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Sammanfattning 
 
Introdukton: Dagens hårda krav på specialanpassade produkter har bidragit till fler och 
fler företag som tillämpar en kundorderanpassad strategi. Eftersom dessa företag 
konkurrerar genom att hålla så låga ledtider som möjligt och erbjuder unika produkter 
med tilltalande priser har det blivit allt mer attraktivt att använda sig av lean-baserade 
verktyg för att reducera slöseri, skapa en effektivare produktion och således bli mer 
konkurrenskraftig. Problemet är att lean-verktyg inte är utvecklade för denna typ av 
organisation.  
Syfte: Syftet är att utforma en modell för en utvecklad value stream mapping som visar 
hur företag med en kundorderstyrd strategi som kännetecknas av hög produktvariation i 
låga volymer kan använda value stream mapping för att effektivisera produktionen.                                                    
Metod: Studien är utförd genom en fallstudie vid ett tillverkande företag som producerar 
specialanpassade produkter efter kundönskemål. För att kartläggningen genom value 
stream mapping skulle vara genomförbar samlades relevant litteratur in. Därefter 
genomfördes intervjuer och observationer som underlag för det empiriska materialet. 
Avslutningsvis har teorin tillsammans med det empiriska materialet utgjort innehållet för 
analyser och slutsatser inom denna studie.                                                                                                                     
Resultat: Fallföretaget kännetecknas av en komplex produktion av unika produkter med 
korsande material- och informationsflöden vilket försvårar value stream mapping. 
Fallföretagets tillverkningsprocesser inom produktionen är manuell kapning, manuell 
plywoodkapning, kedjekapning, inredning och montering. Processer med liknande 
operationer var utspridda i fabriken och monteringsprocessen identifierades som flaskhals.                                                                                                                                 
Slutsats: En modell för hur företag med en kundorderstyrd strategi med hög 
produktvariation och låga volymer kan använda value stream mapping har sammanställts. 
Vidare har ytterligare aspekter fastställts som är betydande vid genomförandet av value 
stream mapping inom denna produktionsform.  

 

Nyckelord: Lean production, value stream mapping, effektivitet, slöseri, kundorderstyrning, 
produktion, logistik  
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Abstract 
 
Introduction: Today’s high demand on customer specific products has led to an 
upstream of organizations that are adapting an make-to-order production strategy. Seeing 
that these organizations compete by obtaining low lead-times and the ability to present 
unique and affordable products, a need has been created to use lean-based methods in 
attempt to reduce waste, create an efficient production, thus to gain competitive 
advantage. The issue is that lean-methods are not developed for these types of 
organizations.   
Purpose: The purpose of this study is to compile a model that describes how an 
organization that is characterized by make-to-order strategy and with a high variety in 
products manufactured in low volumes can implement value stream mapping to create an 
efficient production and thus gain competitive advantage. 
Methodology: The study is carried out through a case-study on a company that 
manufacture based on the specification of customer-orders. To perform a value stream 
mapping, relevant literature was collected and studied. Consequently, interviews and 
observations were conducted and constitute the empirical data. Subsequently the 
literature review along with the empirical data constitutes the conclusions and findings.     
Results: The case company is characterized by a complex manufacturing of unique 
products with crossing information- and material flows which complicates value stream 
mapping. The processes consist of manual cutting, semi-manual cutting, plywood cutting, 
component manufacturing, and assembling. Processes with similar operations were spread 
throughout the manufacturing plant and the assembly points were identified as bottle-
necks.    
Conclusion: A model that describes how an organization that is characterized by make-
to-order strategy and with a high variety in products manufactured in low volumes can 
implement value stream mapping has been compiled. Furthermore, additional aspects 
have been identified that are significant in the implementation of value stream mapping 
within this form of production. 
 
Keywords: Lean production, value stream mapping, efficiency, waste, make-to-order, engineer-to-
order, manufacturing, logistics  
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet börjar med studiens bakgrund. Därefter förklaras det identifierade 
forskningsgapet som leder till studiens syfte, frågeställningar och avgränsning.  

1.1 Bakgrund  

Att styra materialflöden med avsikt att effektivisera ett tillverkande företags produktion är 
en svår uppgift, framför allt när det rör sig om komplexa produkter (Mattsson & Jonsson, 
2003). Enligt Petersson et al. (2009) blir kraven från kunder allt hårdare på grund av en 
ständigt försvårande konkurrenssituation. Till följd tillämpar verksamheter fler och fler 
metoder för att öka produktiviteten och effektivisera flöden för att skapa ett högre värde 
för kunden. Historiskt sett har många företag av denna anledning eftersträvat att uppnå 
effektivare flöden, vilket ligger till grund för flödesperspektivet som utvecklades inom 
fordonsindustrin av Henry Ford (Womack & Jones, 2003).  Flödesperspektivet anpassades 
för höga tillverkningsvolymer där varje bil som producerades innehöll identiska 
delkomponenter. Produktionsmetoden blev kallad för massproduktion, eftersom den 
avsåg att producera så mycket som möjligt inom en viss tidsram och utan någon som helst 
produktvariation (Womack & Jones, 2003). 

År 1979 initierades ett forskningsprogram på universitetet Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) i USA. Syftet med programmet var att studera skillnader mellan 
biltillverkare världen över. I samband med presentationen av programmets resultat 
presenterades även ett nytt begrepp: Lean (Petersson et al., 2009). Lean var då och är 
fortfarande Toyotas strategi vid tillverkningen av bilar, även känt som Toyota Production 
System (TPS). Womack & Jones (2003) förklarar lean som en metod för att skapa mer 
med mindre resurser, resurserna kan vara: tid, material, utrymme, finansiella medel och 
mänskliga faktorer. Om företaget ständigt söker förbättringar inom dessa aspekter leder 
det till en högre grad uppfyllande av kundernas faktiska behov. För att förbättringsarbetet 
ska lyckas krävs metoder som identifierar slöseri och omvandlar slöseriet till 
värdeskapande aktiviteter (Womack & Jones, 2003).  

Karlsson & Åhlström (1996) anser att lean är den mest dominanta strategin för analysering 
och organisering av produktionssystem inom tillverkande företag. Lewis (2000) förklarar 
att flertalet konkurrensfördelar kan uppnås med hjälp av lean. Konkurrensfördelarna är 
enligt Petersson et al. (2009) det grundläggande motivet vid lean-baserade arbeten. Ökad 
produktivitet är en konkurrensfördel och en gemensam nämnare för att tillgodose såväl 
ägarkrav som kundkrav. Av denna anledning fokuserar många företag som arbetar med 
lean på förbättringsarbeten i och mellan processer, vilket i sin tur genererar effektivare 
värdeflöden (Petersson et al., 2009).  

Ett verktyg som används inom lean, för att kartlägga material- och informationsflöden i 
syfte att urskilja värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter är value stream 
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mapping (VSM) (Braglia et al., 2006; Dinesh & Vaibhav, 2005). Genom verktyget får 
företag ett helhetsperspektiv över sin produktion där värdeskapande- och icke- 
värdeskapande aktiviteter kan urskiljas. Därefter kan ett framtida tillstånd fastställas 
baserat på elimineringen av icke-värdeskapande aktiviteter vilka betraktas som slöseri 
(Rother & Shook, 2005). Rother & Shook (2005) förklarar att styrkorna med VSM är att 
verktyget genom en kartläggning visar kopplingen mellan material- och 
informationsflöden. Detta påstår Hines & Rich (1997) är viktigt för förståelsen av olika 
värdeflöden och skapar förutsättningar för att kunna bedöma vilka aktiviteter som 
genererar och inte genererar värde för kunden. VSM kan betraktas som ett accepterat och 
effektivt verktyg för att effektivisera verksamheten, men är däremot enbart anpassat för 
verksamheter karaktäriserade av linjära produktionsflöden med låg produktvariation i höga 
volymer (Dinesh & Vaibhav, 2005).  Ett linjärt produktionsflöde beskrivs enligt Segerstedt 
(2013) som ett enkelt flöde av produkter som genomgår processer i samma ordning.   

1.2 Identifierat forskningsgap 

Feng & Zhang (2017) menar att den höga konkurrensen har bidragit till fler och fler av 
organisationer som tillämpar en kundorderanpassad strategi. En kundorderanpassad 
strategi kännetecknas enligt Womer et al. (2016) av en produkt som är specialanpassad 
efter kundens önskemål och en produktion med hög produktvariation i låga volymer. Xiao 
et al. (2016) och Jina et al. (1997) anser att organisationer med en kundorderanpassad 
strategi konkurrerar genom att hålla så låga ledtider som möjligt och genom att erbjuda 
unika produkter med tilltalande priser. För tillverkande företag som kännetecknas av en 
hög produktvariation och låg volym har det blivit allt mer attraktivt att använda sig av 
lean-baserade verktyg för att reducera slöseri, skapa en effektivare produktion och således 
bli mer konkurrenskraftiga och lönsamma (Jina et al., 1997). Däremot nämner Lander & 
Liker (2007) att företag som använder sig av lean kombinerat med en kundorderanpassad 
produktionsform kan mötas av hinder eftersom att lean initialt inte är anpassad för denna 
produktionsmiljö. Dessa hinder kan generaliseras till större osäkerhet när det kommer till 
produktvariation, efterfrågan, eller fler oväntade aktiviteter än företag som producerar 
standardiserade produkter i höga volymer (Jina et al., 1997). Braglia et al. (2009) 
utvecklade en alternativ modell improved value stream mapping (IVSM). Denna modell 
testades inom en produktion där flödet bestod av fyra parallella flöden som 
sammankopplas under olika steg av monteringsprocessen. Braglia et al. (2009) menar att 
modellen bidrar till att välja ut de mest vitala delarna att analysera inom en komplex 
produktionsprocess. Matt (2014) genomförde en fallstudie inom ett producerande företag 
som tillämpar kundorderstyrd strategi, där syftet var att undersöka hur VSM kan 
appliceras. Efter studien kunde Matt (2014) ta fram riktlinjer för hur företag med en 
kundorderstrategi kan tänka vid användandet VSM. Problemet är att varken Braglia et al. 
(2009) eller Matt (2014) utformade en modell för hur VSM kan anpassas och användas av 
företag med en kundorderstyrd produktion eller belyste bristerna inom VSM. 
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Sett till den allt hårdare konkurrensen, ämnar studien att utforma en modell för hur VSM, 
som ursprungligen är ett verktyg avsedd för linjär produktion, kan användas inom ett 
kundorderanpassat företag med höga produktvariationer och låga volymer för att öka 
effektiviteten och därmed erhålla konkurrenskraft.  
 
Fallföretaget i denna studie är Karl Hedin Emballage AB. Fallföretaget producerar hela 
tiden olika former av emballagelådor i låga volymer där lådornas utformande skiljer sig i 
material, längd, bredd, höjd och inredning. Inredningen skyddar och håller kundens 
produkt på plats i lådan som emballageprodukten avser att skydda. I och med att 
produkterna som fallföretaget producerar är unika medför det även att produktflödena ser 
olika ut. Produkterna genomgår inte samma processer eller samma ordning av processer 
vilket skapar ett korsande materialvägar och ett komplext flöde. Fallföretaget kan således 
uppfattas som ett företag med en kundorderanpassad strategi med hög produktvariation 
och låga produktionsvolymer. 

1.3 Syfte 

Syftet är att utforma en modell för en utvecklad value stream mapping som visar hur 
företag med en kundorderstyrd strategi som kännetecknas av hög produktvariation i låga 
volymer kan använda value stream mapping för att effektivisera produktionen. 

1.4 Frågeställningar 

Ø Hur kan en modell för utvecklad VSM anpassad efter företag med en 
kundorderstyrd strategi med hög produktvariation och låga produktionsvolymer 
utformas? 

Ø Finns ytterligare aspekter att beakta vid genomförandet av VSM inom 
produktioner med höga produktvariationer och låga produktionsvolymer? 

1.5 Avgränsning 

Fallstudien kommer genomföras på Karl Hedin Emballage AB och avgränsas till det interna 
produktionsflödet av kundanpassade trälådor. Vid utförandet av VSM kommer enbart tre 
steg inom verktyget användas och anpassas efter fallföretagets produktionsform. Dessa steg 
innefattar val av produktfamilj, kartläggning av det nuvarande produktionsflödet samt 
förslag på ett förbättrat framtida tillstånd. 
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1.6 Disposition 

Kapitel 2 – Metod – I metoden förklaras de angreppssätt och metoder som använts vid 
studien utifrån teorier och beskrivning av genomförandet.                                               
Kapitel 3 - Teoretisk referensram – Detta kapitel behandlar den litteratur som 
ansetts vara relevant för studien. Teorin baseras på studiens nyckelord.                                                      
Kapitel 4 – Utvecklad value stream mapping – I detta kapitel sammanställs teori 
som berör en utvecklad VSM.                                                                                                                           
Kapitel 5 – Resultat -Resultatet består av empiri från intervjuer och observationer 
genomförda hos fallföretaget.                                                                                        
Kapitel 6 – Analys – I kapitel sex och sju analyseras och diskuteras den teoretiska 
referensramen och utvecklad VSM i förhållande till det empiriska materialet.                                                                 
Kapitel 7 – Diskussion – Samma som ovan.                                                                                                    
Kapitel 8 – Slutsats – Slutsatsen svarar på studiens syfte och frågeställningar samt 
presenterar rapportens teoritiska bidrag och förslag till fortsatt forskning. 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs de metoder som använts i studien. Tillvägagångssätten diskuteras utifrån 
metodteori och arbetsgången. Avslutningsvis behandlas studiens kvalitet utifrån reliabilitet, validitet 
och generaliserbarhet. 

2.1 Metodstrategi - Fallstudie 

En fallstudie är enligt Eisenhardt & Graebner (2007) en forskningsmetod där teori skapas 
utifrån empiriska bevis. Yin (2009) menar att målet med fallstudier är förståelsen av 
komplexa sociala situationer eller befintliga processer inom en organisation. Yin (2009) 
tillägger att fallstudier är en empirisk undersökning som på djupet identifierar och 
undersöker händelser inom ett specifikt område. Ejvegård (2009) beskriver en fallstudie 
som användbar inom de flesta vetenskapliga undersökningar och påstår att fallstudier kan 
hjälpa forskare att se organisationers sätt att verka och ökar förståelsen för hur olika 
processer fungerar och samspelar. Målet med en fallstudie är att på djupet undersöka en 
del av ett fenomen där utfallet antas representera fenomenet i sin helhet (Ejvegård, 2009; 
Yin, 2009). Ejvegård (2009) anser att en fördel med fallstudier är att forskare inte behöver 
ha klara frågeställningar vid början av forskningsmetoden. Att förstå fenomenet snarare än 
att kunna förklara det blir således syftet vid detta stadium av undersökningar. De exakta 
frågeställningarna kan formuleras vid ett senare skede av fallstudier (Ejvegård, 2009).  
 
Valet av fallstudie som metodstrategi föll sig naturligt då det redan innan projektets start 
stod klart att en undersökning skulle göras på ett producerande företag där 
undersökningsobjektet var tillverkningen av kundorderanpassade emballageprodukter. 
Arbetsgången, har innefattat olika moment för att uppfylla syftet med studien vilka 
presenteras i figuren nedan:  

 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

Figur 1. Metodmodell för studiens arbetsgång. 
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2.2 Ämnesval 

Enligt Ejvegård (2009) måste ämnesvalet utformas med stor omsorg för att få en 
vetenskaplig förankring.  
 
Tillsammans med fallföretagets tidigare VD för emballage och företagets platschef 
diskuterades problemområden med produktionen av kundanpassade emballagelådor. 
Fallföretagets önskemål var att få en utvärdering på hur effektiv deras produktion av 
emballageprodukter var samt möjliga förbättringsåtgärder för en mer effektiv och lönsam 
produktion.VSM valdes ut som ämne då verktyget kan effektivisera produktion och 
eliminera slöseri. Därefter kunde ett forskningsgap identifieras eftersom VSM är utvecklat 
för produktioner med standardiserade processer och linjära produktionsflöden. Syftet 
kunde således utformas på ett sätt som ger studien vetenskaplig innebörd samt bidrar 
teoretiskt till vetenskapen och praktiskt till fallföretaget. 

2.3 Intervjuer 

Andersen & Schwencke (2013) menar att det är lämpligt att kombinera intervjuer, 
observationer och mätningar för att bättre förstå det som ska undersökas. Eisenhardt & 
Graebner (2007) anser att intervjuer är ett effektivt sätt att samla in empiriskt material. 
Intervju som metod kan enligt Ejvegård (2009) användas för att ta reda på en viss persons 
uppfattningar, tyckanden, och kunskaper. Om forskare har vag uppfattning om 
undersökningsområdet kan informella samtal med studiens intressenter vara fördelaktigt 
innan intervjuer sker (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Vid samtalen kan ett utbyte 
av erfarenheter och kunskaper om undersökningsområdet ske så att forskare kan ta del av 
information och lättare kunna strukturera intervjuer (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2014). 
 
