördes med syftet att skapa förståelse för BPS (därav 

intervjuades BPS koordinatorn), den praktiska problembakgrunden (där 

värdeflödeschefen och chefen för produktionsplaneringen kunde besvara detta) samt för 

att skapa förståelse för informationsflöden (där det huvudsakligen är 

produktionsplaneraren som kommunicerar med arbetare i flödet). Med detta sagt så har 

observationerna varit den huvudsakliga datainsamlingen för studien och kompletterande 

information har samlats in med hjälp av intervjuer. Informationen som erhölls vid 

intervjun med produktionsplaneraren kommer att redovisas i kapitel 9 under avsnitt 9.4, 

jag väljer där att underlätta för läsaren genom att endast referera till intervjupersonen 

genom att tillexempel skriva ”produktionsplaneraren menar/gör/beskriver”. 

8.4 Praktisk problembakgrund vid Bosch Rexroth Mellansel 

De kundanpassade produkterna (motorer med tillbehör), som nämnt tidigare, var fokus 

område för denna studie. Värdeflödeschefen och tidigare verkstadschef inom området 

introducerade det praktiska problemområdet. Hon beskrev att denna del av produktionen 

är speciellt komplex; då det sker korsande flöden, otydliga material- och 

informationsflöden såsom att man inte vet vad som triggar material att röra sig från den 

ena processen till den andra. Hon berättade vidare att vid denna monteringsstation krävs 

det även: speciell utrustning, specifik kompetens och det är endast en person som 

monterar motorer med tillbehör. Värdeflödeschefen förklarade även att motorer med 

tillbehör är en avdelning som sköter sig själv och är lite grann som ett ”svart hål” för 

övriga fabriken.  Hon menar att detta leder till att det finns svårigheter att räkna på ledtider 

för dessa produkter, vilket är ett stort problem då man inte vet om eller hur man kan korta 

ner leveranstider för produkterna. Värdeflödeschefen förklarade företagets önskemål med 

detta examensarbete; vilket enligt henne var att kartlägga material- och 

informationsflöden för motorer med tillbehör för att skapa en grundförståelse för hur 

värdeflödena faktiskt fungerar, och på så vis identifiera icke-värdeskapande aktiviteter 

inom flödet.  

Chefen för produktionsplaneringen förklarade att kunder ständigt efterfrågar kortare 

leveranstider. Motorer med tillbehör är produkter som är väldigt svåra att uppskatta, hur 

mycket leveranstider kan kortas ner. Detta, enligt henne beror på att verkliga ledtider och 

processtider inte är definierade samt så är det otydliga material- och informationsflöden. 

Hon förklarade att problemet även är att man inte vet vilken kapacitet monteringen för 

tillbehör har, vilket även det leder till att man inte vet hur stor beläggning som kan 

planeras ut varje dag. Vid alla delar i verkstaden finns det information tillgänglig 

angående aktuell kapacitet och beläggning, men inte inom denna avdelning. Chefen för 

produktionsplaneringen beskrev vidare att det inte finns någon offentlig produktionsplan 

för motorer med tillbehör; i dagsläget är det produktionsplaneraren för motorer som styr 

och har kontroll över denna avdelning. Chefen för produktionsplaneringen ställde öppna 

frågor till mig såsom: Vad är det för information som triggar material att röra på sig, som 

triggar nästa process att börja? Hur planerar vi egentligen tillbehörsmontage? Hur ser 

informationsflödet ut för motorer med tillbehör? 

Som beskrivs under avsnitt 7.3.1, arbetar företaget med ständiga förbättringar. Chefen för 

produktionsplaneringen förklarade att inom avdelningen för motorer med tillbehör finns 

det svårigheter med att arbeta med ständiga förbättringar. Hon menade att för att kunna 

jobba med förbättringsarbeten inom området måste först en kartläggning ske, så det 

skapas en förståelse för hur nuläget ser ut och fungerar. Det vill säga; tydliggöra hur 
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informationsflöden och materialflöden fungerar för att kunna ta ställning till vilka 

förbättringsåtgärder som är möjliga att genomföra. Hon berättade även att då motorer med 

tillbehör står för cirka 20 % av den totala försäljningen av hydraulmotorer är detta ett 

argument till varför denna produktgrupp är viktig att fokusera på för att minska ledtider 

och öka konkurrenskraften på marknaden. 

I figur 5 redovisas det övergripande värdeflödet. Från den ljusgröna processen (transport 

av motorn till tillbehörmonteringen) och de resterande gröna processerna visar flödet för 

motorer med tillbehör; som var fokus i denna studie. Den gråa processen innan kan 

förklaras som ett mer standardiserat flöde, som även standardmotorer passerar.  

Bearbetning av 

ingående 

detaljer

Supermarket
Tvätta in 

material
Montera motor Prova motor

Transport av 

motorn till 

tillbehörsmont

eringen

Montera 

tillbehör på 

motor 

Måla Packa

Köpartiklar Köpartiklar

Monterande 

ingående 

artiklar

 

Figur 5. Övergripande värdeflöde för studien. 

8.5 Praktisk metod – datainsamling 

Inledningsvis beskrivs en kort sammanfattning över den praktiska datainsamlingen för 

denna studie, för att sedan beskriva mer utförligt om respektive steg, figur 6 redovisar 

den praktiska datainsamlingen. Det första steget mot att skapa VSM var att klassificera 

artiklar i flödesfamiljer. Steg 2 innebar att koppla tidigare försäljning mot respektive 

flödesfamilj för att skapa en förståelse för: om en/flera flödesfamiljer var 

överrepresenterade i försäljning, samt för att kunna skapa en prioriteringslista över 

vilken/vilka flödesfamiljer som bör kartläggas först. Efter steg 2 valdes en flödesfamilj ut 

(den flödesfamilj som stod för 46 % av försäljningen 2014). I steg 3a studerades historisk 

data för att skapa en förståelse för flödesfamiljen, men även för att undersöka hur långa 

ledtider motorer med tillbehör hade under 2014. Steg 3b studerades flödet på en 

övergripande nivå för att sedan visualisera flödet genom att rita in materialflödet i en karta 

(över fabriken). Under steg 4a genomfördes nulägesanalysen (VSM) med hjälp av 

observationer och samtal med arbetare i flödet, detta genomfördes med hjälp av papper 

och penna. Steg 4b fungerade som en komplettering till steg 4a. Blanketter utformades 

med start- och sluttider för respektive process. Blanketterna fick sedan följa med motorer 

med tillbehör. Det var sedan arbetarnas jobb att föra in information om start- och sluttid 

för respektive process. Slutligen genomfördes steg 5, som innebar att rita upp 

kartläggningen (VSM) med hjälp av verktyget Microsoft Visio.  
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Figur 6. Process för den praktiska datainsamlingen vid Bosch Rexroth Mellansel. 

8.5.1 Steg 1 & Steg 2  

Keil et al. (2011, s.2) föreslog att flödesfamiljer ska användas i stället för enskilda 

produkter eller produktfamiljer, vid mer komplex tillverkning, såsom vid tillverkning av 

produkter av hög variation och lågvolym. Författarna beskrev att produkterna 

klassificeras som en flödesfamilj då produkterna har likartade processteg. Vid den första 

rundvandringen i fabriken, den 27/1-2015, uppmärksammades problematiken med 

odefinierade flöden. Många flöden förklarades med ”det beror på”, faktorer såsom: vad 

som ska monteras på, om kunden önskar någon speciell kulör, vilken storlek motorn har. 

Så beroende på vilken artikel det är så ser produktionsflödena olika ut. Som nämndes 

tidigare under den praktiska problembakgrunden såldes det under 2014, 200 olika 

varianter av motorer med tillbehör, med en total volym på 810 stycken. Ovanstående 
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information låg som grund för att använda flödesfamiljer istället för att kartlägga enskilda 

produkter eller produktfamiljer. Om kartläggningen (VSM) skulle genomföras på 

enskilda produkter eller produktfamiljer skulle 100 till 200 olika VSM behöva 

genomföras för att analysera värdeflödena. Det finns över 900 olika registrerade varianter 

i affärssystemet, vilket innebar att under 2014 såldes endast 22 % av de tillgängliga 

artiklarna. För att skapa flödesfamiljer valde jag att manuellt klassificera samtliga 900 

artikelnummer. Klassificeringen var; de artiklar som hade samma processteg blev en 

flödesfamilj. Arbetet med att skapa flödesfamiljer innebar att jag manuellt klassificerade 

in alla artikelnummer, vilket i praktiken innebar att jag kontrollerade beredningen på varje 

enskilt artikelnummer. Detta resulterade i en förståelse för: hur många flödesfamiljer det 

faktiskt finns och hur flödesfamiljernas övergripande processteg ser ut. Steg 2 innebar 

sedan att sammanställa 2014 års försäljning mot respektive artikelnummer. Rother & 

Shook (2009, s.4) beskrev att det är förmånligt att samla in information angående hur 

många färdiga produktvarianter som finns inom produktfamiljen samt hur stor efterfrågan 

det finns på dessa. Målet med denna aktivitet var att öka förståelsen för flödesfamiljerna, 

till exempel för att veta hur många artiklar som efterfrågas från varje flödesfamilj. Denna 

aktivitet genomfördes även för att kunna skapa en prioriteringslista, det vill säga om det 

var någon flödesfamilj som borde börja kartläggas. Ur tabell 3 (på sida 42) går det att 

utläsa att det finns elva registrerade flödesfamiljer. Det är framförallt två flödesfamiljer 

som representerar volymen av försäljningen för motorer med tillbehör under 2014. 

Flödesfamilj 1 stod för 46 % av försäljningen och flödesfamilj 2 stod för 16 % av 

försäljningen. Därefter låg flödesfamiljerna mellan 0 % till 5,6 % av den totala 

försäljningen av motorer med tillbehör. Då flödesfamiljerna har väldigt olika processteg 

och flödesfamilj 1 stod för nästintill hälften av försäljningen 2014 valde jag att fokusera 

på flödesfamilj 1. Ur tabell 3 (på sida 42) går det även att utläsa att dessa flödesfamiljer 

står för 78,55 % av försäljningen av motorer med tillbehör. Resterande 21,45 % är 

motorer med tillbehör som har ett flöde som inte passerar tillbehörsmonteringen, dessa 

artiklar ingick alltså inte i fokusområdet för studien.  

8.5.2 Steg 3a  

Keil et al. (2011, s.2) beskrev att processtiderna inom flödesfamiljerna bör vara relativt 

lika. Detta kontrollerades genom att analysera historik från produktionsordrar från 2014. 

Data som samlades in var ledtider för flödesfamilj 1, det vill säga från start av processen 

(tillbehörsmonteringen) till dess att produktionsordern var inläst. Jag gick igenom 150 

stycken produktionsordrar från flödesfamilj 1 (av de 372 som tillverkades 2014).  

Tabell 2. Medelvärde av ledtider från flödesfamilj 1   

Antal artiklar Medelvärde 

50 7,34 

60 9,45 

75 10,02 

100 10,09 

125 10,024 

150 10,086 
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Då medelvärdet stabiliserades på 10 dagar efter 75st produktionsordrar valde jag att inte 

fortsätta analysera ordrar efter 150 st. Jag valde här att inte ta med produktionsordrar som 

startade strax före semesterperioder.  Jag använde mig av en Excelfil, där jag förde in 

startdatum och färdigdatum från respektive produktionsorder. Jag antecknade även om 

det var någon speciell information som kunde ha påverkat ledtiden på produktionsordern, 

till exempel om ordern var ett prioriteringsärende. Produktionsplaneraren beskrev att 

information om till exempel prioriteringsärende tydliggörs på produktionskortet, vilket 

innebär att arbetare blir informerade om att det är en artikel som har högre prioritet. I 

tabell 4, (på sida 44) redovisas den insamlade informationen. I tabellen går det att utläsa 

att ledtider inom ett och samma artikelnummer skiljer sig markant vid flertalet tillfällen. 

