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Abstract 

Purpose – The purpose of the study is to investigate how value stream mapping can be used to 
achieve a more efficient flow for a product family in the process industry. In order to achieve 
the purpose, three research questions have been formulated: 

1. How can a current flow be mapped in the process industry through value stream mapping? 

2. What types of non-value-added activities and waste can be identified through value stream 
mapping? 

3. How can a desired future flow be developed in the process industry through value stream 
mapping and what Lean tools can be used for improvement to achieve the desired flow? 

Method – To answer the research questions developed, a qualitative study with an inductive 
approach has been executed. Firstly, a pilot study was conducted to create a broader picture of 
the subject and the problem area. A literature review was then carried out with the aim of 
identifying previous knowledge and research within the field. Thereafter, empirical data was 
gathered through a case study including the methods of interviews, observations and 
documentary studies. Lastly, the theory and data collected for the purpose of the study have 
been analyzed through pattern matching and generated in the following results.  
 
Findings – The study conducted indicates that value stream mapping can be used within the 
process industry to achieve a more efficient flow for a product family. The research conducted 
shows that value stream mapping in the process industry distinguished from the discrete 
industry. The value stream mapping developed within the study enabled the identifying of non-
value-added activities and waste in the flow of the product family. Through the identified 
deficiencies a desired future flow has been developed with decreased deficiencies. The desired 
future flow has contributed to improved suggestions of what Lean tools to be used to decrease 
deficiencies. The value stream mapping developed in the study shows that a product family’s 
lead time can be reduced which decreases the customer delivery time.   
 
Implications – Previous research shows that the method of value stream mapping is a 
universally phenomenon within the process industry, albeit future research is recommended to 
strengthen the implementation of the method. The results of the study indicate how the 
implementation of value stream mapping can be applied and through valuable result strengthen 
the theory of employing value stream mapping within the process industry. The value stream 
mapping analysis conducted in the study can work as an underlying foundation for other 
organizations when optimizing a product flow. Organizations within the process industry can 
apply the presented Lean tools when identifying similar non-value-added activities and waste.  
 
Limitations – The value mapping analysis has been adopted to the circumstances of the case 
study company. The results of the research can therefore be biased which restricts the 
generalizing towards companies with similar prerequisites. Another limitation with the study 
includes the simple case study of one unit of analysis, which could have been viewed from a 
broader perspective if more cases and units of analysis would have been implemented. This 
would have contributed to more generalized results.  
 
Keywords – Lean, Value stream mapping, Non-value-added activities, Waste, Current flow, 
Desired future flow, Lean tools. 
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Sammanfattning 

Syfte – Syftet med studien är att undersöka hur en värdeflödesanalys kan användas för att 
effektivisera en produktfamiljs flöde inom processindustrin. För att kunna besvara syftet har 
det brutits ned i tre frågeställningar: 

1. Hur kan ett nuvarande flöde kartläggas i processindustrin genom en värdeflödesanalys? 

2. Vilka typer av icke-värdeskapande aktiviteter och slöserier kan identifieras genom en 
värdeflödesanalys? 

3. Hur kan ett önskat framtida flöde utformas i processindustrin genom en värdeflödesanalys 
och vilka förbättringsverktyg kan användas för att uppnå det önskade flödet? 

Metod – För att möjliggöra ett besvarande av studiens frågeställningar har en kvalitativ studie 
med en induktiv ansats utförts. Studien inleddes med en förstudie för att skapa en tydligare bild 
av ämnet samt problemområdet. Vidare utfördes en litteraturstudie i syfte att identifiera tidigare 
kunskap och forskning inom det beaktade ämnesområdet. Därefter samlades empiriska data in 
genom en fallstudie där metoderna intervju, observation och dokumentstudie använts. 
Insamlade data och teori har vidare analyserats genom mönsterpassning och genererat ett 
resultat. 

Resultat – Studien påvisar att en värdeflödesanalys kan användas inom processindustrin för att 
effektivisera en produktfamiljs flöde. Studiens resultat påvisar att tillvägagångssättet av en 
värdeflödesanalys inom processindustrin skiljer sig till viss del från tillvägagångssättet inom 
diskret industri. Studiens värdeflödesanalys har möjliggjort identifiering av icke-
värdeskapande aktiviteter samt slöserier i en produktfamiljs flöde. Genom identifiering av 
brister i flödet har ett önskat framtida flöde utformats där de brister som påverkar flödets 
effektivitet mest har minimerats. Önskat framtida flöde bidrog till att förbättringsförslag 
presenterades angående vilket förbättringsverktyg fallföretaget bör använda för att motverka 
respektive brist. Utförd värdeflödesanalys i studien påvisar att en produktfamiljs ledtid kan 
minskas vilket medför att leveranstid till kund kan reduceras. 
 
Implikationer – Tidigare studier påvisar att metoden värdeflödesanalys är universellt lämpad 
inom processindustrin, dock krävs fler studier för att stärka hur metoden bör tillämpas. Studiens 
resultat redogör för hur ett utförande vid implementering av en värdeflödesanalys kan tillämpas 
och genom ett gynnsamt resultat stärks teorin angående implementering av värdeflödesanalys 
inom processindustrin. Studiens utförda värdeflödesanalys kan användas som underlag av andra 
verksamheter vid effektivisering av ett flöde. Verksamheter inom processindustrin kan också 
applicera presenterade förbättringsverktyg vid identifiering av liknande icke-värdeskapande 
aktiviteter samt slöserier. 
 
Begränsningar – Värdeflödesanalysen har anpassats efter fallföretagets omständigheter och 
studiens resultat kan därmed ha påverkats, vilket begränsar studiens tillämpning till 
verksamheter med liknande förutsättningar. Ytterligare en begränsning är att studien enbart 
studerat ett fall med en analysenhet och ett bredare perspektiv hade kunnat erhållas om fler fall 
respektive analysenheter undersökts. 
 
Nyckelord – Lean, Värdeflödesanalys, Icke-värdeskapande aktiviteter, Slöserier, Nuvarande 
flöde, Önskat framtida flöde, Förbättringsverktyg. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde studien byggts upp kring. Vidare 
presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång och 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Organisationer i dagens samhälle behöver erhålla en kombination av både innovativa och 
effektiva strategiska förmågor för att överleva på den komplexa marknaden. Organisationer 
som kan utföra exploaterande och utforskande aktiviteter samtidigt kan uppnå hög prestanda 
och utveckla hållbara konkurrensfördelar (Fernández, Garcia, Martin & Sánchez, 2016). Att 
erhålla bra kvalitet, flexibilitet, leveransförmåga och dessutom erbjuda ett konkurrenskraftigt 
pris är viktiga faktorer för att kunna konkurrera på dagens marknad. Det krävs även att 
produkter, processer och strategier ständigt förbättras för att konkurrenspositionen ska kunna 
bibehållas och utvecklas (Olhager, 2013). 
 
Logistiken hos en organisation syftar också till att öka konkurrenskraften och förbättra en 
organisations prestanda (Fugate, Mentzer & Stank, 2010). Jonsson och Mattsson (2016) menar 
att samlingsnamnet logistik är läran om effektiva materialflöden och syftar till att få rätt sak, 
till rätt plats, i rätt tid. Vidare beskriver Jonsson och Mattsson (2016) att andra nödvändiga 
flöden vilka skapar effektiv logistik är informationsflöden och flöden mellan organisationer. 
Inom processindustrin bidrar effektiva flöden och effektiva produktionsprocesser till 
konkurrenskraftiga organisationer (Lager, 2001). Abdulmalek, Rajgopal och LaScola Needy 
(2015) beskriver att processindustrin består av en kontinuerlig materialtillverkning där 
produkterna vanligtvis inte räknas i styck. Processindustrin har gått från att enbart fokusera på 
råvaruproduktion till att producera mer funktionella produkter, vilket skapat ett behov av att 
ständigt utvecklas och effektiviseras (Lager, 2001). 
 
Då inriktning inom processindustrin förflyttats och fokus riktats mer till effektivisering av 
funktionella produkter har begreppet Lean production fått större betydelse. Vid användning av 
Lean production i en processindustri kan slöserier elimineras, produktkvaliteter förbättras och 
en bättre övergripande kontroll av lagerstyrning, produktion och ekonomi kan erhållas 
(Abdulmalek & Rajgopal, 2006). Det ursprungliga begreppet, Lean production, har med åren 
istället fått den kortfattade benämningen Lean. Begreppet Lean är en metod för 
verksamhetsutveckling och snarare ett förhållningssätt eller en långsiktig strategi än en 
kortvarig aktivitet (Petersson et al., 2015). Att implementera Lean i organisationen innebär att 
stegvis uppnå ett önskat framtida tillstånd, där slöserier ej existerar (Kumar, Dhingra & Singh, 
2018). Petersson et al. (2015) påstår att slöserier kan liknas med icke-värdeskapande aktiviteter 
och att eliminera samtliga slöserier i en organisation är mer likt en vision än ett mål, eftersom 
alla slöserier ej kan elimineras. Vidare menar Petersson et al. (2015) att arbetet med Lean aldrig 
tar slut och strävan efter att effektivisera och utvecklas är ständigt i rörelse. 
 
Inom Lean används ett flertal olika metoder och verktyg där respektive metod eller verktyg har 
ett huvudsakligt användningsområde (Abdulmalek et al., 2015). 5s, värdeflödesanalys, Kaizen 
och Total Quality Management (TQM) är exempel på några av de mest tillämpande metoder 
eller verktyg inom Lean (Abdulmalek & Rajgopal, 2006). Metoden värdeflödesanalys används 
av organisationer inom processindustrin för att förbättra flödets effektivitet genom ett vidgat 
perspektiv (Petersson et al., 2015). Vid en värdeflödesanalys kartläggs en produktfamiljs flöde 
för att identifiera värdeskapande aktiviteter och icke-värdeskapande aktiviteter (Abdulmalek et 
al., 2015). Kartläggningen av flödet används vid utformning av ett framtida önskat tillstånd där 
icke-värdeskapande aktiviteter är minimerade eller eliminerade. För att kunna identifiera icke-
värdeskapande aktiviteter krävs förståelse för kundvärdet (Melton, 2005), och goda kunskaper 
om Lean, samt en vilja att utmana organisationen för att implementeringen av en 
värdeflödesanalys ska lyckas (Petersson et al., 2015). 
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1.2  Problembeskrivning 
Att etablera hållbara konkurrensfördelar och säkerhetsställa att ett företags produkter uppnår 
hög prestanda är avgörande faktorer för att överleva på dagens komplexa marknad (Fernández 
et al., 2016). Lager (2001) menar att till och med välutvecklade företag inom processindustrin 
ständigt måste optimera produktionsflödet samt förbättra dess prestanda och effektivitet. Ett 
ineffektivt flöde riskerar att ge försämrat kundvärde samt generera ett kostsamt resultat, vilket 
kan påverka ett företags överlevnad (Petersson et al., 2015). Enligt Abdulmalek et al. (2015) 
kan produktionsstopp i ett flöde också generera ett kostsamt utfall och är därmed ett problem 
ur ett logistiskt perspektiv.  
 
Koşucuoğlu och Bilge (2012) påstår att ett flöde aldrig kan uppnå perfektion, av den orsak att 
osäkerhet i marknadens efterfråga existerar samt att produktmixen varierar. Ett annat perspektiv 
vilket kan medföra problematik i flödet är mängden resurser som behövs för att utföra en 
process. För mycket resurser kan medföra höga kostnader och i vissa fall dessutom ett försämrat 
flöde (Petersson et al., 2015). Modig och Åhlström (2011) menar att framgång för ett företag 
bygger på resurseffektivitet, genom att använda resurserna på bästa möjliga sätt. Vidare påpekar 
Modig och Åhlström (2011) att flödeseffektivitet, med värdeskapande samt icke-
värdeskapande aktiviteter, också är ett viktigt begrepp att förstå.  
 
Användning av Lean kan vara en lösning för att eliminera de icke-värdeskapande aktiviteterna 
och syftar till att uppnå ett effektivare flöde (Lyons, Vidamour, Jain & Sutherland, 2011). 
Implementering av Lean inom processindustrin kan dock vara problematisk (Melton, 2005). 
Innan Lean kan implementeras krävs en samlad och korrekt bild över hur organisationen 
fungerar för att undvika att fel åtgärder vidtas (Petersson et al., 2015). Melton (2005) menar 
även att det kan vara svårt att få fram konkreta förbättringsförslag vid användning av Lean, 
eftersom Lean är ett långsiktigt och ständigt pågående arbete (Petersson et al., 2015). 
 