Ejvegård (2009) förklarar att det vid genomförandet finns olika aspekter att beakta för att 
säkerställa att resultatet blir så rättvist och trovärdigt som möjligt. Forskare måste komma 
väl förberedda och utvilade innan intervjuer för att möjliggöra en lugn miljö. En Intervju 
kan med fördel inledas med en kort presentation av projektet, vilka frågor som kommer 
ställas och vad svaren kommer användas till. Detta ger respondenterna en chans att 
bekanta sig med projektet och frågorna, samt ge klartecken för intervjuns fortskridande. 
Respondenter kan även informeras om möjligheten att få vara anonym och att 
informationen kommer behandlas konfidentiellt vilket medför att intervjuer kan ske på ett 
opartiskt sätt där respondenter känner sig mer bekväma. Vidare är bandspelare ett bra 
verktyg att använda vid genomförandet av intervjuer. Att spela in intervjun med 
bandspelare bidrar till att forskare och respondenter kan koncentrera sig på intervjun 
istället för att föra anteckningar. Svaren kan sedan transkriberas till text efter intervjun. 
(Ejvegård, 2009; Andersen & Schwencke, 2013).  
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Andersen & Schwencke (2013) tillägger att projekts genomförande handlar om att 
uppfylla eller svara på en problemställning. Uppställningen av frågor som används vid 
intervjun måste därför utgå från problemställningen.  
 
Intervjuer användes tillsammans med observationer och mätningar som 
undersökningsmetod. Eftersom studiens genomförande krävde både grundlig och mer 
djupgående information om fallföretagets organisation, produktion och processer 
genomfördes samtal i ett tidigt skede med företagets ledning. Dessa samtal hade som 
avsikt att samla in grundlig informationen så att intervjuer kunde ske på ett mer 
strukturerat sätt. Intervjuerna som genomfördes med respondenter från fallföretaget hade 
som syfte att samla in mer djupgående fakta om organisationen, produktionen, 
problemområden, arbetssätt och processer. De personer som intervjuades var 
fallföretagets tidigare VD och platschefen samt två anställda i fabriken. Intervjuerna som 
genomfördes med fallföretagets tidigare VD och platschef var utformade på ett strukturellt 
sätt och tog cirka 30 minuter att genomföra. Frågorna utformades och planerades 
noggrant i enlighet till studiens problemområde och undersökningsobjekt. 
Intervjutillfällena planerades i förväg med hänsyn till respondenternas egna önskemål om 
tidpunkt och plats och spelades in med hjälp av bandspelare. Respondenternas svar 
transkriberades därefter till text. Intervjuerna betraktades som inledande tillfällen att 
samla in den information om organisationen som krävdes vid genomförandet av VSM. 
Intervjuerna med anställda inom fabriken var mer ostrukturerade och krävde högst tio 
minuter. Dessa intervjuer hade som syfte att undersöka arbetarens roll i produktionen och 
produktionens hålbarhet utifrån mänskliga aspekter. Samtliga respondenter informerades 
om möjligheten att få vara anonym. Intervjuformulär återfinns i bilaga 3 och 4.  

2.4 Observationer  

Andersen & Schwencke (2013) förklarar att det i första skedet av observationer är bra att 
göra besök på observationsplatsen utan att göra systematiska iakttagelser. Detta för att 
deltagare ska få möjligheten att vänja sig vid närvaron av observatörer. Vid observationer 
är det viktigt att vara noga och systematiskt anteckna det som observeras. Det kan vara bra 
att vara två observatörer eftersom människor lägger märke till olika saker. För att inte 
samla in för mycket material är det viktigt att enbart fokusera på det som ska mätas och att 
verktygen som används är relevanta för ämnesvalet (Andersen & Schwencke, 2013). 
Vidare menar Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) att en förutsättning för observationers 
genomförande är att forskare vet vad som ska kartläggas. Vanligtvis grundar sig 
observationer i en specifik kartläggningsmodell eller teorier (Eriksson & Wiedersheim, 
2014).  
 
Innan observationerna påbörjades gjordes flera besök hos fallföretaget för att diskutera 
projektet med ledningen. Ett annat syfte med besöken var att presentera projektet för de 
anställda i fabriken och på så sätt skapa en förståelse hos de anställda inför fallstudien. 
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Observationerna utgick från kartläggning av produktion och processer med utgångspunkt i 
en utvecklad VSM baserad på tidigare forskning om VSM. Då VSM är utvecklat för 
organisationer med ett linjärt produktionsflöde, anpassades arbetet efter fallföretagets 
kundorderanpassade strategi med hjälp av underlag från tidigare forskning och praktiska 
exempel på tidigare genomförda VSMs inom olika typer av organisationer. Genom 
observationerna kunde produktionens alla processer kartläggas och information om hur de 
användes och samspelade samlades in. Vidare kartlades materialflödet mellan processerna 
och från färdig produkt till råvara.    

2.5 Litteratursökning 

Eisenhardt & Graebner (2007) menar att en empirisk undersökning börjar med en starkt 
förankrad litteratur. Ejvegård (2009) förklarar att litteratur i forskningssammanhang avser 
vetenskapliga böcker, artiklar, rapporter, avhandlingar och essäer.  För att inte samla in 
för mycket information är det enligt Andersen & Schwencke (2013) viktigt att veta vilken 
litteratur som är relevant för studien. Detta görs lättast via bibliotekets databaser och med 
hjälp av en uppsättning nyckelord eller sökord som berör ämnet (Ejvegård, (2009). Enligt 
Bell (2006) är utformningen av teori ett sätt för forskare att skapa en djup förståelse för 
undersökningsobjekt. En vetenskaplig teori kan sammanfattas som en uppställning av 
hypoteser och antaganden där forskaren strävar efter att finna relationer mellan olika 
företeelser och på ett vetenskapligt sätt förklara dessa samband (Olsson & Sörensen, 
2011). Vidare påpekar Bell (2006) att uppställningen av hypoteser och antaganden 
tillsammans med empiriskt material är en förutsättning för att analyser och slutsatser ska 
kunna utformas och formuleras.  
 
Inledningsvis hämtades böcker från högskolans bibliotek och relevant kurslitteratur. Denna 
litteratur användes främst för att ta del av relevanta teorier och användningsområden inom 
produktion, lean och VSM. Genom sökningar i databaserna Google Scholar, Emerald 
Insight och Science Direct kunde vetenskapliga artiklar undersökas för att förstå och 
sammankoppla olika teorier och definitioner inom ämnesområdet. Nyckelorden som 
användes i sökningen var: lean, value stream mapping, effektivitet, slöseri, 
kundorderstyrning, produktion, logistik eller kombinationer av dessa. De vetenskapliga 
artiklarna som samlades in kunde sedan användas för att hitta fler relevanta artiklar utifrån 
en genomgång av dess referenser. Vid undersökningen av de artiklar som användes har 
antalet citerande forskare påverkat hur pålitliga och tillförlitliga de ansågs vara. Vidare var 
det en ambition att använda de senaste artiklarna eftersom utveckling och forskning inom 
ämnesvalet ständigt går framåt och där nya teorier utvecklas. För att kartläggningen 
genom VSM skulle vara genomförbar har en teori om ämnet uppdagats och studerats. 
Slutligen ligger teorin, tillsammans med det empiriska materialet, till grund för de 
slutsatser som utformats i studien. 
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2.6 Modell för utvecklad value stream mapping 
 
Nedan följer en beskrivning (figur 2) för hur arbetsgången har sett ut vid utformandet av 
modellen för en utvecklad VSM.  
 

 
 

Figur 2. Arbetsgång för utformandet av modellen för utvecklad value stream mapping. 
 
Utifrån teori om traditionell VSM (Rother & Shook, 2005) tillsammans med IVSM 
(Braglia et al. 2009) och riktlinjer vid genomförandet av VSM i en kundorderanpassad 
produktion (Matt, 2014), bearbetades teori kring VSM anpassad efter en produktion med 
hög produktvariation i låga volymer. Bearbetningen av denna teori tillsammans med 
empirin och ytterligare relevanta teorier kring produktion, flöden och hållbarhet utgjorde 
studiens analys och diskussion. Utifrån teori som inte är kopplat till VSM togs viktiga 
aspekter i beaktning och lades till i modellen. Exempel på detta är arbetarnas roll i 
produktionen och ett ständigt förbättringsarbete. Modellen som utformats är hypotetisk 
och har inte blivit testad i praktiken.  
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2.7 Etiskt förhållningssätt 

Olsson & Sörensen (2011) argumenterar för att en värderingsfri forskning är viktig, det 
betyder däremot inte att forskare kan agera utanför etiska värderingar. Etiska värden styr 
forskningen och måste innehålla en sund och moralisk attityd mot både samhälle och 
medmänniskor (Olsson & Sörensen, 2011). Vid kontakt med företag genom intervjuer, 
mätningar och observationer är det viktigt att alla känner sig bekväma och neutrala för att 
resultatet av en studie inte ska bli negativt påverkad eller snedvriden av utomstående 
faktorer (Ejvegård, 2009). Det etiska förhållningssättet handlar också om att uppträda på 
ett korrekt sätt genom ett medvetande om etiska aspekter (Andersen & Schwencke, 
2013). Murray & Hughes (2008) påpekar att vid all insamling av empiriskt material är det 
viktigt att alla deltagare får information om insamlingens olika moment samt varför de 
genomförs. Detta motiverar ett starkare deltagande och gör insamlingen av data lättare 
(Murray & Hughes, 2008).  
 
Innan den empiriska insamlingen av data påbörjades gjordes besök hos fallföretaget där 
projektet förklarades och motiverades för fabrikspersonalen. Vid genomförandet av 
intervjuer och observationer förklarades syftet med respondenternas insats tydligt och 
önskemål beaktades med omsorg. Observationerna genomfördes med minsta möjliga 
påverkan på personalens arbetsrutin, detta med hänsyn till personalens integritet. All fakta 
från den empiriska undersökningen har behandlats på ett korrekt sätt och inga 
förvrängningar eller anpassningar genomfördes.  

2.8 Metodkritik 

Enligt Ejvegård (2009) & Lo Biondo-Wood & Haber (2014) är validitet och reliabilitet 
aspekter som kan vara avgörande för forsknings vetenskapliga värde och relevans. 
Aspekterna handlar om att rätt saker behandlas och mäts på ett korrekt sätt med rätt 
verktyg. Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp vid utvärderingen av empiriskt 
material. Vad som granskas är materialets kvalitet, trovärdighet och applicerbarhet 
(Ejvegård, 2009; Lo Biondo-Wood & Haber, 2014). Vidare menar Yin (2009) att studiens 
vetenskapliga värde och relevans även kan avgöras av generaliserbarheten. Begreppen 
förklaras mer ingående nedan. 
 

2.8.1 Reliabilitet 

Tillförlitligheten av de mätinstrument som används och användbarheten av dessa anges av 
reliabiliteten. Begreppet reliabilitet kan svara på om mätningar är pålitliga eller inte och 
omfattar vanligtvis allt från mätningar av avstånd till enkätsvar vid en undersökning 
(Ejvegård, 2009). Lo Biondo-Wood & Haber (2014) menar att reliabilitet handlar om ett 
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instruments förmåga att på ett korrekt och konsekvent sätt mäta en variabels attribut. 
Olsson & Sörensen (2011) & Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) anser att reliabiliteten 
handlar om mätinstrument, och att de vid mätningar med samma mätinstrument blir 
samma resultat varje gång en mätning utförs. Ett sätt att mäta reliabilitet är att göra samma 
mätning vid flera tillfällen och undersöka graden av överensstämmelse (Olsson & 
Sörensen, 2011). 
 
VSM är ett välkänt verktyg inom lean som visat goda resultat inom produktionsutveckling 
och effektivisering. Verktyget anses vara pålitligt då det vid tidigare tillfällen visat hålla hög 
kvalitet och applicerbarhet i praktiken. Men eftersom VSM är utvecklat till en linjär 
produktion med låg produktvariation i höga volymer kan detta sänka reliabiliteten. Vid 
intervjuer med fallföretagets tidigare VD och platschef har respondenterna erbjudits 
anonymitet och fått ta del av intervjufrågorna i ett tidigt skede samt kunnat vara med och 
planera intervjutillfällenas tidpunkt och plats. Detta ansågs öka reliabiliteten genom en 
minskad risk för feltolkning av frågor och medför minskad risk för partiska svar. Eftersom 
bandspelare användes kunde intervjuarna fokusera på själva intervjun istället för att föra 
anteckningar. Detta bidrog till lugna och fokuserade intervjuer. Intervjuerna med 
fallföretagets anställda i fabriken ansågs inte hålla samma reliabilitet då dessa intervjuer var 
mer spontana och risken för feltolkningar och partiska svar var större.   

2.8.2 Validitet  

För att validitet ska existera krävs att verklighet stämmer överens med tolkning. Validitet 
är en utvärdering på huruvida rätt sak mäts. En maskin kan således inte mätas genom en 
intervju med operatören för att säkerställa en hög validitet. Mätmetoden är valid då den 
mäter vad den avser att mäta. (Ejvegård, 2009; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014) 
 
Eftersom projektet förklarades och motiverades för fabrikspersonalen innan empirin 
började samlas in anses observationerna återspegla verkligheten då personalen kunde 
arbeta som vanligt när observationerna tog plats. Vidare ansågs studiens resultat hålla en 
hög validitet eftersom VSM är avsedd för kartläggning av produktionsprocessen. Dock är 
inte VSM utvecklat för den typ av verksamhet som undersöktes och på så sätt kan det 
finnas brister i validiteten. Intervjuerna som genomfördes ansågs hålla en hög validitet med 
hänsyn till vad mätmetoden avsåg att mäta samt att personer ur fallföretagets olika 
hierarkiska nivåer intervjuades. För att höja valditeten ytterligare hade det varit 
fördelaktigt att intervjua fler respondenter. Intervjusvaren filtrerades utifrån 
frågeställningarna för att studien bara skulle använda relevant material även fast 
informationen ansågs vara intressant.  

2.8.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär att studien ska ha välgrundade slutsatser som kan appliceras på 
andra liknande fall. Resultatet ska alltså kunna generaliseras och tillämpas inom likartade 
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fall där resultatet blir detsamma (Yin, 2009). Biggam (2008) & Eisenhardt & Graebner 
(2007) anser att fallstudier är begränsade därför att de inte alltid går att generalisera. Vid 
fallstudier kan det istället vara viktigare med relaterbarhet än generaliserbarhet. Vad 
Biggam (2008) menar med relaterbarhet är att även fast resultatet från fallstudier anses 
vara svåra att generalisera kan det i relation till en stark litteraturgenomgång bidra till 
vetenskapen och visa sig meningsfull.   
 
Med hänsyn till studiens tidsram valdes endast en fallstudie då flera hade varit för 
omfattande och tidskrävande. Studiens generaliserbarhet var begränsad eftersom endast ett 
fallföretag studerades. Tillämpningen av fler fallföretag hade höjt generaliserbarheten.  
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3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen behandlas relevanta begrepp för studien. Teorin beskriver grundligt 
olika teorier och definitioner inom logistik, produktion, lean och avslutningsvis VSM. 

3.1 Logistik 

Logistik är en viktig del av organisationers verksamheter. Logistiken har gått från att 
enbart omfatta lager och transporter till att vara en utgångspunkt i många företags sätt att 
på ett kostnadseffektivt och kundanpassat sätt skapa konkurrenskraft och lönsamhet 
(Oskarsson et al., 2013). I slutändan menar Oskarsson et al. (2013) att: ”Logistikens mål är 
att alla kunder ska kunna få de produkter de vill ha till rätt plats och i rätt tid utan att det ska kosta för 
mycket pengar.” (S. 18) 
 
Logistiken handlar också om förändring, att ständigt söka efter bättre sätt att driva 
företaget. Oskarsson et al. (2013) anser att en utgångspunkt är att analysera delar av 
företaget för att sedan med hjälp av verktyg och metoder hitta lösningar och förbättringar. 
Det handlar om att inte enbart göra rätt saker utan att även göra saker rätt. Vidare menar 
Oskarsson et al. (2013) att det är viktigt att se logistiken ur ett helhetsperspektiv från 
råvara till slutkonsument som även Christopher (2011) nämner om flödeskedjor. 
Flödeskedjor hanterade på ett effektivt sätt kan bistå organisationen med ett högre 
kundvärde och lägre kostnader för kedjan som helhet (Christopher, 2011). Både 
Oskarsson et al. (2013) och Christopher (2011) påstår att flödeskedjan är en del av 
logistiken och skapar ett helhetsperspektiv med fokus på processerna från råvara till 
kunden. Även Storhagen (2011) konstaterar vikten i att kunna tillgodose behovet av 
integrerade och effektiva processer i flödeskedjan. 

3.2 Produktion 

3.2.1 Effektiv produktion 

Enligt Lumsden (2006) handlar effektivitet om hur väl processerna utnyttjar 
verksamhetens resurser för att producera slutprodukten. Christopher (2011) anser att 
effektivitet handlar om att sträva efter lägre kostnader i form av produktions- och 
lagerkostnader samt ett utnyttjande av fabrikens fulla kapacitet. Mattsson & Jonsson 
(2003) påstår istället att företag som tillverkar mot kundorder till fördel kan anpassa 
processers kapacitet efter efterfrågan vilket ökar effektiviteten och flexibiliteten. Genom 
att anpassa kapaciteten minskar även behovet av mellanlager och därmed kapitalbindning 
som annars uppstår vid låg efterfrågan om processers utnyttjar sin fulla kapacitet (Mattsson 
& Jonsson, 2003).  
Carlson (2014) anser att lönsamheten beskriver hur effektivt ett företag använt sina 
resurser för att skapa vinst. En organisation kan öka lönsamheten på fler sätt än att sträva 
efter en effektiv produktion. Stora och många lager, produkter i arbete (PIA) och  
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kundfordringar utgör företagets kapitalbindning och består av kapital som organisationen 
inte kan använda (Carlson, 2014).  
 