Men det finns ingen märkbar skillnad mellan olika artikelnummer. Om det hade varit 

skillnader mellan artikelnummer, till exempel att X antal artikelnummer hade en ledtid 

på 5 dagar och endast X antal artikelnummer hade en ledtid på 10 dagar hade detta 

indikerat i skillnader i processtider; att vissa processer tar lägre tid för vissa 

artikelnummer (produkter). Vilket då hade gjort det svårt att kartlägga flödesfamiljen, 

eftersom processtider är något som ska samlas in vid kartläggningen (VSM). Det som den 

insamlade informationen om ledtider visade var att ledtider inom samma artikelnummer 

kan variera kraftigt, som till exempel mellan 6-21 eller 6-28 dagar. Detta steg bekräftade 

alltså att flödesfamilj 1 var möjlig att kartlägga. Nästa steg i datainsamlingen var sedan 

att gå vidare med att visualisera materialflödet för flödesfamilj 1.  

8.5.3 Steg 3b 

Khaswala & Irani (2001, s.6) ansåg att ett flödesdiagram kan användas för att skapa en 

översiktsbild av hur materialflödet ser ut i fabriken. Genom en rundvandring i fabriken 

och samtal med arbetare inom flödet genomfördes en visualisering av flödesfamilj 1. 

Visualiseringen av flödesfamiljen visas i figur 7 (på sida 46). De värdeskapande 

aktiviteterna samt de aktiviteter som anses som nödvändiga tydliggörs i figuren, men även 

slöseri såsom lager och väntan synliggörs. Denna aktivitet genomfördes med syftet att 

skapa en övergripande förståelse för hur flödet fungerar. 

8.5.4 Steg 4a & Steg 4b  

Rother & Shook (2009, s.9-10) förslog fem aktiviteter som kan vara till hjälp för utövaren 

när kartläggningen ska genomföras. Författarna menade att det är viktigt att utövaren själv 

följer det fysiska flödet och att kartläggningen ska ske av en person för att skapa en 

helhetsförståelse för flödet. Vidare menade författarna att kartläggningen ska genomföras 

med papper och penna, där utövaren först går igenom hela flödet för att få en övergripande 

bild och sedan gå tillbaka och samla in information från varje process (Rother & Shook, 

2009, s.9-10). Kartläggningen genomfördes av mig, och förberedelser innan 

observationerna genomfördes var bland annat att jag studerade Rother & Shook (2009) 

handbok. Jag studerade vilka symboler som ska användas för att beskriva olika 

aktiviteter/händelser inom flödet till exempel: om det är ett manuellt eller elektroniskt 

informationsflöde, lager, transport med mera. Jag valde även att studera BPS symboler 

för VSM, eftersom det var dessa som jag sedan använde i VSM, dessa symboler finns 

tillgängliga i appendix 5. Detta genomfördes med syftet för att skapa en förståelse för när 

och hur symbolerna ska användas i kartläggningen och för att strukturera upp 

observationerna. Rother & Shook (2009, s.9-10) föreslog även att observationen ska börja 

från den sista processen, den process som är närmast kunden, för att sedan följa flödet 

uppströms. Jag startade observationerna från packningen och följde sedan flödet till dess 

att provaren transporterar motorn till tillbehörsmonteringen. Jag valde att manuellt rita 

upp material- och informationsflöden samt slöseri med hjälp av symbolerna (som visas i 
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appendix 5) med papper och penna. Papper och penna användes för att på ett enkelt sätt 

kunna anteckna all information direkt.  

Utifrån min förförståelse för produktionsflödena hade jag vissa föraningar om att motorer 

med tillbehör har långa ledtider, vilket även bekräftades genom analys av det historiska 

data. I tabell 2 redovisades att motorer med tillbehör från flödesfamilj 1 under 2014 hade 

en snittledtid på 10 dagar, från start av produktionsordern till dess att artikeln var inläst i 

systemet. Denna långa snittledtid låg som en grund förståelse för att det skulle vara 

problematiskt för mig att kunna ”följa med” artiklar genom flödet för att anteckna och 

klocka process- och väntetider. Vilket var en rekommendation som Rother & Shook 

(2009, s.9-10) föreslog, nämligen att använda tidtagarur för att klocka alla processer. Men 

på grund av studiens tidsram var det helt enkelt inte rimligt för mig att ständigt observera 

en artikel i 10 dagar. Därför valde jag som ett första steg att samtala med alla arbetare 

inom flödet för att få uppskattade processtider.   

I samråd med BPS koordinatorn valde jag att klassificera montering, förbehandling, 

målning, torkning, kylning och packning som värdeskapande eller nödvändiga aktiviteter. 

Detta kommer att redovisas i kartläggningen (VSM) i avsnitt 9.4 .  

Mellan 9/4-2015 och 10/5-2015 var det totalt fem motorer med tillbehör inom den valda 

flödesfamiljen som hade planerat startdatum. Jag valde att utforma en blankett (se 

appendix 6) för att komplettera med information från dessa produktionsordrar. På 

blanketterna fick arbetare till uppgift att anteckna start- och färdigtid för respektive 

process. Blanketterna lämnades till produktionsplaneraren eftersom det är hon som startar 

produktionsordern från Axapta, i och med start av produktionsordern skrivs den även ut, 

och förs i en plastficka. Därefter var det hennes uppgift att placera blanketten i plastfickan 

tillsammans produktionskortet. På så vis följde blanketten med motorn med tillbehöret 

under hela processen. Genom dessa blanketter ville jag skapa en förståelse för hur långa 

processtiderna är, för att kontrollera detta mot de uppskattade tiderna som arbetarna 

uppgav. Men även för att skapa förståelse för det kanske mest intressanta, hur långa 

väntetider det är mellan varje process. Information om de uppskattade processtider från 

arbetare, samt processtider från blanketterna (från de värdeskapande aktiviteterna) och 

väntetider, transport osv. (icke-värdeskapande tider) användes sedan som data för att 

utforma VSM.  Insamlad data från blanketterna redovisas i appendix 7. Jag valde sedan 

att räkna ut medelvärden för respektive process och väntetid för de fyra artiklarna som 

ingick i datainsamlingen, för att sedan använda medelvärdet i VSM.   

Bortfall 

Den 5e motorn med tillbehör som hade planerad start den 21/4-2015 startade den 23/4-

2015 kl. 11.00, den 27/4-2015 kl. 10.22 var tillbehörsmonteringen genomförd. Den 7/5-

2015 fick jag lov att avbryta insamlingen av data på grund av att jag behövde 

sammanställa empirinsamlingen. Den 7/5-2015  stod alltså motorn med tillbehöret kvar, 

det vill säga efter monteringen, artikeln hade då väntat där i 10 dagar. Totalt hade artikeln 

(från start av produktionsorder till dess att jag avbröt insamlingen) haft en ledtid på 14 

dagar. Denna motor med tillbehör användes inte som kompletterande data till VSM.  

Som även går att utläsa i appendix 7 blev några processtider bortfall, 1st artikel vars 

sluttid för målning inte fylldes i, 2st artiklars start- och sluttid i torkugnen, 2st artiklars 

start-och sluttid i kylzonen samt en artikel som fastnade i kylzonen under natten. Då 

artikeln fastnade i kylzonen under natten valde jag att räkna den processtiden som bortfall 

då den processtiden var avvikande på grund av att artikeln fastnade. Ovanstående bortfall 

är självklart inte optimalt. Dock var det huvudsakliga syftet med denna VSM att kartlägga 
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material och informationsflöden samt identifiera slöseri. Dessa bortfall påverkar således 

inte resultatet i så hög grad.  

8.5.5 Steg 5  

Som nämndes ovan användes papper och penna vid observationen i fabriken och den 

första utformningen av kartläggningen (VSM). Men Sörqvist (2013, s.134) 

argumenterade för att utövaren kan använda Microsoft Visio istället, för att på ett snyggt 

och överskådligt sätt dokumentera flödet. Författaren beskrev även att Microsoft Visio är 

en av den vanligaste programvaran för att kartlägga värdeflöden. Braglia et al. (2009, 

s.436-437) ansåg att det är en nackdel att VSM ska utföras med hjälp av papper och penna, 

vilket enligt dem minskar noggrannhetsnivån och där antalet versioner som kan hanteras 

är låg. Författarna menade att denna nackdel kan elimineras genom verktyg som har 

skapats för att hantera VSM såsom Microsoft Visio; vilket hjälper utövaren att rita upp 

kartläggningen. För att skapa VSM valde jag att använda Microsoft Visio, då även jag 

menar att kartläggningen blir lättare att förstå, tydligare och lättare att läsa jämfört med 

en pappersversion. Ytterligare faktorer till varför jag valde att använda verktyget var för 

att inom BPS och vid Bosch Rexroth Mellansel används Microsoft Visio för att 

genomföra VSM. Vilket även innebär att jag som författare hade tillgång till programmet. 

VSM skapades genom att jag ritade upp material- och informationsflöden, för att sedan 

föra in information angående de uppskattade processtiderna från arbetare inom flödet. 

Som nämndes tidigare sammanställde jag sedan tiderna från de insamlande blanketterna 

för att ta ut snitt tider på respektive process och respektive vänteperiod. Även dessa tider 

fördes in i VSM. Information från intervjun med produktionsplaneraren användes även i 

VSM för att få fullständig information angående informationsflöden, och 

planeringsprocessen.  I figur 8 (på sida 47) visas VSM för flödesgrupp 1. Ur figuren går 

det att utläsa att den totala icke-värdeskapande tiden för denna flödesgrupp var cirka 16 

dagar och den totala ledtiden var 16 dygn och 6 ½ timmar. Vilket innebär att ledtiden för 

denna flödesfamilj under studieperioden var ännu längre än vad det historiska data visat 

(10 dagar).  

8.5.6 Reflektion och kritik över den praktiska metoden  

Jag var medveten om att vid insamlingen av data från blanketter som arbetarna själva 

fyllde i, kunde skapa omedvetna eller medvetna prioriteringar från arbetare. Med detta 

menar jag att om det fanns flertalet artiklar som ska monteras/målas/packas så kan de 

artiklarna som var med i undersökningen tas före på grund av att arbetarna är medvetna 

om att dessa ska mätas i studien. Jag var därför noga med att prata med alla från: 

monteringen, förrådet, båda skiften från målningen och berörda personer från packningen. 

Jag förklarade för samtliga om: studiens syfte och vad som var viktigt med denna studie, 

vilken roll arbetarna hade i detta och vad jag efterfrågade från dem. Jag var medveten om 

att det kan uppstå en stressande situation för arbetare när kartläggningar genomförs, helst 

när det kommer till tider för respektive process. Det kan även uppstå en oro om inte 

arbetarna vet varför studien genomförs. Jag tror att det var en fördel för studien att 

arbetarna var bekanta med mig sedan innan, vilket jag menar resulterade i att de vågade 

fråga mig om de hade funderingar eller om de ville att jag skulle utveckla beskrivningen 

av vad studien handlar om. Vilket många gjorde. Jag försökte vara tydlig med att förklara 

att studiens huvudsakliga syfte inte var att undersöka hur snabbt respektive individ arbetar 

(processtider), utan att studiens fokus är att kartlägga material- och informationsflöden, 

där det mest intressanta är de icke-värdeskapandetiderna för att sedan hitta 

förbättringsförslag. Självklart är processtider en del i det hela men jag valde att tydliggöra 

att det inte var den tiden som var det viktigaste för studien.  
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En kritik till den praktiska datainsamlingen är att insamlade data från blanketterna endast 

kommer ifrån fyra produkter. I detta fall var en begränsning att det endast var fem artiklar 

som skulle starta montering under datainsamlingsperioden, och en räknades som bortfall 

då ledtiden blev för lång för att fortsätta studeras. Detta var något som jag då inte kunde 

påverka. Dock var det viktigt i denna studie att ta fram så mycket data som var möjligt 

under en period. I detta fall hade jag valt ut en flödesfamilj att fokusera på och inom den 

flödesfamiljen var det endast fem produkter som skulle produceras under en månad, vilket 

skapar en begräsning av datainsamlingen. I detta fall skapar kartläggningen en förståelse 

för hur värdeskapande och icke-värdeskapande tider kan se ut inom flödesfamilj 1, samt 

hur material- och informationsflöden fungerar.   

