
1 

 

 

 

 

 

 

 

VÄRDEFLÖDESANALYS 

I SMÅ FÖRETAG 
- CASESTUDIE PÅ GLT-LASERSTANS 

 

 

Examensarbete 15hp 

 

 

 

Ghaida Ibrahim 

870410-0521 

tie07gim@student.hig.se 

2012-12-12 

 

Handledare: Matz Lenner 

Examinator: Roland Hellberg



2 

 

FÖRORD 

Detta examensarbete avslutar min kandidatutbildning vid Högskolan i Gävle. Arbetet har 

utförts under vårterminen 2012 och omfattar 15hp på C-nivå för kandidatexamen inom 

Industriell Ekonomi på Högskolan i Gävle. 

Jag vill passa på att tacka GLT Laserstans där examensarbetet har utförts. Vill framförallt 

tacka de anställda på företaget som har ställt upp och hjälpt till med information. Jag vill 

även tacka mina kontaktpersoner Tomas Karlsson och Gert Eskelund som har bidragit 

med insiktsfulla tankar samt vägledning. Utan deltagandet och engagemang från er sida 
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SAMMANFATTNING 

Lean Produktion är ett förhållningssätt med olika verktyg för att hitta lösningar på 

problem. Att utnyttja delar i detta på större och mindre produktionsenheter och 

avdelningar har inte gett de resultat man har strävat efter inom Lean. Av denna anledning 

utvecklades Value Stream Mapping (VSM) som kopplar samman dessa till ett av de 

första, enkla verktyg för framgångsrik förändring.  

Eftersom VSM är utvecklat i större företag, vill jag undersöka om denna metod går att 

använda i mindre organisationer. 

Syftet med detta arbete är att se om Value Stream Mapping (VSM) ger ett värde för 

mindre företag genom att använda metoden för en värdeflödesanalys och för att kunna 

identifiera orsaker till slöseri. 

Examensarbetet är utfört på företaget GLT Laserstans i Sandviken. GLT arbetar i 

huvudsak som en avancerad plåtlego-leverantör, men tar på sig uppdrag från design till 

färdig produkt. Deras specialitet är tunnplåtsbearbetning. Företaget upplever att de har för 

långa ledtider som de vill förkorta och passar därför bra för att testa VSM. 

En utförlig observation på produkten sitsplatta har genomförts. Tidsmätningar har gjorts 

under en vecka, detta för att kunna sammanställa genomloppstider. Dessa mätningar har 

utförts genom att närvara vid olika tidpunkter under dygnet. Det som använts vid 

mättillfällena är penna, papper samt tidtagarur.  

Processen börjar i att kartlägga nuläget. För ett framgångsrikt förbättringsarbete gäller det 

att först klargöra förutsättningar för en förändring, sedan kartlägga hur nuläget ser ut, hur 

ett önskvärt framtidsläge ser ut samt identifiera skillnader och hinder för att sedan 

klargöra hur företaget kan ta sig mellan de två. Detta arbetssätt har tillämpats i detta 

arbete. Efter att nuläget kartlagts och analyserats har ett framtidsläge planerats.  

GLT-Laserstans kan eliminera tidsslöseri, produktslöseri samt köbildning för att få 

kortare ledtider. Detta gör de genom att arbeta effektivt i produktionen, tillverka den 

mängd som beställs samt ha en person som jobbar mellan planeringsavdelningen och 

arbetarna på företaget för att minimera eventuella köbildningar samt planerar in ordrarna 

till stationerna så att produkten kommer till en ledig station. 

Efter att ha gjort detta arbete har jag kommit fram till att mindre företag kan dra nytta av 

att införa VSM. 
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ABSTRACT 

Lean Production is a way of working with different tools to find solutions of different 

problems in a production. Value Stream Mapping is a tool within Lean Production which 

was developed as a first easy tool for successful change.  

Since VSM is developed by large companies, I want to examine if this method can be 

used in smaller organizations. 

The purpose of this thesis is to see if the Value Stream Mapping (VSM) provides value 

for smaller organizations by using the method of a value stream analysis and to identify 

the causes of wastage. 

This thesis was made in cooperation with a company named GLT Laserstans in 

Sandviken, Sweden. GLT specialty is sheet metal processing. The company has 

experienced too long lead time which they want to shorten to gain a more effective 

production. An investigation has been made studying the production of one of their 

products called seat plate. Time measuring has been undertaken as a method due to 

compile throughput times for the seat plate. The tools used in the particular time study 

were pen, paper and stopwatch.  

The process starts in the mapping stage. For a successful improvement it is important to 

first clarify the conditions for a change, and then identify how current situation looks like, 

how a desirable future state looks like, and then identify differences and obstacles to 

clarify how the company can get between the two. This approach has been applied in this 

report. After mapped and analyzed the current state, a future state planned. 

GLT-Laserstans can eliminate time wastage, product wastage and queuing to get shorter 

lead times. They have to work efficiently in the production, manufacture the quantity 

ordered and have a person who works between the planning department and the workers 

of the company to minimize queues and schedules orders to the stations.  

I have found that smaller companies can benefit from the introduction of Value Stream 

Mapping.  
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1 INTRODUKTION 

I detta kapitel ges en introduktion till uppsatsens bakgrund. Vidare presenteras syfte, 

frågeställningar, avgränsningar i arbetet samt beskrivning på företaget som har studerats. 

1.1 INLEDNING 

Lean produktion är idag en vanlig förekommande term när det handlar om effektivisering 

samt kontinuerlig förbättring. Det är vanligt att implementera Lean produktion inom 

företag. Lean produktion implementeras bland annat inom tillverkande företag samt 

tjänsteföretag.  

Begreppet Lean produktion användes först av ingenjören Krafcik (1988) och därefter 

Womack et al, (1990). Lean produktion är en filosofi om hur man hanterar resurser. 

Leans syfte är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte 

skapar värde för slutkunden, ”mer värde för mindre arbete”.  

Lean Produktion är ett förhållningssätt med olika verktyg för att hitta lösningar. 

Att utnyttja delar i detta på större och mindre produktionsenheter och avdelningar har inte 

gett det resultat man har strävat efter inom Lean. Av denna anledning så utvecklades 

Value Stream Mapping (VSM) som kopplar samman dessa till ett av de första, enkla 

verktyg för framgångsrik förändring. Toyota production system (TPS) är utgångspunken 

och arbetet bygger på observationer av deras arbete skrivet av väl insatta personer skriver 

Rother och Shook, (2002). 

Eftersom VSM är utvecklat i större företag, är det intressant att se om tillämpningen av 

Value Stream Mapping (VSM) ger ett värde för mindre företag. 

Tidigare forskning är svag på detta område. Forskning har gjorts med fokus på VSM 

inom bland annat sjukvården, (Peng et al, 2012) (Schwarz et al, 2011) samt inom 

organisationer i tredje sektorn, (Paciarotti et al, 2011). 

  

 



8 

 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Rahani et al, (2012) skriver att användningen av VSM förbättrade tillvägagångssättet i 

Lean Produktion samt att det har avslöjat tydliga och dolda slöserier som har påverkat 

produktiviteten i produktionen. VSM tillämpas för att bedöma den förväntade effekten av 

en förändring i produktionsprocessen som resulterar i besparingar. 

Syftet med detta arbete är att se om Value Stream Mapping (VSM) ger ett värde för 

mindre företag genom att använda metoden för en värdeflödesanalys och för att kunna 

identifiera orsaker till slöseri.  

1. Vad ger metoden VSM för värde till ett mindre företag? 

2. Hur kan GLT-Laserstans förbättra sina ledtider genom VSM? 

 

1.3 FÖRETAGSBESKRIVNING 

För att få empiri till detta arbete har jag använt ett mindre verkstadsföretag som case. 

GLT Laserstans AB startades 2003 av Gert Eskelund, Lars-Erik Andersson och Tommy 

Lindgren. De är idag 29 medarbetare på företaget som ligger i Sandviken. GLT arbetar i 

huvudsak som en avancerad plåtlego-leverantör, men tar på sig uppdrag från design till 

färdig produkt. Tunnplåtsbearbetning är deras specialitet.  

GLTs utvecklingsinriktning går mot automatisering i laserstansning och kantpressning. 

GLT Laserstans upplever att deras ledtider i produktionen är långa och vill därför förkorta 

ledtiderna för att spara tid och pengar. Företaget har värderat att implementera Lean 

Produktion för att kunna följa upp var bristen är i produktionen och åtgärda detta. För att 

komma fram till en lösning önskas man att gå igenom hela flödet och gör en 

värdeflödesanalys. 