Inget flöde är fulländat vilket medför att samtliga flöden kan effektiviseras och en vanlig metod 
att använda för att förbättra en organisations flöde är värdeflödesanalys. Värdeflödesanalysen 
är en kraftfull metod, men kontraproduktivitet kan uppstå vid felanvändning av metoden 
(Petersson et al., 2015). För att förstå flödets utformning påstår Melton (2005) att kunskap om 
flödets helhet och förståelse för samband mellan aktiviteter samt processer är avgörande. 
Tidigare forskning indikerar att flödet är ett av de svåraste koncept att förstå, men genom att 
använda rätt metod för konceptet kan ett framgångsrikt resultat uppnås. Lyons et al. (2011) 
påstår dock att tidigare studier ej lyckats koppla samman specifika kännetecken och strukturer 
inom processindustrin med optimala metoder inom Lean. Vid implementering av en 
värdeflödesanalys inom stålverksindustrin erhöll Abdulmalek et al. (2015) slutsatsen att 
metoden var universellt lämpad inom området. Implementeringen av värdeflödesanalysen inom 
stålverksindustrin påvisar att goda resultat uppnåtts, men för att kunna bekräfta hur metoden 
bör användas inom processindustrin krävs att flera studier utförs inom området. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår det att flöden i en processindustri ständigt behöver utvecklas 
och effektiviseras för att etablera hållbara konkurrensfördelar. Vid användning av metoden 
värdeflödesanalys kan icke-värdeskapande aktiviteter elimineras och ett optimerat flöde kan 
uppnås. Värdeflödesanalysen kommer vid rätt användning generera ett effektivare flöde vilket 
bidrar till att företag kan överleva på dagens komplexa marknad. Därmed är syftet med studien: 
 
Att undersöka hur en värdeflödesanalys kan användas för att effektivisera en produktfamiljs 
flöde inom processindustrin. 
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För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar. För att kunna effektivisera 
flödet hos en produktfamilj genom en värdeflödesanalys behövs det nuvarande flödet 
kartläggas. Därmed är studiens första frågeställning: 

1. Hur kan ett nuvarande flöde kartläggas i processindustrin genom en värdeflödesanalys? 

För att uppnå ett effektivare flöde genom en värdeflödesanalys krävs eliminering av icke-
värdeskapande aktiviteter samt slöserier i en produktfamiljs flöde. Därmed är studiens andra 
frågeställning: 

2. Vilka typer av icke-värdeskapande aktiviteter och slöserier kan identifieras genom en 
värdeflödesanalys? 

Genom att kartlägga ett nuvarande flöde och identifiera icke-värdeskapande aktiviteter samt 
slöserier kan ett önskat framtida flöde utformas. För att kunna uppnå ett önskat framtida flöde 
krävs användning av förbättringsverktyg. Därmed är studiens sista frågeställning: 
 
3. Hur kan ett önskat framtida flöde utformas i processindustrin genom en värdeflödesanalys 

och vilka förbättringsverktyg kan användas för att uppnå det önskade flödet? 

1.4  Omfång och avgränsningar 
Studiens omfång avser att utföra en värdeflödesanalys inom processindustrin och identifiera 
icke-värdeskapande aktiviteter samt slöserier för att uppnå effektivisering av ett flöde. 
Petersson et al. (2015) beskriver att en industri har många flöden och för att kunna genomföra 
en värdeflödesanalys med en väl avvägd resursinsats behövs en specifik produktfamilj utses. 
Studien avgränsas därav till att enbart en produktfamiljs flöde kartläggs och analyseras.  
 
Ytterligare en avgränsning inom produktfamiljens flöde har vidtagits där endast flödet inom 
lokalen kommer att granskas. Resterande delar i flödet, före inleverans och efter utleverans, 
kommer att exkluderas i studien. Produktfamiljens flöde har också avgränsats till ett specifikt 
antal processer, där de avgränsade processerna utgörs av de processer som produktfamiljen 
vanligtvis bearbetas i. Tillfört material vid tillverkning av produktfamiljen kommer också att 
exkluderas i studien för att underlätta för studiens arbetsprocess. Presenterade 
förbättringsförslag berör enbart åtgärder till de problem vilka påverkar flödets effektivitet mest. 
Figur 1 är en principiell bild över hur studiens omfång och avgränsningar ser ut. Den röda 
cirkeln i figuren illustrerar vart i flödet avgränsningarna börjar och slutar.  
 

 
Figur 1 Studiens omfång och avgränsningar 

  

Inleverans ProduktionLeverantör Utleverans Kund



Introduktion 

 4 

1.5  Disposition 
Studien har delats in i sex olika kapitel för att få en tydlig och strukturerad översikt av dess 
innehåll, vilket illustreras i Figur 2. 
 

 
Figur 2 Studiens disposition 

 
Studiens första kapitel ger en bakgrund till ämnet samt beskriver problematiken inom 
ämnesområdet. Vidare presenteras studiens syfte samt frågeställningar och kapitlet avslutas 
med dess omfång och avgränsningar.  

I det andra kapitlet beskrivs studiens arbetsprocess samt motivering till utvalda metoder. Därtill 
presenteras studiens ansats, design, datainsamling samt dataanalys. Kapitlet avslutas med en 
diskussion kring studiens kvalitet.  

Kapitel tre redogör för studiens teoretiska ramverk vilket innehåller tidigare forskning inom 
ämnet och teoriernas koppling till frågeställningarna. Teorierna utgör grunden för studien och 
används senare för att stödja antaganden i analyskapitlet.  

I studiens fjärde kapitel presenteras en översiktlig beskrivning av fallföretaget och vidare 
beskrivs insamlad empiri samt bearbetade data. 

Det femte kapitlet utgörs av en analys där insamlad empiri jämförs med det teoretiska ramverket 
i syfte att erhålla svar på studiens frågeställningar. Kapitlet är uppdelat utefter studiens 
frågeställningar samt en värdeflödesanalys fem steg vilka är indelade i tre etapper. 

I det avslutande kapitlet presenteras en sammanfattad beskrivning av studiens slutsatser och en 
diskussion angående studiens resultat. Vidare beskrivs studiens teoretiska bidrag samt 
empiriska bidrag och kapitlet avslutas med en metoddiskussion och förslag på vidare forskning. 

 

Introduktion Metod och 
genomförande

Teoretiskt
ramverk

Empiri Analys Diskussion 
och slutsats

Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
ansats och design. Därefter beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring studiens kvalitet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I Figur 3 illustreras kopplingen mellan studiens frågeställningar och använda metoder. 
 

 
Figur 3 Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att besvara studiens första frågeställning har metoderna litteraturstudie, intervju och 
dokumentstudie använts. Litteraturstudien har använts inom samtliga frågeställningar för att 
bidra med kunskap genom tidigare forskning och teorier inom ämnet. Intervjuer och 
dokumentstudier har utförts för att samla in information om hur metoden värdeflödesanalys 
tidigare har tillämpats på verksamheten. Studiens andra frågeställning har besvarats med hjälp 
av metoderna litteraturstudie, intervju samt observation. Intervjuer och observationer har 
tillämpats för att samla in empiriska data till genomförandet av en värdeflödesanalys. 
Frågeställning tre har besvarats genom en litteraturstudie och med hjälp av resultat från tidigare 
frågeställningar. Mer djupgående förklaring till val av metoder presenteras under rubrik 2.6 
Datainsamling. 

2.2 Arbetsprocessen 
Studiens arbetsprocess har delats in i fem olika faser vilket illustreras i Figur 4. Samtliga faser 
påbörjas i kronologisk ordning och fas två, tre och fyra pågår till största del parallellt under 
studiens arbetsprocess. 

 

Figur 4 Studiens arbetsprocess 

  

Frågeställning 1
Hur kan ett nuvarande flöde 
kartläggas i processindustrin 
genom en värdeflödesanalys?

• Litteraturstudie
• Intervju
• Dokumentstudie

Frågeställning 2
Vilka typer av icke-värdeskapande 

aktiviteter och slöserier kan 
identifieras genom en 
värdeflödesanalys?

• Litteraturstudie
• Intervju
• Observation

Frågeställning 3
Hur kan ett önskat framtida flöde 

utformas i processindustrin genom 
en värdeflödesanalys och vilka 

förbättringsverktyg kan användas 
för att uppnå det önskade flödet?

• Litteraturstudie

Fas 3
Fallstudie

• Empirisk datainsamling
• Intervju

• Observation
• Dokumentstudie

Fas 1
Förstudie

• Introduktion
• Formulering av 

problem
• Metodval

Fas 5
Slutfas

• Diskussion
• Slutsats

Fas 2
Litteraturstudie

• Litteratursökning
• Teoretiskt ramverk

Fas 4
Dataanalys

• Analys av resultat genom teoretisk ramverk
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Studiens första fas bestod av en förstudie på fallföretaget där en introduktion till ämnet 
presenterades i syfte att skapa en djupare förståelse för problemområdet. Vidare kunde studiens 
problemformulering utformas och studiens syfte samt frågeställningar kunde definieras. För att 
kunna besvara syftet valdes lämpliga metoder ut och rapportskrivningen påbörjades. I fas två 
utfördes en litteraturstudie som bidrog till insamling av teorier inom ämnet och utgör grunden 
för det teoretiska ramverket. Innan fas två avslutades påbörjades tredje fasen bestående av en 
fallstudie där empiriska data samlades in med hjälp av intervjuer, observationer och 
dokumentstudier. Insamlade empiriska data presenteras i kapitlet empiri. Vidare analyserades 
insamlade empiriska data och jämfördes med det teoretiska ramverket i fas fyra, dataanalys. 
Analysen utfördes delvis parallellt med litteraturstudien samt fallstudien men slutfördes först 
efter att tidigare faser avslutats. I slutfasen besvarades studiens syfte genom en 
resultatdiskussion och studiens teoretiska bidrag samt empiriska bidrag presenterades. Fas fem 
avslutades med en metoddiskussion samt förslag på vidare forskning. Parallellt med samtliga 
faser bearbetades studiens rapportskrivning eftersom insamlade data dokumenterades löpande 
under studiens arbetsprocess. 

2.3 Ansats 
Syftet med studien är att undersöka hur en värdeflödesanalys kan användas för att effektivisera 
en produktfamiljs flöde inom processindustrin. För att kunna besvara syftet undersöktes tidigare 
teorier angående utförandet av en värdeflödesanalys genom en litteraturstudie. Därefter 
användes metoderna för att samla in empiriska data via observationer och en värdeflödesanalys 
kunde genomföras. Vidare analyserades insamlade data med hjälp av det teoretiska ramverket 
för att besvara syftet och visa på studiens generaliserbarhet.  Studien har därmed en induktiv 
ansats eftersom studien utgår från insamlade data för att möjliggöra generaliseringar. Patel och 
Davidson (2011) menar att en induktiv ansats följer upptäckandets väg och studiens arbetssätt 
kännetecknas av att insamlade data är grunden till att teori kan utvecklas. Patel och Davidson 
(2011) påpekar också att även fast studien inte helt utgår från en tidigare teori innebär det inte 
att författaren arbetar helt förutsättningslöst. 
 
Studien präglas av en kvalitativ inriktning eftersom studien karaktäriseras av analytisk tolkning 
utifrån litteratur, intervjuer samt observationer (Yin, 2007). Patel och Davidson (2011) 
beskriver att kvalitativ inriktning karaktäriseras av tolkande analyser och förståelse för 
ämnesområdet. Till största del präglas studien av en kvalitativ inriktning men studien har även 
till viss del en kvantitativ inriktning, eftersom mätningar vid datainsamlingen har utförts. Enligt 
Patel och Davidson (2011) innehåller en kvantitativ inriktning statistiska bearbetnings- och 
analysmetoder. I dagens samhälle bedrivs den största del av forskningen någonstans mellan 
kvantitativ och kvalitativ inriktning (Patel & Davidson, 2011), vilket stärker studiens 
forskningsprocess. 