Effektivitet handlar också om att utveckla produktionen och skapa en flexibilitet som kan 
ge stöd åt organisationers sätt att skapa konkurrenskraft och anpassa sig efter kundens krav 
(Christopher, 2011). Flexibilitet kan definieras som processernas förmåga att anpassa sig 
till förändringar inom marknaden. Effektivitet uppstår då anpassningen sker på ett tids- 
och kostnadseffektivt sätt och då förändringen inte skapar obalans i kvalitets- och 
leveransprestanda (Hallgren & Olhager, 2009; Lumsden, 2006). Flexibilitet kopplas enligt 
Hallgren & Olhager (2009) oftast till produktvariation, produktvolym och volatilitet i 
marknaden. Grubbström & Olhager (1997) tillägger att en flexibel och effektiv 
produktion förenas med organisationens förmåga att anpassa produktionsmixen, 
produktionstakten, produktionsutveckling och kundanpassning efter marknadskrav. 
Lumsden (2006) betonar att utan flexibilitet i produktionen riskerar organisationen att 
tappa kunder som leder till högre kostnader på grund av låg beläggning. Emellertid anser 
Lumsden (2006) att en hög flexibilitet ökar styrkostnaderna. Hallgren & Olhager (2009) 
har nått slutsatsen att en organisation som visar en hög flexibilitet i produktionen har en 
effektivare produktion än en organisation med låg flexibilitet. Även Tersine & 
Hummingbird (1995) lägger vikt vid effektivitet och flexibilitet där båda begreppen ses 
som verktyg för att skapa konkurrenskraft. 
             

3.2.2 Produktionsformer och layouter              

För att förstå helheten av produktionen och förtydliga att det är flödet av produkter som 
fokuseras introducerade Oskarsson et al. (2013) logistikröret (figur 3). Längden på röret 
är produktens genomloppstid och innerdiametern är kapaciteten hos materialförsörjning, 
produktion och distribution (Oskarsson et al., 2013). Mattsson (2004) tillägger att 
kapacitet är ett mått på processens förmåga att producera. Oskarsson et al. (2013) nämner 
tre viktiga aspekter som utgör logistikens målsättning: Kundernas behov måste utgöra 
rörets totala kapacitet, skapa så kort genomloppstid som möjligt, hålla en jämn kapacitet 
för att skapa en balans mellan processerna och för att undvika flaskhalsar. En flaskhals kan 
uppstå då en process är överbelastad och därmed begränsar flödet genom hela röret 
(Mattson, 2004); (Oskarsson et al., 2013).  
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Figur 3. Logistikröret (Oskarsson et al., 2013) 

Eftersom produktionen oftast innehåller många aktiviteter för att framställa en produkt är 
också denna del av logistikröret den mest komplicerade och med längst genomloppstid 
(Oskarsson et al., 2013). För att förstå skillnaden mellan olika produktionstyper förklarar 
Oskarsson et al. (2013) tre huvudtyper av produktion:  

Ø Batch/linjeproduktion 
Ø Kontinuerlig process 
Ø Enstyckstillverkning 

 
Vid batch/linjeproduktion är volymerna tillräckligt stora för att tillverkningen ska kunnas 
organiseras på olika sätt. Den avgörande faktorn för valet av produktionsstrategi avgörs i 
det här fallet på typen av produkter som tillverkas. (Oskarsson et al., 2013) 
Kontinuerlig process kännetecknas av en sammankopplad process som kan producera 
produkter med korta ledtider. En svårighet med den kontinuerliga processen är att 
maskiner oftast behöver stannas vid tillverkning av olika varianter av produkter. Det gör 
att det inte är ekonomiskt lönsamt att tillverka små volymer och beslut fattas ofta om att 
tillverka stora volymer vilket höjer genomloppstiden då färdigvarulager ofta krävs. 
Enstyckstillverkning kännetecknas av att en eller ett fåtal produkter produceras, oftast mot 
kundorder. Denna typ av tillverkning har oftast långa ledtider men kräver inga mellan- och 
färdigvarulager. 
 
För att skapa en flexibel produktion menar Jonsson & Mattsson (2011) att 
produktionslayouter måste utvärderas. Utöver produktionsformer så kan även 
processlayouten skilja sig mellan företag (Oskarsson et al., 2013). Segerstedt (2008) 
nämner 3 olika typer av layouter:  
 

Ø Funktionell verkstad 
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Ø Linjetillverkning 
Ø Flödesverkstad 

 
I en funktionell verkstad (figur 4) är maskiner och utrustning uppdelade på olika områden, 
till exempel svarvar för sig och sågar för sig och produkten transporteras runt i fabriken till 
de maskiner den kräver. Denna fabrikslayout är flexibel då produktvariationen är stor men 
kräver ofta långa genomloppstider och långa transportvägar för produkten.  
 
Vid linjetillverkning (figur 5) är maskiner och verktyg placerade i en lina där produkter 
bearbetas från början till slut. Linjetillverkning medför korta ledtider och minimal 
transport för produkterna men är mindre flexibel och känslig för störningar. Om en 
maskin går sönder stoppas hela produktionen (Segerstedt, 2013; Oskarsson et al., 2013). 
 
Flödesverkstaden fungerar som en kombination av funktionell verkstad och 
linjetillverkning. Syftet är att koppla ihop fördelarna från båda layouterna i en layout. 
Organisationer som tillämpar denna form av layout eftersträvar genom flödestänk, 
minimering av korsande materialflöden på en operationsplats. Där det tidigare stod en 
borr står det nu även en såg och en svarv. Således kan flera operationer sammanställas till 
en operation (Segerstedt, 2008). 

 
 

 
 

Figur 4. Funktionell verkstad i ett verkstadsföretag (Oskarsson et al., 2013). 
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Figur 5. Linjetillverkning (Oskarsson et al., 2013). 

3.2.3 Tidsbegrepp 

3.2.3.1 Ledtid 

Enligt Lumsden (2006) är ledtiden den tid från beställning till leverans som består av 
aktiviteter såsom ordermottagning, orderbehandling, planering, eventuell konstruktion 
och tillverkning samt distribution. Lumsden (2006) förklarar att ledtiden är en viktig 
aspekt som kunden ofta ställer höga krav på och det är organisationens uppgift att ha en så 
kort ledtid som möjligt. Ledtiden kan enligt Tersine & Hummingbird (1995) ses som en 
faktor för konkurrenskraft. Genom att kartlägga flöden inom produktionen för att urskilja 
och eliminera icke-värdeskapande aktiviteter från produktionen kan företag erbjuda 
kunden kortare leveranstid och på så sätt skapa högre kundvärde (Tersine & 
Hummingbird, 1995). 

3.2.3.2 Cykeltid 

Med cykeltid menas den tid som går åt för en operatör att gå igenom samtliga 
arbetsmoment innan de återupprepas. Det vill säga hur lång tid en produkt bearbetas inom 
en process innan förflyttning till nästkommande process (Duggan, 2013). För att erhålla 
perfekt balans längs linjen menar Olhager (2013) att arbetsinnehållet vid varje station 
måste vara lika med cykeltiden som kan uppnås genom linjebalansering.  

3.2.3.3 Ställtid 

Ställtiden är tiden som går åt för att ställa om en produktionsutrustning, exempelvis 
omställningen av en maskin från tillverkning av en viss produkt till en annan typ av 
produkt. Mer specifikt kan ställtiden definieras som tiden från den sista korrekta enheten i 
ett parti till den första korrekta enheten i nästkommande parti. I och med att 
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produktionsutrustningen inte kan användas för bearbetning under ställtiden, innebär det 
att begreppet är kapacitetskrävande. Genom minskning av ställtiden ökar flexibiliteten och 
den tillgängliga kapaciteten inom produktionen (Olhager, 2013). 

3.2.3.4 Stycktid 

Stycktiden kan beskrivas som själva bearbetningstiden per artikel, där den totala 
operationstiden för ett parti blir summan av partistorleken och ställtiden multiplicerad 
med stycktiden (Olhager, 2013). 

3.2.3.5 Takttid 

Enligt Liker (2004) kan takten beskrivas genom kundens efterfrågan, alltså den takt som 
kunderna köper sina produkter. Produktion måste därför anpassas efter takten, annars 
riskerar företaget att över- eller underproducera. Om ett företag exempelvis arbetar sju 
timmar och 20 minuter per dag under 20 dagar på en månad och kunden köper 17600 
enheter per månad, så måste 880 enheter produceras per dag eller en enhet var 30:e 
sekund (Liker, 2004). 

3.2.4 Kundorderanpassad produktion 

Storhagen (2011) anser att dagens affärsvärld kännetecknas av en miljö där kundernas 
köpvanor har skiftat från enkla och standardiserade produkter till avancerade, 
kundanpassade- produkter och tjänster med högt uppsatta krav på kvalitet och snabba 
leveranser. Detta till följd av att efterfrågan på produkter idag är mindre än tillgången och 
har medfört en högre konkurrens mellan företag och högre krav på producerande 
organisationers sätt att marknadsföra, tillverka och distribuera sina produkter (Storhagen, 
2011). Feng & Zhang (2017) förklarar att denna miljö har bidragit till en uppsjö av 
organisationer som tillämpar kundorderanpassad strategi.  
 
Vid en kundorderanpassad strategi startar produktionen först när en kundorder kommer 
in (Womer et al., 2016; Vaagen et al., 2017). Matsson & Jonsson (2003) tillägger att 
produkten och produktionsplaneringen planeras och utformas mot bestämda kundorder-
specifikationer.  Produktionen ställer enligt Mattsson (1997) höga krav på 
konstruktionsparametrar och tillverkningsprocessen. Womer et al. (2016) tillägger att en 
strategi där produktionen sker mot kundorder ofta karaktäriseras av en produkt som är 
specialanpassad efter kundens önskemål och med ett bestämt leveransdatum som oftast 
produceras med hög produktvariation och i låga volymer. Xiao et al. (2016) och Jina et al. 
(1997) menar att organisationer med denna strategi konkurrerar genom att hålla så låga 
ledtider som möjligt och genom att erbjuda unika produkter med tilltalande priser. Detta 
anser Womer et al. (2016) ställer höga krav på effektivitet i tillverkningsprocesserna för 
att säkerställa låga ledtider och lönsamhet. Xiao et al (2016) har genom deras forskning 
nått slutsatsen att ledtid och prissättningen är de faktorer som har störst påverkan på 
organisationens lönsamhet.  
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För tillverkande företag som kännetecknas av en hög produktvariation och låg volym har 
det på senare tid blivit allt mer attraktivt att använda sig av lean-baserade verktyg för att 
reducera slöseri, skapa en effektivare produktion och således bli mer konkurrenskraftiga 
och lönsamma (Jina et al., 1997). De problem dessa företag kan stöta på vid användningen 
av lean-principer kan generaliseras till större osäkerhet när det kommer till 
produktvariation, efterfrågan, eller helt enkelt fler oväntade aktiviteter än ett företag med 
låg produktvariation och som tillverkar i höga volymer. Därför menar Jina et al. (1997) att 
det kundorderanpassade företaget har svårare att implementera lean-principer och måste 
noggrant överväga vilken lean-princip som kan anpassas och användas för deras 
verksamhet.  

3.2.5 Hållbar produktion  

Produktion har länge omfattat enbart ekonomiska aspekter. Idag drivs även sociala och 
miljömässiga aspekter i samband med produktion. Hållbarhetens utveckling har främst 
tillkommit på grund av nya krav från myndigheter eller organisationer men organisationen 
har även kunnat se samband mellan en effektiv produktion, miljömässig hållbarhet och de 
anställdas fysiska och psykiska hälsa. Därför har det blivit allt viktigare för organisationer 
att inte ha för långa produktionsflöden eller osäkra miljöer på arbetsplatsen (Olhager, 
2013). United States Departement of Commerce (2014) styrker synen Olhager (2013) har 
på hållbar produktion med definitionen: 
 
“Hållbar produktion definieras som produktionen av produkter som använder processer som minimerar negativ 
påverkan på miljön, bevarar energi och naturtillgångar, är säkra för anställda och samhällen samt är 
ekonomiskt hållbara.” (S. 6) 

3.3 Lean 

Lean är en kvalitets- och produktionsfilosofi som behandlar en organisations 
strategi när det kommer till att analysera resurser och processer på ett effektivt sätt för att 
ständigt minska alla former av slöseri och icke-värdeskapande aktiviteter (Sörqvist, 2013). 
Lean kan på många sätt naturligt stödja hållbar produktion då den genom elimineringen av 
icke-värdeskapande aktiviteter avstår från onödigt användande av resurser i form av 
slöseri. Filosofin månar också om personalens säkerhet, utveckling och välbefinnande 
vilket kan kopplas till hållbar produktion. Toyota som agerar pionjärer inom lean är även 
kända för att förse samhället med utveckling och infrastruktur (Liker, 2004; Rother & 
Shook, 2005).  
 
Drews et al. (2016) anser att lean-principer är närvarande inom kärnverksamheten hos 
många organisationer som har målet att skapa en effektivare produktion. För att lyckas 
med dessa mål måste organisationerna välja och anpassa de verktyg som passar den egna 
verksamheten. Vidare menar Drews et al. (2016) att genom tillämpningen av lean-
principer inom produktionen kan produktionskostnaderna sänkas med upp till 25 procent. 
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3.3.1 Ojämnhet, överbelastning och slöseri  

För att eliminera slöseri är det väsentligt att först ta reda på vad slöseri faktiskt är (Tersine 
& Hummingbird, 1995). Slöseri är enligt Petersson et al. (2009) ett centralt begrepp inom 
lean som står för aktiviteter och företeelser som inte adderar något värde för slutkunden. 
Det är detta slöseri som i första hand är i fokus i det dagliga förbättringsarbetet där företag 
strävar mot en verksamhet fri från ojämnhet (Mura), överbelastning (Muri) och slöseri 
(Muda) (Petersson et al, 2009).  Begreppen förklaras i följande underrubriker. 

3.3.1.1 Slöseri (Muda)  

För att en verksamhet ska kunna bli effektiv krävs det att den är utformad så att slöseri gör 
sig synligt och kan elimineras eller åtminstone reduceras. Petersson et al. (2009) förklarar 
att muda oftast beskrivs som sju olika typer av slöseri. Dessa beskrivs enligt Petersson et 
al. (2009) som: 
 
Överproduktion - Överproduktion betraktas som den värsta formen av slöseri eftersom 
den leder till andra typer av slöseri. Om ett företag överproducerar innebär det att 
tillverkningen är större än kundens efterfrågan. Det kan även betyda att tillverkningen 
sker snabbare eller tidigare än vad som behövs inför nästa process. Detta innebär att 
företag som enbart tillverkar efter kundorder också kan överproducera. Om en kundorder 
exempelvis omfattar 1000 enheter som kunden vill ha levererade i slutet av månaden så 
betraktas det som överproduktion att tillverka dessa 1000 enheter i början av månaden.  
Detta för att företaget inte vet om kunden kan komma att ändra sin order. Dessutom 
upptas onödigt mycket värdefull yta. 
 
Väntan - Denna typ av slöseri innebär outnyttjad tid vid väntan på nödvändiga 
förutsättningar. Det kan exempelvis handla om väntan på material inom vissa processer, 
eller brist på information om vad som ska produceras härnäst. Väntan kan betraktas som 
en väldigt vanlig form av slöseri i alla olika typer av verksamheter. 
 
Transport - I grunden så genererar inte transporter något värde. Den enda formen av 
transport som kunden är redo att betala för är leveransen av den slutliga produkten från 
leverantör till kund. En verksamhets interna transporter är däremot slöseri där 
användandet av truckar och transportbanor egentligen inte medför en 
transportrationalisering utan enbart en rationalisering av själva transportarbetet. Ibland 
förväxlas dessa aspekter och fokus läggs på att hitta smarta transportlösningar istället för 
att eliminera behovet av transporter. Transportbehovet kan alltså vara ett symptom av 
något annat problem, exempelvis layouten. 
 
Överarbete - Överarbete grundar sig i extraarbete som kunden inte är villig att betala för. 
Det kan röra sig om producering av högre kvalitet än vad kunden önskar eller utförande av 
onödiga arbetsmoment. Ett exempel på överarbete kan vara test och inspektioner som i 
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många avseenden anses vara nödvändiga men som egentligen är ett slöseri. Orsaken till 
detta slöseri är bristfälliga eller opålitliga processer. 
 
Lager - Slöseri inom lagring karaktäriseras av kapitalbindning och onödigt utnyttjande av 
yta som samtidigt döljer problem. Anledningar till ett för stor lagerbehov kan grunda sig i 
att inköpsavdelningen exempelvis fick ett bättre pris vid beställning av en årsvolym. I detta 
avseende blir inköpet mer kostsamt än vad det är sparsamt. En annan nackdel med 
lagringsfunktionen är att det förlänger ledtiden och på sätt minskar förmågan att anpassa 
sig snabbt efter marknaden.  
 