1.4 AVGRÄNSNING  

Jag avgränsade mig till att följa endast en produkt, detta för att hålla mig inom tidsramen 

som var 10 veckor. För att följa alla produkter på företaget krävs det mer tid. Produkten 

jag har valt att följa är sitsplatta. Jag har följt denna produkt genom hela 

produktionsflödet för att kunna identifiera om VSM ger ett bidrag och för var i flödet 

problemet med för långa ledtider finns. 
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2 METODBESKRIVNING  

I detta kapitel beskrivs metoderna som har använts i detta arbete. Hur datainsamlingen 

har gått till, arbetets validitet och reliabilitet samt vilken forskningsmetod som har 

använts i arbetet. 

För att kunna utföra detta arbete har jag tagit kontakt med ett mindre företag, GLT-

Laserstans. GLT har hjälpt mig med information och gett mig möjligheten att vara på 

plats och observera i produktionen för att kunna hitta svar på mina frågor. Jag samlade in 

data från företaget genom att följa en produkt. De observationer jag har gjort har gett mig 

möjligheten till att kunna göra en nulägesanalys. Med hjälp av ett tidtagarur, penna och 

papper har jag kunnat beräkna och följa produkten igenom hela flödet tills denna produkt 

var färdig för leverans. 

Processen börjar i att kartlägga nuläget. För ett framgångsrikt förbättringsarbete gäller det 

att först klargöra förutsättningar för en förändring, sedan kartlägga hur nuläget ser ut, hur 

ett önskvärt framtidsläge ser ut samt identifiera skillnader och hinder för att sedan 

klargöra hur företaget kan ta sig mellan de två. Detta arbetssätt har tillämpats i denna 

rapport. Efter att nuläget kartlagts och analyserats har ett framtidsläge planerats.  

 

2.1 KVALITATIVA OCH KVANTITATIVA FORSKNINGSMETODER 

Kvantitativa forskningsmetoder är de metoder som använder sig av numeriska mätningar 

och kvantifierbar data. De är förknippade med logisk positivism som är en filosofi som 

avser strävan att basera tänkandet på fakta. Metoderna förklarar fenomen genom att 

utveckla de logiska samt matematiska samband och modeller. Resultaten är i sin tur oftast 

lämpliga att presentera i statistiska sammanhang (Arbnor & Bjerke, 1994a). 

Kvalitativa forskningsmetoder är när forskningen istället baseras på icke kvantifierbar 

information. Datainsamlingen brukar ofta bedrivas genom intervjuer samt deltagande 

observationer för att få en nära anknytning till det studerade objektet. Informationen och 

data som tas fram i den här typen av studier är inte generaliserbar då forskningen 

vanligtvis inriktar sig på en djupare förståelse av specifika fall enligt (Arbnor & Bjerke, 

1994b). 



10 

 

Detta arbete bygger på kvalitativa forskningsmetoder för att samla in material till empirin. 

Material har samlats in genom observationer och intervjuer. 

 

2.2 RELIABILITET OCH VALIDITET 

En tillförlitlig forskning ger bra validitet och reliabilitet vilket leder till att 

forskningsresultat från detta arbete kan användas även av andra forskare i andra 

sammanhang.  

Reliabilitet och validitet har ett visst förhållande till varandra som ska beaktas (Davidson 

& Patel, 2003). Om en fråga saknar reliabilitet saknar den även validitet. Validitet innebär 

att det som ska undersökas överensstämmer med det som faktiskt undersöks. 

Under arbetets gång har tidsmätningar utförts, för att kunna sammanställa 

genomloppstider. Dessa mätningar har utförts av mig genom att jag har varit närvarande 

vid olika tidpunkter under dygnet. De verktyg som använts vid mättillfällena är penna, 

papper samt tidtagarur. 

Reliabilitet står för hur starkt och pålitligt det uppmätta resultatet är (länk: NE, 2012). Det 

innebär att ett mätinstrument ska ge stabila utslag. Om någon upprepar försöket vid ett 

annat tillfälle så ska försöket ge ett likadant resultat (Eriksson et al, 2011). 

 

2.3 DATAINSAMLING 

Regelbunden kontakt har hållits med företaget. Två personer som äger företaget har 

intervjuats. Vetenskapliga artiklar som stöder mitt arbete har sökts i databaser. Vidare har 

böcker om Lean Produktion studerats för att kunna förstå och veta viktigheten med att 

använda sig av Lean Produktion i ett företag. 

Datainsamling kan ske på många olika sätt och i sin tur bidra med olika typer av 

information. Här beskriver Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) två olika vägar; 

sekundär data där tillgänglig information utnyttjas samt primär data som innebär att själv 

samla in data som inte finns tillgängligt tidigare. 

2.3.1 PRIMÄR DATA 

Primärdata är när data samlas in för första gången genom insamlingsmetoder såsom 

intervjuer, frågeformulär samt observationer (Denscombe, 2000). För att samla in 

primärdata till examensarbetet så har främst intervjuer samt egna observationer gjorts. 

about:blank
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INTERVJUER  

Med hjälp av intervjuer och samtal med berörd personal i produktionen på GLT har 

information om nuläget framtagits. Enligt Denscombe (2000) finns det olika typer av 

intervjutekniker; strukturerade, ostrukturerade samt semistrukturerade intervjuer. Jag har 

använt semistrukturerade samt ostrukturerade intervjuer, då intervjuer har skett i samtal 

med personal på verkstaden och i ledningsgruppen. 

OBSERVATIONER 

Observationer är något man själv bör göra för att få mer information om de faktiska 

händelserna (Holme, Solvang, 1991). Enligt Holme och Solvang (1991) så finns det två 

typer av observationsforskning; systematisk observation samt deltagande observation. 

Den systematiska observationen förknippas med de kvantitativa data, då mätningar av 

händelser görs. Deltagande observation är att förstå arbetet och de dagliga situationerna. 

Systematiska observationer gjordes på produktionsflödet där produkter i arbete 

beräknades, mätning av takttid samt mätning av den faktiska tiden i arbete. 

2.3.2 SEKUNDÄR DATA 

Till skillnad från primär data är sekundär data en befintlig data som har samlats in av 

andra personer. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) skriver att sekundär data bör 

utnyttjas för att få en orientering av problemområdet. Litteraturstudier har använts som 

metod för att inbringa övergripande kunskaper i ämnet. Litteratursökningar har gjorts vid 

Högskolan i Gävle. Sökningar har även gjorts i databasen Google Scholar samt 

ScienceDirect för att leta fram vetenskapliga artiklar. De sökord som använts är 

”värdeflödesanalys”, ”lean production”, ”Value stream mapping” samt ”applying value 

stream mapping” och ”value stream mapping, industries” för att begränsa sökningen. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras den teoretiska bakgrunden till arbetet. Begreppet lean introduceras 

och Value Stream Mapping studeras som en del av lean. 

3.1 LEAN PRODUKTION 

Begreppet Lean produktion användes först av ingenjören Krafcik (1988) och därefter 

Womack et al, (1990).  

Enligt De Treville et al, (2006) är Lean produktion ett tillverkningssystem vars mål är att 

effektivisera flödet i produktionen och ständigt försöka minska resurserna, som till 

exempel direkt och indirekt arbetskraft, utrustning samt material. Lean produktion är 

inriktad på en kontinuerlig förbättringsprocess. Varje förbättring av flödet eller minskning 

av slöseri leder till nya mål.  

I Losoncis et al, (2010) forskning har de kritiska faktorerna för arbetarnas uppfattning om 

framgångsrikt genomförande av Lean identifierats. De kom fram till att tro, engagemang, 

arbetssätt och kommunikation har en betydande direkt inverkan på arbetarnas uppfattning 

om Leans framgång. Arbetssätt och kommunikation har också en indirekt inverkan 

genom engagemang och övertygelse. Det finns argument som talar emot implementering 

av Lean produktion i ett företag. Argumentet är att det leder till en ökning av repetitiva 

arbetsuppgifter och ökade krav på medarbetare. Detta kan i förlängningen leda till ett 

sämre arbetsklimat med stressade medarbetare som resultat. 

Jayaram et al, (2010) skriver om Toyotas production system (TPS) och menar att TPS har 

uppmärksammats av många företag, dock har få kunnat nå framgång i den nivå som 

Toyota har lyckats med. Anledningen till detta är att de flesta företag associerar Toyotas 

produktionssystem enbart med de verktyg som Toyota använder istället för att erkänna att 

det finns underliggande systematiska metoder och principer som förkroppsligar Toyotas 

produktionssystem. Jayaram (2010) tar även upp ”kanban” som är ett signalsystem för 

implementering av just-in-time (JIT) produktion. Kanban är en metod för att förenkla 

orderstyrningen. 

 

3.2 PRODUKTIONSFILOSOFI 

Kring andra världskriget fick massproduktion sitt stora genombrott. Produktionsfilosofin 

erbjöd det som behövdes mest på den tiden vilket var många produkter under en så kort 

tid som möjligt. Trots att marknaden idag förbrukar mycket produkter så har nya krav 
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tillkommit. Några exempel på detta är skräddarsydda lösningar, kundspecifika 

tillämpningsområden på produkter samt produktvariation skriver Oskarsson et al, (2006). 