2.4 Design 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har strategin fallstudie använts. Fallstudie är 
en undersökningsmetod där en mindre avgränsad grupp undersöks och där ett fall kan innebära 
en organisation, en grupp individer eller en situation (Patel & Davidson, 2011). Enligt Yin 
(2007) är syftet med strategin att på ett tillförlitligt sätt samla in, presentera samt analysera data 
genom en rapport, bok eller artikel, vilket stämmer överens med studiens utformning. Studien 
granskar endast ett fallföretag vilket innebär att studiens utformning har en enfallsdesign. Yin 
(2007) menar att en fallstudie med enfallsdesign, där enbart ett fall undersöks, kan 
karaktäriseras av flera analysenheter eller en enda analysenhet. Studien omfattar endast en 
analysenhet genom en produktfamilj vilket enligt Patel och Davidson (2011) bidrar till att en 
tydligare bild av det enskilda fallet kan erhållas. Det studerade fallföretaget lämpar sig för 
studiens syfte eftersom företaget tidigare arbetat med en värdeflödesanalys och är bekant med 
metodens utformning. Den valda produktfamiljens flöde har ej tidigare analyserats genom en 
värdeflödesanalys vilket möjliggör utförandet av studien. I Figur 5 illustreras valet av 
metoddesign vilket urskiljs av den röda cirkeln.  
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Figur 5 Enfallsdesign med en analysenhet inspirerad av Yin (2007) 

2.5 Förstudie 
Skärvad och Lundahl (2016) påstår att det är lämpligt att dela in en forskningsprocess i en 
förstudie samt huvudstudie. För att få en tydligare bild av ämnet och kunna definiera problemet 
utfördes en förstudie på fallföretaget, i ett tidigt stadie av studien. Förstudien kan bidra till 
djupare förståelse om ämnet och skapa en tydligare bild av problemområdet. Under förstudien 
utfördes en observation på fallföretaget med företagets produktionstekniker samt 
produktionschef. Observerade personer utförde arbetet i vanlig ordning och var ej informerade 
om att de observerades, vilket enligt Skärvad och Lundahl (2016) är en dold eller maskerad 
observation. Syftet med observationen var att erhålla en verklighetsbild av fallföretagets olika 
processer och flöden. Förstudien pågick under 120 minuter där 40 minuter avsattes till 
observationen. Förstudien är samanställd i Tabell 1. 

Tabell 1 Förstudie 

 

2.6 Datainsamling  
För att kunna besvara studiens syfte samt frågeställningar har olika metoder använts för att 
samla in primär- och sekundärdata. Ett flertal olika datainsamlingsmetoder har använts, vilket 
enligt Yin (2007) stärker validiteten och reliabiliteten i en fallstudie. Valda metoder i studien 
är en litteraturstudie och insamling av empiriska data i form av intervjuer, observationer samt 
dokumentstudier. Skärvad och Lundahl (2016) beskriver att valet av metoder för datainsamling 
är ett viktigt beslut och valet beror på studiens syfte. Kontinuerligt under studiens gång 
jämfördes den empiriska datainsamlingen med det teoretiska ramverket för att säkerhetsställa 
att lämpliga data samlats in. Yin (2007) påstår att hög relevans och kvalitet kan erhållas om 
studien ständigt arbetar efter avstämning mellan empiri och teori. 

2.6.1 Litteraturstudie 
För att kunna besvara studiens syfte och skapa en grund för det teoretiska ramverket 
genomfördes en litteraturstudie. Litteraturstudien bidrog till identifiering av tidigare kunskap 
och forskning inom det beaktade ämnesområdet. Under sökandet av artiklar var utgångspunkten 
i söktjänsten primo där endast vetenskapliga artiklar granskades. I Primo erhölls förslag till 
vidare söktjänster i två databaser, Science direct och Taylor & Francis, där de huvudsakliga 
ämnesområdena var Lean och värdeflödesanalys. Vid val av sökord användes endast engelska 
ord för att sökandet skulle innefatta ett stort omfång av ämnet. För att avgränsa sökningen och 
urskilja relevanta artiklar kombinerades olika sökord tillsammans med varierande operatorer. 
Vid sökningen användes även olika filter för att öka relevansen och minimera antalet träffar.  

En
fa
lls
de
sig
n

Produktfamilj 1 

Fall

Produktfamilj 2

Fler analysenheter

Fall

En analysenhet

Produktfamilj 

Datum Fas Syfte Metod Deltagande Tid

2019-02-07 Förstudie Problemidentifiering Dold observation
Produktionstekniker
Produktionschef

120 min
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Endast peer reviewed artiklar, accepterade artiklar för publicering av ämnesexperter, och 
artiklar i fulltext studerades vid urvalet. Enligt Yin (2007) ökar studiens validitet om de använda 
artiklarna granskats av experter, vilket stärker studiens litteratursökning. För att kontrollera att 
de valda artiklarna granskats av experter användes databasen Ulrichsweb. Använda filter bidrog 
till att antal träffar reducerades och valet av kvalificerade artiklar underlättades. 
Litteratursökningen med de sammansatta sökkombinationerna redovisas i Tabell 2 där antalet 
träffar presenterar antalet påträffade artiklar efter filtrering. Antal utvalda artiklar vid 
varierande sökkombinationer är de artiklar vilka var mest relevanta för studiens syfte, både 
innehållsmässigt och tidsrelaterat. 

Tabell 2 Litteratursökning 

 

2.6.2 Intervjuer 
Under studien har ett flertal intervjuer utförts i syfte att samla in information genom muntlig 
formulering av frågor. Datainsamling genom intervjuer kan förekomma på flera olika sätt och 
syftet med metoden kan därmed vara varierande. Vid utförandet av en intervju är det viktigt att 
klargöra för respondenten vad syftet med intervjun är samt hur den kommer att genomföras 
(Skärvad & Lundahl, 2016). 16 intervjuer utfördes sammanlagt på fallföretaget vid olika 
tillfällen. De två första intervjuerna var uppbyggda till viss del med förberedda frågor men 
influerades också till stor del av öppet ställda frågor, vilket enligt Patel och Davidson (2011) är 
semistrukturerade intervjuer. Första intervjun genomfördes med fallföretagets 
produktionstekniker för att samla in information och nyckeltal angående processerna i flödet. 
Intervjun varade i 45 minuter och karaktäriseras av en låg standardiseringsgrad. 
Frågeformulering och frågornas ordningsföljd anpassades under intervjuns gång, vilket enligt 
Skärvad och Lundahl (2016) är kännetecken för en ostandardiserad intervju. Den andra 
intervjun utfördes med fallföretagets produktionschef, produktionstekniker och 
produktionsplanerare i syfte att skapa förståelse för nuvarande flöde samt säkerhetsställa att rätt 
nyckeltal appliceras. Intervjuns frågor omfattades av låg standardiserings- och 
struktureringsgrad samt varade i 60 minuter. 

Resterande intervjuer genomfördes med 14 anonyma operatörer i produktionen, där sju 
arbetade under dagskiftet och sju under kvällsskiftet. Intervjuerna pågick under fem minuter 
vardera och innefattades av en hög standardiseringsgrad och låg struktureringsgrad. Samtliga 
frågor under intervjuerna var förutbestämda och öppna, se Bilaga 1, vilket gav operatörerna 
frihet att utrycka egna tankar och åsikter. Syftet med de 14 intervjuerna var att skapa förståelse 
för operatörernas bild av flödet. Samtliga respondenter valdes utefter innehavande kunskap 
inom ämnesområdet för att uppnå ett mer givande resultat. Genomförda intervjuer är 
samanställda i Tabell 3.  

Databas Ämne Sökord/sökkombination
Antal träffar

(Filtrering)
Utvalda artiklar

(Årtal)

Science direct Lean "Lean manufacturing" AND 
"value stream" AND "process industries" 16 2

(2005, 2006) 

Taylor & Francis Lean "use of Lean concepts" AND 
"value stream mapping" 5 1

(2013)

Taylor & Francis Värdeflödeanalys
"mapping" AND "current state" AND 
"future state" AND "supply chain" 
NOT "hospital" NOT "healthcare" NOT "global"

23 1
(2010)

Taylor & Francis Värdeflödeanalys "enhance value stream mapping" 
AND "manufacturing" 2 1

(2010)

Taylor & Francis Lean "implementation of Lean" 
AND "process industry" 23 3

(2015, 2011, 2014)
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Tabell 3 Genomförda intervjuer 

 

2.6.3 Observationer 
För att komplettera genomförda intervjuer med information angående processer från flera källor 
utfördes två observationer. Syftet med observationerna var att kartlägga ett produktflöde i form 
av ett spagettidiagram. Observerade personer var informerade om observationerna och utförde 
det dagliga arbetet i dess naturliga miljö. Utförandet av observationerna är enligt Skärvad och 
Lundahl (2016) en öppen observation utan interaktion. Observationerna utfördes på 
fallföretaget under två dagar vardera, där den faktiska tidsåtgången motsvarade 60 minuter. För 
att kunna kartlägga produkternas förflyttning genom flödet utfördes en tvådagars observation 
där produkterna iakttogs till och från. Under observationerna kartlagdes produkterna vid 
förflyttning eller ny placering. Till skillnad från intervju eller enkät behöver inte de observerade 
personerna förmedla en bild av hur verkligheten är framställd. Under en observation kan 
observatörerna istället skapa en egen bild av verkligheten (Patel & Davidson, 2011). 
Genomförda observationer är samanställda i Tabell 4. 

Tabell 4 Genomförda observationer 

 

2.6.4 Dokumentstudier 
Sekundärdata har erhållits från fallföretaget genom relevanta dokument för studien, vilket enligt 
Yin (2007) är kännetecken för en dokumentstudie. Datainsamlingsmetoden består av tidigare 
samanställda data och används för att beskriva verkliga situationer. Granskade dokument 
innehöll information om en tidigare utförd värdeflödesanalys på fallföretaget samt information 
om utvalda processer. Genom strukturerad granskning av dokumenten skapades en bild av hur 
en potentiell värdeflödesanalys kan utformas och vilka nyckeltal som kan vara lämpliga att 
använda. Dokumentstudier har utförts kontinuerligt under studiens gång för att ständigt kunna 

Datum Syfte Metod Deltagande Tid

2019-03-27 Processer i flödet
Nyckeltal Semistrukturerad Produktionstekniker 45 min

2019-03-28 Nuvarande flöde Semistrukturerad Produktions-tekniker, plannerare, chef 60 min

2019-04-01
2019-04-03 Dragning Standardiserad Operatör x2 5 min x2 

2019-04-01
2019-04-03 Kabling Standardiserad Operatör x2 5 min x2 

2019-04-01
2019-04-03 Isolering Standardiserad Operatör x2 5 min x2 

2019-04-01
2019-04-03 Mantling Standardiserad Operatör x2 5 min x2 

2019-04-01
2019-04-03 Provning Standardiserad Operatör x2 5 min x2 

2019-04-01
2019-04-03 Tvistning Standardiserad Operatör x2 5 min x2 

2019-04-01
2019-04-03 Delning Standardiserad Operatör x2 5 min x2 

Datum Syfte Metod Objekt Tid

2019-03-28 Kartläggning av materialflöde
Spagettidiagram

Öppen
Utan interaktion

Processoperatörer
Materialflöde 60 min

2019-04-01 Kartläggning av materialflöde
Spagettidiagram

Öppen
Utan interaktion

Processoperatörer
Materialflöde 60 min
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jämföra och analysera studiens innehåll. Om sekundärdata finns lagrad påstår Skärvad och 
Lundahl (2016) att granskning av dokument bör utföras eftersom det oftast bidrar till ett bättre 
resultat av studien. Skärvad och Lundahl (2016) påpekar dock att sekundärmaterialets 
precision, relevans, reliabilitet och validitet i förhållande till studiens syfte bör säkerhetsställas 
före användning. Genomförda dokumentstudier redovisas i Tabell 5, där datumen representerar 
det tillfälle då dokumenten tillhandahölls från fallföretaget. 

Tabell 5 Genomförda dokumentstudier 

 

2.7 Dataanalys 
Insamlad empiri har utgjort grunden för studiens forskningsprocess och vidare jämförts med 
studiens teoretiska ramverk. För att säkerhetsställa relevansen av insamlad empiri har studiens 
syfte ständigt beaktats vilket motverkat insamling av betydelselösa data. För att erhålla 
förståelse för ämnet samt problemområdet utfördes en förstudie på fallföretaget. Därefter kunde 
insamling av teori samt empiri utföras och vidare undersökas i dataanalysen. Det teoretiska 
ramverket har under studiens gång vid upprepade tillfällen kompletterats för att stämmas av 
mot erhållen empiri. En använd teknik i dataanalysen var mönsterpassning vilket enligt Yin 
(2007) innebär att empiriska data jämförs med ett empiriskt grundat mönster. Yin (2007) 
påpekar att fallstudiens validitet kan stärkas om likheter urskiljs med hjälp av 
mönsterpassningen. Figur 6 illustrerar upplägget samt genomförandet av studiens dataanalys. 
 

 
Figur 6 Studiens dataanalys 

2.8 Kvalitet 
I forskningsprocessen behandlas vanligtvis begreppen reliabilitet och validitet (Hernon & 
Schwartz, 2009). Skärvad och Lundahl (2016) beskriver att reliabilitet avser frånvaron av 
slumpmässiga mätfel och att validitet definierar frånvaro av systematiska mätfel. Reliabilitet är 
därmed en nödvändig förutsättning för att erhålla hög validitet. Yin (2007) förklarar att 
begreppen har en förbindelse vilket medför att studien kan uppnå hög kvalité och trovärdighet 
om hög reliabilitet och hög validitet erhålls.  