Rörelse - Rörelser som inte medför något värde anses vara ett slöseri. Det kan röra sig om 
att gå en onödigt lång sträcka för att hämta verktyg eller material när utrustning och 
förnödenheter är opraktiskt utplacerade inom produktionen. Denna form av slöseri 
inkluderar även rörelser som kan vara skadliga ur ett ergonomiskt perspektiv vilket gör 
det väsentligt för både personalen och organisationen i stort, att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för en god arbetsmiljö. 
 
Produktion av defekta produkter - Produktion av defekta produkter ger upphov till 
slöseri genom arbete med att rätta till sådant som inte blev rätt från början, vilket kunden 
inte är beredd att betala för. Exempel på orsaker till defekta produkter kan vara felaktigt 
ifyllda uppgifter, eller ofullständig orderinformation. Resurserna kan istället läggas på att 
lösa grundproblemen genom att kartlägga vilken process som gör att det blir fel. 

3.3.1.2 Ojämnhet (Mura) 

Enligt Liker (2004) ses muda som en följd av mura, det vill säga ojämnhet. Detta skapas 
genom oregelbunden produktionsbeläggning eller efterfrågan. Ojämnheten kan även bero 
på interna problem som i sin tur genererar varierande produktionsvolymer (Liker, 2004). 
Petersson et al. (2009) hävdar dessutom att begreppet medför en minskad förutsägbarhet, 
vilket blir ett problem eftersom att förutsägbarhet är en viktig grundkomponent i en 
effektiv verksamhet. 

3.3.1.3 Överbelastning (Muri) 

Liker (2004) beskriver muri som motsatsen till muda, vilket Petersson et al. (2009) 
beskriver som en överbelastning i form av mer arbete än vad kapaciteten tillåter. Liker 
(2004) förklarar vidare att det är människor och utrustning som belastas på ett ohållbart 
sätt som också skapar en större risk för haverier, produktionsstopp och defekta produkter. 
Däremot kan detta undvikas genom utjämning och balansering som innebär en bättre 
utformad fördelning mellan resurser och processer (Petersson et al. (2009). 
 
Enligt Petersson et al. (2009) handlar lean om att outtröttligt driva ut slöseri som 
huvudsakligen sker genom att synliggöra och lösa avvikelser i produktionen. För att en 
satsning inom lean ska bli framgångsrik krävs även ett väletablerat förbättringsarbete som 
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involverar företagets alla medarbetare. Petersson et al. (2009) nämner då Lean-
principerna som en viktig funktion och vägvisning, där dessa i sin tur måste vara väl 
förankrade i en organisations värderingar. 

3.3.2 Värderingar inom lean 

Petersson et al. (2009) påstår att en organisations värderingar speglar det önskade sättet 
att förhålla sig till sina intressenter. Inom lean existerar en strävan efter att styra 
organisationen utifrån gemensamma värderingar istället för detaljstyrning av 
medarbetarna. Därmed ges medarbetarna möjlighet att fatta egna beslut utifrån de 
riktlinjer som värderingarna anger (Petersson et al., 2009). Osono et al. (2008) hävdar 
dessutom att människan måste sättas i en central roll för ett framgångsrikt användande av 
lean, eftersom att tillväxten inom industrin inte enbart hänger på den operativa 
effektiviteten, utan även på människan och organisationen. En organisation utan väl 
förankrade och kommunicerade värderingar riskerar istället att bli svårstyrd och ineffektiv 
(Petersson et al., 2009).   
Womack & Jones (1990) benämner i boken: “The machine that changed the world” den 
mänskliga faktorns betydelse inom lean-orienterat projektarbete och produktutveckling. 
Detta genom tre principer som tillsammans är essentiella för att utföra ett arbete bättre, 
snabbare och med mindre resurser, dessa tre principer presenteras nedan: 
 
Ledarskap - Womack & Jones (1990) förklarar att ledaren inom ett projekt har en viktig 
roll, där denne leder ett team och besitter det högsta ansvaret för den nya produktens 
design och tillverkning. Ledaren styr även processen av projektet från början till slut och 
ansvarar även för skapandet av ett mindre team (Womack & Jones, 1990). Geller (2003) 
beskriver dessutom ledarskapet som den kritiska faktorn i förändringsarbetet, där 
ledarskapets roll kan leda till att förändringar accepteras av medarbetarna. För framgång 
med förändringsarbete inom lean menar Ballé (2005) att ledaren måste visa engagemang, 
vilket dessutom stärker motivationen hos medarbetarna. 
 
Teamwork - De människor som ingår i teamet ska komma från olika funktioner inom 
företaget. De deltagande individerna ska fortfarande tillhöra sin ursprungliga avdelning, 
såsom: HR-avdelningen eller marknadsavdelningen, men ingår i teamet som styrs av 
projektledaren (Womack & Jones, 1990). 
 
Kommunikation - I början av ett projekt ska samtliga löften som teamet kommit överens 
om antecknas och som samtliga gruppmedlemmar sedan måste förhålla sig till. Detta kan 
innebära förhandling om hur resurser ska fördelas och eventuella prioriteringar som måste 
genomföras. Förhandlingen ska helst ske i början av projektprocessen för att undvika 
onödiga störningar och slöserier under det lean-baserade förändringsarbetet, samt för att 
förebygga problem och minska resursåtgången i form av ansträngningar (Womack & 
Jones, 1990). Osono et al. (2008) menar dessutom att ett övergripande 
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kommunikationsnätverk genererar en bättre förståelse av vad som faktiskt skapar värde för 
kunder och återförsäljare. Detta frambringar i sin tur en större kunskap om marknaden 
inom vilken organisationen verkar och bidrar till en plattare organisation där medarbetare 
känner samhörighet till resterande medlemmar i gruppen, som innebär en känsla av 
teamwork (Osono et al., 2008). 
 
Genom dessa tre principer visar sig den mänskliga faktorn vara avgörande vid lean-
baserade förändringsarbeten och projekt, vilket dessutom Osono et al. (2008) intygar. 
Petersson et al. (2009) berättar att företag som kommit långt i sin strävan mot lean låter 
medarbetarna som äger processen ansvara för och utveckla den själv. För att medarbetarna 
ska klara av denna uppgift krävs en organisationsstruktur som stödjer dem. Medarbetarnas 
arbete med att tillsammans förbättra en verksamhet är central och nödvändig för att en 
organisation ska bli långsiktigt framgångsrik i strävan mot ett lean-orienterat arbetssätt 
(Petersson et al., 2009). Meckel & Österblom (2000) förklarar Antonovskys begrepp 
KASAM (känsla av sammanhang) som ett ytterligare sätt att se på medarbetarnas 
motivation och hälsa. 

3.4 KASAM 

En människa kan inte enligt Antonovsky (1987) vara helt frisk eller helt sjuk, utan kan 
istället vara exempelvis mer frisk än sjuk eller tvärtom. Meckel & Österblom (2000) 
menar att människan inte alltid behöver påverkas negativt av påfrestningar utan utvecklas 
både som människor och i sitt arbete. Om en medarbetare upplever KASAM så innebär 
det att personen i fråga upplever en form av friskhet, vidare kan KASAM beskrivas genom 
tre centrala begrepp, som förklaras nedan: 
 
Meningsfullhet- Meningsfullhet innebär en känsla av delaktighet och förmågan att kunna 
påverka särskilda situationer som medarbetaren i fråga ställs inför. Individen ser alltså en 
större mening i det hela och kan därför tänka i ett större perspektiv. När medarbetaren 
känner meningsfullhet är det större chans att hen är villig att satsa en del av den personliga 
energin på vardagliga problem som kan komma att uppstå (Antonovsky, 1987). 
 
Hanterbarhet - Hanterbarhet berättar om den nivå där tillgången inom olika resurser är 
tillräckligt hög, så att medarbetaren kan bemöta de motgångar som uppstår. Dessa 
resurser har personen själv tillgång till, men kan även föreligga hos anhöriga eller andra 
personer som individen känner hög tillit till (Antonovsky, 1987). 
 
Begriplighet - Begriplighet innefattar förmågan och förståelsen att förklara och bedöma 
olika händelser som uppstår, genom ett logiskt tankesätt kännetecknat av sammanhang, 
tydlighet och struktur (Antonovsky, 1987). 
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3.5 Just-in-time 

Just-in-time (JIT) är enligt Nicholas & Soni (2006) en princip inom lean som går ut på att 
leverera vid den tidpunkt och plats det som levereras behövs. Mattsson (2004) tillägger att 
konceptets syfte är att eliminera slöseri och sträva efter en produktion av varor i rätt 
kvantitet och vid rätt tidpunkt. Harrison (1992) menar att JIT är ett system där alla 
anställda måste vara involverade och arbeta mot samma mål, en förutsättning som även 
Petersson et al. (2009) konstaterar. JIT-konceptet blir aldrig färdigt utan en strävan efter 
förbättringar i leveranssäkerhet och kvantiteter måste vara konstant och utspritt över 
organisationens alla avdelningar (Harrison, 1992). Vidare menar Harrison (1992) att om 
företagets processer har en jämn beläggning och kapaciteten är den samma kan lager 
elimineras och ersättas av JIT-leveranser mellan processerna. 

3.6 Värdeflöden  

Enligt Normann & Ramirez (1993) handlar strategi om konsten att skapa värde. Det 
erbjuder konceptuella modeller, intellektuella ramverk och styrande idéer som tillåter 
företag att identifiera möjligheter för att skapa värde med vinst. Vidare hävdar Normann & 
Ramirez (1993) att strategin handlar om tillvägagångssättet som används när företag 
sammankopplar de enda två resurser som spelar någon roll i dagens ekonomi: kunskap och 
förhållanden. Dagens syn på värde är grundade i antaganden och modeller från en 
industriell ekonomi. Enligt denna syn, så har varje företag en position i ett värdeflöde. 
Leverantörer förmedlar inputs uppströms, vilka företaget sedan tillför värde, innan de 
förmedlas nedströms till nästa aktör i kedjan (Normann & Ramirez, 1993). Flöden kan 
även förklaras ur ett logistiskt perspektiv och innebär en allmän förflyttning av materiella 
eller immateriella företeelser. Begreppet rör sig vanligtvis om råvaruflöden genom en rad 
olika tillverkningsmoment (Mattsson & Jonsson, 2003). Barney (1991) förklarar att dessa 
materialflöden ses som värdeflöden och kan genom strategisk tillämpning ha inverkan på 
företags effektivitet som också genererar marknadsandelar. Vilket vidare kan beskrivas 
genom Michael Porters värdekedja och dess koppling till konkurrensfördelar. 

3.6.1 Porters värdekedja 

Enligt Porter (1985) kan ett företags konkurrensfördelar inte bli förstådda genom att 
undersöka ett företag i sin helhet. Ett företag består av ett flertal aktiviteter där var och en 
av dessa har en direkt inverkan på den slutliga produkten. Fortsättningsvis bidrar alla 
aktiviteter var för sig till aktuella kostnadslägen. Kostnadsfördelar kan exempelvis nås för 
produktionsavdelningen genom högeffektiva tillverkningsprocesser (Porter, 1985). För att 
skapa konkurrensfördelar kan ett företags samtliga aktiviteter undersökas på ett 
strukturerat sätt. Genom att fokusera på värdeflöden och dess roll i verksamheten kan 
företag undersöka om deras aktiviteter kan genomföras mer kostnadseffektivt än sina 
konkurrenter, vilket i sin tur genererar konkurrensfördelar (Porter, 1985). Ett företags 
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samtliga aktiviteter, från utförande till leverans av produkt, representeras genom Porters 
värdekedja nedan. 

 

Figur 6. Porters value chain (Porter, 1985) 

I Porters värdekedja (figur 6) skildras företags primära aktiviteter i förhållande till dess 
stödjande aktiviteter. Samtliga av dessa aktiviteter genererar värde för slutkunden och det 
är genom den strategiska och ekonomiska användningen av dessa block som företag kan 
differentiera sig i förhållande till sina konkurrenter (Porter, 1985). 

3.7 Value stream mapping 

Ett värdeflöde existerar alltid då det finns en produkt och kan alltid analyseras och 
förbättras (Dinesh & Vaibhav, 2007). VSM innebär att visuellt presentera informations- 
och materialflöden genom processer vid tillverkningen av en produkt (Nicolas & Soni, 
2006). Liker (2004) tillägger att dessa flöden sen analyseras från kundens perspektiv för 
att urskilja vilka aktiviteter inom tillverkningsprocessen som är värdeskapande och icke-
värdeskapande. 

Tersine & Hummingbird (1995) menar att alla aktiviteter som inte adderar värde kan 
betraktas som slöseri. Hines & Rich (1997) påpekar att kartläggningen och analysen av 
aktiviteterna är nödvändig för att förstå olika värdeflöden. Rother & Shook (2005) 
beskriver det huvudsakliga syftet inom VSM som elimineringen av slöseri, slöseri i form av 
aktiviteter som inte skapar värde för kunden. Abdulmaleka & Rajgopalb (2007) styrker 
Rother & Shooks (2005) beskrivning av syftet och tillägger att målet med VSM är att först 
identifiera alla typer av icke-värdeskapande aktiviteter och därefter eliminera dessa samt 
utforma ett nytt värdeflöde i enlighet med det önskade läget. 

Genom en undersökning av värdeflöden fastställs inte enbart resursslöseri inom 
produktionen, utan även orsaker till varför det förekommer slöseri. Kartläggningen 
hjälper även att tydliggöra hela flödet istället för enstaka tillverkningsprocesser såsom 
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ytbehandling, svetsning och montering (Rother & Shook, 2005). Kartläggningen 
genomförs på varje enskild process och på de verktyg som är kopplade till respektive 
process, vilket skapar förutsättningar för framtida åtgärder som eventuellt kan reducera 
eller eliminera slöseri (Rother & Shook, 2005). Kartläggningen visar även sambandet 
mellan informations- och materialflöden, där informationsflöden kan förklaras genom 
signaler som skickas till och från varje process. Vidare påpekar Liker (2004) att 
produktens ledtid kan brytas ner till värdeskapande och icke-värdeskapande tid. Rother & 
Shook (2005) berättar att fördelarna med VSM ligger i att verktyget skapar ett gemensamt 
språk för hantering samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom tillverkningsprocessen. 
Rother & Shook (2005) förklarar vidare att sambandet som visar sig mellan material- och 
informationsflödet genom en kartläggning gör VSM unikt. Däremot är det viktigt att rätt 
prioriteringar görs gällande vad som kartläggs i produktionen samt vad som är i behov av 
att undersökas.  

VSM sker steg-för-steg och omfattar identifieringen av produktfamilj, utformandet över 
det nuvarande tillståndet, identifieringen och analyseringen av slöseri inom värdeflödet, 
utformandet över det ideala framtida tillståndet och åtgärder för att uppfylla det ideala 
tillståndet Braglia et al, (2006). För att tydliggöra stegen inom VSM utformade Rother & 
Shook (2005) en modell som redogör stegen inom VSM (Figur 7). Denna modell 
presenteras nedan.  

 
 

Figur 7. De första stegen vid design av värdeflöden (Rother & Shook, 2005). 
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3.7.1 Produktfamilj 

Valet av produktfamilj är det första som behöver göras innan VSM kan påbörjas (Braglia et 
al., 2006). Enligt Jiao et al. (2005) så används produktfamiljer för att förankra framtida 
konstruktioner av produktflöden. Där logiken inte enbart ligger i att utveckla enskilda 
produktfamiljer utan även utformandet av hur dessa kan samspela i relation till varandra 
(Jiao et al., 2005). Liker (2004) förklarar att en VSM enbart kan göras på en produktfamilj 
åt gången. Rother & Shook (2005) tillägger att det är viktigt att fokusera på en 
produktfamilj i taget, eftersom att kunderna enbart bryr sig om specifika produkter och 
inte alla produkter som strömmar genom företaget. Rother & Shook (2005) framhåller en 
produktfamilj som en grupp av produkter som passerar liknande processteg, det vill säga 
genom samma maskiner och utrustning. Företag måste således välja ut enstaka 
produktflöden åt gången samt prioritera vilken produktfamilj som är mest aktuell för 
kartläggning ur kundens perspektiv. Därefter ska produktionsflödet observeras och följas 
fysiskt. I samband med detta visualiseras det aktuella material- och informationsflödet 
genom utformandet av en nulägeskarta (Rother & Shook, 2005). 