De nya kundbehoven ställer hårda krav på en produktionsenhet att kunna variera sin 

produktflora. Det blir viktigt att snabbt kunna lansera nya produkter samt säkra 

försörjningen av dessa. Det ställs även ökade krav på kvalitet vilket inte bara innebär att 

produkten ska ha en längre hållbarhet utan även att den tillgängliggörs vid rätt tid och till 

rätt pris samt uppfyller kundens förväntningar (Oskarsson et al, 2006). 

För att kunna skapa lösningar till dessa problem så kan man arbeta med lagernivåer samt 

ledtider. Med en lägre lagernivå i väntan mellan olika stationer så fås det inte bara en 

kortare genomloppstid utan även ökad flexibilitet. Med en frigjord kapacitet så kan en 

verkstad genast ställa om och börja producera en ny produkt. 

Detta kräver korta serier och en bra kontakt med marknaden samt stabila processer och 

korta ställtider. Fabriken måste kunna ställa om sina maskiner snabbt men även veta att 

processen har en sådan kontroll att den inte havererar vid omställning. En av de viktigaste 

upptäckterna inom Lean Produktion är hur lager maskerar en produktionsenhets oförmåga 

att uppfylla ställda krav. Med höga lagernivåer så leder det till att en hög leveransservice 

samt lagertillgänglighet uppnås trots att fabriken inte fungerar optimalt. Detta kallas för 

”den japanska sjön” (Oskarsson et al, 2006). Med hjälp av detta kan företag fortsätta att 

arbeta med processer utan statistisk kontroll och med höga ställtider. De tappar sin 

betydelse när maskinerna ställs om vid få tillfällen vilket gör den delen ytterst liten i 

jämförelse med den totala andel producerande tid. 

 

3.2.1 LAGERSTYRANDE PRODUKTION/TRYCKANDE 

Tryckande tillverkning styrs helt mot lagernivå. Tryckprincipen innebär att logistiken 

planeras och genomförs med utgångspunkt i en uppskattning av den framtida 

händelseutvecklingen, d.v.s. prognoser. Detta styrs ofta med en planeringsenhet som 

lägger ut produkter som behövs i lagret i början av produktionskedjan. Fördelarna med 

denna typ av styrning är att enheterna kan arbeta relativt oberoende och att 

kapacitetsutnyttjandet blir högt. När första produktionsavsnittet tagit vid och producerat 

en order så skjuts den genast över till nästa avdelning oavsett om kapacitet eller 

tillgänglighet finns, då startas nästa order. Problemet uppstår dock i de mellanlager som 

kan bildas mellan stationerna. Genomloppstiden blir lång eftersom man har lager mellan 
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enheterna. Är genomloppstiden lång blir också kapitalbindningen hög (Oskarsson et al, 

2006).  

3.2.2 KUNDORDERSTYRD PRODUKTION/DRAGANDE 

I en kundorderproduktion så tillverkas produkterna utifrån kundefterfrågan. Företag 

strävar oftast efter nollnivå men den uppnås sällan. Det innebär för stora osäkerheter i 

försörjningskedjan samt att företagets leveransservice påverkas. Att övergå från 

tryckande till dragande produktion skulle vara en komplex uppgift att utföra och detta 

kräver omfattande planering. För att återkoppla till de brister som tryckande tillverkning 

skulle föra med sig så presenteras de nackdelar som uppstår utifall dragande tillverkning 

inte styrs rätt enligt följande: 

- Minskad lagertillgänglighet 

- Konkurrensnackdelar då stort behov uppstår och företaget inte hinner med att öka 

produktionen  

- Dålig resurs- och maskinutnyttjande (Oskarsson et al, 2006). 

3.2.3 SLÖSERI  

Något som inte skapar värde för kunden är slöseri. Vid granskning av en process kan det 

visa sig att slöseriet är betydligt större än de aktiviteter som är värdeskapande. Det är 

viktigt att förebygga som eliminera slöseri. Toyota har i sitt produktionssystem 

identifierat åtta typer av slöseri varav en tar upp personalens engagemang för att ständigt 

förbättra sin process. Företagsledningen blir mer av en stödfunktion till verksamheten 

som ger ökad kreativitet och erfarenhetsåterförening hos medarbetarna (Liker & Meier, 

2005). 

 Överproduktion – överproduktion är att tillverka mer än vad man behöver. 

 Väntan – relaterat till produktens flöde 

 Lager – lagra mer än nödvändigt 

 Rörelse – onödiga rörelser när merarbetarna utför sitt arbete 

 Omarbete – korrigeringar samt omarbete ger inte kunden något värde därför gäller det att 

göra rätt från början. 

 Överarbete – utföra mer arbete än vad kunden kräver. 

 Transporter – onödiga transporter inom arbetsplatsen. 
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 Medarbetarnas onyttjade kreativitet – en av grunderna i Lean är att ta tillvara på 

medarbetarnas kunskap (Blücher & Öjmertz, 2007). 

 

 

FIGUR 1:Exempel på slöseri enligt Lean Produktion (Länk:Ivf, 2012) 

 

3.2.4 JUST-IN-TIME 

Just-In-Time (JIT) bygger på att på att producera rätt artikel i rätt tidpunkt och kvantitet. 

Flödet blir förutsägbart om alla aktiviteter sker precis när de behövs vilket minskar 

behovet av att hålla stora lager med detaljer och gör det möjligt att agera snabbt om 

kundernas behov förändras. Detta skapar ett dragande produktionssystem som motsvarar 

de föränderliga marknadsbehoven. 

Principerna kan sammanfattas i; 

o Takt 

o Dragande system 

o Kontinuerligt flöde 

(Petersson et al, 2009). 

Takt är den produktionsvolym per tidsenhet som ska produceras i flödet. Takt kan även 

brytas ner i takttid som talar om efterfrågad frekvens. Principen med takt är att synliggöra 
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avvikelser. Om en produkt inte kommer ut när takttiden är slut är det ett tecken på att det 

finns slöseri i flödet. 

Dragande system kännetecknas av att produktionen startas när efterföljande process i 

flödet signalerar ett behov. Detta innebär att om en process i flödet stannar, signaleras 

inget behov till efterfrågande process och kommer inte att fortsätta att tillverka. Ett 

dragande produktionssystem tar hänsyn till eventuella störningar i processen samt det 

faktiska kundbehovet (Petersson et al, 2009). 

 

Kontinuerligt flöde innebär strävan efter att produkter och material ska vara i konstant 

rörelse. Målet med detta är att försöka få färre stopp och kortare väntetider. För att 

komma närmare ett kontinuerligt flöde bör strävan vara att åstadkomma korta avstånd 

mellan operatörerna, små buffertrar, små förpackningsenheter samt frekventa transporter 

(Petersson et al, 2009). 

3.3 LOGISTIKSYSTEMET I ETT FÖRETAG 

Om man ser det ur ett helhetsperspektiv så startar logistiksystemet vid råvaran och slutar 

hos slutkunden. Det viktigaste är att förstå att arbetet med logistik inom den egna 

verksamheten måste innefatta hela företaget.  

Logistiken är en viktig faktor när det handlar om att skapa konkurrenskraft samt 

lönsamhet i ett företag. Om man kan producera med ett bättre resursutnyttjande än sin 

konkurrent så frigörs kapital till att antingen sänka priset på produkterna eller bedriva mer 

produktutveckling. 

De huvudsakliga syftena inom logistiken är att sänka kostnader samt att uppnå eller 

bibehålla en hög leveransservice. Detta ger en kostnadseffektiv leveransservice 

(Oskarsson et al, 2006). 

Det finns dock en motsättning, de minskade kostnaderna fås ofta genom exempelvis 

minskade lager vilket påverkar tillgängligheten negativt om inte lagret är rättstyrt. Om det 

inträffar plötsliga problem i försörjningskedjan såsom material eller resursbrist, problem 

med transporter samt infrastruktur, så kan det påverka företaget negativt. Det som skulle 

ge mindre negativpåverkan är andra typer av nedgångar som till exempel 

konjunktursvackor. 

Om orderingången går ner så har de företag med låga lagernivåer och mindre kapital 

uppbundet lättare att klara sig i kris situationer. 
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Det handlar inte bara om att göra saker rätt utan även att göra rätt saker. Det har ingen 

som helst betydelse hur bra man utför en uppgift, löser ett problem eller tillverkar en 

produkt, finns inte behovet för lösningen eller produkten vid det tillfället så är det svårt 

att få betalt för den (Oskarsson et al, 2006) (Olhager, 2000). 