Datum Syfte Metod Dokument

2019-02-11 Kartläggning av nuvarande flöde Strukturerad
Tidigare värdeflödesanalys
Exelfil

2019-02-11 Utformning av framtida flöde Strukturerad
Tidigare värdeflödesanalys
Exelfil

2019-03-19 Nyckeltal av processer Strukturerad
Processers nyckeltal
Konstruktioner

2019-03-19 Produktionsflöde Strukturerad
Företagsinformation
Exelfil

Mönsterpassning

Förstudie Empiri

Teori

Dataanalys

Intervju Observation Dokument-
studie

Litteraturstudie

Empiri

Teori
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2.8.1 Reliabilitet  
Skärvad och Lundahl (2016) menar att god reliabilitet kan erhållas om en undersökning inte 
påverkas av forskarens utförande samt undersökningens omständigheter. För att god reliabilitet 
ska uppnås bör insikten erhållas om att ett perfekt mätinstrument kan åstadkomma defekta 
resultat om det tillämpas på ett slarvigt eller felaktigt sätt. Yin (2007) beskriver att hög 
reliabilitet syftar till att en studie utförd av en forskare ska kunna utföras på samma sätt och 
uppnå samma resultat och slutsats av en annan forskare. För att säkerhetsställa att pågående 
studie ska kunna reproduceras av andra forskare har studiens tillvägagångssätt och resultat 
noggrant dokumenterats, vilket enligt Yin (2007) är en nyckel till god reliabilitet. 
 
Patel och Davidson (2011) förklarar att förhållandevis hög reliabilitet kan erhållas om studien 
innehåller standardiserade intervjuer och strukturerade observationer, vilket tillämpas i studien. 
Samtliga intervjuer utfördes med personer besittande bred kunskap och erfarenheter om det 
berörda området, vilket enligt Patel och Davidson (2011) kan höja studiens tillförlitlighet. 
Genomförda intervjuer utfördes även på den arbetsplats där intervjupersonerna dagligen utför 
arbetet för att garantera att respondenterna skulle befinna sig i en trygg miljö. 

2.8.2 Validitet 
Patel och Davidson (2011) beskriver att validitet är ett mått på att en studie undersöker det den 
avser att undersöka och att rätt metod används vid rätt tillfälle. Vidare kan validitet delas in i 
tre olika kategorier, begreppsvaliditet, intern- och extern validitet (Yin, 2007).  

Begreppsvaliditet innefattar att fler källor används vid insamling av data och att studiens källor 
är trovärdiga (Yin, 2007). Studiens teoretiska ramverk bygger endast på vetenskapliga artiklar 
vilka är peer reviewed granskade, vilket stärker att de utvalda artiklarna erhåller en hög nivå 
inom forskningsprocessen. Yin (2007) påstår att begreppsvaliditeten kan öka om en fallstudie 
använder flera empiriska källor eller metoder. I studien har olika empiriska källor och 
datainsamlingsmetoder använts för att stärka validiteten, vilket Skärvad och Lundahl (2016) 
beskriver är triangulering. 

Yin (2007) beskriver att intern validitet är aktuell vid analysering av data och syftar till om 
studiens slutsatser är trovärdiga eller ej. God intern validitet kan uppnås vid användning av 
logiska modeller, mönsterpassning och genom att tydligt redogöra för studiens slutsatser (Yin, 
2007). Under studien användes mönsterpassning i dataanalysen där empirin och teorin 
jämfördes för att urskilja likheter och säkerhetsställa att insamlad empiri stämde överens med 
teori, för att stärka studiens interna validitet (Yin, 2007). För att erhålla en god mönsterpassning 
och för att kunna besvara studiens syfte har det teoretiska ramverket vid flertalet tillfällen 
kompletterats. 
 
Extern validitet innebär hur generaliserbart studiens resultat är och om resultatet kan tillämpas 
inom andra områden än det avgränsade (Yin, 2007). Studiens externa validitet stärks genom att 
fastställda förbättringsförslag till fallföretaget kan användas inom andra processindustrier med 
liknande produktion. Vidare menar Yin (2007) att en studie med enfallsdesign erhåller hög 
extern validitet om teorier används, vilket studien uppfyller eftersom noggrant utvald litteratur 
kontinuerligt nyttjats. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och till det formulerade syftet 
samt frågeställningarna. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs tidigare teorier vilka utgör en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. Figur 7 illustrerar kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd 
teori. 

 
Figur 7 Koppling mellan frågeställningar och teori 

Huvudområdet i de tre frågeställningarna är Lean och dess betydelse inom processindustrin 
vilket introduceras först i det teoretiska ramverket för att ge grundläggande information om 
området. För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Hur kan ett nuvarande 
flöde kartläggas i processindustrin genom en värdeflödesanalys?” beskrivs utförandet av en 
värdeflödesanalys och dess innehåll. Teori kring en värdeflödesanalys behandlas för att 
möjliggöra besvarandet av första frågeställningen och till underlag för vidare frågeställningar. 
Frågeställning två “Vilka typer av icke-värdeskapande aktiviteter och slöserier kan identifieras 
genom en värdeflödesanalys?” kan besvaras med hjälp av teori kring icke-värdeskapande 
aktiviteter samt slöserier. Områdena behandlas för att ge djupare kunskap inom huvudområdet 
samt för att förstå dess påverkan på en produktfamiljs flöde. Frågeställning ett och två utgör 
tillsammans ett underlag för att kunna besvara frågeställning tre “Hur kan ett önskat framtida 
flöde utformas i processindustrin genom en värdeflödesanalys och vilka förbättringsverktyg 
kan användas för att uppnå det önskade flödet”. För att ge en teoretisk grund till tredje 
frågeställningen beskrivs utformningen av ett önskat framtida flöde samt olika 
förbättringsverktyg vilka kan användas för att uppnå ett önskat framtida flöde. 

3.2 Lean 
Begreppet Lean är en metod som används för att minimera en organisations kostnader genom 
att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter. Metoden uppkom efter andra världskriget då 
japanska industriledare Toyoda, Shigeo Shingo och Taiichi Ohno utformade ett disciplinerat 
och processorienterat system namngivet “Toyota production system” eller “Lean 
manufacturing” (Abdulmalek & Rajgopal, 2006). Lasa, de Castro och Laburu (2009) beskriver 
att Lean är en metod som används för att förbättra produktiv prestanda genom en jämn och 
rytmisk produktion i förhållande till rätt volym, rätt produktmix samt kontinuerliga flöden. 
Melton (2005) påstår att Lean inte endast är en metod eller ett verktyg för att förändra i 
tillverkningsprocessen utan en metod för en fullständig förändring av en organisation. Vidare 
menar Melton (2005) att Lean handlar om att utgå från kunden och dess definition av värde. 
Lyons et al. (2011) beskriver att genom eliminering av icke-värdeskapande aktiviteter kan ett 

3.2 Lean
• Lean i processindustrin
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förbättrat flöde med minimerade avbrott, förseningar samt variationer uppnås. Det bidrar även 
till att en jämn och rytmisk produktion kan producera i takt med kundens krav och efterfråga 
(Lyons et al., 2011). Syftet med Lean är enligt Wahaba, Mukhtar och Sulaiman (2013) att 
effektivisera organisationen och maximera kundvärdet genom att minimera icke-
värdeskapande aktiviteter med hjälp av “Muda”, de sju slöserierna. Inom Lean finns ett antal 
verktyg verksamheter kan använda för att upptäcka källorna till de icke-värdeskapande 
aktiviteterna och undvika slöserier (Wahab et al., 2013). Abdulmalek et al. (2015) beskriver att 
verktygen är hjälpmedel för att vägleda verksamheter till att upptäcka slöserier och åtgärda 
processer genom att eliminera onödiga avfall. Kommande stycke samt Figur 8 beskriver några 
av de vanligaste metoder samt verktyg inom Lean sammanställt av Abdulmalek et al. (2015): 
 
• 5s: Avfallsreducering bestående av sortering, strukturering, städning, standardisering 

samt skapa vana. 
• Värdeflödesanalys: Kartläggning av hela värdeflödet för att identifiera mervärde mot 

icke-värdeskapande aktiviteter. 
• Kaizen: Systematisk strategi för gradvis, ordnad och kontinuerlig förbättring. 
• TQM: Hanterings filosofi där syftet är att uppnå hög kundnöjdhet genom hög kvalité. 
• Standardisering av arbetet: Säkerställer att varje arbete är organiserat och utförs på ett 

effektivt och konsekvent sätt. 
 

 
Figur 8 Verktyg och metoder inom Lean inspirerad av Abdulmalek et al. (2015) 

3.2.1 Lean i processindustrin 
Moser, Isaksson och Seifert (2017) beskriver att processindustrier är verksamheter där 
omvandling av material sker genom fysiska, kemiska eller biologiska processer (Lager, 2001). 
Enligt Abdulmalek et al. (2015) utgörs processindustrin av materialtillverkning till skillnad från 
diskret industri där produkter produceras i massproduktion. I processindustrin kan produkter 
vanligtvis inte räknas styckvis och produktionsprocessen kännetecknas ofta av höga 
produktionsvolymer, låga produktvariationer och enkla processer (Abdulmalek et al., 2015). 
Implementeringen av Lean påbörjades inom bilindustrin och metoden har sedan många år 
tillbaka använts inom den diskreta industrin. Inom processindustrin har implementeringen av 
Lean tagit längre tid vilket beror på produkt- och/eller processegenskaper (Pool, Wijngaard & 
van der Zee, 2011). En annan orsak kan vara att produktionsstopp inom processindustrin ofta 
medför höga kostnader vilket gör att samtliga stopp, även ur förbättringssynpunkt, undviks 
(Abdulmalek et al., 2015). Enligt Melton (2005) finns utvecklingsmöjligheter för Lean inom 
processindustrin och flertalet verksamheter är mer bekanta med metoden än andra. Abdulmalek 
et al. (2015) påstår att Lean och metodens olika verktyg kan appliceras inom processindustrin 
för att uppnå resultat likt diskret industri.  

Syftet med Lean

Förbättringsverktyg
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3.3 Värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalys är ett visualiseringsverktyg och en metod som tillämpas inom Lean och 
syftar till att skapa en helhetsbild av ett flöde. Vidare kan eliminering av icke-värdeskapande 
aktiviteter ske genom användning av Muda, de sju slöserierna, för att upprätta ett förbättrat 
flöde. Vid användning av verktyget kartläggs ett flöde genom att identifiera flödets värde samt 
genom att urskilja de icke-värdeskapande aktiviteterna (Brunt, 2010). McDonald, van Aken och 
Rentes (2010) samt Lasa et al. (2009) beskriver att en värdeflödesanalys kan användas genom 
att brytas ned i fem steg. Kommande stycke redovisar de fem stegen: 
 
1. Första steget involverar val av en lämplig produktfamilj där produktfamiljens flöde behöver 

förbättras. 
2. Steg två innebär en kartläggning av den valda produktfamiljens nuvarande flöde, med 

identifiering av värdeskapande- och icke-värdeskapande aktiviteter. 
3. Under steg tre används kartläggningen av det nuvarande flödet för att kunna utforma ett 

önskat framtida flöde, där slöserier är minimerade eller eliminerade. 
4. Steg fyra innefattar en handlingsplan vilken redogör för hur organisationen ska uträtta 

framtida arbete för att flödet ska uppnå önskat tillstånd. 
5. Sista steget handlar om att utvärdera handlingsplanen och flödets nya tillstånd, efter att 

värdeflödesanalysen upprättats. 

3.3.1 Nuvarande flöde 
Brunt (2010) beskriver att kartläggning av det nuvarande flödet endast innefattar flödet innanför 
industrins väggar, dörr-till-dörr. Vid kartläggningen illustreras flödets alla processer och dess 
olika moment i den ordning produkten framställs i (Brunt, 2010). McDonald et al. (2010) 
beskriver att kartläggningen bör starta i slutet av flödet och bearbetas bakifrån genom alla 
processer och slutligen till råmaterialet. Enligt Brunt (2010) finns fyra användbara steg vid 
kartläggning av det nuvarande flödet vilka redovisas i kommande stycke: 
 
1. Insamling av detaljer kring kundernas krav: 

Första steget syftar till att genom identifiering av kundernas krav kunna specificera 
produktens värde och värdeskapande aktiviteter i flödet. 

2. Specificera det fysiska flödet av processer, mätdata och lagerpunkter: 
Steg två påbörjar visualiseringen av flödet och olika processer illustreras för att skapa en 
helhetsbild av produktfamiljens flöde. Symboler och figurer vilka kan användas vid 
kartläggningen illustreras i Figur 9. 

3. Kartlägg materialflödet: 
Efter att olika processer specificerats kan en kartläggning av materialflödet utföras vilken 
illustrerar hur materialet förflyttas mellan olika processer.  