3.7.2 Kartläggning av nuläge 

Kartläggning av nuläget är det andra steget inom VSM (Braglia et al., 2006; Rother & 
Shook, 2005). Enligt Rother & Shook (2005) sker kartläggningen av nuläget genom att 
samla in information om hur den verkliga produktionssituationen ser ut. Denna 
information kan endast hämtas från platsen där tillverkningen sker och visualiseras med 
hjälp av symbolerna som redovisas i (figur 8) (Braglia et al., 2006). Nicolas & Soni (2006) 
tillägger att själva utformningen av kartan kan ske utanför produktionslokalen när 
tillräckligt med information om flöden samlats in. Dock måste utövaren själv följa det 
fysiska flödet genom att börja med processen som är närmast kunden för att sedan gå 
uppströms mot processen närmast leverantören (Rother & Shook, 2005). För att få en 
övergripande bild krävs det att utövaren först undersöker det generella produktionsflödet 
för att sedan gå tillbaka och samla in mer specifik information om varje enskild process. 
Rother & Shook (2005) påpekar även att kartläggningen av nuläget bäst genomförs med 
hjälp av papper och penna för att göra produktionsflödet så visuellt som möjligt. Enligt 
Nicolas & Soni (2006) visualiseras flödet från råmaterial (vänster) till transport till kund 
(höger). För att göra kartläggningen så tydlig som möjligt utformade Rother & Shook 
(2005) standardsymboler som beskriver varje aktivitet. Symbolerna representerar 
aktiviteter, flöden, processer, lager, transport samt manuella- och elektroniska 
informationsflöden och ser ut på följande sätt:  
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Figur 8. Ikoner för nuvarande tillstånd (Braglia et al, 2006).  

Rother & Shook (2005) belyser dessutom att företag kan utforma egna symboler eller 
kompletterande symboler för att anpassa kartläggningen till den företagsmiljö som råder. 
Om detta genomförs är det däremot viktigt att symbolerna är konsekventa så alla parter 
inom företaget kan tyda och tillämpa dem (Rother & Shook, 2005).  

Rother & Shook (2005) föreslår ett antal aktiviteter som kan användas vid kartläggning: 

Ø Samla alltid själv in fakta om nuläget vid granskning av material- och 
informationsflöden. 

Ø Börja alltid med en snabb vandring från början av värdeflödet till slutet, för att få 
en känsla och förståelse för flödet i sin helhet. 

Ø Undersök inte ankommande gods för att gå nedströms, börja istället med den 
process som är länkad till kundens behov. 

Ø Ta även med ett stoppur och mät olika aktiviteters tider själv. Lita inte på 
standardtider eller på information som du inte samlat in själv och kartlägg hela 
värdeflödet. 

Ø Rita alltid för hand med blyertspenna och motstå frestelsen med datoranvändning. 

Den sista punkten som Rother & Shook (2005) föreslår är något som Braglia et al. (2009) 
motsäger. Braglia et al. (2009) menar att användandet av papper och penna är en nackdel 
inom VSM eftersom att tekniken minskar noggrannhetsnivån och antalet versioner som 
kan hanteras är låg. Istället kan utövaren hantera VSM i ett program såsom Microsoft 
Visio, för att genomföra kartläggningen mer noggrant (Braglia et al., 2009).  

3.7.3 Utformande av framtida tillstånd 

Rother & Shook (2005) hävdar att när kartläggningen av nuläget är slutförd och slöseri är 
identifierat och analyserat kan ett framtida tillstånd skapas som reducerar eller eliminerar 
slöseriet genom olika aktiviteter. Utformningen av det framtida tillståndet sker på samma 
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sätt som utformningen av det nuvarande tillståndet men kompletteras med symbolerna 
som presenteras i (figur 9) (Braglia et al., 2006). Målet med upprättandet av det framtida 
tillståndet är att varje enskild process är kopplad till slutkunden genom pull eller 
kontinuerligt flöde. Produktionen måste därför anpassas så att processer enbart producerar 
det kunden efterfrågar och i rätt tidpunkt när kunden kräver det (Rother & Shook, 2005). 
Kimura & Terada (1981) förklarar att pull-strategin baserar produktionen efter 
prognostisering av efterfrågan, detta innebär att tillverkningen sker mot verklig 
kundorder. Därför måste produktionen anpassas efter takttiden, vilket Rother & Shook 
(2005) beskriver som den hastighet som kunder köper en produkt. Syftet med takttiden 
ligger i att skapa en känsla för hur produktionen står i förhållande till efterfrågan och 
underlättar även sökandet efter förbättringsåtgärder (Rother & Shook, 2005). 

 
 

 
Figur 9. Ikoner för framtida tillstånd (Braglia et al, 2006). 

Vidare menar Rother & Shook (2005) att det framtida tillståndet lättast utformas med 
hjälp av att svara på en uppsättning frågeställningar. Svaren på frågorna kan antecknas som 
idéer på den nuvarande kartan och kan svaras på i följande ordning:  

1. Vilken är takttiden?  
2. Kommer ni att tillverka till en supermarket för färdiga produkter, från vilken 

kunden hämtar efter behov eller för direkt leverans till kund? 
3. Var i processen går det att tillverka med kontinuerligt flöde? 
4. Var måste det finnas ett dragande system med supermarkets för att styra 

produktionen i uppströms processer? 
5. Vilken punkt i tillverkningskedjan (pacemakerprocessen) har ni valt särskilt för att 

styra produktionsflödet? 
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6. Hur kommer ni att jämna ut produktmixen i pacemakern? 
7. Vilken arbetsmängd kommer ni regelbundet att rekvirera och ta bort från 

pacemakerprocessen? 
8. Vilka förbättringar blir nödvändiga i processen för att klara det värdeflöde som har 

specificerats på kartan över det framtida tillståndet?  

Rother & Shook (2005) förklarar att när idéerna är visuellt utformade på den nuvarande 
kartan kan utformandet av kartan för det framtida tillståndet påbörjas.  

3.7.4 Handlingsplan för genomförandet 

Det sista steget är att utforma en handlingsplan för förbättring av värdeflödet (Rother & 
Shook, 2005). Planen ska innehålla mätbara mål, exakt vad som ska göras, när det ska ske, 
innehållet i varje moment, tydliga tidsbestämda avstämningspunkter och de ansvariga 
namngivna. De förbättringar som kan urskiljas i handlingsplanen återspeglar sig ofta ur 
frågorna ovan och handlar enligt Rother och Shook (2005) om att: 

Ø Utveckla ett fungerande kontinuerligt flöde. 
Ø Etablera ett dragande system för att styra produktmixen. 
Ø Introducera utjämning av produktmix och volym. 
Ø Praktisera kaizen-insatser för att kontinuerligt eliminera slöseri, minska storlek på 

mellanlager, minska volymer i supermarkets och att utöka antalet kontinuerliga 
flöden. 

3.8 Praktiska exempel på VSM                          

Tillämpningen av VSM har traditionellt sett skett inom industrier såsom stålindustrin och 
bilindustrin samt inom tillverkning av framförallt standardiserade produkter. 
Effektiviteten av VSM har bidragit till forskning kring huruvida verktyget kan appliceras 
utanför den traditionella industrin och vid olika typer av produktionsformer. (Huang & 
Tomizuka, 2017) 

3.8.1 VSM och hållbarhet 

Huang & Tomizuka (2017) kopplade inom deras forskning in miljöaspekter vid 
implementeringen av VSM. Forskarna menar att konsumtionen av energi är en form av 
slöseri som kan kopplas till organisationens lönsamhet. Vid produktionsplanering borde 
således inte bara tidsreduktion och produktivitetsförbättringar beaktas utan även miljö- 
och hållbarhetsaspekter. Studien kunde genom denna anpassning av VSM identifiera 
flaskhalsar och energislöseri i produktionen och vidare genom kaizen-aktiviteter eliminera 
produktionstider, energislöseri och onödiga utsläpp. (Huang & Tomizuka, 2017)             

 



 

31 
 

3.8.2 VSM och slöseri 

Eftersom att intresset för att reducera mat slöserier har växt lät De Steur et al. (2016) 
genomföra en systematisk undersökning för att visa på den potential VSM kan erbjuda 
inom identifiering och reducering av slöserier, men även som tillvägagångssätt för att 
etablera länkar mellan näringsinnehåll inom leverantörskedjor. Undersökningen 
realiserades genom insamling av litteratur från totalt 24 studier som applicerade VSM 
inom matindustrin, där produktionen, förvaringen, bearbetningen och konsumtionen blev 
identifierade som operationer innehållande slöseri och förluster. Resultatet av studien 
visade på att lean-principer, framför allt identifiering av ledtider, inom matindustrin leder 
till förbättrade processer. VSM konstaterades också vara kompatibel med andra lean-
verktyg såsom JIT och 5S vilket innefattar kaizen strategier (De Steur et al., 2016). 
Samarbete längs hela leverantörskedjan är en nödvändighet för att säkerställa en 
framgångsrik tillämpning av lean-principer (De Steur et al., 2016).                 

3.8.3 VSM vid kundorderanpassad produktion 

Matt (2014) genomförde en fallstudie hos ett italienskt ståltillverkningsföretag som 
tillämpar en kundorderstyrd strategi. Syftet med studien var att undersöka hur VSM 
kunde appliceras och anpassas genom att kartlägga företagets processer och identifiera 
slöseri. Eftersom dessa verksamheter producerar unika produkter kan en tillämpning av 
VSM stöta på problem då produktionen är komplex. Matt (2014) förklarar att vid denna 
typ av produktion där varje produkt är unik är det omöjligt att mäta och använda sig av 
variabler såsom ledtider och cykeltider. Det är då lämpligt att bryta ner VSM och använda 
de metoder/ aspekter av verktyget som fungerar för den givna produktionen. För att 
kartlägga nuläget av produktionen i en kundorderstyrd organisation görs en karta över alla 
möjliga materialflöden. På detta sätt kan information om hur olika processer agerar och 
samspelar samlas in samt att det blir lättare att se förbättringsmöjligheter för flödet som 
helhet. Till skillnad från kartläggningsprinciper inom VSM menar Matt (2014) att alla 
möjliga material- och informationsflöden kan ritas upp på en karta med hjälp av 
observationer och kompetensen från verksamhetens personal. Matt (2014) har slutligen 
nått följande slutsatser som presenteras i form av sex riktlinjer:  

1. Identifiera punkter av korsande materialflöden i kartläggningen av nuläget. Dessa 
punkter kan identifieras som processer där två eller fler komponenter behövs för 
att påbörja processen. Det önskade läget är att båda komponenterna anländer till 
processen samtidigt vilket kräver noga planering av tillverkningens uppström. 

 
2. Kombinera och placera processer med liknande operationer och fluktuerande 

beläggning på samma ställe. Detta gör det möjligt för personalen att samarbeta då 
vissa operationer har högre beläggning än andra och gör det möjligt för effektivare 
processer.  
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3. Dela kundordern i flera produktionsorder med samma arbetstid. Denna riktlinje 
gör det möjligt att uppfylla riktlinje ett. När det tar lika lång tid att tillverka två 
komponenter anländer de samtidigt till processen där båda komponenterna 
behövs.    

 
4. Minimera antalet korsande materialflöden. Det är omöjligt att helt undvika 

korsande materialflöden men de borde minimeras därför att de orsakar slöseri och 
stillastående processer. Det kan också förekomma säkerhetsrisker när flera 
materialflöden korsas.  

 
5. Arrangera processerna flexibelt utifrån utrymmet och i ordning med 

produktionsstegen.  

 

6. Undvik lagring av resterande material vid processerna. Även fast materialet kan 
användas vid ett senare tillfälle är det bättre att förvara de i ett varulager. Med 
hjälp av riktlinje sex hålls produktionsytan ren från material som inte används och 
minskar risken för skador.                        

3.9 Improved value stream mapping 

Braglia et al. (2009) förklarar VSM som ett av de bästa verktygen för att kartlägga 
processer och identifiera dess huvudsakliga slöserier, men som enbart kan användas inom 
linjära produktionssystem. När tillverkningsprocessen istället karaktäriseras av flera 
komplexa flöden som sammanfaller med varandra, hindrar det en tillämpning av VSM. 
Braglia et al. (2009) menar att VSM inte är anpassat för produktionsmiljöer som tillverkar 
produkter av hög produktvariation i låga volymer. För dessa typer av organisationer blir 
det problematiskt att välja ut ett värdeflöde att fokusera på. Braglia et al. (2009) 
uppmärksammar därför problematiken med att det inte finns någon beslutsprocess för att 
välja ut vilket värdeflöde som är bäst lämpad för en kartläggning. Av den anledningen 
utvecklade Braglia et al. (2009) en alternativ metod av VSM som kom att uppkallas IVSM. 
Braglia et al. (2009) beskriver att syftet med verktyget är att urskilja det mest kritiska 
flödet för att sedan starta kartläggningen med flödet. Detta ska göras genom en 
identifiering den längsta kritiska flödesvägen med hjälp av Bill of Materials (BOM), där 
BOM kan beskrivas som samtliga detaljer ingående i den slutliga produkten (Braglia et al., 
2009). När det mest kritiska flödet sedan är kartlagt, kan möjliga förbättringar undersökas 
med hänsyn till sekundära flöden som vidare begränsningar. Sedan när värdeflödet 
utvecklats kan ett nytt kritiskt flöde urskiljas och processen återupprepar sig. Detta 
ramverk gör det möjligt att utforska den övergripande produktionsprocessen och på så sätt 
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bestämma den korrekta ordningen för de flöden som önskas förbättras (Braglia et al., 
2009). 

Braglia et al. (2009) förklarar IVSM som sju steg och beskrivs nedan: 

1. Välj ut en produktfamilj - Det första steget inom ramverket innehåller en 
identifiering av produktfamiljer som ska agera måltavla för förbättringsarbetet. 
 

2. Identifiera maskindelning - Detta steg innefattar en identifiering av maskiner som 
delas av mer än en produktfamilj. 

 
3. Identifiera det allmänna värdeflödet - Vid hantering av ett icke-linjärt 

produktionsflöde kan det vara svårt att förbättra processen trots att kartläggningen 
börjar med det allmänna kritiska flödet. Därför kan en sammanställning av ett mer 
generellt flöde sammanställas för att underlätta förbättringsarbetet. 

 
4. Kartläggning av det kritiska flödet - Det fjärde steget innebär en konstruktion av en 

nulägesbeskrivning för det kritiska flödet. 
 

5. Identifiering av slöseri - Detta steg innehåller en analysering av icke-värdeskapande 
aktiviteter som framgår i nulägesbeskrivningen. 

 
6. Bestämmande av framtida tillstånd för det allmänna flödet - I detta steg konstrueras ett 

framtida tillstånd för värdeflödet. 
 

7. Process upprepning - Det sista steget består av att applicera förbättringsmetoden till 
andra produktiva processer i verksamheten och därmed återupprepa samma 
process. 
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4. Bearbetning av teori kring VSM 

I detta kapitel bearbetas teori som sammanställts utifrån Rother & Shook (2005), Braglia et al. 
(2009) & Matts (2014) teorier och rekommendationer om VSM, IVSM och VSM inom 
kundorderanpassade produktioner.  

Utifrån den teori som undersökts kan det konstateras att VSM är framtaget och utvecklat 
för linjära produktionsformer (Rother & Shook, 2005; Braglia et al., 2009 & Matt, 2014). 
Däremot visar tidigare forskning att VSM kan vara applicerbar inom andra 
produktionsformer ifall verktyget anpassas efter produktionens miljö (Braglia et al., 2009 
& Matt, 2014). Hung & Tomizuka (2017) anser att effektiviteten av VSM har bidragit till 
forskning kring huruvida verktyget kan appliceras utanför den traditionella industrin och 
vid olika typer av produktionsformer. Utifrån tidigare forskning har en bearbetning av 
teori kring VSM uppdagats för hur VSM, IVSM och VSM inom kundorderstyrda 
produktioner kombinerat kan användas av en kundorderstyrd produktion med hög 
produktvariation i låga volymer. Kapitlets struktur utgår från Rothers & Shooks (2005) 
första tre steg vid genomförandet VSM (produktfamilj, kartläggning av nuläge, 
utformande av framtida tillstånd).   

4.1 Produktfamilj 

Det första steget i en traditionell VSM är enligt Rother & Shook (2005) identifiering av 
produktfamilj. Enligt Braglia et al. (2009) kan företag som tillverkar mot kundorder och 
tillverkar produkter i hög variation och låga volymer möta hinder i detta steg, istället ska 
det mest kritiska flödet fastställas genom BOM. Braglia et al. (2009) tillägger att om 
företaget ändå upplever svårigheter med identifiering av produktfamilj, så kan ett 
generaliserat flöde sammanställas. Det kritiska flödet eller det generaliserade flödet ska 
helst undersökas fysiskt, från processen närmast kund till processen närmast leverantören 
(Rother & Shook, 2005). Matt (2014) menar att i en kundorderstyrd produktion måste 
alla möjliga informations- och materialflöden kartläggas. 

4.2 Kartläggning av nuläget 

I detta steg konstrueras en nulägesbeskrivning av det identifierade informations- och 
materialflödet (Braglia et al., 2009; Rother & Shook 2005 & Matt, 2014). Nulägeskartan 
utformas med hjälp av symboler (figur 7) för att visualisera verksamhetens interna 
produktionsflöde. Till skillnad mot en traditionell VSM bortser detta steg från att mäta 
tidsvariabler, eftersom att Matt (2014) förklarar mätandet av tid som en omöjlighet för 
företag med komplexa produktionsflöden och unika produkter. Enligt Rother & Shook 
(2005) sker kartläggningen av nuläget genom att samla in information om hur den verkliga 
produktionssituationen ser ut. Denna information kan endast hämtas från platsen där 
tillverkningen sker (Braglia et al., 2006). Nicolas & Soni (2006) tillägger att själva 
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utformningen av kartan kan ske utanför produktionslokalen när tillräckligt med 
information om flöden samlats in.  