3.3.1 LOGISTIKRÖRET 

Det grundläggande i att gå från en dragande produktion till en tryckande eller från en 

funktionsorienterad till en flödesorienterad organisation är att överse hela 

produktionskedjan med fokus på några nyckelfaktorer. Dessa är till exempel 

genomloppstid och kapacitet. Detta byggs upp genom att varje ingående funktion eller 

process illustreras med ett rör. 

Om man utgår ifrån ett företag som består av tre delar; materialförsörjning, produktion 

samt distribution, där det finns lager mellan varje del av dessa tre delarna, för att 

poängtera att det är flödet av produkter som fokuseras kan företaget beskrivas som ett rör 

där längden på röret är produktens genomloppstid och dess diameter bestäms av 

produktionens kapacitet. (Oskarsson et al, 2006) 

FIGUR 2: Logistikrör (Oskarsson et al, 2006) 

 

Utifrån logistikens generella målsättning att skapa en hög leveransservice samt låga 

kostnader så är det tre aspekter som är viktiga: 

1. Att dimensionera rörets totala kapacitet utifrån kundernas behov. 

2. Skapa ett rör med jämn kapacitet - lika mycket kapacitet i hela röret. 

3. Skapa en kort genomloppstid - kort rör 
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3.3.2 FUNKTIONSORIENTERAT FÖRETAG 

 

Ett funktionsorienterat företag utgår ifrån företagets uppbyggnad, fungerande, agerande 

samt kommunicering internt, detta varierar med branschen, grafisk placering, produkt 

samt storlek. De två huvudtyper som finns av intern uppbyggnad inom logistiken är 

funktions- samt flödesorienterade företag. Flödesorienterade företag förekommer inte lika 

ofta som funktionsorienterade företag men det finns fler och fler företag som strävar efter 

det. 

Ett funktionsorienterat företag (funktionell organisation) följer ett traditionellt arbetssätt 

där varje avdelning/funktion arbetar separat från avdelningar före samt efter dem i 

produktionsleden. Detta resulterar till att varje avdelning optimerar sin egen verksamhet 

och producerar inkommande material efter egna premisser ut till nästa. 

Det tas inte hänsyn till behov nedströms i kedjan utan man tillämpar filosofin ”tryck och 

lagra” (Oskarsson et al, 2006). 

 

 

FIGUR 3: Exempel på funktionsorienterat företag, (Oskarsson et al, 2006) 

Suboptimeringen leder till mellanlagring som illustreras med trianglar. Detta arbetssätt 

leder till ett högt resursutnyttjande i form av personal samt maskiner.  

För att en sådan organisation skall kunna styras så krävs både administrativ och 

ekonomisk styrning. Att ha ett planeringssystem hjälper stationerna med information. 

Syftet med det är att se till att kunden får sin produkt i tid. 

Den ekonomiska styrningen sker på avdelningsbasis. Varje avdelning fungerar som ett 

eget företag. Detta leder till en ökad konkurrens samt minskad kommunikation mellan 

olika avdelningar och funktioner (Oskarsson et al, 2006). 
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3.3.3 FLÖDESORIENTERAT FÖRETAG 

Personalen arbetar från olika avdelningar tillsammans med flödet till en speciell produkt 

eller kund i ett flödesorienterat företag. Detta sker via produktionslinjer samt via 

flödesgrupper. Det blir att man som företag optimerar flöden istället för enskilda 

processer eller funktioner. Om styrningen är rätt så har de ofta hög kundservice samt låga 

kostnader. Detta synliggör slutkunden genom att flera arbetar med flödet av en och 

samma produkt eller tjänst till en kund. Detta arbetssätt blir lättare för företag med låga 

volymer, korta serier samt en ganska liten produktvariation. Det ställer mycket större krav 

på produktionstekniskt arbete i att få samtliga avsnitts produktionstakt att vara jämförbar 

(Rother & Shook, 2002). 

 

FIGUR 4: Flödesorienterat företag. Här består avdelningarna av ett gemensamt flöde. 

(Oskarsson et al, 2006) 

 

3.4 LEDTID OCH LAGERNIVÅER SOM KONKURRENSMEDEL 

Företag har uppnått en hög tillgänglighet samt kort leveranstid med höga lagernivåer. 

Med kraven man har idag på kundanpassning samt flexibilitet så har denna filosofi blivit 

alltmer svår att motivera. 

Lager belastar företag mer och mer samtidigt som företag som till exempel Toyota och 

Scania har uppnått stora konkurrensfördelar genom att arbeta ned lagernivåer samt 

ledtider. Detta leder till att många företag idag tvingas att gå denna väg för att kunna slåss 

på marknaden med de konkurrensfördelar som resurssnål produktion skapar. (Oskarsson 

et al, 2006) (Olhager, 2000). 

3.4.1 KONKURRENSMEDEL OCH NYCKELTAL 

Lagertillgängligheten är den andel varor som kan skickas direkt vid beställning av 

kunden. Trenden som går mot att lagerföra betydligt mindre antal varor har introducerat 

nya nyckeltal. Idag mäts till exempel leveranspålitligheten och andra nyckeltal så som 

Time To Consumer (TTC) och Time To Market (TTM).  
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Med TTC så mäter man hur snabbt en vara kan nå till kunden vilket fortfarande kan 

uppnås i en tryckande verksamhet om kunden inte beställer en skräddarsydd lösning. 

TTM är ett nyckeltal som beskriver hur snabbt företaget kan lansera en ny produkt, alltså 

tillgängliggör den för en efterfrågande marknad från tidpunkten då behovet för den nya 

produkten uppstår. Dessa företag som har en kort TTC är mycket bättre än sina 

konkurrenter på att leverera produkter samt tjänster medan ett företag med kort TTM är 

snabbare på att utveckla samt lansera nya produkter och tjänster. Dessa bör inte utesluta 

varandra utan företag bör sträva mot att höja båda samtidigt som en lagertillgänglighet, 

eller servicenivå, uppnås eller bibehålls (Oskarsson et al, 2006) (Olhager, 2000). 

  

3.5 VSM, VALUE STREAM MAPPING 

Lean Produktion är ett förhållningssätt med olika verktyg för att hitta lösningar. Att 

utnyttja delar i detta på större och mindre produktionsenheter och avdelningar har inte 

gett det resultat man har strävat efter inom Lean. Av denna anledning så utvecklades 

VSM som kopplar samman dessa till ett av de första, enkla verktyg för framgångsrik 

förändring. Toyota production system (TPS) är utgångspunken och arbetet bygger på 

observationer av deras arbete skrivet av väl insatta personer skriver Rother & Shook, 

(2002). 

Metoden är utformad för att vara enkel, snabb samt övergripande både i utförande och 

utseende. Man kan identifiera flaskhalsar och punkter för förbättringar som sedan 

fokuseras i en mer ingående utredning genom en översiktsbild över den egna 

verksamheten. Det är viktigt att alltid ha helhetsperspektiv. (Abdulmalek et al, 2007 och 

Rahani et al, 2012) 

 

3.5.1 VÄRDEFLÖDEN 

”Alltid när det finns en produkt för en kund finns det även ett värdeflöde. Utmaningen 

ligger i att kunna se detta flöde”/ Rother och Shook, (2002.) 

Värdeflöde beskrivs som alla de aktiviteter som behöver genomföras för att en vara eller 

tjänst ska produceras. Det stora värdeflödet innefattar alla företag eller organisationer 

som är inblandade i alla led men oftast börjar arbetet med en kartläggning av värdeflödet i 

den egna verksamheten. Den kända metoden kallas för värdeflödesanalys eller Value 

Steam Mapping. 
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Värdeflöde handlar om samtliga ingående aktiviteter som är nödvändiga för att förbättra 

en produkt. VSM var tänkt att kunna undersöka, kartlägga, förbättra samt utvärdera det 

värdeflöde som finns från leverantör genom fabriken till kund istället för att optimera 

enskilda processer (Länk: LeanOnline, 2012). 

 

 

FIGUR 5: Schemabild över stegen i en värdeflödesanalys, (Rother och Shook, 2002) 

3.5.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET 

Det är betydligt stora skillnader mellan VSM och andra verktyg, främst i att processen 

bara kräver papper och penna. Man kartlägger under en kort tid genom att gå igenom hela 

fabriken och studerar flödet. Det är en simpel analysmetod som inte ställer onödiga krav 

på den information som man använder (Rother & Shook, 2002).  