4. Kartlägg informationsflödet och fastställ användningar av push- och pull-system:  
I sista steget adderas kartläggning kring hur flödet av information sker mellan de olika 
processerna. Slutligen krävs ett fastställande om flödet använder sig av ett push- respektive 
pull-system eller om flödet inkluderar dem båda.  
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Figur 9 Symboler i en värdeflödesanalys 

Första steget handlar om att identifiera kundernas krav vilket kan utföras genom att bland annat 
granska produkters efterfrågan (Brunt, 2010). Vid specificering av det nuvarande flödet 
förklarar Kumar et al. (2018) att varje process och steg i flödet ska placeras i den ordning 
tillverkningen av produkten sker och information samt nyckeltal ska presenteras under 
respektive process eller steg. Vidare beskriver Kumar et al. (2018) att uppströms i flödet 
påträffas leverantören och nedströms i flödet återfinns kunden. Brunt (2010) beskriver att det 
tredje steget innebär kartläggning av materialflödet följt av det fjärde steget vilket innefattar 
kartläggning av informationsflödet. En beskrivning av hur informationsflödet är utformat i 
flödet illustreras vanligtvis centralt i bilden där organisationens informationssystem är 
utgångspunkt. Informationssystemet är i sin tur sammankopplat med de olika processerna och 
flödet av information kan därmed urskiljas (Kumar et al., 2018). Avslutningsvis ska den totala 
ledtiden för samtliga processer utformas längst ner i kartläggningen av det nuvarande flödet. 
Ledtiden speglar all värdeskapande tid och icke-värdeskapande tid som krävs för att framställa 
produkten (Kumar et al., 2018). McDonald et al. (2010) redogör för ett flertal nyckeltal i 
kartläggningen, vilka är antal operatörer, cykeltid, ställtid samt antal skift. I Figur 10 
presenteras ett exempel på hur en kartläggning av ett nuvarande flöde kan illustreras. 
 
 

 

Figur 10 Exempel på karta över nuvarande flöde inspirerad av Brunt (2010) 

Cykeltid 

Cykeltiden är den tid det tar från att en produkt börjar hanteras i en process till att produkten 
slutförs i processen. Cykeltiden för en process kan vara varierande beroende på vilken produkt 
processen behandlar och vid varierande tider kan en genomsnittlig cykeltid användas 
(Abdulmalek & Rajgopal, 2006). Om en process innehåller flera olika delsteg adderas 
cykeltiden för varje steg för att erhålla den totala cykeltiden för processen (McDonald et al., 
2010).   
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Värdeadderande tid 

Abdulmalek och Rajgopal (2006) beskriver att den värdeadderade tiden illustreras längst ner i 
kartläggningen av flödet och representerar cykeltiden för varje enskild process. Flödets totala 
värdeadderade tid beräknas genom att addera cykeltiderna för varje process i flödet. 

Takttid 

Takttiden visar hur ofta en produkt ska produceras för att organisationen ska kunna bemöta 
kundernas efterfrågan (Arif Nasution et al., 2018). Takttiden beräknas genom att ta den totala 
tillgängliga arbetstiden per dag i förhållande till efterfrågan (Abdulmalek & Rajgopal, 2006). 
Vid beräkning av takttiden används Formel 1 (Brunt, 2010). 

Formel 1 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔	𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠	𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛
 

Ledtid 

Ledtiden för varje enskild process och lagerpunkt illustreras längst ner i kartläggningen av 
flödet. Ledtiden i en process består av den värdeadderade tiden och ledtiden i en lagerpunkt 
utgörs av hur lång tid det tar innan lagret uppskattas vara tomt. Beräkning av ledtiden för 
respektive lager utförs genom att antalet produkter i lager divideras med takttiden (Abdulmalek 
& Rajgopal, 2006). Slutligen beräknas den totala ledtiden för hela flödet vilket Brunt (2010) 
beskriver utförs genom att addera ledtiderna för varje enskild process och lagerpunkt. Ledtiden 
speglar den tid det tar att producera en produkt och beräknas genom Formel 2 (Brunt, 2010). 

Formel 2 

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑	𝑖	𝑒𝑛	𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑
 

Produktionseffektivitet 

Nyckeltalet TAK används för att beräkna den procentuella produktionseffektiviteten i en 
process (McDonald et al., 2010). Gibbons och Burgess (2010) förklarar att 
produktionseffektiviteten i en process utgörs av tre kompletterande faktorer, tillgänglighet, 
anläggningsutnyttjande och kvalitet. Zammori, Braglia och Frosolini (2011) beskriver att 
tillgänglighet är en jämförelse mellan en maskins faktiska tidsåtgång och den planerade 
tidsåtgången. Anläggningsutnyttjande är hur stor andel produkter som producerats jämfört med 
planerat antal produkter, där skillnad uppstår när maskinen inte körs i planerad hastighet. 
Kvalitet är andelen produkter vars utformning är godkänd och medför att produkten ej behöver 
kasseras (Zammori et al., 2011). Nyckeltalet TAK kan användas för att urskilja vilka 
förbättringsaktiviteter som kan bidra till ett effektivare flöde och vid beräkning av 
produktionseffektivitet (TAK) tillämpas Formel 3 (Gibbons & Burgess, 2010). 

Formel 3 

𝑇𝐴𝐾 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 × 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 × 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 

3.3.2 Framtida flöde 
Vid utformning av ett önskat framtida flöde beskriver Kumar et al. (2018) och Brunt (2010) att 
kartläggningen av det nuvarande flödet kan användas som utgångspunkt och analyseras genom 
följande åtta designfrågor: 
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1. Vad är takttiden? 
2. Kommer tillverkning att ske för direkt leverans eller till en supermarket? 
3. I vilka processer kan ett kontinuerligt flöde införas? 
4. Vart i flödet krävs ett supermarket för att underlätta ett kontinuerligt flöde? 
5. I vilken punkt i det tillverkande flödet behövs en “pacemaker” för produktionsprocessen? 
6. Hur kan en utjämning av produktionsmixen i pacemakerprocessen ske? 
7. Vilken satsstorlek ska användas i pacemakerprocessen? 
8. Vilka processförbättringar blir nödvändiga?  
 
Vid utformning av ett önskat framtida flöde elimineras slöserier vilket bidrar till att de olika 
processerna och stegen i flödet kan effektiviseras (Kumar et al., 2018). I första frågan förklarar 
Brunt (2010) att cykeltiden och takttiden för en process kan ställas och jämföras mot varandra. 
Takttiden måste vara större än cykeltiden för att ett kontinuerligt flöde ska kunna uppnås. Ett 
kontinuerligt flöde är enligt Kumar et al. (2018) när tillverkning av en produkt skickas vidare 
direkt till nästa process utan att icke-värdeskapande aktiviteter utgörs. Fråga två behandlar om 
produkten bör skickas vidare direkt till nästa process eller om en supermarket behöver 
användas. McDonald et al. (2010) beskriver att ett supermarket är placerat i slutet av en process 
och fungerar likt en buffert för färdiga produkter, redo för förflyttning till nästa process. 
Används direkt förflyttning produceras enbart antal krävda produkter för att sedan skickas 
direkt till nästa process. Kumar et al. (2018) beskriver att fråga tre syftar till att utveckla 
processer för att möjliggöra skapandet av ett kontinuerligt flöde. Detta kan enligt McDonald et 
al. (2010) uppnås genom att granska och jämföra processernas cykeltider. I den fjärde frågan 
förklarar Brunt (2010) att ett supermarket kan användas för att styra produktionen där 
kontinuerligt flöde inte är möjligt uppströms. Genom implementering av ett supermarket kan 
lagerpunkten utnyttjas för att se till att ett kontinuerligt flöde kan erhållas.  
 
Den femte designfrågan granskar vart i flödet en pacemaker kan användas. Abdulmalek och 
Rajgopal (2006) beskriver att användning av pacemaker kan resultera i att överproduktion för 
resterande processer i flödet undviks. Den mest krävande processen bör definieras som 
pacemakerprocessen vilket innebär att resterande flöde behöver planeras utefter processen. 
Brunt (2010) förklarar att flödet innan pacemakerprocessen oftast karaktäriseras av ett 
pullsystem och flödet efter processen definieras som ett kontinuerligt flöde. Efter att 
pacemakerprocessen är definierad bör en granskning av produktionsmixen i processen utföras 
vilket berörs i fråga sex. McDonald et al. (2010) beskriver att vid granskningen ska en jämn 
fördelning av produktionsmixen i pacemakerprocessen fördelas jämnt över tiden och då 
schemalägga mindre batcher av varje produkt. Utjämning av produktionsmixen kan möjliggöra 
kortare ledtider, flexibilitet i produktmix samt mindre lager för produkter i arbete och färdiga 
varor. Vidare kan fråga sju påbörjas där satsstorleken för processen ska definieras vilket 
Abdulmalek och Rajgopal (2006) beskriver kan utföras genom att multiplicera takttiden med 
de färdiga produkter i processen vilka är redo för förflyttning. Den resulterade produktmängden 
kan användas likt en grundläggande satsstorlek vid schemaläggning av produktfamiljen 
(McDonald et al., 2010). Slutligen kan sista punkten utföras för att avgöra vilka förbättringar 
som behöver genomföras och implementeras för att kunna uppnå det önskade framtida flödet 
(Abdulmalek & Rajgopal, 2006). 

3.4 Icke-värdeskapande aktiviteter 
Effektiv användning av resurser genom minimering av avfall och icke-värdeskapande 
aktiviteter är syftet med Lean (Wahab et al., 2013). Arif Nasution et al. (2018) beskriver att en 
organisations aktiviteter delas in i värdeskapande- och icke-värdeskapande aktiviteter för att 
urskilja vilka aktiviteter som adderar värde till kunden och vilka som inte gör det (Arif Nasution 
et al., 2018). Samtliga aktiviteter i en process där värde inte tillförs till kunden benämns som 
slöserier (Melton, 2005), och bör elimineras för att uppnå ett mer effektivt flöde (Abdulmalek 
& Rajgopal, 2006). Melton (2005) beskriver att somliga slöserier är nödvändiga och ej behöver 
elimineras, eftersom aktiviteten tillför värde till organisationen istället för till kunden.  
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3.4.1 Slöserier 
Att arbeta med Lean innebär ständig strävan efter maximerat kundvärde genom eliminering av 
slöserier (Wahab et al., 2013). Arif Nasution et al. (2018) förklarar att vanligt förekommande 
slöserier inom producerande organisationer delas in i tre olika kategorier: 

1. Muri: Överskott, organisationen producerar mer än efterfrågat 
2. Mura: Ojämnheter, variation i produktionsflöde 
3. Muda: Icke-värdeadderande aktiviteter 

Av de tre typer av slöserier Arif Nasution et al. (2018) förklarar kategoriseras begreppet Muda 
ytterligare in i sju slöserier (Wahab et al., 2013): 

1. Överproduktion: Syftar till att för mycket produceras, för tidigt eller i förebyggande syfte 
2. Väntan: Avser när tid inte utnyttjas fullt ut, exempel när produkter inväntar bearbetning 
3. Transport: Intern förflyttning av produkter vilket ej medför värde till kund 
4. Överarbete: Extra arbete vilket inte tillför värde till kund 
5. Lager: Lagring av produkter, mellanprodukter samt råvaror vilka medför kostnader 
6. Rörelse: Onödiga rörelser vilka inte bidrar till produktens värdeskapande 
7. Produktion av defekta produkter: Uppstår vid felaktig bearbetning i processer, vilket 

antingen kräver omarbete eller ytterligare arbete 

Eliminering av slöserier är ett ständigt pågående arbete vilket kräver stegvis implementation av 
förbättringar (Kumar et al., 2018). Melton (2005) beskriver också att eliminering av slöserier 
är ett inkrementellt arbetssätt och genom att tidigt identifiera samt eliminera slöserier kan 
organisationer erhålla besparingar. 

3.5 Förbättringsverktyg 
Inom Lean finns ett flertal verktyg vilka syftar till att förbättra och effektivisera processer 
genom att eliminera de sju slöserierna (Abdulmalek et al., 2015). Efter identifiering av slöserier 
tillämpas det mest lämpade förbättringsverktyget för förändringen (Machado & Leitner, 2010). 
Vanligtvis används förbättringsverktygen var för sig men Chan och Ling Tay (2018) påstår att 
en kombination av flera verktyg kan uppnå ett bättre resultat. 