Ytterligare kritik kan vara att jag inte klockade tider inom värdeflödet. Om detta hade 

skett hade processtider och väntetider blivit mer exakta. Men detta knyts tillbaka till min 

förförståelse som jag beskrev tidigare, då jag sedan tidigare hade föraningar om att dessa 

produkter har långa ledtider. Vilket bevisades genom: historiska data (i snitt 10 dagars 

ledtid) samt genom blanketterna och VSM då ledtiden för produkterna inom 

flödesfamiljen var cirka 16 dygn och 6 ½ timmar. Detta resulterade i praktiska svårigheter 

med att ”följa med” produkter för att själv klocka och skriva upp processtider och 

väntetider. Dessutom jobbar måleriet 2-skift, vilket hade inneburit att jag hade behövt 

sitta kvar och väntat under kvällarna, vilket även det hade varit praktiskt svårt för mig. 

Resultatet hade sannolikt också påverkats om jag hade suttit och väntat vid produkten, 

med detta menar jag att arbetare hade med största sannolikhet velat (monterat, målat, 

packat) produkten så snart som möjligt för att jag inte skulle behöva vänta.  
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9.  Nulägesanalys vid Bosch Rexroth Mellansel 

I nedanstående kapitel redovisas insamlad data som har skett vid Bosch Rexroth 

Mellansel. Processen för det insamlade materialet redovisades i figur 6, kapitlet är 

uppdelat efter processtegen.  

9.1 Steg 1 & Steg 2- Skapa flödesfamiljer och prioriteringslista 

I tabell 3 visas en sammanställning av Excel filen, där flödesfamiljerna är presenterade, 

antal artikelnummer som är registrerade inom varje flödesfamilj samt hur stor 

procentandel av försäljningen 2014 som respektive flödesfamilj står för. 

Tabell 3. Flödesfamiljer vid Bosch Rexroth Mellansel  

 

Flödesfamilj 1: Består av 345st artiklar, flödet stod för 46% av försäljningen 

2014*. 

 
Flödesfamilj 2: Består av 292st artiklar, flödet stod för 16% av försäljningen 

2014*. 

 

Flödesfamilj 3: Består av 94st artiklar, flödet stod för 5,6% av försäljningen 

2014*. 

 

Flödesfamilj 4: Består av 43st artiklar, flödet stod för 3% av försäljningen 2014*. 
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Flödesfamilj 5: Består av 8st artiklar, flödet stod för 0,6% av försäljningen 

2014*. 

 

Flödesfamilj 6: Består av 64st artiklar, flödet stod för 3,6% av försäljningen 

2014*. 

 

Flödesfamilj 7: Består av 4st artikar, flödet stod för 0% av  försäljningen 2014*. 

 
Flödesfamilj 8: Består av 2st artiklar, flödet stod för 0% av försäljningen 2014*. 

 
Flödesfamilj 9: Består av 4st artiklar, flödet stod för 3,7% av försäljningen 

2014*. 

 
Flödesfamilj 10: Består av 61st artiklar, flödet stod för 0,05% av försäljningen 

2014*.   
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Flödesfamilj 11: Består av 2st artklar, flödet stod för 0% försäljningen 2014*.   

* Försäljning 2014 syftar endast till den procent-andel av den totala försäljningen av 

motorer med tillbehör.  

Utifrån att de 900 artikelnumren hade klassificerats in i grupper, visade det sig att det 

fanns elva flödesfamiljer. Flödesfamilj 1 står för 46 % av den totala försäljningen av 

motorer med tillbehör, vilket var flödesfamiljen som hade en överlägsen försäljning 2014. 

Nästkommande flödesfamilj stod för 16 % av försäljningen. Därefter låg flödesfamiljerna 

mellan 0 till 5,6 % av den totala försäljningen av motorer med tillbehör.  

9.2 Steg 3a – Historisk data av flödesfamilj 1  

Tabell 4. Sammanställning av ledtider för flödesfamilj 1 från 2014.  

Artikelnummer Antal  Ledtid i dagar 

1  8 4-8 (prioriteringsärenden)  

2  1 12 

3  7 3-7 (prioriteringsärenden) 

4  1 2 

5  1 8 

6 1 1 (prioriteringsärende) 

7 1 12 

8 1 15 

9 1 15 

10 2 10-12 

11 1 10 

12  5 10-19 

13 1 6 

14  1 15 

Tvätta
Montera, 
stämpla

Montera
Prova 
ventil

Montera 
ventil

Prova Packa
Externt 
måleri

Ankomst Packa Lager
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15  4 5-12 

16  1 14 

17  1 12 

18 4 8 

19  8 6-30 

20  20 6-21 

21  5 6-12 

22  5 7-27 

23  1 12 

24  4 5-6 

25  2 6-7 

26  4 7-16 

27   3 7-8 

28  1 6 

29  1 19 

30  2 6-7 

31  14 6-28 

32  1 12 

33  4 7-8 

34  1 19 

35  1 14  

36   3 3-12 

37  4 2-21 

38  2 6 

39  3 10 

40 4 8-12 

41 15 3-17 

Summa 150 st  1513 dagar totalt 
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Tabell 4 visar en sammanställning av 150 stycken produktionsordrar från 2014 ur 

flödesfamilj 1. Där artikelnumret redovisas i den vänstra stapeln, antalet av varje 

artikelnummer i den mittersta stapeln och ledtider i den högra stapeln. Ledtiden är från 

det att produktionsordern för tillbehörsmontaget startar till dess att den är inläst. Ett 

förklarande exempel: artikelnummer 31, som bestod av 14 stycken artiklar, varierade 

ledtiden mellan 6 till 28 dagar. Genomsnittlig ledtid på dessa artikelnummer: 150 

artikelnummer, totalt 1513 dagar: 1513/150 = 10,0866 =10 dagar.  

9.3 Steg 3b – Visualisera flödesfamiljen 

 

Figur 7. Visualisering av flödesfamilj 1.   

I figur 7 står det blåa flödet för transporten av artikeln från processen innan (provningen) 

till tillbehörsmontering. De röda prickarna representerar lager eller väntan. De gröna 

prickarna representerar värdeskapande processer (montering och målning) eller 

aktiviteter som anses vara nödvändiga (förbehandling innan målning, torkning, 

nerkylning, packning). Slutligen representerar de svarta linjerna materialflödet.  
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9.4 Steg 4b & Steg 5 – Skapa VSM  

 

Figur 8. VSM – Flödesfamilj 1, vid Bosch Rexroth Mellansel. 



48 
 

Kartläggningen läses från vänster till höger, nedan beskrivs kartläggningen steg för steg, 

utifrån respektive processruta. 

Processruta 1: Produktionsplanering. Produktionsplaneraren planerar startdatum för 

produktionsordern för aktuell artikel i företagets affärssystem, Axapta. Vid motorer med 

tillbehör finns det två produktionsordrar. Den underställda produktionsordern är 

processen för motorn i detta fall från att: plocka och tvätta in material, till att montera 

motorn för att slutligen prova motorn (de gråa processtegen i figur 5). Därefter läses denna 

produktionsorder in i Axapta som färdig. Därefter (endast när motorn är inläst i Axapta 

samt att allt material finns tillgängligt) kan den överställda produktionsordern startas, det 

vill säga operationen för att montera ihop motorn med ett tillbehör. I detta fall då: plocka 

ut material, montera tillbehör på motorn, måla och slutligen packa produkten. Det är den 

underställda produktionsordern (motorn) som styr den överställda operationen 

(tillbehörsmontaget). Det vill säga, om motorn planeras ut för startdatum X räknar 

affärssystemet ut när planerat startdatum blir för montering av tillbehör (den överställda 

produktionsordern). Det finns ingen tydlig planering över tillbehörsmontaget då denna 

operation ”hänger med” den underställda motorn. Produktionsplaneraren antecknar på 

den underställda produktionsordern att motorn ska vidare till tillbehörsmonteringen efter 

provning. Denna anteckning sker direkt i Axapta och skrivs sedan med automatik ut på 

produktionskortet. Produktionsplaneringen köper även emballaget till artiklarna, köpet 

sker manuellt; cirka en till två veckor innan motorn har planerad startdag. Köpet 

uppskattas enligt produktionsplaneraren ta cirka 2 timmar i veckan att beställa (den tiden 

är dock inte inräknad i VSM på grund av att detta sker innan produktionsordern startar). 

Emballaget ska sedan levereras samma vecka som när tillbehörsmonteringen är planerad 

att starta.  

Processruta 2: Leverantör provningen. När motorn är provad, läser provaren in 

provningsoperationen i Axapta. Därefter tittar provaren på operationskortet och där finns 

det information (som är manuellt inskriven av från planeringen) att motorn ska levereras 

till tillbehörsmonteringen. Därefter transporterar provaren motorn med truck till 

tillbehörsmonteringen. 

Processruta 3: Montör. Tillbehörsmontören (hädanefter montören) lyfter sedan (med 

egen truck) motorn till pallstället som är placerat vid tillbehörsmonteringen. Därefter 

läses motorn in i Axapta som färdig. Vid observationerna stod det i snitt 8st motorer (ur 

denna flödesfamilj) i pallstället och väntade innan tillbehörsmonteringen. Vid samtal med 

montören så uttryckte han ett missnöje över att han har för små pallställ, vilket han även 

upplevde som ett problem. Efter denna process kan tre olika aktiviteter inträffa: antingen 

meddelar montören produktionsplaneraren (med manuell information, samtal) att motorn 

är inläst, så att planeraren i sin tur kan starta tillbehörsmonteringen via Axapta, eller så 

går produktionsplaneraren förbi pallstället och ser att motorn står i pallstället och skriver 

därefter ut produktionskortet för tillbehörsmonteringen, eller så går 

produktionsplaneraren manuellt igenom en lista i Axapta, där planeraren kan kontrollera 

om motorn är inläst för att sedan starta produktionsordern. Än vilken aktivitet som 

inträffar skriver produktionsplaneraren ut produktionskortet för tillbehörsmonteringen, 

och bär sedan ner kortet till tillbehörsmonteringen. Vid denna process så sker det alltså 

en kontinuerlig dialog mellan montören och produktionsplaneraren. Vid denna process 

kan produktionsplaneraren muntligt säga vilka produkter som bör monteras först, det vill 

säga att planeraren skapar en turordning eller så väljer montören själv i vilken ordning 

som han vill montera, beroende på vilka produkter det handlar om. Montören går sedan 
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med operationskortet (där det finns en plocklista på ingående material) som han lämnar 

till förrådet. Vid vissa fall plockar montören ut materialet själv från lager.  

Processruta 4: Förråd. Förrådet plockar ut material från i huvudsak två lager och 

transporterar sedan materialet till tillbehörsmonteringen. Här sker det en kommunikation 

mellan montören och förrådspersonalen när materialet bör vara vid tillbehörsmonteringen.  

Processruta 5 & 6: Montör & Ankomst.  Ankomsten levererar även artiklar direkt till 

tillbehörsmonteringen, så som bromsar, som de placerar i pallstället. Detta innebär att det 

även finns odefinierade lager vid tillbehörsmonteringen. Artiklar som lagerhålls vid 

tillbehörsmonteringen är artiklar som ingår i monteringen av motorn med tillbehör. Detta 

innebär att montören vid vissa fall plockar ut material direkt vid monteringsplatsen (och 

ibland plockar han ut från andra lager eller så lämnar han produktionskortet till förrådet, 

där förrådspersonalen i deras tur plockar ut materialet, som beskrevs tidigare). Därefter 

sker processen att montören monterar motorn med tillbehöret. När operationen är 

genomförd läser montören in operationen i Axapta och transporterar därefter artikeln till 

måleriet. 

Processruta 7 & 8: lasta på lastbärare & förbehandla. Målarna kollar på 

produktionskortet och läser vilket datum artikeln ska levereras från deras process. 