3.5.3 KARTLÄGGA NULÄGET 

Processen börjar i att kartlägga nuläget. För ett framgångsrikt förbättringsarbete så gäller 

det att först klargöra förutsättningar för en förändring, sedan kartlägga hur nuläget ser ut, 

hur ett önskvärt framtidsläge ser ut samt identifiera skillnader och hinder för att sedan 

klargöra hur företaget kan ta sig mellan de två. En person bör utses för att kartlägga hela 
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flödet. För att förstå helheten och få bort ett funktionstänkande samt hur ett flöde hänger 

ihop i den egna fabriken, så kan inte olika personer kartlägga olika delar separat. Om 

möjligt så bör kartläggandet baseras på data som insamlas i samband med projektet. Detta 

för att fastställa reliabiliteten (Rother & Shook, 2002). 

3.5.4 KARTLÄGGA FRAMTIDSLÄGET 

Efter att nuläget kartlagts och analyserats så ska ett framtidsläge planeras. Teorin talar för 

ett idealt läge där alla ingående processer integreras, lagernivåer minskas eller elimineras. 

Modellen ställer krav på företags och branschanpassning. För en ökad genomförbarhet i 

de förslag som presenteras i rapporten så föreslås sådana förändringar som inte riskerar 

att haverera verksamheten. 

Det viktigaste är att göra denna karläggning så noggrant som möjligt. Det uppnås sällan 

önskvärda resultat utan att veta vad företaget strävar mot (Rother, 2010). 

 

3.6 TIDIGARE FORSKNING OM VALUE STREAM MAPPING 

Rahani et al, (2012) har gjort en studie som går ut på att identifiera den potentiella 

fördelen av att genomföra Lean och utveckla en värdeflödeskarta på framtidaläget. 

Teamet som arbetade med detta fokuserade sig på tre tillverkningstekniker inom Lean 

som utjämnar produktionen genom att minimera pågående arbete i process, förbättra 

takttid samt minimera hanteringen för att eliminera eller minska hanteringstiden. Rahani 

et al, (2012) säger att användningen av VSM förbättrade tillvägagångssättet i Lean 

Produktion samt att det har avslöjat tydliga och dolda slöserier som har påverkat 

produktiviteten i produktionen. Den mesta tiden som produkten tillbringar i 

produktionssystemet är vanligtvis väntetiden och icke-mervärde. Kvalitativa uppgifter 

visar att många av Lean verktyg har en förväntad effekt relaterad till minskning av denna 

väntetid. VSM tillämpas för att bedöma den förväntade effekten av en förändring i 

produktionsprocessen som resulterade i besparingar och i viss mån var en positiv syn på 

det faktum att det fanns stora skillnader mellan det standardiserade arbetet och det 

verkliga arbetet. Detta innebär att arbetarna inte följde monteringsstandarder strikt vilket 

kan vara en viktig drivkraft i ständiga förbättringars hållbarhet på fabriksgolvet (Rahani 

et al, 2012). 

Enligt De Bucourt et al, (2010) leder inte kartläggningen enbart till en bättre processer 

utan även till ett samförstånd som möjliggör och förstärker genomförandet. VSM kan 
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obevekligt avslöja hur en aktuell process faktiskt fungerar och presterar. Denna kunskap 

kan användas för att utveckla en mer effektiv framtidaläge i VSM ekonomiskt. 

Paciarotti et al, (2011) gjorde en analys av utvecklingen av icke-vinstdrivande 

organisationer som belyser viktiga frågor som rör effektivitet och strategiska kapacitet av 

många organisationer. Denna studie av Paciarotti et al, (2011) fokuserar på tillämpningen 

av VSM för att omorganisera praktiktjänsten i en av Italiens viktigaste tredje sektors 

organisationer. Allison och Kayes (Allison och Kaye, 2005) modell valdes av Paciarotti 

et al, (2011) eftersom den är konstruerad speciellt för icke-vinstdrivande organisationer. 

Denna modell innehåller alla de grundläggande element i den rationella processen som 

kännetecknas av enkel och linjär prestanda (Antoldi, 2003). Genomförandet av Allison 

och Kaye modell ger en strategi som är specifik för ideella organisationer. Modellen 

består av: Förberedelser, mission och vision, miljöbedömning, avtal om prioriteringar, 

strategisk planering, genomförandet av strategin samt övervakning och kontroll. 

Paciarotti et al, (2011) skriver även att VSM verktyg identifierade de kritiska punkterna i 

värdeflödeskedjan och föreslog åtgärder för att stödja utvecklingen av arbetet. Framtida 

förbättringar som till exempel införande av särskilt utformade program kan ställas för att 

ändra design, teknik samt material. Experimentet som utfördes visar vikten av disciplin 

hos företagsledningen, för att hjälpa organisationer i tredje sektorn att arbeta effektivt 

samtidigt som man respekterar sina mål. Toyota principer och filosofi har visat sig vara 

helt tillämplig på tredje sektorn, vilket visar flexibilitet samt anpassningsförmåga av 

dessa verktyg och stödja deras användning inom detta område. Paciarottis et al, (2011) 

forskning syftar också till att vara början på en god cirkel av gradvis och kontinuerligt 

arbete med att förbättra praktiktjänsten. 

En annan studie gjord av Peng et al, (2012) har som syfte att presentera forskning för att 

förbättra operationssalen på ett sjukhus för att minska patientens väntetid samt öka 

resursutnyttjandet. Value Stream Mapping användes för att representera hela 

operationsalens process och patientflöde för att identifiera problem. För att undersöka 

uppgifter om patientens tid på sjukhuset i samband med de tillgängliga resurserna har 

mätningen gjorts från patientens ankomst till att patienten skrivs ut. I denna forskning 

integreras VSM och ABS modellering (Agent-based simulation) för att optimera driften i 

operationsrummet. ABS modelleringen bygger på de specifika omständigheterna, 

processer samt människans beslutsbeteende av eller på sjukhuset. De erhållna resultaten 

visade att modellen kan simulera en rad alternativa scenarier för att identifiera flaskhalsar 

i patientens flöde och undersöka möjliga lösningar. 
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Schwarz et al, (2011) gjorde en studie vars syfte var att förbättra operationssalens 

kapacitetsutnyttjande genom reduktion av förändring och genomloppstid per patient. 

Kirurgiska ingrepp står för upp till 50 % av en kliniks totala budget. Av denna anledning 

måste lösningar för optimalt utnyttjande av den tillgängliga operationsalens kapacitet 

identifieras för att öka antalet operationer. Om leans verktyg, värdelfödesanalys samt 

optimerad värdeflödesdesign (VSM) används, bör dessa förväntningar uppfyllas. VSM är 

enligt Schwarz et al, (2011) en anordning som kartlägger aktiviteter i en process och 

identifierar värdeskapande bidrag till slutresultatet. Icke-värdeskapande delar betraktas 

som slöseri och kommer att avskaffas, medan värdeskapande aktiviteter redovisas av de 

processerna i framtiden. Målet med VSM är att stärka produceringsprocesser med hjälp 

av värdeskapande aktiviteter. Genomströmningstiden bestämmer VSM och kännetecknas 

av fyra tiden komponenter: väntetid, transport, drift och underhållningstid (flöde). 

Eftersom VSM är utvecklat i större företag, är det intressant att se om tillämpningen av 

Value Stream Mapping (VSM) ger ett värde för mindre företag. 

Tidigare forskning är svag på detta område. Forskning har gjorts med fokus på VSM 

inom bland annat sjukvården, (Peng et al, 2012) (Schwarz et al, 2011) samt inom 

organisationer i tredje sektorn, (Paciarotti et al, 2011).  
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4 EMPIRI 

I detta kapitel beskrivs en utförlig nulägesanalys av produktionsflödet. 

4.1 NULÄGESANALYS 

Informationen i detta arbete har tagits fram genom observationer och intervjuer på 

företaget. En utförlig nulägesanalys av produktionsflödet har utförts och presenteras 

nedan. 

4.1.1 PRODUKTEN SITSPLATTA TILL PERMOBIL AB 

En sitsplatta för en Permobil tillverkas efter order av kunden. Efter att GLT får in en 

order om ett x antal sitsplattor så går dessa plattor igenom ett flöde på företaget innan de 

åker vidare till kunden. Det är en tunnplåtsskiva som bockas, formas och böjs enligt 

ritningarna för hur en sitsplatta ska se ut. Permobil AB är ett av de företag som GLT har 

ett samarbete med. Permobil AB brukar beställa produkter från GLT veckovis. Permobil 

AB har beställt sitsplattor från GLT, de övriga delarna för att montera en permobil 

beställer de från andra företag. För att kunna tillverka en sitsplatta så måste produkten 

passera olika stationer som beskrivs nedan. 

 

FIGUR 6: Sitsplatta – GLT Laserstans 
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4.1.1.1 LASER 

Ordern som har kommit in är på 80st sitsplattor men GLT valde att skära 82st sitsplattor 

ifall något skulle gå fel i någon station. På lasern skär de plåtskivor i en viss storlek för att 

senare forma och göra till sitsplatta.  Den beräknade tiden för denna produkt är 1.25h och 

den faktiska tiden blev 1.88h. Takttiden är 57.7sek/st, alltså tar det 4616sek (ca1.17h) för 

80st sitsplattor. För att beräkna takttiden, utgår man från den totala effektiva arbetstiden 

under ett skift. Man tar bort tiden för avbrott, möten samt städning. Sedan dividerar man 

den totala arbetstiden med antal produkter för att få ut takttiden för en produkt.  