3.5.1 Kaizen 
Kaizen är ett välkänt verktyg världen över vilket används för att eliminera avfall och 
effektivisera en organisation (Vamsi Krishna Jasti & Kodali, 2014). Verktyget innefattar 
förbättrade åtgärder och kan användas individuellt, i team eller vid en processfelsökning 
(Kumar et al., 2018). Vamsi Krishna Jasti och Kodali (2014) påstår att Kaizen fungerar effektivt 
inom varje organisation och syftar till att kontinuerligt förbättra processer och förfaranden. 
Genom att använda Kaizen kan organisationer omforma sammansättningen av arbetet och 
motverka tillfälligt arbete (Chen, Li & Shady, 2008). Att använda Kaizen kan emellertid vara 
komplext, tidskrävande och kontextberoende. Flertalet studier genomförda med Kaizen påvisar 
en mängd olika organisatoriska möjligheter, vilket gör att verktyget kan anses avancerat 
(Marin-Garcia, Juarez-Tarraga & Santandreu-Mascarell, 2018). Marin-Garcia et al. (2018) 
påstår också att förbättringsmöjligheterna framställda av Kaizen kan vara problematiska att 
upprätthålla på lång sikt. Chen et al. (2008) presenterar Kaizen i tre steg. Första steget är att 
identifiera och separera slöserier från tillfälligt och mervärde, i syfte att kontinuerligt förbättra. 
Steg två innefattar en plan för hur slöserierna ska minskas och sista steget handlar om att 
involvera varje medarbetare till att tänka på små förbättringsidéer. Kumar et al. (2018) påstår 
att Kaizen är ett effektivt verktyg för att uppnå ständig förbättring, vilket enligt Chen et al. 
(2008) kan erhållas genom att små förbättringar genomförs kontinuerligt. En rad små 
strategiska förbättringar kan snabbt ge upphov till en betydande ökning av systemeffektiviteten. 
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3.5.2 5s 
Abdulmalek et al. (2015) beskriver att Leanverktyget 5s är en avfallsreduceringsprocess 
bestående av sortering, strukturering, städning, standardisering samt rutinskapande. 
Abdulmalek och Rajgopal (2006) menar att 5s fokuserar på att standardisera arbetsrutiner för 
att upprätthålla en effektiv arbetsplats. Flertalet organisationer väljer att implementera 5s först 
innan något annat Leanverktyg används, eftersom det ligger till grund för det övergripande 
Leanarbetet (Gomes, Lopes & vaz de Carvalho, 2013). Lyons et al. (2011) menar att 5s 
verktyget kan anpassas enkelt efter många processteg, vilket påvisar ett universellt tillämpande 
inom samtliga industrier. Gomes et al. (2013) uppskattar att införandet av en lyckad 
arbetsplatsorganisation, genom 5s, kan minska processfel med 50 % samt öka produktiviteten, 
minska kostnader och förbättra kvalitén på produkter. Vidare menar Gomes et al. (2013) att 
implementering av 5s genomförs i fem etapper, vilka beskrivs i kommande stycke: 
 
1. Sortera: Första etappen av implementeringen innefattar avlägsnandet av alla onödiga 

verktyg, material och dokument. 
2. Strukturera: Etapp två innebär förbättring av arbetsflödet och förenkling av 

tillhandahållandet av verktyg och utrustning på arbetsplatsen. Verktygen bör vara placerade 
på en tydlig definierad plats, tillgänglig för alla berörda anställda.  

3. Städa: Den tredje etappen är avsedd för systematisk rengöring, städning, och 
beslutstagande om vad som ska rengöras, hur det ska rengöras och av vem. Städningen bör 
utformas dagligen för att hålla arbetsplatsen i gott skick. 

4. Standardisera: I etapp fyra läggs fokus på standardisering genom att förena och 
systematisera begrepp samt processer vilka fastställts i de tre första etapperna. 

5. Skapa vana: Sista etappen innebär att bibehålla de fyra föregående etapperna, genom 
självdisciplin och kontroll, för att undvika att falla tillbaka i gamla rutiner. 

 
Gomes et al. (2013) menar att implementering av 5s medför ökning av produktiviteten, 
säkerhet, organisatoriskt klimat samt motivation för medarbetarna, vilket är en konkurrenskraft. 
Implementering av verktyget är ej helt okomplicerat och problematik kan uppstå. Brist på 
förståelse för implementeringen, brist på samarbete från de anställa eller misslyckande 
överföring av nödvändig information är exempel på uppkomna problem (Gomes et al., 2013). 

3.5.3 5 varför 
5 varför är ett väletablerat verktyg vilket används för att förbättra effektiviteten i samtliga 
processer (Braglia, Frosolini & Gallo, 2016). Myszewski (2013) beskriver verktyget likt en 
ifrågasättande teknik vilken bygger på att flera gånger upprepa förfrågningar som börjar med 
”varför”. Vidare menar Myszewski (2013) att svaret på föregående fråga används för att 
formulera nästa frågeställning. Frågesekvensen förväntas närma sig den grundläggande orsaken 
till ett bestämt problem (Benjamin, Marathamuthu & Murugaiah, 2015). Benjamin et al. (2015) 
menar att ett bestämt problem endast kan lösas genom att grundorsaken identifieras och 
adekvata motåtgärder utvecklas. Enligt Benjamin et al. (2015) är 5 varför ett av de mest 
lämpade verktygen att använda för att minimera eller möjligen eliminera förluster av den totala 
effektiviteten, vilket kan liknas med TAK. Card (2016) påstår dock att verktyget bara är en del 
av en mycket mer omfattande problemlösningsprocess. Användare av verktyget bör inte känna 
sig begränsade av det godtyckliga numret i verktygets titel utan fler eller färre ”varför” kan 
komma att krävas. Benjamin et al. (2015) hävdar däremot att tänkbara och användbara resultat 
kan erhållas från verktyget. 

3.5.4 TQM 
TQM är ett verktyg inom Lean vars syfte är att uppnå hög kundnöjdhet genom att erhålla en 
hög kvalitet på de produkter och tjänster verksamheten erbjuder (Abdulmalek et al., 2015). 
Abdulmalek och Rajgopal (2006) beskriver att verktyget innebär ett kontinuerligt arbete med 
förbättringar och kräver att ledningen är insatt i förbättringsarbetet. Vidare redogör Abdulmalek 
och Rajgopal (2006) för ett flertal av verktygets viktigaste huvudkomponenter vilka är, 
problemlösningsteam, statistiska metoder, medarbetarinsatser, utbildning, långsiktiga mål samt 
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insikten om att ineffektivitet produceras av systemet och inte av människor. Enligt Calvo-Mora, 
Pico ń, Ruiz och Cauzo (2012) existerar många studier vilka visar att TQM kan ha en positiv 
inverkan på en organisations resultat.  Det finns faktorer vilka kan påverka resultatet negativt 
vid användning av verktyget och beskriver att dessa kan delas in i två olika kategorier, mjuka 
respektive hårda faktorer. Mjuka faktorer inkluderar sociala och beteendemässiga aspekter 
medan hårda faktorer berör tekniska aspekter (Calvo-Mora et al., 2012). Baird, Jia Hu och 
Reeve (2009) förklarar att organisationskulturen och medarbetarnas attityder är avgörande för 
att verktyget ska kunna erhålla ett bra resultat. För att kunna erhålla en förändring krävs därför 
att medarbetarna är medvetna om organisationens situation och därmed är öppna till förändring. 

3.5.5 Sex sigma 
Sex sigma har under de senaste åren formats till ett av det vanligaste Leanverktygen inom 
kvalitetshantering (Braunscheidel, Hamister, Suresh & Star, 2011). Verktyget hjälper inte 
enbart industrier till att förbättra organisationseffektiviteten och kundtillfredsställelsen, det 
minskar också driftkostnader och ökar vinsten (Sin, Zailani, Iranmanesh & Ramayah, 2015). 
Mast och Lokkerbol (2012) beskriver att Sex sigma är en organiserad och systematisk metod 
för strategiska processförbättringar och ny produkt- och tjänsteutveckling. Vidare menar Mast 
och Lokkerbol (2012) att Sex sigma bygger på att göra dramatiska minskningar av definierade 
felnivåer ut till kund. Braunscheidel et al. (2011) menar att verktyget avsevärt förbättrar 
prestanda samt kundservice, och kan liknas med TQM. Flertalet akademiska forskare har 
försökt att bestämma vilka element i Sex sigma som gör det effektivt (Mast & Lokkerbol, 2012). 
Mast och Lokkerbol (2012) menar att förutom rollstrukturen och förbättringsproceduren är 
verktyget ett nytt och effektivt bidrag till kvalitetshantering och är allmänt känd under 
akronymen DMAIC. Fem olika faser i verktyget bidrar till att en organisation steg för steg kan 
förbättras genom ett förbättringsprojekt (Sin et al., 2015), vilket beskrivs i kommande stycke: 
 
• Define: Syftet är att bestämma projektfokus, projektdefinition och kundkrav 
• Measure: I målfasen samlar projektteamet in faktiska data för att uppskatta möjligheten för 

den nuvarande processen att möta kundkraven 
• Analyze: Projektteamet identifierar, organiserar och validerar potentiella grundorsaker 
• Improve: I förbättringsfasen identifierar projektteamet en lösning på det problem projektet 

syftar till att lösa 
• Control: Träna samtliga anställda för de nya processerna och skapa övervaknings- och 

reaktionsplaner 
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4 Empiri 
Kapitlet presenterar en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. 
Vidare beskrivs insamlad empiri från intervjuer, dokumentstudier samt observationer, för 
att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Fallföretaget är en del av världens största aktör inom kabeltillverkning av säkra och tillförlitliga 
kablar i områdena energi och kommunikation. Kundfokus är en central del av verksamhetens 
affärsidé och företaget utvecklar samt skräddarsyr kabellösningar utefter olika kunders behov. 
Fallföretaget har sedan år 1883 tillverkat kabellösningar och tillverkar i dagsläget kablar inom 
områdena installation, kraft, OEM och industri samt telekom. Under år 2018 producerade 
fallföretaget 18 000 ton kablar inom de olika användningsområdena. Produktion pågår dygnet 
runt genom fyrskift där varje skift utgörs av 20 operatörer. Samtliga operatörer är stationerade 
vid var sin process och ansvarar för den enskilda processen under samtliga fyra skift. 

Företaget erbjuder standardiserade kabellösningar men har också kapacitet att utveckla 
innovativa lösningar genom en smidig och effektiv leveranskedja. Att hela tiden ligga i 
framkant och vara bättre än konkurrenterna inom produkt- och servicekvalitet är något företaget 
strävar efter. För att kunna erbjuda kunder de bästa på marknaden krävs det att företaget ständigt 
utvecklas och arbetar med kontinuerliga flöden i produktion. 

4.2 Fallföretagets problem med nuvarande flöde 
Företaget har belyst en specifik produktfamilj vars tillverkning står för en stor del av företagets 
totala produktion. Produktfamiljen är användbar inom flera olika kabeltyper och behöver därför 
upprätthålla ett kontinuerligt flöde. Företaget har identifierat viss problematik i flödet och ser 
potential till förbättring genom en kartläggning av produktfamiljens produktionsflöde. Vid en 
kartläggning kan problem samt dess grundorsak specificeras och förbättringsförslag kan 
presenteras. 

Genom att utföra en värdeflödesanalys kan produktfamiljens flöde kartläggas och problem 
specificeras. Vidare kan ett önskat framtida flöde utformas och åtgärder för problemen kan 
presenteras genom förbättringsförslag. Presenterade förbättringsförslag är åtgärder till de 
problem som påverkar flödets effektivitet mest. 

4.3 Nuvarande flöde 
Genom intervjuer och observationer har information erhållits angående produktfamiljens 
nuvarande flöde. Produktfamiljens nuvarande tillverkning är uppdelad i två olika flöden vilka i 
studien benämns flöde A och flöde B. Flöde A innehåller sju processer och har en takttid på 
767 meter kabel/dag. Flöde B innehåller åtta processer och har en takttid på 300 meter 
kabel/dag. Takttiden för respektive flöde är baserad på kunders dokumenterade efterfrågan från 
föregående år. Flöde A och flöde B illustreras i Figur 11 med tillhörande processer samt 
lagerpunkter. 

 

Figur 11 Flöde A och flöde B  
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Flöde A påbörjas i en lagerpunkt bestående av aluminiumtråd, där det genomsnittliga lagret 
förväntas räcka i 18 dagar. Flödet fortskrider till processen dragning (DG) där aluminiumtråden 
extraheras till rätt tjocklek och placeras på spolar. Aluminiumtråden förflyttas direkt från 
dragningen till kablingsprocessen (KA) där flera trådar tvinnas och bildar en ledare. Ledaren 
skickas därefter vidare till isoleringen (EP) där två olika material appliceras runt om ledaren för 
att återplaceras på en ny trumma. Trumman förflyttas därefter till avgasningsprocessen (AVG) 
och bearbetas under fyra dagar. När avgasningen är slutförd lagras trumman i en lagerpunkt där 
det genomsnittliga lagret förväntas räcka i ungefär tolv dagar, vilket motsvarar ett 
säkerhetslager. Vidare förflyttas trumman till mantlingsprocessen (EM) där ytterligare fem 
material appliceras runt kabeln. Efter mantlingen kontrolleras kabeln i provningen (PROK) och 
vid eventuella fel skapas avvikelser. Avslutningsvis delas kabeln upp i kundanpassade längder 
i delningsprocessen (DL) och är därefter färdig att levereras ut direkt till kund.  