Därefter gör målarna oftast egna prioriteringar angående vilken motor, tillbehör eller 

motor med tillbehör som ska målas. Vid vissa fall gör produktionsplaneraren en 

prioritering med hjälp av nummerlappar (som produktionsplaneraren skriver för hand och 

lägger i plastfickan med produktionskortet). När artikeln ska målas transporteras artikeln 

tillbaka till provningen, då provningen har en lastzoon där målarroboten kan hämta 

artikeln. Roboten kan endast hämta artiklar från vissa zoner, därför transporteras artikeln 

tillbaka till provningen för att där lasta artikeln på en lastbärare. När artikeln är lastad på 

lastbäraren läser målarna in artikeln i Hägglunds Production System (HPS), vilket är ett 

skräddarsytt styrsystem för måleriet. HPS är även sammankopplat till Axapta. Därefter 

hämtar roboten artikeln och kör den till den första processen i måleriet, nämligen 

förbehandling. För att skapa en förståelse för hur detta måleri fungerar, se filmen som är 

skapad av: (Intressera Kommunikation AB, u.å). 

Processruta 9-13: Maskering – av-maskering Nästa steg efter förbehandling är maskering, 

detta görs manuellt av en målare. När maskeringen är gjord på artikeln, beställer målaren 

roboten från HPS. Roboten hämtar därefter artikeln och transporterar den till 

målningsboxen. De flesta motorer med tillbehör samt lösa tillbehör målas manuellt i 

målningsboxen. Detta eftersom att det inte finns program till alla produktvarianter som 

företaget erbjuder. När målningsoperationen är färdig transporterar roboten artikeln 

vidare till torkugnen. Därefter transporterar roboten artikeln till kylzonen och efter det 

transporteras artikeln till platsen för av-maskering. Målarna tar bort maskeringen från 

artikeln. När av-maskeringen är genomförd läses detta in i HPS, vilket leder till att 

roboten hämtar artikeln och transporterar den till packningen. Målarna läser därefter in 

deras operation som färdig i Axapta. Roboten lastar av artikeln på lastzon i packningen. 

I detta steg är det max nio artiklar som kan befinna sig i kö. Därefter lyfter arbetare från 

packningen ner artikeln och den placeras på golvet. 

Processruta 13 & 14: Packa & Packningskontor.  Arbetare på packningen (hädanefter 

packare) kan kontrollera säljordernumret i Axapta och får därmed information när 

artikeln ska levereras. Packarna beskrev att det är utifrån leveransdatumet som de då 

senare prioriterar vilka artiklar som ska packas först. Därefter packas motorn i emballage. 

Emballage är beställt från produktionsplaneringen och är placerat i lager utanför fabriken. 
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Packarna brukar lyfta in en del emballage (standardlådor) till slussen inne i fabriken, 

därav två lager med emballage i kartläggningen. Efter att produkten är packad 

transporteras den ut till slussen och får vänta där tills ansvarig för färdigvarulagret utanför 

fabriken hämtar produkten. Därefter transporteras produkten ut till färdigvarulagret och 

produkten blir platsmarkerad. När detta är gjort tar ansvarige med produktionskortet in 

till packningskontoret och lämnar kortet där. Därefter läser någon på packningskontoret 

in produkten som färdig i systemet.   

Längst ner i figuren, på de horisontella linjerna visas de värdeskapande tiderna och de 

icke-värdeskapande tiderna; längst till höger sammanställs de totala tiderna. De 

värdeskapande aktiviteterna är montera, förbehandla, målning, torkning, kylning och 

packning. De värdeskapande aktiviteterna bestämdes i samråd med BPS koordinatorn 

(vissa aktiviteter så som förbehandling ses som nödvändig aktivitet därav räknas den som 

värdeskapande i detta fall). Den värdeskapande tiden är 395 minuter, cirka 6 ½ timmar. 

Övriga aktiviteter adderar inte värde, såsom transport, lager, väntan, maskering, av-

maskering och inläsning i system. Den icke-värdeskapande tiden är 23302 minuter, cirka 

388,366 timmar, cirka 16 dygn. Den totala ledtiden från att provningen (processen innan) 

levererar motorn till tillbehörsmonteringen till dess att artikeln är inläst och klar är cirka 

16 dygn och 6 ½ timmar.  
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10. Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras det insamlade materialet, utifrån de identifierade 

slöseriområdena: överproduktion, väntan, lager, transport och rörelse. Därefter 

diskuteras arbetarnas roll i flödet och sedan förslag till förbättringsåtgärder. Slutligen 

redovisas ett förslag på fortsatt arbetsgång för företaget  

10.1 Identifierade problemområden  

10.1.1 Överproduktion, väntan & lager  

Petterson et al. (2009, s.90-91) beskriver överproduktion som den värsta typen av slöseri, 

detta för att överproduktion skapar alla andra former av slöseri. Författarna menar att 

överproduktion kan definieras som att tillverkning sker snabbare eller tidigare än vad som 

är nödvändigt för nästkommande process. Detta kan även kopplas mot push-strategi, där 

processer trycker fram produkterna genom flödet och fram till slutkunden (Womack & 

Jones, 2003, s.24-25). I kartläggningen tydliggörs push-flöden på flertalet ställen. Vilket 

även innebär att nästkommande process får materialet tidigare än nödvändigt; vilket leder 

till en typ av överproduktion. Det finns ingen signal från nästkommande process om 

behov av material. Detta leder även till långa väntetider, Petersson et al. (2009, s.91) 

beskriver att väntan till exempel kan bero på bristfällig information. Hines & Ruch (1997, 

s.48) beskriver väntan som; när material inte bearbetas eller står stilla. Överproduktion 

och väntan kan tydligast identifieras innan och efter processen för tillbehörsmontering, 

innan processen för packning och tiden från det att produkten är packad och till dess att 

den blir inläst i systemet. När motorn är provad och klar, transporteras den till 

tillbehörsmonteringen. Utifrån informationen från kartläggningen väntar motorn i minst 

nio dygn innan den börjar bearbetas, i detta fall när processen för tillbehörsmonteringen 

startar. I kartläggningen tydliggörs även att det (från denna flödesgrupp) stod i snitt åtta 

stycken motorer i lager/ och väntade innan tillbehörsmonteringen. Ytterligare intressant 

information från datainsamlingen var att bara för att produktionsordern är startad behöver 

inte det betyda att monteringsoperationen är startad. Vilket jag menar skapar problem 

såsom att det är svårt att veta hur lång ledtid produkterna verkligen har, eftersom att 

produktionsplaneringen skriver ut produktionskortet och lämnar dessa till montören som 

sedan monterar när han har tid.   

Väntetiden innan målningsprocessen var cirka 1 ½ dygn. Här sker samma typ av push-

flöde då målningsoperationen inte har gett någon signal att de behöver produkten. Utan 

produkten trycks fram även till denna process. I kartläggningen redovisas att det i snitt 

stod fyra stycken produkter och väntade vid denna plats. Målarna tittar på 

produktionskortet när produkten ska vara klar från deras process. Om produktionsordern 

(från planeringen) är startad tidigare än planerat resulterar detta att arbetarna i målningen 

kan avvakta med dessa produkter och kan istället skapa egna prioriteringar eller helt 

enkelt måla andra artiklar som har ett tidigare färdigdatum. Som framgick ur 

kartläggningen gör målarna oftast egna prioriteringar beroende på vilka produkter 

som ”står i kö” till måleriet, det är därför viktigt att tänka på att det är många olika 

produkter som målas och hanteras igenom måleriet så som: standard motorer, motorer 

med tillbehör samt lösa tillbehör. Vilket innebär att måleriet har flertalet flöden att ta 

hänsyn till och flertalet olika produkter. Om produktionsordern för motorn med tillbehör 

startar tidigare än planerat brukar inte produktionsplaneraren ”planera om” 

produktionsordern vilket då leder till processernas färdigdatum står kvar på den 

ursprungliga. Då det inte heller finns någon offentlig plan för motorer med tillbehör 

startas produktionsordrar eftersom, det sker det en kommunikation mellan 
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produktionsplaneraren och tillbehörsmontören; information såsom att montören 

efterfrågar mer eller mindre jobb. Om montören efterfrågar mer jobb undersöker 

produktionsplaneraren om det finns mer jobb tillgängligt, om det finns så skriver 

produktionsplaneraren ut fler produktionsordrar.   

När den färdiga artikeln transporteras till packningen lyfter packarna ner artikeln från 

lastbäraren och placerar motorn i ”kö” tills dess att det finns tid att packa artikeln. I 

kartläggningen visar det att det tog cirka 2 ½ dygn innan artikeln packas. Denna tid 

avspeglar bland annat det faktum att produkter trycks fram i flödet, dessa 2 ½ dygn 

berodde enligt arbetarna själva på att de helt enkelt inte hinner med att packa allt. Det blir 

då en prioritering av vad som verkligen behövs packas först för att hinna med till 

utleverans. Tiden mellan det att artikeln är färdigpackad och till dess att den är inläst i 

systemet som färdig tog cirka 3-3 ½ dygn. Den tiden innefattar även transport av 

produkten till färdigvarulagret utanför fabriken. 3-3 ½ dygn är en lång period för den 

korta sträcka som produkten transporteras, dock berättade arbetare att produktionsordern 

får vänta i produktionskontoret tills det finns någon som har tid att läsa in produkten i 

Axapta.  

Petersson et al. (2009, s.93-94) beskriver att lager bidrar till kapitalbindningar som istället 

kan användas till andra investeringar. Hines & Ruch (1997, s.48) menar att lager ökar 

ledtiden för produkten. Lager och väntetider inom det studerade flödet stod för cirka 16 

dygn. Detta innebär definitivt att lager ökar ledtiden för produkten, då den värdeskapande 

tiden och de nödvändiga processerna stod för cirka 6 ½ timmar, men inkluderat 16 dagar 

som är tid i lager och väntan så visar detta att produkterna har en betydligt längre ledtid 

än nödvändigt. I slutet av kartläggningen visas antalet produkter i färdigvarulagret. Under 

observationsperioden stod det i snitt sex produkter ur denna flödesfamilj i 

färdigvarulagret. Hines & Ruch (1997, s.48) menar att lager isig bidrar till svårigheter 

med att identifiera problemområden inom värdeflödet men även utnyttjar lager ytor som 

annars skulle kunna frigöras till annat. I och med att det finns lager och långa väntetider 

inom flödet försvårar detta att finna problemområden. Problem med att lager tar upp stora 

ytor uppmärksammades bland annat vid samtal med montören, där jag fick informationen 

om ett missnöje angående för små pallställ vid monteringsplatsen. Pallställ där bland 

annat motorer lager-placeras till dess att montören ska montera på tillbehöret. Detta är då 

ett problem som montören uppfattar. Innan målningsoperationen tar även produkterna 

upp stora ytor, vilket jag menar skapar svårigheter och en otydlighet angående vilka 

produkter som ska målas härnäst. Detta kan även skapa en stressfaktor hos målarna då 

lagret av motorer innan deras process växer.   

Lager för material till motorer med tillbehör finns bland annat vid monteringsstationen 

men även på andra sidan av fabriken, (som förrådspersonal ansvarar för och även plockar 

ut). Lagret av bland annat bromsar vid monteringsstationen var odefinierat, artiklarna är 

placerade i lådor på olika höjder i pallstället. Jag som observatör hade inte möjligheten 

att se vilka typer av artiklar det var eller hur många det fanns i lager, detta diskuterade jag 

med montören och även han uppfattade detta som ett problem. Han föreslog att man i alla 

fall kunde märka upp lådan med artikelnummer och sedan anteckna antalet artiklar på 

varje låda.   

10.1.2 Transport & rörelse 

Petersson et al. (2009, s.91-92) redogör för att i princip alla transporter är slöseri, den 

transport som kan anses ge värde till kunden är transporten av artikeln till kundens ägo. 

Därför menar författarna att alla interna transporter bör ses över och minimeras. Den 
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första transporten sker av motorn till tillbehörsmonteringen. Där placeras motorn på 

golvet, för att montören på tillbehörsmonteringen i sin tur ska lyfta motorn med truck till 

ett pallställ. Detta identifieras som slöseri. När montören sedan får produktionskortet 

utskrivet (på tillbehörsmontering) från produktionsplaneringen, planerar montören själv 

ordningen utifrån leveransdatum och vilka typer av artiklar det handlar om. Vid vissa fall 

läggs produktionskorten i ordning från produktionsplaneraren, det vill säga i vilken 

ordning som artiklarna bör monteras utifrån leveransdatum. Om till exempel det finns en 

order där tio motorer med broms ska monteras, monterar han gärna dom tillsammans för 

att på så vis vara så effektiv som möjligt.  