(57.7 sek/st * 80st = 4616 sek) 

4.1.1.2 FÖRSÄNKNING 

Jobbas endast 1 skift. Det är 81st st sitsplattor som ska försänkas. Försänkning är när de 

justerar de hålen på plåtskivan som skruven ska sitta i. De slipar ner det och gör 

skruvhålen till små gropar. Den beräknade tiden är 2.30h och den tid det tog för företaget 

är 2h. Takttiden är 39,6sek/st, alltså borde den totala effektiva arbetstiden på 80st 

sitsplattor vara 3168sek (52.48min). 

(39,6 sek/st * 80st = 3168sek) 

4.1.1.3 BOCKNING 

På bockningen anlände 80st sitsplattor då 2st förstördes i de föregående två stationer. 

Det finns 4 olika bockningsmaskiner på företaget beroende på vad det är för typ av plåt, 

storlek och produkt som ska bockas så bestäms det vilken bockningsmaskin varan ska gå 

till. På bockningsstationen böjs plåtskivan till den form den ska ha. Man bockar då 1 

plåtskiva åt gången. Det är bara 1 skift på bockning. Den beräknade tiden för denna 

produkt är 2.20h och den faktiska tiden är 2h. Takttiden för denna produkt är 29.5sek/st, 

alltså är den totala effektiva arbetstiden 2360 sek (39.20min) att bocka 80st. 

(29.5 sek/st * 80st = 2360 sek) 

4.1.1.4 FÖRSÄNKNING, IGEN 

Sitsplattorna skickas tillbaka till försänkning för ytterligare en behandling. Den beräknade 

tiden för försänkningen är 3,3h och den faktiska tiden är 2.6h. Takttiden är 51,34sek/st. 
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Detta innebär att den totala effektiva arbetstiden är 4 107,2 sek (1.08h) att försänka 80st 

sitsplattor. 

(51,34 sek/st * 80st = 4107,2sek) 

4.1.1.5 TRUMLING 

När det var dags för trumling fick produkten stå i kö i 1,30h innan det var dags. Det var 

alltså en annan produkt som var inne på trumling vilket var orsaken till denna kötid. 

Trumling är en maskin för avgradning och polering. På trumlingsstationen så körs 

maskinen med 20st sitsplattor åt gången. Varje gång så körs maskinen i 1h, det innebär att 

man var tvungen att köra maskinen 4gånger för att bli klar med 80st sitsplattor. Tiden för 

denna process blev 4h och kan inte förändras.  

4.1.1.6 GÄNGNING 

Den beräknade tiden för gängning är 0.9h (54min). Detta innebär att takttiden ligger på 

40.5sek/st. Den faktiska tiden på 80st sitsplattor är 54min.  

4.1.1.7 YTBEHANDLING 

Produkten skickas till ett annat företag för ytbehandling. När ytbehandlingen är klar så 

skickas produkten tillbaka till GLT som i sin tur levererar till kunden. Denna produkt 

skickades på ytbehandling fredagen den 10e augusti och var klar och levererades tillbaka 

till GLT onsdagen den 15e augusti. 

4.1.1.8 LAGER 

När produkten kommer tillbaka från ytbehandlingen så brukar de stå i lager beroende på 

när kunden vill ha varan levererad. Om produkterna är klara i tid brukar de skickas direkt 

till kunden annars brukar produkterna vara kvar på GLTs lager tills det är dags för 

leverans. Samma företag brukar beställa olika delar från GLT, detta är också avgörande 

till varför produkten får stå på lager några dagar extra i väntan på de andra produkterna 

som ska levereras samtidigt. I det här fallet så var ytbehandlingen klar den 15e augusti 

och produkterna levererades tillbaka till GLT. På torsdagen den 16e så skickades 

produkterna vidare till kunden. Den beräknade genomloppstiden för denna produkt var 10 

dagar men blev klar på endast 7 dagar och levererades till kund några dagar för tidigt. 
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4.2 PRODUKTIONSPLANERING, MONITOR 

Materialflödet samt avdelningarnas beläggning i fabriken styrs av en 

planeringsavdelning.  

Planeringsavdelningen gör en produktionsplanering på både beställningar och 

prognosbaserade produkter. Företaget GLT använder sig av programmet Monitor. 

Monitor är ett affärssystem som består av ett antal olika moduler som täcker de olika 

aktiviteterna som förekommer i tillverkande företag. Monitor ger kontroll över hela 

verksamheten. 

Dessa moduler är; tillverkning, inköp, försäljning, systemvård, lager, 

verkstadsinformation, redovisning samt egna rapporter. Planeringsavdelningen lägger in 

order och prognosbaserade beställningar i programmet Monitor och markerar produkten 

som ”Prio 1” om produkten måste prioriteras. Arbetarna på fabriken följer i sin tur 

Monitor där det står vilken produkt de ska jobba med först. På så sätt prioriteras rätt 

produkt. Ibland förekommer ändringar, då lägger planeringsavdelningen in ändringen på 

Monitor så att arbetarna på fabriken lätt kan se vad som har ändrats och vad de ska ta för 

steg härnäst (GLT, 2012). 
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5 ANALYS AV FLÖDET OCH INSAMLAD DATA  

I detta kapitel presenteras och sammanställs de siffror och information som har insamlats 

i projektet. Arbetsmetodiken som detta projekt följer bygger på användandet av VSM  

(Value Stream Mapping).  

 

5.1 VALUE STREAM MAPPING (VSM), NULÄGE 

Data för VSM som beskrivs i nuläget har sammanställts med intervjuer och insamlande 

data med hjälp av observationer på företaget. 

I teorin handlar det mest om att man själv samlar in all information för att undvika 

felaktiga siffror som kan baseras på specifika fall. 

Det finns en beräknad tid för varje produkt att passera flödet på. I vissa fall stämmer detta 

överens med den faktiska tiden och ibland tar det längre tid än beräknat. I vissa stationer 

står det exempelvis att den beräknade tiden är 3.3h och den faktiska tiden är 2.6h men 

enligt mina beräkningar så borde det ta betydligt kortare tid (1.08h) att genomföra detta, 

om arbetarna hade jobbat aktivt med produkten. Detta gör att det tar längre tid än vad det 

borde ta och tid kostar pengar. Det tar givetvis tid att städa och rensa av stationen men 

med aktivt arbete på alla stationer skulle det underlätta arbetet och göra att produkten blir 

klar mycket fortare. Det förekommer även kötid för vissa produkter som får stå i timmar i 

väntan på att köras i en station. Detta anser jag skulle kunna åtgärdas med bättre 

planering. 
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FIGUR 7: Värdeflödeskarta över nuläget. 

Kartan visar inte till 100 % ett faktiskt flöde då inte alla produkter genomgår samma 

process i samma ordning. VSM ska enligt teorin inledningsvis vara översiktlig, därför kan 

hänsyn inte tas till varje process då resultatet i stort blir missvisande (Rother och Shook 

2002).  

Som bilden ovan beskriver så kommer en elektronisk information/order in till GLT 

regelbundet från Permobil AB som beställer olika delar från företaget. De skickar in en 

order till företaget och då gör planeringsavdelningen en produktionsplanering. De lägger 

in ordern i Monitor och lägger in allt i tur och ordning, det som prioriteras mest ligger 

markerad som ”prio 1”. Vidare går arbetarna på företaget in på Monitor för att veta vilken 

produkt de ska jobba med och vilka stationer denna produkt behöver gå igenom. Gällande 

sitsplattan så går produkten igenom flödet som på bilden ovan. Arbetaren på 

laseravdelningen skriver ut ritningar på produkten för att veta mått på produkten. 

Den produktiva genomloppstiden för produkten sitsplatta är 14.33h och administrativa 

genomloppstiden är 14.25h. Detta innebär att produkten följde den beräknade tiden på ett 
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bra sätt som helhet. Tittar man närmare på stationerna var för sig märker man 

tidsskillnaden mellan den beräknade tiden och den faktiska tiden. I vissa stationer tog det 

kortare tid än beräknat att tillverka produkten, andra stationer tog det längre tid än 

beräknat vilket är slöseri med tid. I den framtida värdeflödesanalys som har kartlagts 

senare i arbetet har tidsslöseri eliminerats med en strävan efter en mer effektiv arbetstid. 

 

5.2 DRAGANDE OCH TRYCKANDE PRODUKTION 

GLT Laserstans arbetar med både tryckande, som är lagerstyrande produktion och 

dragande som är kundorderstyrd produktion.  