Flöde B är utformat likt flöde A i de sex första processerna, men första lagringspunkten 
förväntas räcka i ungefär åtta dagar och den andra lagringspunkten förväntas räcka i 30 dagar. 
Efter att kabeln kontrollerats i flöde B placeras kabeltrumman i ytterligare en lagerpunkt där 
lagret förväntas räcka ungefär sju dagar. Från lagerpunkten förflyttas sedan tre kabeltrummor 
till hopslagningsprocessen (HS) där kablarna slås ihop till en och viras upp på en ny trumma. 
Vidare skickas kabeltrumman till delningen där kabeln kontrolleras ytterligare en gång för att 
sedan delas upp i kundanpassade längder och levereras direkt till kund. 

4.3.1 Nyckeltal i processer 
Samtliga processer i flöde A och flöde B tillhandahåller ett flertal nyckeltal vilka erhållits från 
intervjuer samt dokumentstudier och presenteras i Tabell 6. Nyckeltalen är till största del 
censurerade med hänsyn till fallföretaget. Fallföretaget baserar nyckeltalet TAK enbart på 
tillgänglighet samt anläggningsutnyttjande och exkluderar därmed faktorn kvalitet. Nyckeltalet 
beläggningsgrad syftar på procentuell tid, i varje enskild process, avsedd för att bearbeta den 
valda produktfamiljen. I flöde A och flöde B är batchstorleken anpassad efter trummans 
fyllnadsnivå och är 3000 meter kabel respektive 331 meter kabel. I flöde A innehåller en ledare 
37 stycken aluminiumtrådar och längden på ledaren är baserad på batchstorleken. Den totala 
längden för samtliga trådar i dragningsprocessen är 111 000 meter och efter att trådarna tvinnats 
ihop i kablingsprocessen är den totala längden för kabeln 3000 meter. Resterande processer i 
flöde A medför ingen ytterligare hopslagning av kablar vilket innebär att batchstorleken 
kvarstår på 3000 meter. I flöde B består färdig produkt av tre kablar, vilket medför att tre ledare 
med 37 stycken trådar vardera krävs för tillverkning. Likt flöde A är antalet ledare och kablar i 
flöde B baserade på batchstorleken vilket resulterar i att längden för antal trådar i 
dragningsprocessen är 36 741 meter. Vidare i flödet är kabelns totala längd 993 meter bortsett 
från i delningsprocessen där kabelns totala längd är 331 meter. 

Tabell 6 Censurerade nyckeltal i processer för nuvarande flöde 

 

  

Nyckeltal
DG KA EP AVG EM PROK HS DL

TAK (%) … … … - … … - …

Belägningsgrad (%) … … … - … … - …

Batch storlek (m) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 - 3000
Antal ledare/kablar (m) 111000 3000 3000 3000 3000 3000 - 3000

TAK (%) … … … - … … … …

Belägningsgrad (%) … … … - … … … …

Batch storlek (m) 331 331 331 331 331 331 331 331
Antal ledare/kablar (m) 36741 993 993 993 993 993 993 331
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Processernas hastighet är också ett nyckeltal vilket erhållits genom intervjuer med operatörer 
samt dokumentstudier angående flödets processer. Hastigheten skiljer sig från de andra 
nyckeltalen därför att variation i insamlade data existerar och en genomsnittlig hastighet har 
därmed fastställts. Insamlade hastigheter för processerna har censurerats med hänsyn till 
fallföretaget och i Tabell 7 presenteras använda faktorer vid beräkning av genomsnittliga 
hastigheter. 

Tabell 7 Censurerade hastigheter i processer för nuvarande flöde 

 

4.3.2 Förflyttning av produkter 
Produktfamiljens förflyttning mellan de olika processerna och lagerplatserna har kartlagts 
genom observationer samt intervjuer, vilket illustreras i Figur 12. Fallföretaget har inga givna 
lagerplatser för produkterna mellan de olika processerna, vilket gör att produkten kan placeras 
på olika lagerplatser. Enligt operatörerna finns ett påtänkt område för placering av produkterna 
men vid ont om plats placeras produkterna på något annat ställe. Lagerplatserna är i dagsläget 
inte optimalt anpassade efter flödets utformning, vilket bidrar till att produkterna förflyttas mer 
än nödvändigt och operatörerna spenderar onödig tid på att tillhandahålla produkterna. Flera 
operatörer påstår att det stundtals är svårt att lokalisera vart produkterna är placerade och att 
merarbete krävs för att tillhandahålla produkterna till rätt process.  
 
En lagerplats vilken utgör en given lagerpunkt i flödet är säkerhetslagret efter 
avgasningsprocessen. Enligt produktionsplaneraren finns en bestämd volym av antal meter 
kabel som ska utgöra säkerhetslagret, vilket dock inte följs regelbundet av fallföretaget. En 
påverkande faktor angående operatörernas förflyttning är enligt operatörerna brist på tomma 
trummor. Trumbrist kan medföra att onödig tid läggs på att fastställa om tomma trummor finns 
att tillgå eller ej. Vid brist på tomma trummor kan processen ej påbörjas och ändring av 
planering kan behövas. På fallföretaget finns dock en bestämd plats för vart tomma trummor 
ska placeras men tomma trummor förekommer även på andra platser i fabriken. 
 

 

Figur 12 Spagettidiagram av produktfamiljens förflyttning 

4.3.3 Informationsflöde 
Information angående produktfamiljens informationsflöde har samlats in genom flertalet 
intervjuer. Processen påbörjas när produktionsplanerare mottar från kund en elektronisk 
prognos för de sex kommande månaderna. Vidare läggs de prognostiserade orderna in manuellt 
i affärssystemet SAP. Företagets inköpare kan utefter prognosen avgöra ungefärlig 
materialåtgång och lägger en sexmånaders prognos till leverantörer. Kund lägger sedan en 
säljorder och produktionsplaneringen kan ändras till mer exakta volymer, vilket speglar ett pull-
system. Inköparen kan därmed bekräfta materialåtgången för den tänkta planeringen och 
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återkoppla till leverantörer. I början av varje vecka fastställs vilka produktionsorder som ska 
köras och kontinuerlig uppföljning sker mellan SAP och processoperatörerna. I Figur 13 
illustreras den valda produktfamiljens informationsflöde, vilket är identiskt för flöde A och 
flöde B.  

 

Figur 13 Produktfamiljens informationsflöde 

4.3.4 Dokumentation av processer och produkter 
Information angående dokumentation av processer samt produkter har erhållits genom 
observationer och intervjuer. När en produktionsorder ska påbörjas skrivs ordern ut på ett A4-
papper med information om ordernummer, batchstorlek, produktinformation, mm. Efter varje 
processteg skrivs, vid behov, en uppdaterad produktionsorder ut och placeras med hjälp av en 
magnet på kabeltrummans kant. Vid förändring av kabelns längd och om ytterligare en kabel 
adderas på trumman dokumenteras förändringen skriftligt på produktionsordern. Somliga 
produktionsorder kan vara svåra att tyda därför att kabelns totala längd vid ett flertal tillfällen 
ändrats och dokumenterats ner. Operatörens handstil kan också vara svår att tyda vilket kan 
medföra att felantagande tas och problematik uppstår. 

Vi bearbetning av en produktionsorder i en process kan eventuella problem och fel uppstå vilket 
gör att maskinen behöver stoppas. Operatörerna har ansvar att dokumentera varje 
produktionsstopp i fallföretagets produktionsuppföljningssystem, genom att ange stopporsak. I 
produktionsuppföljningssystemet finns olika stopporsakskoder vilka gör det möjligt för 
operatörerna att enbart välja en kod istället för att själva behöva beskriva stopporsaken. 
Dokumentstudier visar att alla stopp inte dokumenteras med stopporsak utan kvarstår som 
okodat stopp. Enligt operatörerna kodas inte varje stopp därför att vid stopp i maskinen läggs 
fokus på annat, ledningen påpekar inte om stoppet ej kodats och fabrikens internet försvårar 
dokumentationen. Somliga operatörer påstår även att maskinerna sällan stannar vilket medför 
att dokumentationen av stopporsak glöms av. Eftersom inte alla stopporsaker dokumenteras 
påverkas fallföretagets nyckeltal för produktionseffektivitet och nyckeltalet för processerna 
motsvarar inte det verkliga utfallet fullt ut. 

4.4 Värdeflöde 
Insamlade data har resulterat i ett värdeflöde över flöde A och flöde B, vilka illustreras i Bilaga 
2 och Bilaga 3. Viss data har censurerats i bilagorna med hänsyn till fallföretaget. För varje 
process presenteras de sammanställda nyckeltalen samt värdeskapande produktionstid, cykeltid 
och icke-värdeskapande produktionstid. Värdeskapande produktionstid beräknas genom 
processens hastighet dividerat med antal ledare/kablar i meter. Cykeltiden beräknas genom 
värdeskapande produktionstid dividerat med TAK och icke-värdeskapande produktionstid är 
differensen mellan cykeltid samt värdeskapande produktionstid. I flöde A är den totala 
produktionsledtiden 49 dagar och den värdeskapande tiden i flödet med avgasning är 6444,9 
minuter. I flöde B är den totala ledtiden 34,5 dagar och den värdeskapande tiden i flödet med 
avgasning är 6910,9 minuter. I båda flödena är avgasniningen den process vilken skiljer sig 
avsevärt från de andra processerna i flödet och erhåller en cykeltid på 5760 minuter. Kablarna 
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behöver fyra dygn i avgasningsprocessen innan vidare bearbetning kan påbörjas. Om 
bearbetning av kablarna påbörjas innan avgasningen är färdigställd riskerar kablarna att inte 
uppnå den förväntade kvalitén. Ytterligare en kritisk process i flöde A är kablingsprocessen 
vilken erhåller en cykeltid på 442,5 minuter. I flöde B är hopslagningen den mest kritiska 
processen efter avgasningen vilken erhåller en cykeltid på 188,7 minuter. 

4.4.1 Icke-värdeskapande aktiviteter och slöserier i nuvarande flöde 
Genom bearbetning av data har icke-värdeskapande aktiviteter och slöserier identifierats. 
Nyckeltalet TAK skildrar inte fallföretagets verkliga utfall vilket komplicerar när företaget ska 
identifiera åtgärder till problem och förbättra processer. Eftersom rätt stopporsak inte 
dokumenteras regelbundet uppstår problematik när grundorsak till problem ska identifieras. 
Stopp med okodad dokumentation kan ej åtgärdas vilket medför att nyckeltalet TAK inte kan 
förbättras och påverkar värdet för kunden. Processernas dokumenterade hastighet stämmer ej 
överens med det verkliga utfallet i produktionen. Fallföretagets kunder mottar de 
dokumenterade hastigheterna och förväntar sig att produkterna kan produceras utefter erhållen 
information. Somliga hastigheter är lägre än vad kund blivit informerad om vilket medför att 
den tid som behövs för att producera klart en order är icke-värdeskapande. 

Företaget använder lagerpunkter i produktion för att erhålla ett kontinuerligt flöde. 
Avgasningsprocessen pågår under fyra dygn vilket medför att flödet stannar upp och företaget 
har därför ett säkerhetslager efter processen. Lagerpunkterna upptar en stor del av den totala 
ledtiden vilket påverkar leveranstiden till kund. Syftet med säkerhetslagret är att minska 
ledtiden vilket dock inte uppfylls till fullo av fallföretaget eftersom säkerhetslagret inte erhåller 
den bestämda volymen. Lagerplatserna i fabriken är inte optimalt anpassade efter flödets 
utformning vilket medför att förflyttning av produkter upptar onödig- och icke-värdeskapande 
tid. Fallföretaget har inga givna lagerplatser viket medför onödiga arbetsmoment för 
operatörerna, eftersom produkterna behöver lokaliseras. I produktion uppstår även icke-
värdeskapande aktiviteter när produkter inväntar bearbetning eller när processer väntar på att 
föregående processteg ska slutföras. 
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5 Analys 
I följande kapitel jämförs och analyseras insamlad empiri med det teoretiska ramverket för 
att ge svar på studiens frågeställningar. Analysen är uppbyggd utefter studiens 
frågeställningar samt en värdeflödesanalys fem olika steg vilka är indelade i tre etapper. 