4.3 Utformande av framtida tillstånd 

När kartläggningen är slutförd måste slöseri identifieras. Detta kan ses med hjälp av 
nulägeskartan (Rother & Shook, 2005). Det framtida tillståndet ritas sedan upp på samma 
sätt som kartläggningen av nuläget men baseras på ett önskat läge utan det identifierade 
slöseriet (Rother & Shook, 2005; Braglia et al., 2006 & Matt, 2005). Rother och Shook 
menar att målet med upprättandet av det framtida tillståndet är att varje enskild process är 
kopplad till slutkunden genom pull eller kontinuerligt flöde. I en kundorderstyrd 
produktion med komplexa flöden finns det enligt Matt (2014) riktlinjer att förhålla sig till: 
Identifiera korsande materialvägar, minimera antalet korsande materialvägar genom att 
kombinera processer med liknande operationer på samma ställe, sträva efter ett linjärt 
flöde genom att placera processer i ordning med produktionsstegen och minimera 
mellanlager i produktionen. Hung & Tomizuka (2017) påpekar också att slöseri kan 
identifieras ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv genom ett onödigt användande av 
energi och resurser.  
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5. Resultat 

Resultatet introduceras med en fallföretagsbeskrivning. Därefter presenteras en produktionslayout som 
förklaras genom en utvärdering av processer, informations- och materialflöden samt arbetarnas roll i 
produktionen.  

5.1 Fallföretagsbeskrivning 

5.1.1 AB Karl Hedin  

AB Karl Hedin är en trähandelskoncern med cirka 1000 anställda och har en omsättning på 
drygt 3,6 miljarder kronor (2016). Koncernen är uppdelad i fem dotterbolag, vilka är: 
Karl Hedin Bygghandel AB, Karl Hedin Sågverk AB, Karl Hedin Emballage AB, Hedin 
EESTI A S och Karl Hedin Bygghandel Norge A S. Byggprodukterna som tillverkas säljs i 
huvudsak på den svenska marknaden via dotterbolaget Karl Hedin Bygghandel AB.  

5.1.2 Karl Hedin Emballage AB 

Fallföretaget i denna studie är Karl Hedin emballage AB. Bolaget tillverkar produkter 
såsom kundanpassade trälådor, pallar, takstolar samt andra trä- och papp- 
emballageprodukter och har en omsättning på ungefär 300 miljoner kronor. Karl Hedin 
emballage AB är främst inriktad på specialemballage till de större regionala industrierna, 
exempelvis ABB AB, Sandvik AB och Autocomp AB, det vill säga industrier verksamma 
inom stålindustrin och energiindustrin. Karl Hedin Emballage AB har sina anläggningar i 
Rättvik, Årsunda, Herrljunga, Jularbo, Skultuna, Vretstorp och Krylbo. Denna studie 
avser anläggningen i krylbo, som är den äldsta och största fabriken i AB Karl Hedin 
koncernen med totalt 60 anställda. Verksamheten bedriver produktion av sågat virke, 
pallar samt kundanpassade lådor med inredning. I denna anläggning finns även en 
konstruktionsavdelning som har möjlighet att designa och hållfasthetsberäkna trälådor 
utifrån kundens objektsritningar och hållfasthetskrav. 

5.2 Nulägesbeskrivning 

Fallföretagets produktion av emballagelådor sker enbart mot kundorder. Lådorna består 
av botten, lock, sidor, gavlar och inredning. Varje kundorder är unik och består alltid av 
lådor som varierar i dimensioner, utseende, material och en hållfasthetsberäkning som är 
olika beroende på vad lådan avser innehålla. Lådans hållfasthet påverkar även vilket 
material som används och hur den ska monteras. Även om två lådor har samma 
dimensioner kan de behöva monteras på olika sätt och kräva olika typer material och 
inredning. Produkternas komplexitet medför att varje låda kan kräva olika processer för 
att färdigställas vilket medför en komplex produktion och många korsande materialvägar. 
70 procent av kundorder bifogas ritning och lista över material som ska användas samt 
hållfasthetskraven på lådan. Resterande 30 procent av kundorder bifogas istället en ritning 
över komponenten som emballagelådan anpassas efter. Fallföretaget måste då först rita och 
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hållfastighetsberäkna produkten för att därefter avgöra vilket material som ska användas 
och hur lådan ska monteras. När fallföretaget gör ritningen på lådan överväger de också 
vilket material som ska användas för att generera så lite spill som möjligt. I de fall som 
kunden gör ritningen på emballagelådan kan mer spill genereras vid tillverkningen 
eftersom de inte tar hänsyn till hur fallföretagets produktionsprocesser och 
materialhantering ser ut 
 
Karl Hedin Emballage AB produktionsmiljö medför hinder vid försök att effektivisera och 
standardisera tillverkningen. Det inkommer ständigt order på olika typer av 
emballagelådor vilket har lett till svårigheter för fallföretaget att uppnå ett optimalt flöde 
som reducerar eventuella slöserier. Det är ofta olika emballageprodukter kräver olika 
processer för att färdigställas där produktionsflödet inte kan beskrivas som ett linjärt flöde, 
flödet ser alltså ofta olika ut för varje produkt som tillverkas. Fallföretagets fabrik 
kännetecknas även av processer med liknande operationer utspridda på olika ställen till 
följd av bristande yta. Detta gör att materialvägarna blir korsande och fabrikslokalen 
upplevs som rörig.  

5.2.1 Produktionslayout 

Eftersom flöden av material kan se olika ut för varje produkt har en produktionslayout 
utformats för att visualisera produktionen. Produktionslayouten avger vart i fabrikslokalen 
processer och lager befinner sig. Härnäst presenteras produktionslayouten och 
processbeskrivningen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

 

Figur 10. Produktionslayout 

5.2.2 Processförklaring 

5.2.2.1 Montering 

Vid monteringsborden sammanställs det material som behövs för att färdigställa 
emballagelådan. Materialet kan komma från manuell kapning, kedjekapning, inredning 
eller en kombination av dessa. Det förekommer alltså antingen korsande materialflöden 
eller ett enkelt flöde. Material kan även komma från andra monteringsbord och består då 
av färdiga komponenter i form av sidor, lock, botten och gavlar som sedan monteras ihop 
till lådor. Verktygen för att montera lådorna består utav spikning eller en kombination av 
spikning och limning. Monteringsborden har en utnyttjandegrad på 100 procent och 
bemannas av olika många operatörer beroende på vad för produkt som tillverkas. Det 
finns dessutom flera och olika storlekar på monteringsborden eftersom emballagelådorna 
tillverkas i olika storlekar. Produkterna monteras därför på de bord som är bäst anpassade 
efter dess storlek. Av den totala materialåtgången inom monteringsprocessen så inkommer 
cirka 65 procent färdigkapat virke från leverantör, 20 procent sågat virke från 
kedjekapningen och 15 procent från den manuella kapningen. Monteringsborden har 
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identifierats som fabrikens flaskhals, framförallt de två största borden där stora lådor 
tillverkas och som kräver lång bearbetningstid. Ett av dessa två bord som upplevs som 
flaskhals hanterar emballagelådor som är stora både till bredden och till längden, medan 
den andra hanterar längre produkter. 

5.2.2.2 Mellanlager 

I mellanlagret förvaras allt material som genomgått en tillverkningsprocess och inväntar 
bearbetning i nästkommande process. Det finns i nuläget flera ytor som används som 
mellanlager i produktionen som däremot används mer eller mindre beroende på 
lagringsbehov. Mellanlagret varierar alltså efter vilka och hur många produkter som 
tillverkas. Produkterna som lagras i mellanlagret levereras av truck eller processägare från 
tidigare tillverkningsmoment och förflyttas till nästkommande process på samma sätt. 
ML1 och ML4 (figur 10) är i nuläget de största mellanlagren inom fabriken där ML4 
används av flera processer inom tillverkningen av emballagelådor. ML1 fungerar däremot 
enbart som ett mellanlager mellan råvarulager och den manuella kapningsprocessen. 

5.2.2.3 Inredning 

Inredning är en process för tillverkning av lådans innehåll och anpassas efter vad som ska 
förvaras i lådan. Detta material är en av orsakerna till lådornas unika utformning. 
Inredningen är viktig för att hålla lådans innehåll på plats och skyddat under transport. 
Processen utnyttjas till fullo under den tillgängliga arbetstiden och bemannas av antingen 
tre eller två personer beroende på behov. Materialet till inredning hämtas från ML4 eller 
från mellanlager utanför fabriken. När inredningen är färdig lagras den i ML4 i väntan på 
montering eller går direkt till ett monteringsbord.    

5.2.2.4 Manuell kapning 

Den manuella kapningsprocessen innefattar sågning av träplankor av olika slag och är i de 
flesta order det första processteget, däremot genomförs endast den manuella kapningen 
vid behov av ett träslag i en viss dimension i låga volymer. Materialet som sågas används 
sedan inom andra processteg och utgör en vital del av den slutliga emballageprodukten. 
Materialet till den manuella kapningen hämtas från ett mellanlager (ML1) med hjälp av 
automatiserade robotar som beställs av processägaren vid behov av material, där 
processägaren själv bestämmer vilken dimension på träslaget som ska levereras till 
processen. Den manuella kapningen består av fyra stationer med en utnyttjandegrad på 
ungefär 66 procent. Tre av dessa kapar raka snitt och en station kapar snitt med vinkel. 
Den station som bara kapar material med vinkel är endast verksam vid behov vilket är en 
till två skift i veckan och har en utnyttjandegrad på cirka 15 procent. Denna kapstation kan 
även kapa raka snitt. Av de övriga tre stationerna som kapar rakt är det två stationer som 
är verksamma hela tiden och den resterande stationen är endast i drift när efterfrågan är 
som störst, detta motsvarar en utnyttjandegrad på 50 procent av stationens totala 
kapacitet. Vid varje station är det en operatör som arbetar och av den totala 
materialåtgången är det 15 procent som sågas inom den manuella kapningsprocessen. 
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5.2.2.5 Plywood kapning 

Denna process kan också beskrivas som manuell kapning, men kapar plywood istället för 
träplankor. Materialet kapas i alla möjliga storlekar beroende på vad som efterfrågas. 
Denna process är inte verksam hela tiden och utnyttjar cirka 50 procent av den totala 
kapaciteten. Materialet till plywoodkapningen hämtas från råvarulager utanför fabriken 
och lagras i ML14 (figur 10) innan bearbetning. Efter bearbetning lagras plywood i ML13 
innan transport till montering eller inredning.    

5.2.2.6 Kedjekapning 

Kedjekapningsprocessen fyller även den i grunden samma funktion som den manuella 
kapningen. Vad som skiljer dessa processer åt är att kedjekapningen kan såga hela paket av 
trämaterialet på en och samma gång. Denna process används därför bara när ett och 
samma träslag kapas i samma mått och i stora kvantiteter. Det finns i nuläget ingen direkt 
gräns för när fallföretaget väljer att använda kedjekapningen eller inte eftersom att 
materialets dimensioner har en betydelse vid beslutet om processen ska användas. 
Kedjekapningsprocessens ungefärliga utnyttjandegrad är 50 procent och sågar ungefär 20 
procent av den totala materialåtgången. Materialet till kedjekapningen hämtas från lager 
utanför fabriken och lagras i mellanlager utanför fabriken om det inte går vidare direkt till 
inredning eller montering.  

5.2.2.7 Transport 

Automatiserade robotar och truckar används inom den interna transporten. Truckarna 
tillämpas främst vid leverans av virke från råvarulager till mellanlager, plywood från 
råvarulager till plywoodkapningsprocessen, material från råvarulager till 
kedjekapningsprocessen och levererar även i vissa fall färdigkapat material till mellanlager 
och sedan till nästkommande process. De automatiserade robotarna levererar endast 
råmaterial i form av virke till den manuella kapningsprocessen. Truckarna körs enbart av 
truckpersonal på förmiddagar då behovet är som störst. Detta innebär att om personalen 
inom monteringsprocessen behöver material på eftermiddagen som i sin tur kräver 
leverans av truck så får de själva sätta sig i trucken och hämta materialet.  

5.2.3 Informations- och materialflödet 

Karl Hedin emballage AB får dagliga order från kunder på trälådor som tas emot via 
ordermail och appliceras i affärssystemet där en order skapas. Ordern skickas sen vidare in 
i produktionssystemet där materialförsörjning och tillverkning planeras. Gentemot 
kunderna tillämpar fallföretaget halvårsprognoser på förväntad försäljning vilket även 
råvaruinköpen baseras på. Varje dag skickas order till leverantörer som levererar dagligen. 
Den huvudsakliga leverantören är AB Karl Hedins egna sågverk men externa leverantörer 
används också vid behov av virke som det egna sågverket inte kan tillverka. Dessa 
leverantörer väljs ut efter tillgång och beroende på vad som ska beställas. Vid 
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tillverkningen av unika produkter krävs noga planering över vilka material som används i 
syfte att generera så lite spill som möjligt.  

5.2.3.1 Informationsflödet 

Informationsflödet är integrerat genom hela fabriken. Varje process har tillgång till en 
dator där operatören kan ta del av produktionsplaneringen. Produktionssystemet finns i 
varje dator och visar vilka produkter som ska tillverkas, anvisningar för tillverkning, vilket 
material som ska användas och hur mycket. I produktionssystemet finns det även ritningar 
på hur den färdiga produkten ska se ut. Även i truckar är produktionssystemet integrerat, 
där finns information om vad och hur mycket som ska levereras till processerna. Montörer 
och maskinoperatörer kan även kommunicera med truckförare via komradio.  

5.2.3.2 Materialflödet 

Materialflödet i fallföretaget är komplext och kan gå flera olika vägar genom fabriken 
beroende på produkten som tillverkas. Den färdiga produkten kan innehålla material som 
passerat från sex till endast en process, med upp till åtta möjliga vägar genom fabriken. 
Den mest tidskrävande och komplexa produkten kan alltså innehålla material som gått 
genom alla processer (manuell kap, kedjekap, plywoodkap, inredning, montering, 
slutmontering) medan den minst avancerade produkten bara innehåller material som gått 
genom en process (montering). Efter varje kapningsprocess och inredningen uppstår 
mellanlager innan vidare transport till monteringen.  
 
När produkten är färdig transporteras den till färdigvarulagret och sedan vidare för 
leverans. I färdigvarulagret står produkterna inte längre än några dagar som mest. Färdiga 
produkter hämtas dagligen med lastbil och levereras till kund. Det är inte ovanligt att vissa 
produkter transporteras med andra lösningar då de kan vara upp till 20 meter långa.  

5.2.4 Arbetarnas roll i tillverkningsprocessen 

Fallföretagets anställda fabrikspersonal jobbar i två skift. Ett förmiddagsskift och ett 
eftermiddagsskift, båda skiften utgör 16 arbetstimmar. Arbetsmomenten varierar eftersom 
beläggningen är olika vid olika processer. Personalen byter även löpande arbetsuppgifter 
med undantag från vissa personer som jobbar till exempel vid en manuell kapningsstation 
hela tiden. När processer som inte utnyttjar sin fulla kapacitet inte är aktiva arbetar fler 
personer med monteringen eftersom den har högst beläggning. Personalen upplever till 
viss del stress inom monteringsprocessen, främst inom monteringsborden som hanterar de 
större emballagelådorna. Av den anledningen anser personalen att fler monteringsbord 
som kan hantera stora lådor hade varit fördelaktigt. Personalen kan till viss del vara med 
och påverka tillverkningsprocessen när fallföretaget själv gör ritningar på produkten. När 
kunden gör ritningar finns inget utrymme för personalen att påverka 
tillverkningsprocessen. 
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6. Analys 

I detta kapitel analyseras empirin och teorin tillsammans med bearbetningen av teori kring VSM. 
Först beskrivs fallföretagets informations- och materialflöden genom en nulägeskarta, därefter 
presenteras identifierade slöseriområden, förbättringsåtgärder, förslag på framtida layout och karta 
över det framtida tillståndet. 
 
Studiens syfte lyder: 
”Syftet är att utforma en modell för en utvecklad value stream mapping som visar hur företag med en 
kundorderstyrd strategi som kännetecknas av hög produktvariation i låga volymer kan använda value 
stream mapping för att effektivisera produktionen.” 
 
Frågeställningarna är följande: 
”Hur kan en modell för utvecklad VSM anpassad efter företag med en kundorderstyrd strategi med hög 
produktvariation och låga produktionsvolymer utformas?” 
”Finns ytterligare aspekter att beakta vid genomförandet av VSM inom produktioner med höga 
produktvariationer och låga produktionsvolymer?” 

6.1 Kartläggning av nuläget 

Fallföretagets informations- och materialflöden illustreras genom en nulägeskarta (figur 
11) som anpassades utifrån bearbetningen av teori kring VSM och fallföretagets 
produktion. Genom kartan tillsammans med produktionslayouten kan det konstateras att 
flödet av material är komplext och består av många korsande materialvägar samt 
mellanlager där slöseri kunde identifieras.  
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Figur 11. Nulägeskarta 
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6.2 Utformande av framtida tillstånd 

6.2.1 Identifierade slöseriområden 

Nedan presenteras identifierade slöseriområden som kunnat fastställas genom 
nulägeskartan och den nuvarande produtionskartan. 