Petersson et al. (2009, s.94) menar att en typ av slöseri är rörelser, alla rörelser som inte 

är värdeskapande är slöseri, som exempelvis gå sträckor för att hämta ut material. Innan 

monteringsprocessen ska börja går antingen montören själv och hämtar ut material (vid 

vissa fall) eller lämnar montören plockningslistan till förrådet. Där förrådspersonalen 

plockar ut materialet och transporterar det till tillbehörsmonteringen. Då lämnar alltså 

montören elektronisk information genom plocklistan som skrivs ut i samband med 

operationskortet, samt så finns det en kommunikation mellan de som plockar material och 

montören, det vill säga om montören vill ha materialet på en gång eller senare under 

dagen till exempel. Detta kan ses som onödig transport och rörelse för montören, det vill 

säga att montören går från dennes station till förrådet för att lämna ett papper, för att sedan 

gå tillbaka till monteringsstationen. När monteringen av tillbehöret är genomfört 

transporterar montören artikeln till måleriet. Måleriet i deras tur transporterar artikeln 

tillbaka till provningen; eftersom att det finns lastzoner där. Därefter registreras artikeln 

i HPS systemet vilket innebär att målarroboten hämtar artikeln från den lastzonen. Detta 

är också onödiga transporter, framförallt då artikeln måste transporteras ut från 

monteringen, till måleriet för att vänta, sedan tillbaka till provningen och därefter in till 

måleriet. Det finns inga lastzoner utanför måleriet eller vid tillbehörsmonteringen. 

Onödiga rörelser sker även när målarna går runt och tittar på respektive produkt 

(produktionsorder) för samla in information av något slag (datum som produkten måste 

vara färdig, prioriteringsorder, information om prioriteringsordning från 

produktionsplaneraren). Utifrån produktionsplanerarens synvinkel är även onödiga 

rörelser att skriva ut produktionskortet från Axapta för att sedan gå med kortet till 

tillbehörsmonteringen.   

Ojämnhet (Mura) som Liker (2009, s.146-174) menar kan skapas av oregelbunden 

produktionsbeläggning och som leder till att företaget vid tillfällen har högre kapacitet än 

beläggning. Författaren beskriver att ojämnheter i produktionsbeläggningen skapar 

slöseri (Muda). I den genomförda kartläggningen (VSM) och framförallt genom samtal 

med arbetare så tydliggörs att flödet har en ojämnhet när det kommer till 

produktionsbeläggning. Vilket skapar slöseri såsom väntetider och lager, det skapas även 

ett högre värde av PIA, vid de tillfällen då produkter planeras tidigare än nödvändigt 

(bland annat på grund av att montören efterfrågar mer arbete). I föregående avsnitt 

beskrevs det att montören upplever problemet att han har för små pallställ. Detta upplevda 

problem kan bland annat kopplas mot oregelbunden produktionsbeläggning. Då motorer 

planeras ut enskilt det vill säga att man inte tar hänsyn till den överställda operationen 

(tillbehörsmontering) leder detta till en ojämn beläggning för tillbehörsmonteringen och 

nästkommande processer.  

10.1.3 Arbetarnas roll i flödet 

Under detta avsnitt kommer en del ny empiri att tas upp. Vid avsnitt 9.4 skapa VSM 

redovisades kartläggningen och den beskrivande texten under figur 8 ämnar förklara 
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kartläggningen; det vill säga med ord beskriva vad figuren faktiskt säger. Därför har jag 

valt att inkludera information som jag fick genom samtal med arbetare i detta stycke för 

att även kunna analysera och diskutera detta.  

Under observationsprocessen var det högt i tak mellan mig och arbetare i flödet. Detta 

beror med stor sannolikhet på att arbetarna känner till mig sen förut (som beskrivits under 

avsnitt 2.3 och 8.1). Arbetarna berättade gärna om: sin situation, de var engagerade i att 

berätta hur saker och ting fungerade, vad som gjorde, hur dom gjorde, vilka val de gjorde 

samt vilka tankar och förslag de hade på förbättringsåtgärder. Information som kom fram 

var bland annat att montören jobbar mest effektivt när han får samla alla likartade 

produkter för att sedan montera dessa i ett svep. Detta innebär att när en order har flera 

produkter väljer montören att vänta in samtliga motorer på den orden innan han börjar att 

montera dem. Detta innebär att även om produktionsplaneraren i sin tur har skapat en 

jämn produktionsplan för motorerna (och sedan även för tillbehörsmontaget), till exempel 

två artiklar per dag i fem dagar, så får ändå motorn vänta tills den sista motorn på ordern 

har kommit till tillbehörsmonteringen. Jag fick även målarnas förutsättningar beskrivna. 

När det kommer till motorer med tillbehör, som oftast målas manuellt, finns det 

rekommendationer från arbetsmiljöstandarder att måla totalt fyra artiklar manuellt per 

dag. Vilket även innebär en manuell målning per person, per dag (då det är fyra målare). 

Manuella målningar sker på de flesta motorer med tillbehör men även på lösa tillbehör 

såsom bromsar, ventiler, axelkopplingar, pumpar med mera. Så målarna i sin tur måste ta 

hänsyn till deras arbetsmiljö, att måla max fyra manuell målningar per dag, samtidigt som 

de har många olika produkter som korsar denna process. Med detta i bakgrunden kunde 

jag utläsa en irritation från målarna att tillbehörsmonteringen ofta trycker fram alldeles 

för många produkter, som då ska målas manuellt. Till exempel om montören trycker fram 

15-20 liknande produkter på två dagar. Rent teoretiskt (om vi bara tänker att måleriet får 

produkter från flödesgrupp 1) tar det 5 dagar för målningen att i sin tur genomföra deras 

process. Men här måste man även ta hänsyn till att måleriet har flera korsande flöden med 

produkter som både målas manuellt och med robotmålning. Utifrån detta går det att knyta 

an till både teamwork och kommunikation som Womack et al. (1990, s.112-116) 

beskriver som viktiga element för att skapa effektivitet och tydlighet. Dock beskriver 

författarna teamwork, ledarskap och kommunikation i projektsammanhang. Jag menar att 

teamwork och kommunikation i detta fall skulle leda till en högre förståelse mellan 

arbetarna i värdeflödet. Det vill säga en förståelse för; beroende på vilka val jag gör så 

kommer det påverka både nästa process i kedjan men även hela värdekedjan. 

 

Målarna kan också välja att buffra, detta gäller främst när det kommer till motorer som 

har en annan kulör. Målarna väljer då att samla ihop samtliga produkter från den aktuella 

ordern som ska målas en annan kulör, för att minska ställtider, spill av färg samt andra 

kostnader som tillkommer av att byta kulör. Ytterligare observation och genom samtal 

med målarna så framkom det att på grund av att många produkter väntar vid 

målningsprocessen kan det bli problematiskt att lyfta bort produkter för att komma åt den 

produkten som står längst in. Vilket då ofta leder till att de yttersta produkterna (som 

placerades där senast) även tas först. Detta är något som jag har en förståelse för varför 

man gör; det är tidskrävande att flytta runt produkterna och när det även är platsbrist är 

det svårt att veta vart man ska placera produkterna.  

 

Packarna menade på att vid vissa tillfällen är dom underbemannade, det finns många så 

kallade ”stationer” för packning som packarna måste gå emellan. Det blir helt enkelt det 

som ska levereras i närtid som packas först för att sedan packa resten när det finns tid. 

Jag upplevde en stressad miljö vid packningen. Men jag menar att även här att den 
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oregelbundna produktionsbeläggningen bidrar till att packarna i perioder har mer 

beläggning än kapacitet. Detta kan tillviss del kopplas till Liker (2009,s.146-147) 

beskrivning av överbelastning (Muri), som innebär att människor överbelastas på ett 

ohållbart sätt. Jag kan definitivt inte diskutera kring att detta är ett ohållbart sätt, men jag 

menar att det är viktigt att företaget lyssnar till varningssignaler och undersöker problemet 

bakom varför packarna i vissa fall känner att de inte hinner med. Såsom att det sker en 

oregelbunden produktionsbeläggning. Det är även viktigt att uppmärksamma att även 

packningen inte bara packar artiklar ur flödesgrupp 1, packningen har ansvar att packa 

allt ifrån reservdelar, till produkter som ska skickas till externt måleri, till motorer till 

motorer med tillbehör. I kartläggningen redovisades att tiden mellan det att artikeln är 

färdigpackad och till dess att den är inläst i systemet som färdig var cirka 3-3 ½ dagar. 

Utifrån samtal och observationer menar jag att packarna (någon vid packningskontoret) 

läser in produktionsordern när det finns tid att göra det. Det kanske inte heller upplevs 

som en hög prioritet då det finns annat arbete att genomföra.  

 

Sammanfattningsvis utifrån diskussioner med arbetare inom flödet och den genomförda 

kartläggningen så menar jag att kommunikation är oerhört viktigt. I detta fall tillverkas 

kundanpassade produkter med hjälp av hantverksprocesser det vill säga: montera för hand, 

måla för hand för att sedan packa artikeln för hand. Vid denna typ av verksamhet är det 

än viktigare att arbetare kommunicerar med varandra. Det är viktigt att förstå att beroende 

på vilka val och prioriteringar jag gör så kommer det påverka hela värdekedjan. Det är 

viktigt att förstå varför arbetare gör de val och prioriteringar de gör. Det är även viktigt 

att chefer/ logistikavdelningen kommunicerar varför det är viktigt att läsa in operationer 

när dom är genomförda. Till exempel för att veta hur långa ledtider produkterna faktiskt 

har och för att veta vart i flödet produkterna befinner sig. Om arbetare inte förstår eller 

inte har fått information kan man inte heller ta för givet att man anpassar sitt sätt att arbeta. 

Jag menar även att den ojämna produktionsbeläggningen styrs från tillbehörsmonteringen, 

där arbete startas eftersom beroende på montörens villkor, detta påverkar i sin tur hela 

värdeflödet.    

10.2 Förslag på förbättringsåtgärder   

10.2.1 Utveckla kontinuerliga flöden, med FIFO-kö 

Rother & Shook (2009, s.39) menar att ett effektivt sätt att producera är att skapa 

kontinuerliga flöden där det är möjligt. Författarna menar att kontinuerliga flöden innebär 

att material ska gå direkt från den ena processen till den andra, för att inte skapa slöseri. 

Petersson et al. (2009,s.48) förklarar att arbetet med att uppnå kontinuerliga flöden 

innebär att materialet alltid ska vara i rörelse. Utveckla kontinuerliga flöden är något som 

fallföretaget skulle gynnas av för att korta ner väntetider och minska PIA.  Rother & 

Shook (2009, s.40-42) beskriver att industrier som tillverkar kundanpassade produkter 

kan använda en FIFO-kö mellan två processer för att skapa kontinuerliga flöden. I den 

kontrollerade kön ska det finnas en gräns för max antal artiklar som kan befinna sig i kön 

samtidigt, om maxnivån uppnås måste föregående process sluta producera (Rother & 

Shook, 2009, s.42). Framförallt så skulle en FIFO-kö mellan processen för provning av 

motor och tillbehörsmontering samt tillbehörsmontering och målning vara en åtgärd som 

leder till ett mer kontinuerligt flöde. Till exempel skulle en FIFO-kö mellan 

tillbehörsmonteringen och målningen frigöra ytor, skapa ett visuellt flöde som är lätt att 

följa; det vill säga målarna vet då i vilken ordning som produkterna ska målas. 

Förvirringen och onödigt arbete såsom rörelser (att arbetare går runt och kollar efter 

information på respektive produktionsorder) elimineras. I detta steg kan jag inte 
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bestämma en gräns för max antal artiklar som får befinna sig i kö då man i detta steg inte 

får glömma bort att det finns fler flödesfamiljer som kommer att påverka max antalet. 

Max antalet i FIFO-kön bör därför räknas ut efter att samtliga flödesfamiljer är kartlagda.   