Tryckande produktion innebär att logistiken planeras och genomförs med utgångspunkt i 

en uppskattning av den framtida händelseutvecklingen, d.v.s. prognoser. Detta styrs ofta 

med en planeringsenhet som lägger ut produkter som behövs i lagret i början av 

produktionskedjan. Fördelarna med denna typ av styrning är att enheterna kan arbeta 

relativt oberoende och att kapacitetsutnyttjandet blir högt.  

Dragande produktion innebär att företaget tillverkar produkterna utifrån kundefterfrågan.  

En del av GLTs produkter är prognosbaserade och andra är orderbaserade. Det 

förekommer inga problem med att utgå ifrån en prognos då det för det mesta stämmer 

överens med den verkliga ordern. Produkten sitsplatta är kundorderstyrd d.v.s. att 

produkten tillverkas utifrån kundefterfrågan. 

 

5.3 LOGISTIKRÖRET, NULÄGE 

Logistikröret bygger på två olika delar; kapacitet samt cykeltid för varje avsnitt. Som 

värdeflödeskartan visar så är kapaciteterna lika på olika avsnitt när det gäller sitsplattan. 

För andra produkter i företaget så kan kapaciteterna vara mycket olika vilket beror på att 

inte samtliga maskiner används till varje produkt.  

Om marknaden efterfrågar mer än vad man har kapacitet till att leverera, uppstår det 

problem med leveransservicen och man går miste om den vinst en ökad försäljning skulle 

gett. För att undvika under- samt överkapacitet gör alla företag prognoser på den 

förväntade efterfrågan av produkterna.  Av denna anledning är vissa av GLT-Laserstans 

produkter prognosbaserade. Detta gäller dock inte sitsplattan som är orderbaserad.  

Genomloppstiden är den tid det tar för produkten att ta sig igenom hela logistikröret. 

Korta genomloppstider för med sig många fördelar. Ju kortare tid produkterna befinner 



32 

 

sig i produktionsflödet desto lägre blir kapitalbindningen. GLTs genomloppstider är långa 

och detta innebär att kapitalbindningen ökar. Planeringen samt styrningen av 

materialflödet blir svårare när genomloppstiden ökar. Man måste ha längre 

framförhållning och förlita sig på prognoser. Genomloppstiden påverkar både 

levnadsservice samt kostnader och är därför en viktig konkurrensfaktor (Oskarsson et al, 

2006). 
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6 FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHET BASERAD PÅ VSM-ANALYS 

Efter att insamlingsfasen i projektet avslutats och värdeflödeskartan färdigställts 

analyserades informationen. Utifrån det har ett antal förbättringsområden valts ut för 

extra fokus i fortsättningen av projektet.  

6.1 IDENTIFIERADE FÖRBÄTTRINGSPUNKTER 

Lean Produktion är ett tankesätt fullt av olika verktyg och modeller och inte en process 

som tillämpas på en process eller avdelning (Abdulmalek et al, 2007). För ett 

framgångsrikt arbete med Lean måste det inkludera hela verksamheten. Den 

förbättringspunkten som kommer belysas är det administrativa, effektiva arbetstiden samt 

eliminera slöseri. 

6.1.1 ADMINISTRATIVA 

Hur man styr produktionsplaneringen från ett administrativt plan speglar sig på hur 

arbetet sedan bedrivs i produktionen. Om produktionen ska kunna få det stöd som behövs 

måste krav ställas på den, men också på försörjande organ såsom produktionsplaneringen. 

Riktlinjer måste kommuniceras tydligt från ledningen (Rother 2010).  

Det förekommer köbildningar på produkter i flödet innan produkten passerar vissa 

stationer. Detta borde elimineras med bättre planering från planeringsavdelningen så att 

inte många produkter hamnar i samma station samtidigt. 

 

6.1.2 EFFEKTIV ARBETSTID 

Det som krävs från arbetarna är effektiv arbetstid för att inte slösa bort den värdefulla tid 

de har. Med effektiv arbetstid menas den tid produkten är i arbete. Man tar bort tiden för 

avbrott, möten samt städning/rensning. Arbetarna på företaget utgår ifrån den 

dokumenterade beräknade tiden, som oftast är längre än vad det skulle behövas i 

verkligheten. 

Under observationer märktes det även att vissa arbetare lämnar sin station, vilket leder till 

att den effektiva arbetstiden minskar och den faktiska tiden ökar. Orsaken till detta kan 

vara på grund av dålig kommunikation mellan arbetarna och ledningen på företaget. 
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6.1.3 ELIMINERA SLÖSERI 

Slöseri är motsatsen till värde och innebär i produktionstekniska termer aktivitet som inte 

ger kunden något värde och därmed inte villig att arbeta för (Pascal, 2007). Enligt 

Womack & Jones (2003) skapas värde av producenten och det är endast kunden som kan 

definiera vad som är av värde för dem. En väldigt central del i arbetet med Lean är att 

dela upp resurser i icke värdeskapande och värdeskapande aktiviteter skriver Blücher & 

Öjmertz (2007). Genom att rensa bort icke värdeskapande aktiviteter frigörs på så sätt 

resurser som kan användas till utveckling. Att ständigt ifrågasätta vad som är slöseri i 

order- produktions- samt leveransprocesserna är viktigt enligt Storhagen (2003). 

När det gäller produkten sitsplatta har ordern kommit in på 80st men GLT har valt att 

skära 82st istället vilket är slöseri. För att eliminera detta måste arbetarna på 

verksamheten arbeta noggrant och effektivt. 
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7 VÄRDEFLÖDESANALYS, FRAMTIDA LÄGE 

I detta kapitel presenteras värdeflödesanalysen i ett framtida läge som har tagits fram 

med hjälp av observationerna. 

Konceptet lean förespråkar den framtida ideal process där produkter flyter enligt takttid, 

produkter i arbete är minimalt och att aktiviteter och processer dras igång först vid 

kundbehov. VSM har använts i flera företag som ett kraftfullt verktyg för att identifiera 

slöseri och bidra till att utforma produktionssystem som innefattar lean-konceptet (Kadam 

et al, 2012). En framtida karta har gjorts över ett önskvärt tillstånd som går att uppnå. För 

att kunna tydliggöra förändringar har endast de delar av planerings- och 

informationsflödet som berörts under arbetet ritats upp på kartan. En jämförelse har då 

gjorts mot kartläggningen av nuläget genom att rita upp en framtida värdeflödeskarta vid 

samma situation som vid nuläget, alltså hur samma efterfrågan kan mötas med framtida 

förutsättningar. Som Rahini et al, (2012) skriver så är det viktigt att kunna ta fram den 

framtida kartan för att identifiera de underliggande orsakerna till problem i flödet. 

FIGUR 8: Värdeflödeskarta över framtiden. 

 

I och med att det inte är enbart denna produkt som produceras på företaget GLT har lager 

införts i framtida kartläggningen mellan de olika stationerna. 
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Genom att använda sig av effektiv arbetstid kan arbetet med produkten förkortas. Med 

effektiv arbetstid menas den tid produkten är i arbete. Man tar bort tiden för avbrott, 

möten samt städning/rensning. 

 Den produktiva genomloppstiden för produkten sitsplatta är 14.33h och administrativa 

genomloppstiden är 14.25h. Detta innebär att produkten följde den beräknade tiden på ett 

bra sätt som helhet. Tittar man närmare på stationerna var för sig märker man 

tidsskillnaden mellan den beräknade tiden och den faktiska tiden. I vissa stationer tog det 

kortare tid än beräknat att tillverka produkten, andra stationer tog det längre tid än 

beräknat vilket är slöseri med tid trots att i slutändan var tidsskillnaden inte stor på 

genomloppstiden mellan den beräknade och den faktiska. Efter observationerna kan man 

konstatera att om arbetarna jobbar mot en effektiv arbetstid så hade denna produkt blivit 

klar efter ca 9h. Vidare skickas produkten på ytbehandlingen till ett annat företag och är 

där i 4 dagar innan produkten skickas tillbaka till GLT. GLT levererar vidare produkten 

till kunden. Leveranstiden för produkten blir 6 dagar istället för den beräknade 

leveranstiden som var 10 dagar. 

Effektiv arbetstid: 

Laser: Enligt beräkningarna utifrån observationer så ska denna produkt vara klar på 1.17h 

istället för 2.28h. 

Försänkning: produkten ska ta 52.48min istället för den faktiska tiden som blev 2h. 

Bockning: Enligt beräkningarna ska produkten vara klar på 31.20min istället för 2.35h. 

Försänkning igen: det tog 2.36h att försänka 80st sitsplattor. Efter beräkningar ska denna 

produkt vara klar efter 1.08h. 