6.2.1.1 Överproduktion, ojämnhet och lager 

Överproduktion är som tidigare nämnt den värsta formen av slöseri som kan leda till andra 
former av slöseri och förhindra effektivitet i produktionen. Om ett företag 
överproducerar betyder det att tillverkningen är större än kundens efterfrågan eller att 
tillverkningen sker snabbare eller tidigare än vad som krävs inför nästkommande process. 
(Petersson et al., 2009; Grubbström & Olhager, 1997; Tersine & Hummingbird, 1995; 
Carlson, 2014). 
 
Överproduktion visar sig i nuläget främst inom den manuella kapningsprocessen hos 
fallföretaget. Detta genom de stora mellanlagren som finns i produktionen, där de flesta 
produkter härstammar från den manuella kapningsprocessen. Fallföretaget utnyttjar i snitt 
cirka 66 procent av den totala kapaciteten inom den manuella kapningsprocessen, som 
Christopher (2011) förklarar som ineffektivt, men som Mattsson & Jonsson (2003) påstår 
är flexibelt för företag med kundorderanpassade strategier. Christophers (2011) påstående 
om att processer ska utnyttjas till 100 procent kan därför inte betraktas som lämpligt för 
fallföretaget, eftersom verksamhetens produktionsmiljö kräver flexibilitet. Fallföretagets 
nuvarande olika mellanlager har medfört flexibilitet i produktionen, men tar upp onödigt 
mycket yta upp i förhållande till fabrikslokalens storlek. Däremot menar Petersson et al. 
(2009) att företag som tillverkar efter kundorder också kan överproducera och säger att 
överproduktion ofta upptar onödigt mycket yta, vilket kan konstateras är fallet inom 
produktionen hos fallföretaget.  
 
Fallföretaget upplever i nuläget ojämnhet mellan tillverkningsprocesserna, som visar sig 
genom den ojämna beläggningen. Liker (2004) beskriver slöseri som en följd av mura, det 
vill säga ojämnhet. Detta skapas främst genom oregelbunden produktionsbeläggning eller 
efterfrågan och kan även bero på interna problem (Liker, 2004). Utifrån detta påstående 
kan det fastställas att fallföretagets produktion i nuläget är i obalans och producerar 
ojämnt. Den enda tillverkningsprocess som utnyttjar sin fulla kapacitet är 
monteringsprocessen. Dessutom finns det många mellanlager mellan de olika 
kapningsprocesserna och monteringen. Detta gör att monteringen kan uppfattas som en 
flaskhals, som anser Oskarsson et al. (2013) är en konsekvens av ojämn produktion. 
 
Fallföretaget har i nuläget väldigt många mellanlager som grundar sig i överproduktion, 
ojämnhet och flaskhalsar. Eftersom fallföretaget har för lite utrymme gör det dessa former 
av slöseri till de största inom produktionen och det finns därför ett starkt behov av att 
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minska ytorna för mellanlagren för att kunna använda dessa till mer värdeskapande 
aktiviteter. Detta kan enligt Oskarssons et al. (2013) teori genomföras med hjälp av 
balansering av produktionens processer, för att på så sätt även undvika flaskhalsar.  
 

6.2.1.2 Transport 

Som nämnts i teorin genererar inte transport något värde i grunden, en verksamhets 
interna transporter är således slöseri där användningen av truckar och övriga 
transportbanor inte medför en transportrationalisering utan enbart en rationalisering av 
själva transportarbetet. Fallföretaget tillämpar i nuläget interna transporter genom truckar 
och automatiserade robotar som följaktligen kan betraktas som slöseri. Truckarna förser 
alla tillverkningsprocesser (förutom de manuella kapsågarna) med material som hämtas i 
råvarulager eller mellanlager och kan efter tillverkningsprocessens slut transporteras 
tillbaka till samma lager eller placeras i något annat mellanlager beläget i eller utanför 
produktionslokalen. De automatiserade robotarna försörjer däremot enbart den manuella 
kapningsprocessen, där materialet hämtas i ett mellanlager. Framför allt 
trucktransporterna bidrar till slöseri eftersom produktionsflöden blir onödigt långa på 
detta tillvägagångssätt, vilket Olhager (2013) påstår leder till osäkra miljöer på 
arbetsplatsen och en ohållbar produktion, både ekonomiskt och miljömässigt. Fallföretaget 
tycks ha fokuserat på att hitta smarta transportlösningar istället för att eliminera behovet 
av transporter genom att korta ner produktionsflödena. Detta visar sig tydligast genom 
användningen av de automatiserade transportrobotarna som Petersson et al. (2009) anser 
vara en vanlig företeelse bland tillverkande företag. Således kan transportbehovet inom 
fallföretaget påstås vara ett symptom av något annat problem, såsom layouten. 
 
Jonsson & Mattsson (2011) menar att produktionslayouter måste utvärderas för att skapa 
en flexibel produktion. Fallföretagets nuvarande produktionslayout kännetecknas enligt 
Segerstedt (2008) som en funktionell verkstad, där funktioner är uppdelade på olika 
områden och där produkten transporteras runt mellan de olika tillverkningsprocesserna i 
fabriken. Denna fabrikslayout är flexibel men medför ofta långa transportvägar för 
produkten och längre ledtider, vilket Petersson et al. (2009) påstår är slöseri. Fallföretaget 
skulle därmed behöva utveckla produktionslayouten i avsikt att korta ner 
produktionsflöden och på så sätt minska transportbehovet. 

6.2.1.3 Onödiga rörelser och överbelastning av personal 

Rörelser som inte medför något värde kan betraktas som slöseri. Denna typ av slöseri 
inkluderas även av rörelser som kan vara skadliga ur ett ergonomiskt perspektiv och gör 
det därför viktigt att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en god arbetsmiljö 
(Petersson et al., 2009). Fallföretagets vanligaste interna transportlösning är som tidigare 
omnämnt trucken. Trucken körs däremot av truckpersonal enbart på förmiddagen vilket 
resulterar i att om personalen inom monteringsprocessen behöver material som behöver 
levereras av truck på eftermiddagen, så får de själva sätta sig i trucken och hämta det 
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material som behövs. Denna process kan alltså påstås vara ett slöseri, dels eftersom 
materialet är opraktiskt placerat, men även för att monteringspersonalen själva får hämta 
materialet vilket tar tid. Denna tid hade istället kunnat användas till monteringen om 
materialet hade varit bättre placerat. Då personalen tvingas hämta material utöver sina 
ordinarie arbetssysslor leder det även till en stressigare miljö inom monteringen, som 
också bekräftas av monteringspersonalen. Rörelse som en form av slöseri inom 
fallföretaget leder också till överbelastning (Muri) när personalen försätts i en stressig 
situation. 
 
Petersson et al. (2009) definierar överbelastning som mer arbete än vad kapaciteten 
tillåter. Genom överbelastning ansträngs människor och utrustning på ett ohållbart sätt 
som Liker (2004) menar kan medföra större risker för haverier, produktionsstopp och 
defekta produkter. Tidigare förklarades de största tillverkningsstationerna inom 
monteringsprocessen som flaskhalsar eftersom att det endast finns ett monteringsbord som 
hanterar större produkter både på längden och bredden och ett monteringsbord som 
hanterar långa emballageprodukter. Även personalen inom tillverkningsprocessen nämner 
dessa två monteringsbord som flaskhalsar. Således kan monteringsborden som hanterar de 
största lådorna betraktas som överbelastade. Olhager (2013) säger att produktion inte 
enbart omfattas av ekonomiska aspekter utan även av sociala och miljömässiga sidor där 
det finns ett samband mellan effektiv produktion och anställdas fysiska och psykiska hälsa. 
Det vore därför förmånligt för fallföretaget att anpassa ett produktionsflöde som främjar 
personalens hälsa för att uppnå en effektivare produktion, vilket i detta fall skulle kunna 
göras genom att minska den upplevda stressen inom monteringsprocessen. 

6.2.2 Förbättringsåtgärder 

Nedan presenteras förbättringsåtgärder som baserats på eliminering eller reducering av 
slöseri. 

6.2.2.1 Utveckling av värdeflöden 

Eftersom fallföretaget i nuläget upplever ojämnhet, överbelastning och slöseri i form av 
överproduktion, korsande materialflöden, onödiga rörelser och flaskhalsar så är företaget i 
behov av att utveckla sina värdeflöden. Värdeflöden kan förklaras ur ett logistiskt 
perspektiv där begreppet oftast rör sig om materialflöden genom olika 
tillverkningsmoment (Normann & Ramirez, 2003; Mattsson & Jonsson, 2003). Barney 
(1991) beskriver dessa materialflöden som värdeflöden och kan genom strategisk 
tillämpning ha inverkan på företags effektivitet. Fallföretaget måste därmed utveckla sina 
materialflöden i avsikt att uppnå konkurrensfördelar och förbättra produktionens 
effektivitet. 
 
Varje enskild process ska vara kopplad till slutkunden genom pull eller kontinuerligt flöde, 
där produktionen måste anpassas efter takttiden (Rother & Shook, 2005; Kimura & 
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Terada, 1981). Tillverkningsprocesser inom fallföretagets produktion måste således 
anpassas med hänsyn till operationstider och efterfrågan som i nuläget baseras på sex-
månaders prognoser. Fallföretaget upplever däremot en stor volatilitet i efterfrågan vilket 
försvårar produktionen. Det finns därför ett behov av att genomföra prognostisering med 
tätare mellanrum baserade på tidigare försäljning och inköpsmönster från fallföretagets 
kunder. Prognostiseringen skulle skapa bättre förutsättningar för en större vetskap kring 
kundernas behov, vilket Rother & Shook (2005) beskriver som grundläggande för 
effektivisering av produktionsflöden. Om fallföretaget exempelvis producerar en låda som 
kräver både manuellt kapad plywood och plankor, så anpassas dessa två processer efter den 
tidpunkt som monteringen förväntas börja. Det vill säga att processerna, som har olika 
operationstider, påbörjas olika tidpunkter för att bli klara ungefär samtidigt. Detta kan 
givetvis vara svårt för fallföretaget eftersom de hela tiden tillverkar olika emballagelådor 
mot kundorder, men med en utökad planering kan denna metod ändå bidra till förbättrade 
flöden och en större vetskap kring kundens efterfrågan.  
 
Rother & Shook (2005) hävdar att en handlingsplan måste utformas i syfte att underlätta 
förbättringen av värdeflödet. Det vore därför fördelaktigt för fallföretaget att 
sammanställa en projektgrupp som kontinuerligt arbetar med att utveckla värdeflödet, där 
företaget prioriterar och systematiskt angriper de mest aktuella problemen. Fallföretaget 
vet inte i nuläget om deras produktion är effektiv eller inte och skulle därför behöva lägga 
större resurser på att undersöka hur deras värdeflöde ser ut och på så sätt bli mer 
införstådda i vad som kan förbättras inom produktionen. Rother & Shook (2005) belyser 
även den viktiga innebörden av att kontinuerligt eliminera slöseri i värdeflöden, som 
Sörqvist (2013), Liker (2004) och Rother & Shook (2005) dessutom förklarar som en 
grundpelare inom Lean. 

Womack & Jones (1990) anser att ett lean-orienterat projektarbete till fördel kan 
användas vid förändringsarbete och nämner ledarskap, teamwork och kommunikation som 
essentiella vid dessa typer av projekt. Dessa tre aspekter skulle fallföretagets tidigare 
föreslagna projektgrupp kunna använda som riktlinjer vid arbetet med kartläggningen av 
värdeflöden, i syfte att effektivisera produktionen och minska behovet av resurser. Om de 
tre aspekterna generaliseras innebördsmässigt så består dessa av ett brett 
kommunikationsnätverk som främjar en känsla av teamwork och engagerar medarbetarna i 
projektgruppen (Womack & Jones, 1990). Osono et al. (2008) menar också att denna 
struktur genererar en bättre förståelse för vad som faktiskt skapar värde för kunder och 
återförsäljare. 

Vid lean-baserade projekt har även den mänskliga aspekten visat sig vara en kritisk punkt. 
Petersson et al. (2009) berättar att företag som kommit långt i lean-baserade arbeten låter 
medarbetaren som arbetar vid en viss process vara med och utveckla den själv. Således kan 
även fallföretagets personal som arbetar inom tillverkningsprocesserna integreras i 
projektgruppens arbete med effektiviseringen av värdeflöden. Det krävs då även ett 
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engagemang från produktionspersonalen som Meckel & Österblom (2000) påstår kan 
skapas genom KASAM. Däremot menar de anställda inom tillverkningsprocesserna att 
färdiga ritningar från kunder begränsar deras delaktighet inom processutveckling. Detta är 
en aspekt som är svår att lösa för fallföretaget eftersom denna produktion står för 70 
procent av fallföretagets inkommande order. Därför borde fallföretaget involvera sig i 
konstruktionen av kundens ritningar vid ett tidigare skede vilket skulle ge fallföretaget och 
dess anställda större delaktighet och kontroll över det interna värdeflödet.  

Fallföretaget kan tillämpa lean-principer vid arbetet med värdeflöden och se det som en 
ständig process och inte ett projekt med ett slutdatum Drews et al. (2016) förklarar att 
företag måste anpassa metoderna för sin egen organisation för att lyckas med sina mål. 
Fallföretaget måste med hänsyn till detta påstående utveckla ett systematiskt arbetssätt 
anpassat efter sin egen organisationsstruktur och värderingar, men som ändå i grunden är 
förankrat i ett lean-orienterat arbetssätt. Enligt Rother & Shook (2005) så hjälper en 
användning av lean-principer företag att kontinuerligt eliminera slöserier, minska 
storleken på mellanlager och utöka antalet kontinuerliga flöden, vilket fallföretaget är i 
behov av. 

Karl Hedin Emballage AB producerar i nuläget ojämnt. Ojämnhet beror däremot inte 
enbart på en överproduktion utan även på att monteringsprocessen i nuläget är en 
flaskhals. Det krävs därför fler monteringsstationer för att minska mellanlager i 
produktionen och därmed skapa förutsättningar för att korta ner ledtiden från kundorder 
till leverans. Ledtiden förklaras enligt Tersine & Hummingbird (1995) som en faktor för 
konkurrenskraft där eliminering av icke-värdeskapande aktiviteter gör att företag kan 
erbjuda ett högre kundvärde. Således kan en balansering av fallföretagets produktion 
generera kortare ledtider och därmed större konkurrenskraft. Balanseringen skulle då 
innebära ett utökande av monteringsstationer och ett jämnare utnyttjande av processers 
kapacitet. Men för att möjliggöra denna förbättringsåtgärd så behöver fallföretagets 
produktionslayout ses över och korrigeras. 

6.2.2.2  Korrigering av layout 

För att utveckla fallföretagets produktionslayout har riktlinjer från empiri, teori, och 
analys tagits fram. I nuläget är fallföretagets processer utspridda och kräver långa 
transportvägar och många mellanlager. För att minimera transporter, minska mellanlager 
och jämna ut beläggningen kan processer med liknande operationer placeras inom samma 
område (Matt, 2014). Vidare menar Matt (2014) att processerna kan placeras i ordning 
med produktionsstegen för att undvika korsande materialvägar och för att skapa ett mer 
naturligt flöde. Fallföretaget kan således sträva efter att skapa en flödesorganisation som 
enligt Oskarsson et al. (2013) bidrar till ett flödestänk med minimering av korsande 
materialvägar och minskade ledtider. En kortare ledtid bidrar även till en mindre 
kapitalbindning i form av PIA vilket Carlson (2014) påstår leder till ökad lönsamhet. Vid 
denna typ av layout kommer även produktionens hållbarhet förbättras då den bidrar till 
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kortare produktionsflöden, mindre transporter och på så sätt även en säkrare arbetsplats. 
Layouten kommer även sänka behovet av interna transporter som enligt Petersson et al. 
(2009) är en form av slöseri och icke-värdeskapande. Vidare måste fallföretaget minska 
mellanlager i produktionen för att minska kapitalbindningen, sänka ledtiden och få plats 
med fler värdeskapande aktiviteter. För att minska mellanlagret kan fallföretaget skapa en 
jämn kapacitet genom hela produktionen (Oskarsson et al., 2013). Den yta som frigörs vid 
minskningen av lager kan användas till fler monteringsbord och på så sätt försvinner 
flaskhalsen vid monteringen. När kapaciteten jämnas ut mellan processerna kan 
mellanlager ersättas av JIT- leveranser (Harrison, 1992). Om fallföretaget anpassar sina 
tillverkningsprocessers produktion efter när produkten i fråga efterfrågas kan produkten 
levereras direkt till nästkommande process. Således ställs inte produkten i något 
mellanlager vilket minskar behovet av mellanlager.   

I nuläget är utnyttjandegraden på alla 4 manuella kapningsprocesser ungefär 66 procent. 
Den manuella kapningsstationen som kan kapa snett har en utnyttjandegrad på 15 procent. 
Två manuella kapningsstationer har en utnyttjandegrad på 100 procent och den sista 50 
procent. Om fallföretaget tar bort den kapstation som har en utnyttjandegrad på 50 
procent skulle den beläggningen kunna övertas av den manuella kapningsstationen som har 
en utnyttjandegrad på 15 procent. Den kapningsstationen hade då haft en utnyttjandegrad 
på 65 procent. Eftersom enbart 15 procent av materialet kapas manuellt skulle inte fler 
monteringsbord överbelasta de manuella kaparna även om en tas bort.  
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6.2.3 Framtida produktionslayout och karta över framtida tillstånd 

En hypotetisk produktionslayout och VSM karta över det önskade tillståndet har 
sammanställts (figur 12,13). Layouten och VSM-kartan presenteras nedan och förklaras 
sedan genom åtgärder och förbättringar.  