Petersson et al. (2009, s.48) menar att buffertar kan innebära avbrott och störningar i 

flödet vilket även medför längre ledtider. I kartläggningen visas detta tydligt, på grund 

av ”buffertar” eller snarare mellanlagringsplatser för PIA som finns på flertalet ställen i 

flödet, skapas betydligt längre ledtider än vad som är nödvändigt. För att uppnå små 

buffertar är det viktigt att arbeta med den bakomliggande orsaken till varför buffertar 

finns och hur små dessa kan vara (Petersson et al, 2009, s.48). Detta är något som måste 

vägas in när man sedan ska räkna på max antal av artiklar i respektive FIFO-kö. Detta 

säger egentligen hur stora buffertar företaget behöver ha mellan varje process.  

10.2.2 Sträva efter att planera kundens order mot endast en produktionsprocess  

Rother & Shook (2009, s.43) menar att industrier som tillverkar kundanpassade produkter 

bör anpassa pacemakeroperationen längre uppströms i flödet. Sörqvist (2013, s.167) 

förklarar pacemakeroperationen som den operation där kundordern kopplas till 

värdeflödet. I VSM visas kundordern som en elektronisk information från Axapta men 

även ett manuellt informationsflöde som innebär att produktionsplaneraren bär ner 

operationskortet till tillbehörsmonteringen, vilket är långt upp i flödet. Vid diskussioner 

med produktionsplaneraren så är tanken att montören ska starta produktionsordern själv. 

Men detta är montören inte riktigt med på. Två funderingar som uppstod vid 

kartläggningen var; kan förrådet starta produktionskortet? Det vill säga förrådspersonalen 

som oftast plockar materialet till montören. I dagsläget startar förrådspersonalen alla 

produktionsordrar till ”rena” motorer. En grundförutsättning för att detta ska fungera så 

krävs det en mer utjämnad beläggning av tillbehörsmontaget och därmed en offentlig 

produktionsplan. Det krävs även att takttider är uträknade, för att veta hur mycket kunden 

efterfrågar per dag för att då sedan kunna planera efter detta. Men om detta skulle vara 

möjligt så elimineras den onödiga rörelsen för montören, det vill säga att gå med 

produktionsordern till förrådet för att sedan gå tillbaka. Den andra funderingen som 

uppstod var; när motorn kommer till tillbehörsmonteringen och placeras i FIFO-kö, kan 

då montören själva starta produktionskortet? Förutsättningarna för att genomföra detta är 

möjligt. Då montören idag har en dator och en skrivare är beställd. Detta skulle även leda 

till ett mer kontinuerligt flöde. Dessa två förslag måste undersökas närmare både genom 

att förstå vad som är möjligt men även genom att prata med arbetare och övriga 

inblandade om vad som blir mest effektivt.  

10.2.3 Push- och pull-system  

Rother & Shook (2009, s.45) menar att man ska sträva efter att skapa ett pullsystem 

genom att planera ut små kvantiteter av produktionsvolymen vid pacemakerprocessen. 

Bertolini et al. (2013) menar upplyser dock om problematiken kring att alltid införa rena 

pullsystem i samband med VSM. Författarna menar vidare att verksamheter som 

producerar låga volymer och höga variationer kan dra nytta av att använda både push- 

och pullsystem (Bertolini et al., 2013, s.5513-5514). Detta är viktigt att nämna i detta 

sammanhang, det vill säga att rena pullsystem inte alltid är att föredra inom den 

verksamhet som studeras (HVLV). Inom detta steg menar även Rother & Shook (2009, 

s.45) att för att skapa ett förutsägbart produktionsflöde som kan hanteras på ett förmånligt 

sätt genom att snabbt kunna upptäcka och hantera problem genom snabba åtgärder, bör 

en konsekvent och utjämnad produktionstakt eftersträvas (Rother & Shook, 2009, s.45). 

Detta är något som är viktigt att företaget ser över när samtliga flödesfamiljer är kartlagda. 
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Genom att skapa en utjämnad produktionstakt, samt att räka ut vilken takttid processerna 

har skapas även en grund för att skapa en offentlig plan över tillbehörsmontaget.  

10.2.4 Övriga förbättringsåtgärder  

För att möjliggöra ett kontinuerligt flöde, och för att eliminera onödiga transporter och 

rörelser av arbetare och material vore en lastzon vid tillbehörsmonteringen förmånligt att 

införa. Lastzoner är alltså de platser där roboten kan hämta artikeln från en lastbärare. Jag 

besitter ingen kunskap om hur roboten i måleriet fungerar, inte heller om det är möjligt 

att ha lastzoner vart som helst i fabriken; men jag tycker att det är viktigt att ställa frågan. 

Om en lastzon införs vid tillbehörsmonteringen och med ett utjämnat produktionsflöde så 

skulle montören kunna placera den färdigmonterade produkten direkt på lastbärare så att 

roboten i sin tur kan hämta produkten och transportera den direkt till måleriet. Detta skulle 

även minska PIA och väntetider mellan monteringen och målningen.  

Emballage är något som produktionsplaneraren beställer manuellt via Axapta, planeraren 

räknar antalet motorvarianter och beställer korrekt låda. Detta manuella arbete tar ca 2 

timmar i veckan och det finns en stor risk att planeraren köper fel låda vilket då får 

drastiska konsekvenser. Detta märks alltså först när produkten ska packas för leverans. 

Om det är så att produkten ska levereras inom ett par dagar kan detta leda till 

leveransförsening, på grund av att inte rätt emballage finns hemma. Genom samtal med 

produktionsplanerare och andra vid företaget kan en möjlig lösning vara föra in rätt 

emballage som en artikel i respektive produkts BOM. Vilket då leder till att 

inköpsavdelningen eller materialplaneringen får inköpsförslag på emballaget. Om detta 

skulle införas samt andra aktiviteter; såsom att planeraren inte skriver ut 

produktionsordern och bär den vidare till tillbehörsmonteringen frigörs tid för att fokusera 

på produktionsplanering. Jag tror att det är viktigt att planeraren får mer tid till att planera, 

det vill säga att bland annat jämna ut beläggningen och skapa en offentlig plan för 

tillbehörsmonteringen.   

10.3 Riktlinjer för att uppnå det framtida läget 

Braglia et al. (2006, s.3932) föreslår att vid multipla och komplexa flöden ska 

produkternas BOM analyseras för att identifiera vilken produkt som har den längsta 

kritiska ledtiden. När den mest kritiska produkten har identifierats är det denna som ska 

börja kartläggas. Författarna beskriver vidare att när kartläggningen är genomförd och 

slöseri identifierat bör utövaren ställa sig frågan om ineffektivitet eller slöseri är beroende 

av något annat produktionsflöde. Om ja, ska processen börja om med det nya 

produktionsflödet, det vill säga kartlägga nuläget för det nya flödet. Denna process 

fortsätter tills dess att samtliga produktionsflöden som påverkar varandra är kartlagda för 

att sedan gå vidare till nästa steg som är att skapa och kartlägga det framtida läget (Braglia 

et al., 2006, s.3932). Vid denna studie var det inte möjligt att analysera samtliga 

produkters BOM, det vill säga allt ingående material i varje artikel för att identifiera den 

mest kritiska produkten, då det finns över 900 registrerade artikelnummer. Men 

tankesättet att skapa en process för att fortsätta kartlägga nuläget för flöden som påverkar 

varandra kan vara en framgångsrik metod att använda i detta fall. Detta innebär att nästa 

steg är att välja ut nästa flödesfamilj (förslagsvis flödesfamilj 2 som stod för 16 % av 

försäljningen 2014) och starta processen igen från steg 3a. Genom att flödesfamiljen som 

var fokus för denna studie stod för 46 % av försäljningen hade väntetider på 16 dagar så 

skulle det vara intressant att se resterande flödesfamiljer som inte produceras lika frekvent. 

Det finns en stor sannolikhet att dessa har även längre ledtid, vilket skulle tydliggöras 

genom fortsatta kartläggningar.  
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Rother & Shook (2009, s.49) beskriver att när kartläggningen av nuläget är genomförd 

och slöseri identifierat, skapas ett framtida tillstånd där detta slöseri ska eliminerades 

genom olika aktiviteter, det framtida tillståndet ska sedan kunna uppnås inom en kort 

period (Rother & Shook, 2009, s.49). När samtliga flödesfamiljer är kartlagda genom 

VSM och analyserade ska det framtida tillståndet tas fram. Det bör då finnas en större 

förståelse för hur samtliga flödesfamiljer påverkar varandra och på så vis kunna skapa ett 

framtida idealt läge, antingen för varje flödesfamilj för sig eller genom att sammanföra 

vissa flödesfamiljer. I det framtida läget kan takttider och max antal produkter i FIFO-

köer räknas ut. Det är även viktigt att lyfta fram information från arbetare, som är 

insamlad under kartläggningen, för att skapa en optimal framtida kartläggning.    

När det framtida läget är kartlagt menar Rother & Shook (2009, s.7) att ett utförande 

system bör skapas, vilket innebär att beskriva hur planen ser ut för att uppnå det framtida 

tillståndet. Rother & Shook (2009, s.80) beskriver vidare att utförandesystemet bör 

innehålla en exakt, steg-för-steg plan över vad som ska göras och när det ska genomföras. 

Det bör även finnas mätbara mål och tydliga kontrollpunkter där en slutgiltig tid finns 

angiven, där även utvalda kontrollanter/granskare ska kontrollera genomförandet (Rother 

& Shook, 2009, s.80). Detta blir då nästa steg i processen. När förbättringarna är 

genomförda menar jag att det är viktigt att samtala med människor som arbetar vid 

respektive process för att undersöka om förändringen har blivit positiv eller negativ. Conti 

et al. (2006, s.1031) redovisar att ledares/chefers val av hur Lean production 

implementeras och används kan påverka arbetares stress. Det vill säga efter en eller flera 

genomförda förändringar bör arbetare som påverkas av förändringen samtalas med. Men 

då många individer kan vara/bli berörda av förändringen så kan detta vara svårt i vissa 

lägen. Men jag menar dock att det är viktigt att följa upp förändringar ur arbetarens 

perspektiv för att kontrollera att den genomförda förändringen inte medförde negativa 

konsekvenser såsom mer arbetsbelastning som leder till ökad stress, minskad kreativitet 

eller till en sämre arbetsmiljö. Detta bör genomföras för att ständigt kunna utveckla 

verksamheten samt engagera arbetare i flödet. Slutligen ska arbetet med VSM vara 

kontinuerligt, det vill säga efter förbättringarna är genomförd ska en ny kartläggning 

genomföras för att ständigt förbättra flödet.  