Trumling: Trumling är den enda stationen som inte går att påverka. Den är inställd på att 

köra 20st sitsplattor per timme och kan därför inte förkortas. Därför tar det 4h att trumla 

80st sitsplattor. 

Gängning: Den faktiska tiden stämde överens med den beräknade tiden som har tagits 

fram utifrån observationerna. 

 

Detta visar att samtliga stationer blir antingen färdiga med produkten före eller efter den 

beräknade tiden vilket orsakar tidsslöseri. För att hålla sig inom tidsramen och kunna 

eliminera tidsslöseri ska företaget sträva efter att arbeta effektivt när det gäller 

tillverkning av en produkt, samt eliminera all produktslöseri, exempelvis att istället för att 

börja skära 82st sitsplattor, ska de följa den verkliga ordern som i det här fallet är på 80st 

sitsplattor. 
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8 RESULTAT OCH DISKUSSION 

GLT anser att de har för långa ledtider men kan inte identifiera var i flödet problemet 

finns. Produkten sitsplatta har inte haft förseningar, utan produkten levererades några 

dagar tidigare än beräknat. Utifrån observationer har jag kunnat identifiera vissa punkter 

som kan förändras och förbättras att ledtiderna förkortas. Arbetarna på företaget utgår 

ifrån den dokumenterade beräknade tiden, som oftast är längre än vad det skulle behövas i 

verkligheten. Detta gör att man tar längre tid på sig att tillverka en produkt som hade 

kunnat förkortas. Bristerna är inte bara på arbetarnas effektivitet utan även på 

produktionsplaneringen. Vissa produkter hamnar i en station som är redan upptagen med 

en annan produkt vilket leder till köbildning. Framtida karta har tagits fram på hur arbetet 

ska utföras om arbetarna strävar mot en effektiv arbetstid. Att ha en huvudansvarig i 

företaget som arbetar mellan ledningsgruppen och personalen i verksamheten kan 

underlätta kommunikationen och gör det enkelt att fördela arbetet mellan stationerna på 

ett bättre sätt. Denna person ska i sin tur planera för alla stationer och fördela arbetet så 

att kötid förkortas och slöseri elimineras. Det viktigaste är att identifiera problemet i 

flödet för att kunna åtgärda detta och sedan rita ett framtida tillstånd som eliminerar 

problemen. För att kunna identifiera problemen så måste granskning pågå som i det här 

fallet är att observera produktflödet hos företaget från order till kund (Rahani et al, 2012).  

När det gäller produkten sitsplatta så har ordern kommit in på 80st men GLT har valt att 

skära 82st istället, vilket är slöseri. För att häva slöserier måste arbetarna på verksamheten 

arbeta noggrant och effektivt. 

Efter observationerna har jag kommit fram till att om arbetarna jobbar mot en effektiv 

arbetstid hade denna produkt blivit klar på ca 9h.   

Det GLT ska göra är att eliminera tidsslöseri, produktslöseri samt förkorta kötiden genom 

att jobba effektivt och noggrant få kortare ledtider i produktionsflödet.  

En jämförelse mellan resultatet från detta arbete och Rahanis et al, (2012) studie visar att 

den förväntade effekten av en förändring i produktionsprocessen resulterade i 

besparingar. Rahani et al, (2012) skriver att användningen av VSM förbättrade 

tillvägagångssättet i Lean Produktion samt att det har avslöjat tydliga och dolda slöserier 

som har påverkat produktiviteten i produktionen. Detta är vad jag också kunde se genom 

observationerna på GLT-Laserstans. Den mesta tiden som produkten tillbringar i 

produktionssystemet är väntetiden samt icke-mervärde. Kvalitativa uppgifter visar att 

många av Lean verktyg har en förväntad effekt relaterad till minskning av denna väntetid.  
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Det finns skillnader mellan det standardiserade arbetet och det verkliga arbetet som 

resulterade i att det tog längre tid för produkten att bli klar. Rahani et al, (2012) skriver att 

teamet som arbetade med studien fokuserade sig på att försöka minimera pågående arbete 

i processen, förbättra takttid samt minimera hanteringen för att eliminera eller minska 

hanteringstiden. Även detta undersöks i detta arbete. För att förbättra genomloppstiden 

samt minimera hanteringen av en viss produkt har observationer gjorts på GLT-

Laserstans för att identifiera hur stora skillnader det är på den faktiska arbetstiden och den 

beräknade arbetstiden. På till exempel försänkningsstationen är den faktiska tiden 2h, den 

beräknade tiden 2.30h samt den observerade beräkningstiden 52 min. Utifrån 

observationer har förslaget på att arbetarna ska jobba mer effektivt och noggrant kommit 

fram. Man kan förvänta sig att GLT får samma förbättring som Rahanis et al, (2012) 

studie visar. 

Peng et al, (2012) gör en mätning från patientens ankomst till sjukhuset till att patienten 

skrivs ut. I denna studie vill Peng et al, (2012) minska patientens väntetid samt öka 

resursutnyttjandet. Detta innebär att Pengs et al, (2012) studie och denna rapport har 

likadana syften och vill uppnå samma resultat. GLT-Laserstans vill förkorta ledtider i 

produktionen och därför gjordes en observation från produktens ankomst till företaget, till 

att produkten når ut till kunden. I Pengs et al, (2012) studieresultat kan man se att tiden 

minskas från 150 till 130 minuter från patientens ankomst till operationssalen, tiden 

reduceras från 89 till 72 minuter för patienten från väntrummet till operationssalen. GLT 

kan planera bättre och därför få bättre resultat då produktionsplaneringen görs efter varje 

order, till skillnad från patienter i ett sjukhus. 

Skillnaden mellan att vårda patienter och att tillverka produkter är att patienter kan 

plötsligt råka ut för en olycka vilket innebär att sjukhuset aldrig kan veta exakt hur många 

olyckor det kommer att ske dagligen för att ha tillgängliga resurser och för att minska 

väntetiden. När det gäller att tillverka en produkt så utgår företaget från kundordern för 

att göra en produktplanering.  

En annan studie gjord av Schwarz et al, (2011) har som syfte att förbättra 

operationssalens kapacitetsutnyttjande genom att minska förändringar samt 

genomloppstid per patient. Kirurgiska ingrepp står för upp till 50 % av en kliniks totala 

budget. Av denna anledning måste lösningar för optimalt utnyttjande av den tillgängliga 

operationsalens kapacitet identifieras för att öka antalet operationer. Detta innebär att 

genom att minska ledtiderna hos GLT-Laserstans förbättras kapacitetsutnyttjande då varje 

station kommer att jobba med flera produkter under kortare tid än tidigare.  
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Som redovisat i kapitel 3.6 är det flera vetenskapliga artiklar som bekräftar att Value 

Stream Mapping kan tillämpas i olika organisationer för att kunna uppnå de resultat som 

önskas. Även detta arbete, som är utfört i ett mindre företag. 
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9 SLUTSATS 

Syftet med detta arbete är att se om Value Stream Mapping (VSM) ger ett värde för 

mindre företag genom att använda metoden för en värdeflödesanalys och för att kunna 

identifiera orsaker till slöseri.  

Värdeflödesanalys är en metod för att effektivisera arbetet. Den ger möjligheter att 

upptäcka och lyfta fram flaskhalsar och svagheter i produktionen och på så sätt kan 

verksamheten bli mer effektiv och konkurrenskraftig. Värdeflödesanalysen har stora 

möjligheter då den kan användas från administration till produktion. Det är viktigt att 

påpeka att värdeflödesanalys är ett verktyg för att synliggöra problemområden och 

slöserier. 

GLT-Laserstans ska eliminera tidsslöseri, produktslöseri samt köbildning för att få 

kortare ledtider. Detta gör de genom att arbeta effektivt i produktionen, tillverka den 

mängd som beställs samt ha en person som jobbar mellan planeringsavdelningen och 

arbetarna på företaget för att minimera eventuella köbildningar samt planerar in ordrarna 

till stationerna så att produkten kommer till en ledig station. 

Eftersom VSM är utvecklat i större företag, var det intressant att se om tillämpningen av 

Value Stream Mapping (VSM) ger ett värde för mindre företag. Efter att ha gjort detta 

arbete har jag kommit fram till att mindre företag kan dra nytta av att införa VSM. 

Slutsatsen är att det finns en stor fördel för GLT och andra mindre företag att införa 

värdeflödeskartläggning. Genom att använda sig av detta arbete som hjälpmedel kan 

andra företag dra nytta av hur arbetet är utfört, hur man får fram en kartläggning på 

nuläget samt hur man kan få fram ett framtida läge på flödet och sedan göra likadant. 

Jag tycker att det skulle vara intressant att fördjupa kunskaper om hur Value Stream 

Mapping skulle fungera för ett större antal produkter på ett mindre företag.  
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