 

 
 

Figur 12. Framtida produktionslayout 
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Figur 13. VSM-karta över framtida tillstånd 
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6.3.3 Åtgärder 

Ø Processer med liknande operationer flyttas till samma ställe.  
Ø En manuell kapstation som kapar raka snitt tas bort därför att den har en 

utnyttjandegrad på 50 procent.  
Ø Eftersom vinkelkapen har en utnyttjandegrad på 15 procent kommer den vid 

behov även användas till att ersätta den kapstation som tas bort, då den även kan 
kapa raka snitt.  

Ø Kedjekapningsprocessen och plywoodkapningsprocessen flyttas till området för 
manuell kapning. 

Ø Inredning flyttas till området för manuell kapning. 
Ø Monteringsbordet vid området för manuell kapning byter plats med inredningen.   
Ø Material till plywoodkapningsprocessen kan beställas ur samma lager som till den 

manuella kapningsprocessen och kan efter bearbetning lagras på samma ställe, 
vilket gör att två lager av obearbetat och bearbetat plywood försvinner. Lagringen 
av bearbetad plywood placeras istället i ML4. 

Ø Ett nytt monteringsbord kan placeras där plywoodkapningen var innan.  
Ø Ett långt monteringsbord kan placeras på platsen kedjekapningen stod.  

 

6.3.4 Förbättringar 

Ø Kapaciteten hos monteringen ökar vilket resulterar i en jämnare produktion. 
Ø Maskiner kan utnyttjas i större utsträckning då en kapstation tas bort och fler 

monteringsbord finns till förfogande. 
Ø När kapaciteten hos monteringen ökar minskar behovet av mellanlager. 
Ø Beläggningen och kapaciteten hos processerna jämnas ut, detta innebär att vissa 

mellanlager kan ersättas av JIT-leveranser.  
Ø Försörjning av plywood till plywoodkapningsprocessen automatiseras och kan efter 

bearbetning lagras tillsammans med resten av material.  
Ø Flödet blir mer linjärt och transportbehovet minskar.  
Ø Ledtider kortas ner när produktinen balanseras, vilket leder till mindre 

kapitalbindning, högre kundvärde och ökad lönsamhet. 
Ø Personalen kan lättare samarbeta när liknande processer placeras på samma ställe.  
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7. Diskussion 

Här diskuteras hur bearbetningen av teori kring VSM kan utvecklas ytterligare med. Detta med hjälp 
av andra aspekter som visat sig betydande genom analys av övrig teori kopplad till empiri för 
tillämpningen av VSM inom kundorderanpassade produktioner med hög produktvariation i låga 
volymer.  
  
VSMs huvudsakliga syfte har varit studiens övergripande utgångspunkt, vilket kan 
generaliseras till presentation av informations- och materialflöden och eliminering av 
slöseri. Fokuseringen på flödet ur ett kundvärdesperspektiv har visat sig central vid 
genomförandet och har därför legat som grund för studiens genomförande av en VSM 
anpassad efter kundorderanpassad produktion. Den ursprungliga tanken var att avgränsa 
studien till en traditionell VSMs tre första steg: Produktfamilj, kartläggning av nuläge och 
utformande av framtida tillstånd, vilka även studiens bearbetning av teori kring VSM 
anpassades efter. Dessa tre steg har däremot inte kunnat användas i enlighet fallföretagets 
produktion. Nedan följer en diskussion om hur bearbetningen har anpassats ytterligare 
efter de tre steg som är studiens ursprungliga avgränsning.  

7.1 Produktfamilj 

Det första steget inom VSM består av att välja ut och identifiera produktfamiljer, som 
används för att förankra framtida konstruktioner av produktflöden, därefter kan företag 
välja ut det produktionsflöde som är i störst behov av effektivisering (Braglia et al., 2006; 
Jiao et al., 2005; Rother & Shook, 2005). Detta var ett steg som studien var tvungen att 
bortse ifrån, eftersom att fallföretaget producerar emballagelådor med olika utformande. 
Produktionsflödena ser i stort sätt olika ut för varje produkt som tillverkas vilket har gjort 
att produktfamiljer inte har kunnat kartläggas. Istället undersöktes alla möjliga 
informations- och materialflöden vilket inte kan beskrivas som en specifik produktfamilj, 
kartläggningen av alla informations- och materialflöden lades därför in i nästkommande 
steg. 

7.2 Kartläggning av nuläge 

Detta steg kunde användas i enighet med bearbetningen av teori kring VSM där mätningar 
av tidsvariabler inte genomfördes och alla informations- och materialflöden kartlades 
istället för en specifik produktfamilj. Övriga aspekter som visat sig betydande inom detta 
steg är kartläggningen av arbetarens roll i flödet vilket teori kring VSM inte tar hänsyn till. 
Produktionspersonalens roll i flödet har visat sig ha en påverkan på informations- och 
materialflödet och bör alltså även inkluderas inom detta steg.  Inom detta steg 
sammanställdes även en processkarta som visar alla tillverkningsprocesser och hur de 
samspelar med varandra. Även detta sågs som en nödvändighet inom detta steg för att 
tydligare illustrera det komplexa materialflöde som fallföretaget präglas av. 
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Vid utformandet av kartan för nuläget användes standardsymboler som Rother & Shook 
(2005) tagit fram. Istället för Rother och Shooks (2005) rekommendationer om att 
använda papper och penna vid skapandet av kartan användes Microsoft Visio som Braglia et 
al. (2009) menar höjer noggrannheten.  

7.3 Utformande av framtida tillstånd 

Även detta steg kunde användas i enlighet med teori kring VSM. Slöseri kunde identifieras 
genom det tidigare steget tillsammans med processkartan över fallföretagets nuvarande 
produktion. En processkarta sammanställdes även inom detta steg som komplement till 
nulägeskartan för att praktiskt illustrera hur fallföretaget genom en korrigering av layouten 
kan eliminera eller reducera identifierade slöseriområden. Förutom teorin kring VSM 
inom detta steg fastställdes även täta prognostiseringar som en betydande aspekt. Detta 
eftersom att variationerna inom efterfrågan hos organisationer lika fallföretaget visat sig 
vara stora. 
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8. Slutsats 

Slutsatsen svarar på studiens syfte och frågeställningar med hjälp av en modell för utvecklad VSM 
anpassad efter kundorderstyrd produktion med hög produktvariation i låga volymer. Därefter 
behandlar kapitlet praktiska rekommendationer för dessa företag att sträva efter vid genomförandet av 
en utvecklad VSM. Slutligen presenteras studiens teoretiska bidrag och förslag till fortsatt forskning. 
 
Studiens syfte lyder: 
”Syftet är att utforma en modell för en utvecklad value stream mapping som visar hur företag med en 
kundorderstyrd strategi som kännetecknas av hög produktvariation i låga volymer kan använda value 
stream mapping för att effektivisera produktionen.” 
 
Frågeställningarna är följande: 
”Hur kan en modell för utvecklad VSM anpassad efter företag med en kundorderstyrd strategi med hög 
produktvariation och låga produktionsvolymer utformas?” 
”Finns ytterligare aspekter att beakta vid genomförandet av VSM inom produktioner med höga 
produktvariationer och låga produktionsvolymer?” 
 
Slutsatsen av denna studie är modellen för en utvecklad VSM som kan användas av företag 
med en kundorderstyrd strategi och som kännetecknas av hög produktvariation i låga 
volymer. Vidare kan modellen om en utvecklad VSM bekräftas som ett fördelaktigt 
verktyg vid produktionskartläggning och effektivisering av produktion genom identifiering 
av slöseri. Det första steget inom en traditionell VSM har uteslutits helt från modellen om 
en utvecklad VSM eftersom det inte är kompatibelt i en kundorderstyrd produktionsmiljö. 
De ytterligare aspekter som visat sig vara betydande utöver teori kring VSM är 
användandet av processkartor, kartläggningen av arbetarens roll i flödet, 
sammanställningen av en projektgrupp som ständigt arbetar med att utveckla värdeflöden 
och rekommendationen om en tät prognostisering. Hur ett kundorderstyrt företag som 
kännetecknas av hög produktvariation i låga volymer kan anpassa VSM för att effektivisera 
produktionen presenteras med hjälp av modellen på nästa sida (figur 14.) Modellen är 
hypotetisk och har inte blivit testad i praktiken.  
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Figur 14. Modell för utvecklad VSM 

8.1 Kartläggning av nuläget 

Eftersom ett företag med en kundorderstyrd strategi karaktäriseras av multipla 
informations- och materialflöden består första steget av att kartlägga alla möjliga 
informations- och materialflöden. Detta görs genom en utvecklad VSM karta där alla 
möjliga flöden visualiseras istället för ett flöde för en specifik produkt. Kartläggningen 
måste göras i verkliga situationer i fabriken där utövaren själv undersöker flöden genom 
observationer av produktionen och intervjuer med personalen. Fokus ligger på det fysiska 
flödet av information och material och behandlar inte tidsvariabler. För att förstå detta 
komplexa flöde kan även en processkarta målas upp som visar processernas placering i 
fabriken. VSM kartan av nuläget tillsammans med processkartan gör det möjligt för 
utövaren att se korsande material- och transportvägar i produktionen. När flödet är 
visuellt presenterat blir det även lättare att se vart icke-värdeskapande aktiviteter sker och 
slöseri skapas. Eftersom arbetarens roll i produktionen har konstaterats vara väsentlig för 
organisationens produktivitet och utveckling bör även dennes roll kartläggas för att 
identifiera slöseri inom mänskliga aspekter.  
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8.2 Utformande av framtida tillstånd 

När steg ett har genomförts och informations- och materialflöden visualiserats är nästa steg 
att skapa ett framtida tillstånd. Vid utformandet av det framtida tillståndet identifieras 
först icke-värdeskapande aktiviteter. Det framtida tillståndet genomförs på samma sätt 
som kartläggningen av nuläget men med fokus på elimineringen av de identifierade 
slöseriområdena. Även inom detta steg kan en processkarta upprättas som visar 
produktionens framtida layout. 

8.3 Projektgrupp 

För att underlätta förbättringar av värdeflöden kan en projektgrupp som kontinuerligt 
prioriterar och systematiskt angriper problem i produktionen sammanställas. När 
projektet har nått sitt slut fastställs nya mål och arbetet startar om igen. Projektgruppen 
kan till fördel tillämpa ett brett kommunikationsnätverk som främjar en känsla av 
teamwork och engagerar medarbetare i gruppen. Personal som arbetar inom 
produktionen ska integreras i förbättringsarbetet för att nå en större framgång vid 
utvecklingen av tillverkningsprocesser. För att motivera och engagera 
produktionspersonalen i förbättringsarbetet kan KASAM användas. Vidare ska 
projektgruppen se utvecklingen av värdeflöden som en ständig process där modellens två 
steg återupprepas och anpassas efter företagets egen organisationsstruktur och värderingar. 
 

8.4 Praktiska rekommendationer för en effektivare produktion 

 
Ø Kundorderstyrda företag måste sträva efter att skapa pull eller kontinuerligt flöde 

där processer producerar exakt vad kunden vill ha och vid rätt tidpunkt. Detta kan 
åstadkommas genom en jämn beläggning i alla processer.  

 
Ø Kundordestyrda företag kan med fördel sträva efter att skapa ett så linjärt flöde av 

material som möjligt genom att placera processer med liknande operationer på 
samma ställe och efter produktionsstegen.  

 
Ø Tillämpning av prognostisering på månadsbasis är att rekommendera för större 

kunskap gällande kundens efterfrågan. 
 

Ø Personalens roll i produktionsflödet måste inkluderas i arbetet med utveckling av 
värdeflöden. Arbetaren ska även vara delaktig i förbättringsarbetet, där motivation 
till delaktighet från de anställda kan uppnås genom KASAM. 

 
Ø Sammanställning av en lean-baserad projektgrupp som kontinuerligt arbetar med 

att eliminera slöseri och utveckla värdeflödet. 
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8.5 Teoretiskt bidrag 

Studiens huvudsakliga teoretiska bidrag är modellen för en utvecklad VSM som visar hur 
företag med en kundorderstyrd tillverkning som kännetecknas av hög produktvariation i 
låga volymer kan använda VSM som verktyg för produktionskartläggning och identifiering 
av slöseri. Ett annat teoretiskt bidrag är de identifierade bristerna inom VSM, där den 
största bristen visat sig vara avsaknaden av mänskliga aspekter inom värdeflödet. 
Arbetarens roll har som tidigare nämnts i slutsatsen, konstateras vara väsentlig för 
organisationers produktivitet och värdeflöde, vilket VSM inte tar hänsyn till. För att 
kompensera denna brist gav studien förslag på att sammanställa en lean-baserad 
projektgrupp vid genomförandet av VSM. I denna projektgrupp behandlas begreppen 
teamwork, kommunikation och engagemang som visat sig betydande för att dels göra VSM 
genomförandet snabbare och med färre resurser, men även för att inkludera processägare 
mer inom förbättringsarbetet. Studien har visat att företag som låter sina anställda vara 
med och utveckla tillverkningsprocesser lyckas bättre med förbättringsarbete. 
Projektgruppen som genomför en VSM får således bättre förutsättningar att lyckas 
förbättra produktionen om processägarna medverkar inom utvecklingen, detta kräver 
däremot ett engagemang från personalen, som studien visat kan åstadkommas genom 
KASAM. 
 
Ett annat teoretiskt bidrag är innebörden av att VSM kan anpassas till företag med andra 
produktionsmiljöer som verktyget ursprungligen inte är avsett för. VSM går i grunden ut 
på att mäta tidsvariabler som denna studie motsäger. Vid ett genomförande av en VSM i 
en kundorderanpassad organisation ska fokus istället ligga på verktygets övergripande syfte 
och värdeflöden ur ett kundvärdesperspektiv, vilket förefaller som en rekommendation till 
framtida forskning om VSM kan användas i företag med andra produktionsmiljöer.   

8.6 Fortsatt forskning 

För att validera modellen för utvecklad VSM skulle förslag till fortsatt forskning vara att 
testa och utvärdera den. I och med studiens avgränsning från det sista steget inom VSM 
skulle ytterligare förslag till vidare forskning kunna vara att undersöka hur en 
handlingsplan kan genomföras utifrån de två första stegen som tagits fram i denna studie. 
Ett ytterligare förslag till fortsatt forskning är att undersöka om VSM kan anpassas till fler 
produktionsmiljöer. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 - Exempel på VSM - Linjärt flöde 

 
 

(Rother & Shook, 2005) 
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10.2 Bilaga 2 - Exempel på VSM i en kundorderstyrd 
produktion 

 

 
(Matt, 2014) 
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10.3 Bilaga 3 – Intervjuformulär 

Inom vilka marknader agerar era kunder? 
Vilka typer av produkter tillverkar ni? 
Har ni identifierat några problemområden vid emballagetillverkningen? 
Hur många anställda har ni inom emballagetillverkningen? 
Har ni något standardiserat arbetssätt i avsikt att effektivisera produktionen? 
Har ni tillämpat några verktyg från lean produktion tidigare? 
Hur ser försörjningen av råvaror ut? 
Hur ser informationsflödet ut från kundorder till leverans? 
Tillämpar ni prognotisering vid beställning av material? 
Hur ser distributionen till kunderna ut? 
 

Finns det lådor som är standardiserade och återkommande? 
Sker all tillverkning mot kundorder? 
Hur har emballagetillverkningens historia ut? 
    -Produkter 
    -Produktion 
Hur skulle du beskriva er produktionsfom? 
Vilka processer innefattar produktionen av trälådor? 
Av det totala materialet, hur mycket köps in i färdiga längder respektive kapas av 
kedjekapen, manuella kapen och manuella kapen som kan kapa i vinkel? 
Kan vinkelkapen även kapa raka snitt? 
 

Vilken utnyttjandegrad har? 
• Manuella kapen som kan kapa i vinkel. 
• Resterande manuella kapar. 
• Kedjekapen. 
• Plywoodkapen. 
• Inredningen. 
• Monteringen. 

 
Kan man kapa rakt med vinkelsågen? 
Hur hanteras det automatiska råvarulagret? Fylls på vid behov eller direkt vid leverans? 
Vilka monteringsbord är flaskhalsar? 
Vad gör personalen när processer inte utnyttjas fullt ut? 
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10.4 Bilaga 4 – Intervjuformulär 

 
Upplever du monteringsprocessen som överbelastad 

• På vilket sätt? 
• Skulle det hjälpa med fler monteringsbord? 

När processer inte utnyttjas till 100 procent, vad gör arbetaren då? 
Skiftar ni arbetsmoment mellan varandra? 
Hämtar ni själva material när det behövs? 
Känner du att du kan vara med och påverka eller utveckla produktionens 
tillverkningsprocesser? 
 

 

 