Förslaget på den fortsatta arbetsgången visas i figur 9, och som även går att utläsa ur 

figuren så är förslaget en påbyggnad av min praktiska metod (figur 6). I steg 4a i figur 9 

belyser jag att det är viktigt att lyssna på personalen. Personalen har kompetens och är en 

tillgång för företaget. Det är därför viktigt, för företag i denna kontext att när 

observationer genomförs att utövaren inte bara räknar på tider. Tider såsom hur ofta en 

produkt kommer ut ur en process, antal artiklar i lager, genomloppstider med mera. Vid 

samtal med arbetare lyckades jag skapa en förståelse för arbetarnas situation, varför de 

arbetar som de gör, hur material- och informationsflöden fungerar med mera. I den 

traditionella VSM och andra utvecklade verktyg av VSM, så som IVSM ses arbetare ofta 

som produktionsenheter och tar då inte hänsyn till arbetares erfarenheter och förslag till 

förbättringar. Detta kan bero på att verktyget främst har används inom linjära-flöden och 

där flödet innehåller maskiner. Men bakom många maskiner står det människor och dom 

får man inte glömma! Vid hantverksprocesser som är fallet i denna studie är det kanske 

även viktigare lyfta fram personalen och involvera dessa för att skapa ett förbättrat 

helhetsflöde. Ge personalen information om processtegen, hur verkligheten ser ut, hur 

deras val och prioriteringar påverkar inte bara nästkommande process men även hela 

värdeflödet.  Inom Lean production, och framförallt i projekt pratar man om vikten av 

ledarskap, teamwork och kommunikation (Womack et al., 1990, s.112-116). Dock menar 

jag att det är viktigt att inte bara sammansätta team från olika avdelningar för att skapa 
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en bred kompetens men det är kanske allra viktigast att få med arbetarna som utför 

processerna. Jag menar att samhället (företag, chefer, arbetsledare), i vissa fall måste 

komma bort ifrån att se flöden som mekaniska, i många fall tror jag att man kan underlätta 

och framförallt snabba på processen och få bättre resultat genom att noggrant prata, 

intervjua, observera arbetare. Genom detta kan man bevisligen tydliggöra material- och 

informationsflöden, identifiera slöseri och hitta många förslag på förbättringar. Sedan kan 

man absolut gå tillbaka till processer för att räkna på saker och ting. Det är viktigt 

framförallt i komplexa flöden, att förstå hur personalen prioriterar och varför de gör som 

de gör. För att sedan lägga kraft på att försöka förklara för personalen hur deras 

prioriteringar och val påverkar hela värdekedjan. För att tillsammans komma fram till ett 

bästa sätt att arbeta. Här kommer även kommunikation in som en obeskrivligt viktig del 

i arbetet mot att nå en mer effektiv verksamhet. Kommunikation mellan arbetare inom 

olika processer och avdelningar. 
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Figur 9. Förslag på fortsatt arbetsgång  
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11. Slutsats & Rekommendationer 

I kapitel 11 redogörs för studiens huvudsakliga slutsatser, därefter vilka praktiska 

rekommendationer som kan ges till Bosch Rexroth Mellansel samt företag inom liknande 

kontext. I Avsnittet därefter redogörs för vilka teoretiska bidrag denna studie ämnar 

uppfylla samt förslag till fortsatt forskning inom området. Slutligen diskuteras studiens 

reliabilitet och validitet.  

För att återknyta till studiens problemformulering ”Hur kan ett företag som har en Make-

To-Order strategi och som karaktäriseras av en produktion med hög grad av variation 

samt låg volym, använda Value Stream Mapping för att kartlägga värdeflöden och på så 

vis skapa möjligheter för att effektivisera verksamheten?” 

11.1 Slutsats  

Slutsatserna lyder således att VSM kan anpassas genom att: 

 Använda flödesfamiljer för att skapa övergripande ”grupper” för att på sätt 

förenkla verkligenhet och skapa förståelse för vilka flöden som finns. 

Flödesfamiljerna skapar en övergripande kartläggning som leder till en större 

förståelse för hur värdeflödena fungerar.  

 Därefter bör tidigare försäljning kopplas mot respektive flödesfamilj för att skapa 

en förståelse för hur stor andel av försäljningen som respektive flödesfamilj står 

för. Det vill säga om det till exempel är något flöde som är överrepresenterad för 

att sedan skapa någon typ av prioriteringslista över vilket/vilka värdeflöden som 

ska kartläggas först.  

 Utifrån dessa grunder skapas en förutsättning för att genomföra VSM på 

flödesfamiljer. I studien identifierades material- och informationsflöden samt 

slöseri såsom: väntan, lager, transporter. Detta gjordes framförallt med hjälp av 

arbetarna i flödet, men även genom att räkna på antal artiklar i lager/väntan. Vid 

produkter av låg volym och hög variation kan blanketter användas för att samla 

in kompletterande information om processtider och väntetider. Blanketter som 

utformas som sedan ska följa med artikeln genom flödet, det är sedan arbetarnas 

uppgift att anteckna processtiderna. Genom analys av nuläget och identifierade 

slöseri kan förbättringsförslag tas fram. Dessa förbättringsförslag ligger sedan 

som grund för att effektivisera verksamheten.  

Övriga slutsatser från den genomförda studien lyder: 

Jag menar att den största missuppfattningen om Lean production och ingående verktyg är 

att dessa är regelverk som måste följas till punkt och pricka. Det är viktigt att förstå 

filosofin bakom Lean för att sedan kunna anpassa Lean production och verktyg till den 

egna verksamheten. Forskare menar att inom MTO och HVLV har VSM upplevds som 

svårt och krångligt att använda och implementera. Utifrån fallföretagets förutsättningar 

och som även visas i studien menar jag att VSM bidrar med en stark fördel, vilket är att 

synliggöra hur material- och informationsflöden ser ut och fungerar. Detta skapar sedan 

möjligheter för företaget att arbeta med förbättringsåtgärder och effektivisera 

verksamheten. VSM bidrar även med en grundförståelse för hur hela flödet hänger ihop, 

styrs och fungerar.  
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De traditionella teorierna om VSM är inriktade på maskinellt linjära processflöden och 

produkter som produceras i höga volymer och låga variationer, där det är enklare att räkna 

på olika tider, såsom takttider och genomloppstider samt att fysiskt observera flödet. 

Eftersom VSM utformades inom denna typ av miljö menar jag att det är viktigt att 

reflektera över detta för att skapa en förståelse för att VSM kanske inte kan appliceras 

direkt på den aktuella verksamheten. Sörqvist (2013, s.133) beskriver att det är upp till 

utövaren att bestämma vilka mått och mätetal som ska användas beroende på hur 

processen och verksamheten fungerar. Jag menar att detta är viktigt att reflektera över 

innan VSM ska genomföras. Beroende på hur verksamheten karaktäriseras bör mätetalen 

anpassas. Som i detta fall, att först och främst prata med samtliga arbetare i flödet för att 

sedan samla in material om lager, väntetider och processtider.  

 

Som framkommit i nulägesanalysen vid Bosch Rexroth Mellansel gör arbetare egna 

prioriteringar och tar eget ansvar. Detta ses som något positiv men ibland är detta dock 

mindre bra om det saknas en förståelse för hur respektive val och prioritering påverkar 

både nästkommande process men även hela värdekedjan. Detta innebär att en viktig 

slutsats från detta arbete är att kommunikation är väldigt viktigt för att skapa 

förutsättningar för ett effektivt flöde. Kommunikation mellan arbetare i processer men 

även på en högre nivå för att skapa en övergripande förståelse för hur jag som arbetare 

påverkar hela värdeflödet.   

11.2 Praktiska rekommendationer  

Mina praktiska rekommendationer till företaget är att fortsätta kartlägga flödesfamiljer 

enligt tabell 3. Då jag skapade flödesfamiljerna i Excel med fullständiga artikelnummer 

kan det även vara förmånligt att koppla försäljning från 2015 till filen. Detta för att sträva 

efter att få så korrekt bild av efterfrågan som möjligt. Efter detta rekommenderar jag 

företaget att följa den framtagna modellen för förslag på fortsatt arbetsgång som redovisas 

i figur 9. När flödesfamiljerna (som upplevs vara av behov att kartläggas) är kartlagda 

kan det framtida läget skapas. Genom att då bland annat räkna ut max antal i FIFO-köer 

och takttider kan ett jämnare produktionsflöde skapas och identifierat slöseri reduceras. 

För att slutligen kunna upprätta ett utförandesystem över vilka förbättringsåtgärder som 

ska genomföras.  

Ytterligare praktiska rekommendationer till företag som verkar inom liknande kontext 

innebär att ta vara på arbetares kompetens, både när det kommer till att förstå och 

kartlägga nuläget men även när det kommer till förbättringsförslag. Som beskrevs ovan 

menar Sörqvist (2013, s.133) att det är upp till utövaren att bestämma vilka mått och 

mätetal som ska användas beroende på hur processen och verksamheten fungerar. Jag 

menar att detta är viktigt att reflektera över innan VSM ska genomföras. Beroende på hur 

verksamheten karaktäriseras bör mätetalen anpassas. Som i detta fall, att först och främst 

prata med samtliga arbetare i flödet för att sedan samla in material om lager, väntetider 

och processtider. Kommunikation kan leda till stora konkurrensfördelar, det är därför 

viktigt att inte underskatta betydelsen av kommunikation inom företaget.  

11.3 Teoretiskt bidrag och förslag till fortsatt forskning 

Det huvudsakliga teoretiska bidraget med denna studie är att tidigare studier inom VSM 

inte tar hänsyn till arbetare inom flödet, vilket jag upplever som en stor nackdel. I dagens 

samhälle, är det rimligt att bara räkna på saker? Är det hållbart på långsikt? Inom den 

kontext som studerats är det klara hantverksprocesser, därför menar jag att det är viktigt 

att lyft in arbetarna i kartläggningen för att skapa en fullständig förståelse. I och med detta 
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skapades det även en förståelse för att kommunikation är oerhört viktigt för att möjliggöra 

effektiva flöden. Teorier inom Lean production tar upp ledarskap, kommunikation och 

teamwork, som är viktiga delar för att kunna arbeta både snabbare och med mindre 

resurser. Detta är främst kopplat till projekt inom Lean, som tillexempel vid 

produktutveckling. Teorierna menar att det då är viktigt att team bildas med olika 

människor i företaget från olika avdelningar; för att på så vis skapa ett effektivt och 

kunskapsrikt team. Detta menar jag inte genomsyrar verktyg inom Lean, såom VSM. Då 

VSM är kopplat till att en individuell utövare ska räkna och analysera material- och 

informationsflöden. Teorierna om VSM tar alltså inte hänsyn till arbetare vilket jag menar 

är en betydande brist när det handlar om kundanpassade produkter som innefattar 

hantverk av personer. Det dessa personer som är av stor vikt för att kunna optimera hela 

värdeflödet. Detta leder även till att datainsamlingsmetoden för denna studie, det vill säga 

figur 6, kan ses som ett teoretiskt bidrag till forskningen inom detta område. 

För vidare forskning skulle det vara intressant att testa den modell som föreslås (i figur 9) 

för att undersöka om detta förslag till fortsatt arbetsgång kan hjälpa ett företag inom en 

MTO strategi och som har en tillverkning av HVLV produkter att i slutändan effektivisera 

verksamheten.  

11.4 Reliabilitet  

Arbnor & Bjerke (1994, s.248) menar att inom systemsynsättet talar man sällan om 

reliabilitet, detta på grund av att man inte eftersträvar att mätresultaten ska vara precisa 

utan att man inom synsättet har ett mer resultatinriktat fokus. Författarna menar att det 

huvudsakliga är att mätresultaten kan användas och vad det kan användas till, inte hur 

mätningen är preciserad eller hur den är utförd. Mätresultaten i denna studie var inte heller 

precisa, såsom vid insamling av processtider från arbetare och genom blanketter. 

Mätresultaten skapade istället ett nuläge där material- och informationsflöden 

redovisades med identifierat slöseri vilket var det önskade resultatet av studien.  

Forno et al. (2014, s.781) menar att det är av vikt att personen som genomför VSM har 

kunskaper om verktyget och att resultatet beror på hur mycket kunskap personen har som 

använder verktyget. Då jag inte hade några förkunskaper för VSM och inte heller för Lean 

production valde jag, som nämnt under avsnitt 2.5 att utgå ifrån befintliga teorier om 

VSM och olika anpassningar av verktyget såsom IVSM och flödesfamiljer. Sedan valde 

jag även att analysera tidigare kartläggningar både i teorier och praktiken vid Bosch 

Rexroth. Slutligen diskuterade jag med värdeflödeschef och BPS koordinatorn angående 

frågor om VSM. Detta låg som grund för att skapa så mycket kunskap som möjligt om 

verktyget innan VSM genomfördes i studien.  

Yin (2007, s.121) nämner att olika åtgärder kan vidtas för att öka reliabiliteten vid direkta 

observationer. Åtgärder såsom att fallstudieforskaren kan använda sig av flera 

observatörer, om resurser finns, för att möjliggöra fler iakttagelser. Detta säger dock i mot 

Rother & Shook (2009,s. s.9-10) som menar att observationen bör ske av en och samma 

person för att skapa en helhetsförståelse. I denna studie valde jag att genomföra flertalet 

observationer för att förstå flödena, där jag själv var den huvudsakliga observatören och 

datainsamlaren. Men både i lärande syfte för min egen del men även för att öka 

reliabiliteten av observationerna deltog BPS koordinatorn vid en observation.  

11.5  Validitet 

Arbnor & Bjerke (1994, s.249-253) beskriver att valideringsteknikerna skiljer sig 

beroende på vilket synsätt som kunskaparen har. I detta fall är det systemsynsättet, vilket 
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beskrivs som att inte ha samma syn på validitetsproblem som inom det analytiska 

synsättet (Arbnor & Bjerke, 1994, s.250-251). Det är personerna inom systemet som i 

första hand är av intresse för kunskaparen, vilket leder till att de är dessa individer som 

kan bedöma om mätningen är korrekt genomförd samt om resultaten är rimliga (Arbnor 

& Bjerke, 1994, s.250-251). För att kontrollera detta har jag under observationerna men 

även efter VSM var genomförd visat och diskuterat resultatet och mätningen med: BPS 

koordinator, Värdeflödeschefen samt chefen för produktionsplaneringen. Jag har även 

samrått med BPS koordinatorn innan observationerna och datainsamlingen började för att 

säkerhetsställa att observationen blir rimlig. Jag har även diskuterat med arbetare: montör, 

målare och packare både under och efter datainsamlingen och för att kontrollera att 

mätresultaten är valida. För att uppnå någon form av garanti för processen så är det 

fördelaktigt om kunskaparen spenderar mycket tid inom systemet samt att konversera 

med många människor för att skapa en grund till att mätresultaten blir korrekta (Arbnor 

& Bjerke, 1994, s.250-251).  Detta är något som jag har beskrivit under avsnitt 8.1. Då 

jag har befunnit mig på företaget under hela uppsatsperioden har jag spenderat mycket 

tid inom systemet, jag genomförde även sju observationer i fabriken. Målet med detta var 

att skapa någon form av garanti för att processen och mätresultaten blir så valida som 

möjligt.  
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Appendix 1 – Symboler vid VSM 

 

 

Symboler som används vid Current-state-map (Braglia et al, 2006, s.3930) 

 

 

Symboler som används vid Current-state-map (Braglia et al, 2006, s. 3931) 
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Appendix 2 – Exempel på en VSM 

 

 

Domingo (2014). Exempel på kartläggning av nuläget. 
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Appendix 3 - Improved Value Stream Mapping (IVSM) 

 

Processen för Improved value stream mapping (Braglia et al, 2006, s.3934) 
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Appendix 4 – Frågeguider för genomförda intervjuer  

 

Frågeguide 1. Värdeflödeschef (tidigare verkstadschef) 

1. Kan du beskriva vilka problem områden det finns med denna avdelning idag? 

- Materialflöden  

- Informationsflöden 

- För att räkna ut takttider, hur många tillgängliga dagar per år brukar ni räkna 

på arbetare? 

 

Frågeguide 2. BPS Koordinator  

1. Kan du beskriva vad BPS är? 

- När implementerades BPS i fabriken?  

- Ges det utbildningar inom BPS? Om ja, till vilka inom företaget? 

2. Används value stream mapping/ värdeflödesanalyser? 

- Om Ja, inom vilka områden/avdelningar jobbas VSM med? 

3. Kan du förklara BPS mål och principer? Vad står BPS ”huset” för? 

 

 

 

- Tillhör CIP BPS? Kan du berätta lite om CIP? när implementerades det, vad 

är tanken med ständiga förbättringar? 
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Frågeguide 3. Chef för produktionsplanering 

1. Kan du beskriva vilka problemområden det finns med motorer med tillbehör 

idag med fokus på produktionsplanering? Vad är din uppfattning om 

problemområden idag med motorer med tillbehör? 

- Informationsflöden? 

- Materialflöden? 

 

Frågeguide 4. Produktionsplanerare för hydraulmotorer  

- Kan du beskriva hur planeringsprocessen fungerar? Med fokus på motorer 

med tillbehör.  

- Har du/ni några regler eller förhållningsätt? 
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Appendix 5- Värdeflödessymboler från BPS 

 

 

BPS Värdeflödessymboler: Materialflöde (Bosch Rexroth Mellansel AB, 2014)  

 

Värdeflödessymboler: Informationsflöde  (Bosch Rexroth Mellansel AB, 2014) 
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Appendix 6 – Blankett  

Hej! 

Jag skriver just nu mitt examensarbete, där jag ska genomföra en studie på motorer med 

tillbehörs material och informationsflöden. Jag skulle därför vara jätte tacksam om du/ni 

kunde fylla i tabellen nedanför, genom att lämna information om när du startade 

operationen, till exempel när du fick operationskortet och ska plocka ut material. För att 

sedan fylla i datum och tid när operationen är genomförd. Vid oklarheter eller frågor ring 

Linn Håkansson på XXX-XXXXXXX 

Säljorder nummer:  

Tillverkningsorder: 

Artikelnummer: 

 

Operation 

 

Start av operationen 

(tex. 2015-04-13, 08.23) 

Färdig med operationen 

(tex. 2015-04-14, 13.15) 

 

Starta operation 

(produktionsplanering) 

 

  

 

Plocka ut material 

(Skriv gärna vem som 

plockar materialet) 

Vem/Ansvarig:  

 

  

 

Montera (6548) 

 

  

 

Förbehandling (6364) 

 

  

 

Maskering (6364) 

 

  

 

Målning (6364) 

 

  

 

Torkning (6364) 

 

  

 

Kylzon (6364) 

 

  

 

Av-maskering (6364) 

 

  

 

Packa 
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Appendix 7 – Insamlad data från blanketter 

 

 

Operation 

 

Start av operationen 

(tex. 2015-04-13, 08.23) 

Färdig med operationen 

(tex. 2015-04-14, 13.15) 

 

Starta operation 

(produktionsplanering) 

 

2015-04-10, 14.00  

Väntetid 210 h, 10min (motorn 

står) 

 

 

Plocka ut material 

(Krister/tomas/tvättförråd? 

Skriv gärna vem som plockar 

materialet) 

Vem/Ansvarig:  

 

2015-04-20, 08.10 

 

(cs) 

2015-04-20, 08.43 

 

(cs) 

Väntetid 5 h 17 min  

 

Montera (6548) 

 

2015-04-20, 14.00 2015-04-20, 15.00 

Väntetid 43 h 40 min  

 

Förbehandling (6364) 

 

2015-04-22, 10.40 2015-04-22, 11.20 

Väntetid 10 min  

 

Maskering (6364) 

 

2015-04-22, 11.40 2015-04-22, 11.45 

Väntetid 1h   

 

Målning (6364) 

 

2015-04-22, 12.45  

Väntetid   

 

Torkning (6364) 

 

  

Väntetid   

 

Kylzon (6364) 

 

 2015-04-22, 17.25 

Väntetid 1 min  

 

Av-maskering (6364) 

 

2015-04-22, 17.26 2015-04-22, 17.33 

Väntetid   

 2015-04-23, 20.40 2015-04-23, 21.20 
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Packa 

 

Väntetid 82h, 40min  

Inläst 2015-04-27 mellan 8-

10.30 

 

Sammanlagt väntetid 342h, 58 min ca 14,3 

dagar 

 

 

 

Operation 

 

Start av operationen 

(tex. 2015-04-13, 08.23) 

Färdig med operationen 

(tex. 2015-04-14, 13.15) 

 

Starta operation 

(produktionsplanering) 

 

2015-04-10, 14.00  

Väntetid 210 h, 10min (motorn 

står) 

 

 

Plocka ut material 

(Krister/tomas/tvättförråd? 

Skriv gärna vem som plockar 

materialet) 

Vem/Ansvarig:  

 

2015-04-20, 08.10 

 

(cs) 

2015-04-20, 08.43 

 

(cs) 

Väntetid 3 h 47min  

 

Montera (6548) 

 

2015-04-20, 12.30 

 

2015-04-20, 13.50 

 

Väntetid 34 h 13 min  

 

Förbehandling (6364) 

 

2015-04-22, 00.03 2015-04-22, 10.50 

Väntetid 30 min  

 

Maskering (6364) 

 

2015-04-22, 11.20 2015-04-22, 11.25 

Väntetid 35 min  

 

Målning (6364) 

 

2015-04-22, 12.00 2015-04-22, 12.45 

Väntetid   

 

Torkning (6364) 

 

  

Väntetid   

 

Kylzon (6364) 

 

 2015-04-22, 17.42  
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Väntetid 1 min  

 

Av-maskering (6364) 

 

2015-04-22, 17.43 2015-04-22, 17.48 

Väntetid   

 

Packa 

 

2015-04-23, 20.40 2015-04-23, 21.20 

Väntetid 82h, 40min  

Inläst 2015-04-27 mellan 8-

10.30 

 

Sammanlagt väntetid 331 h, 59 min ca 13,9 

dagar 

 

 

 

Operation 

 

Start av operationen 

(tex. 2015-04-13, 08.23) 

Färdig med operationen 

(tex. 2015-04-14, 13.15) 

 

Starta operation 

(produktionsplanering) 

 

2015-04-10, 14.00  

Väntetid 210 h, 10min (motorn 

står=9dagar) 

 

 

Plocka ut material 

(Krister/tomas/tvättförråd? 

Skriv gärna vem som plockar 

materialet) 

Vem/Ansvarig:  

 

2015-04-20, 08.10 2015-04-20, 08.43 

Väntetid 2h, 17min  

 

Montera (6548) 

 

2015-04-20, 11.00 2015-04-20, 12.20 

Väntetid 29 h, 33min   

 

Förbehandling (6364) 

 

2015-04-21, 17.53 2015-04-21, 18.43 

Väntetid 0min  

 

Maskering (6364) 

 

2015-04-21, 18.43 2015-04-21, 18.50 

Väntetid 16 min  

 

Målning (6364) 

 

2015-04-21, 19.06 2015-04-21, 20.00 

Väntetid 1min  

 2015-04-21, 20.01 2015-04-21, 21.19 
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Torkning (6364) 

 

Väntetid 1min   

 

Kylzon (6364) 

 

2015-04-21, 21.20 2015-04-21, 22.32 

Väntetid 1min  

 

Av-maskering (6364) 

 

2015-04-21, 22.33 2015-04-21, 22.37 

Väntetid 58 h, 53min  

 

Packa 

 

2015-04-24, 09.30 2015-04-24, 10.00 

Väntetid 70 h  

Inläst 2015-04-27 mellan 8-

10.30 

 

Sammanlagt väntetid 371 h, 12min = ca.15 ½ 

dagar 

 

 

 

Operation 

 

Start av operationen 

(tex. 2015-04-13, 08.23) 

Färdig med operationen 

(tex. 2015-04-14, 13.15) 

 

Starta operation 

(produktionsplanering) 

 

2015-04-10, 14.00  

Väntetid 210 h, 10min (motorn 

står) 

 

 

Plocka ut material 

(Krister/tomas/tvättförråd? 

Skriv gärna vem som plockar 

materialet) 

Vem/Ansvarig:  

 

2015-04-20, 08.10 

 

(cs) 

2015-04-20, 08.43 

 

(cs) 

 

Väntetid 7 min  

 

Montera (6548) 

 

2015-04-20, 08.50 

 

2015-04-20, 10.57 

 

Väntetid 29 h, 33 min  

 

Förbehandling (6364) 

 

2015-04-21, 16.30 2015-04-21, 17.15 

Väntetid 0min  

 

Maskering (6364) 

 

2015-04-21, 17.15 2015-04-21, 17.23 

Väntetid 37min  
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Målning (6364) 

 

2015-04-21, 18.00 2015-04-21, 19.00 

Väntetid 2min  

 

Torkning (6364) 

 

2015-04-21, 19.02 2015-04-21, 20.15 

Väntetid 1min  

 

Kylzon (6364) 

 

2015-04-21, 20.16 2015-04-22, 07.50 

(fastnade i kylzonen) 

Väntetid 20min  

 

Av-maskering (6364) 

 

2015-04-22, 08.10 2015-04-22, 08.15 

Väntetid   

 

Packa 

 

2015-04-23, 20.40 2015-04-23, 21.20 

Väntetid 82h, 40min  

Inläst 2015-04-27 mellan 8-

10.30 

 

Sammanlagt väntetid 323 h, 30 min ca 13 1/2 

dagar 

 

 

 

 

 