5.1 Frågeställning 1 
Hur kan ett nuvarande flöde kartläggas i processindustrin genom en värdeflödesanalys? 

I följande delkapitel jämförs studiens kartläggning av det nuvarande flödet med teori angående 
tidigare kartläggningar av nuvarande flöde. Studiens och teoriernas kartläggning av flödet utgår 
från den första etappen i värdeflödesanalysen och genom att jämföra samt analysera 
tillvägagångssätten kan likheter respektive skillnader urskiljas. 

5.1.1 Första etappen i värdeflödesanalysen 
Lasa et al. (2009) beskriver att det första steget i en värdeflödesanalys innebär val av lämplig 
produktfamilj vars flöde behöver förbättras. Fallföretaget har belyst en specifik produktfamilj 
med viss problematik i flödet vilken studien utgår från. Produktfamiljen har potential till att 
kunna förbättras, vilket McDonald et al. (2010) påpekar är viktig faktor vid val av 
produktfamilj. Det andra steget i en värdeflödesanalys påbörjas med en kartläggning av den 
valda produktfamiljens nuvarande flöde (Lasa et al., 2009). Studien kartläggning av det 
nuvarande flödet kan liknas med de fyra steg Brunt (2010) redogör för. 

5.1.2 Kartläggning av nuvarande flöde 
Vid kartläggning av ett nuvarande flöde i en värdeflödesanalys beskriver Brunt (2010) att första 
steget handlar om att samla in detaljer kring kundernas krav för att kunna specificera vilka de 
värdeskapande aktiviteterna är. Vid kartläggning av det nuvarande flödet i studien har 
utgångspunkt istället varit att samtliga processer är till viss del värdeskapande och krävs för att 
produkterna ska kunna tillverkas och uppnå de befintliga kundkraven. Kunder har därmed inte 
varit delaktiga under studiens gång utan flödet har kartlagts genom kunders föregående 
kravspecifikationer. Genom kunders tidigare kravspecifikationer har en potentiell efterfrågan 
på produktfamiljen kunnat framställas, vilket Brunt (2010) påpekar bör utföras i första steget 
av kartläggningen. Kundernas efterfrågan har i studien använts för att beräkna flödenas takttid, 
vilket Arif Nasution et al. (2018) beskriver är hur ofta en produkt ska produceras för att kunna 
bemöta kundernas efterfrågan. 

Produktfamiljens samtliga processer och lagerpunkter kunde därefter specificeras för att skapa 
en helhetsbild av produktfamiljens flöde, vilket enligt Brunt (2010) är andra steget i 
kartläggningen. Kumar et al. (2018) förklarar att kartläggningen ska illustrera den ordningsföljd 
produkten passerar genom processer och lagerpunkter, vilket stämmer överens med hur 
studiens kartläggning gestaltats. Genom ett spagettidiagram har även produkternas förflyttning 
observerats och dokumenterats. Processers olika nyckeltal har sammanställts under 
illustrationen av respektive process och de använda nyckeltalen är cykeltid, värdeskapande- och 
icke-värdeskapande produktionstid, hastighet, TAK, beläggningsgrad, antal kablar/ledare och 
batchstorlek. Använda nyckeltal i studien skiljer sig från de McDonald et al. (2010) presenterar, 
vilket beror på att studien anpassats efter en processindustri och inte en diskret industri. 
Fallföretagets produkter tillverkas i metervara och beräknas därmed inte styckvis, vilket 
Abdulmalek et al. (2015) beskriver är ett kännetecken för en processindustri. Enligt Arif 
Nasution et al. (2018) beräknas samtliga nyckeltal i en värdeflödesanalys i antal styck, vilket 
inte kunnat utföras i studien eftersom produkterna beräknas i metervara. Nyckeltalet cykeltid 
representerar den tid det tar att framställa en produkt (Abdulmalek & Rajgopal 2006), vilket 
inte är applicerbart i studien eftersom fallföretaget producerar produkter i metervara och 
cykeltiden är istället baserad på hur långt tid det tar att tillverka en given batchstorlek.  
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Det tredje steget i kartläggningen av det nuvarande flödet är enligt Brunt (2010) att illustrera 
materialflödet. Studiens kartläggning har enbart innefattat produkters förflyttning och inte 
materialets förflyttning, eftersom studiens fokus varit att förbättra produkternas bearbetning i 
flödet. Enligt Brunt (2010) syftar en värdeflödesanalys till att skapa en helhetsbild av ett flöde. 
Studien utesluter materialflödet i kartläggningen av de nuvarande flödena vilket inte stämmer 
överens med vad Brunt (2010) påstår, men genom uteslutning av materialflödet kan mer 
resurser tillägnas åt processerna i produktfamiljens flöde. 

Det slutliga steget i kartläggningen av det nuvarande flödet var identifiering av 
informationsflöde samt fasställning av push- eller pullstrategi, vilket Brunt (2010) också 
redogör för. Fallföretagets affärssystem är den centrala delen i informationsflödet och är 
sammankopplat med respektive process i produktionsflödet, vilket stämmer överens med vad 
Kumar et al. (2018) redogör för. Kartläggningen av det nuvarande flödet avslutades med att den 
totala ledtiden för samtliga processer och lagerpunkter beräknades, vilket kan liknas med det 
tillvägagångssätt Kumar et al. (2018) presenterar. 

5.1.3 Sammanställning av första etappen i värdeflödesanalysen 
I Tabell 8 presenteras en samanställning av hur första etappen i värdeflödesanalysen har utförts. 

Tabell 8 Sammanställning av första etappen 

 
 

5.2 Frågeställning 2 
Vilka typer av icke-värdeskapande aktiviteter och slöserier kan identifieras genom en 
värdeflödesanalys? 

I följande delkapitel bearbetas den andra etappen i värdeflödesanalysen och studiens 
identifiering av icke-värdeskapande aktiviteter och slöserier jämförs med tidigare genomförda 
identifieringar. Vidare analyseras och sammanställs identifierade icke-värdeskapande 
aktiviteter och slöserier.  

5.2.1 Andra etappen i värdeflödesanalysen 
För att kunna identifiera vilka aktiviteter som är icke-värdeskapande förklarar Arif Nasution et 
al. (2018) att samtliga aktiviteter i flödet ska undersökas och kategoriseras in i värdeadderande 
eller ej. I studien har utförda aktiviteter i processer tidsbestämts och delats in i värdeskapande 
och icke-värdeskapande tid. Därefter har problem samt slöserier identifierats genom att fokus 
enbart varit på de icke-värdeskapande aktiviteterna. Abdulmalek och Rajgopal (2006) förklarar 
att samtliga aktiviteter i flödet som inte tillför värde till kund bör elimineras för att uppnå ett 
mer effektivt flöde. Studiens icke-värdeskapande aktiviteter kommer ej kunna elimineras till 
fullo i dagsläget och kommande förbättringsförslag syftar istället till minimering av icke-
värdeskapande tid. Studiens tillvägagångssätt kan liknas med Petersson et al. (2015) 
resonemang kring att eliminering av slöserier snarare är en vision än ett mål och kräver ett 
ständigt pågående arbete. 

  

Steg 1 Val av lämplig produktfamilj

Steg 2 Kartläggning av nuvarande flöde

Steg 2.1 Identifiering av kunders krav för att erhålla produktens efterfråga och flödets takttid

Steg 2.2 Specificering av flödets processer/lagerpunkter med tillhörande nyckeltal samt utformning av spagettidiagram

Steg 2.3 Kartläggning av informationsflöde samt fastställande av push- eller pullstrategi
Steg 2.4 Beräkning av flödets totala ledtid

Sammanställning av första etappen - Kartläggning av nuvarade flöde
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5.2.2 Kritiska processer 
Vid kartläggning av produktfamiljens flöde har tre olika processer identifierats som kritiska, 
vilka är avgasningsprocessen, kablingsprocessen i flöde A samt hopslagningsprocessen i flöde 
B. Avgasningsprocessen tar längst tid i flödena och om processens cykeltid kortas ner skulle 
kvalitén på produkterna försämras. Arif Nasution et al. (2018) beskriver att aktiviteter vilka 
adderar värde till kund är värdeskapande och ska ej elimineras. Avgasningsprocessen erhåller 
enbart värdeskapande tid och ska enligt Arif Nasution et al. (2018) ej elimineras. För att uppnå 
ett kontinuerligt flöde bör dock de resterande processerna anpassat efter avgasningsprocessen 
för att motverka stopp i flödena, vilket Abdulmalek och Rajgopal (2006) stödjer. 
Kablingsprocessen i flöde A och hopslagningsprocessen i flöde B är de mest kritiska 
processerna efter avgasningen eftersom de erhåller långa cykeltider jämfört med resterande 
processer. Processerna innehåller även mer icke-värdeskapande tid än värdeskapande vilket 
påverkar flödets effektivitet (Lyons et al., 2011). 

5.2.3 Avvikande nyckeltal 
Fallföretagets TAK-värden skildrar inte det verkliga utfallet eftersom brister vid dokumentering 
finns. Stopporsak kodas inte regelbundet vilket medför att stoppets grundorsak ej kan 
identifieras, och problemet kan därmed ej lösas (Benjamin et al., 2015). Flertalet av processerna 
erhåller också ett lågt TAK-värde vilket enligt McDonald et al. (2010) påverkar 
produktionseffektiviteten. Gibbson och Burgess (2010) förklarar att TAK utgörs av en process 
tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitet, vilket inte stämmer överens med 
fallföretagets skildring av TAK. Fallföretaget använder enbart processens tillgänglighet samt 
anläggningsutnyttjande och exkluderar därmed kvalitetsfaktorn, vilket påverkar beräkning av 
produktionseffektiviteten. De dokumenterade processhastigheterna stämmer ej överens med 
processernas verkliga hastighet. I de processer där den dokumenterande hastigheten är högre 
än det verkliga utfallet uppstår icke-värdeskapande tid vilket Melton (2005) beskriver bör 
elimineras. Hastigheten i en process har direkt påverkan på processens cykeltid, vilket medför 
att cykeltiden blir längre för processer vilka erhåller lägre hastighet än dokumenterat. Flertalet 
processer kan därmed inneha en längre cykeltid än flödets takttid, vilket enligt Lyons et al. 
(2011) motverkar en produktion i takt med kunders efterfråga. 

5.2.4 Slöserier 
Kartläggningen av produktfamiljens flöde har resulterat i fem identifierade slöserier. De 
identifierade slöserierna på fallföretaget kan kategoriseras in efter Muda, de sju slöserierna 
(Wahab et al., 2013). Slöserierna lagerpunkter samt säkerhetslager involverar lagring av 
produkter vilket enligt Wahab et al. (2013) kategoriseras som slöseriet lager och medför 
kostnader för företaget. Lagerpunkterna i de nuvarande flödena utgör en stor del av den icke-
värdeskapande tiden i den totala ledtiden. Enligt Kumar et al. (2018) uppnås ett kontinuerligt 
flöde när tillverkning av en produkt skickas vidare direkt till nästa process, vilket motverkas av 
fallföretagets lagerpunkter. Enligt Wahab et al. (2013) medför alla sorters lager, inklusive 
säkerhetslager, kostnader och är slöserier. Melton (2005) beskriver dock att somliga slöserier 
är nödvändiga och bör ej elimineras. Fallföretagets säkerhetslager finns till för att minska 
leveranstiden till kund och är därför ett nödvändigt slöseri. Vid kartläggning av de nuvarande 
flödena har det dock identifierats brister i säkerhetslagret och lagrets syfte uppfylls ej. I nuläget 
erhåller fallföretagets säkerhetslager icke-värdeskapande aktiviteter och bör enligt Abdulmakel 
och Rajgopal (2006) elimineras eftersom syftet ej kan upprätthållas. 

Aktiviteten förflyttning av produkter innebär intern förflyttning av produkter vilket enligt 
Wahab et al. (2013) kan kategoriseras som slöseriet transport. På fallföretaget förflyttas 
produkter till olika lagerplatser då nästkommande process ej är tillgänglig. Enligt Kumar et al. 
(2018) är direkt förflyttning av produkter mellan processer nödvändiga till skillnad från 
förflyttning av produkter till lagerplatser, vilka är icke-värdeskapande och hindrar ett 
kontinuerligt flöde. Onödiga arbetsmoment vilka inte bidrar till produktens värdeskapande kan 
enligt Wahab et al. (2013) kategoriseras som slöseriet rörelse. Fallföretaget erhåller onödiga 
rörelser i de situationer då operatörerna behöver lokalisera produkter eller tomma trummor.  
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Modig och Åhlström (2011) beskriver att effektivitet i flödet kan uppnås genom att resurser 
används på det mest idealiska sättet, vilket ej kan uppnås om onödiga rörelser existerar. Det 
sista identifierade slöseriet i flödena kan enligt Wahab et al. (2013) kategoriseras som väntan 
och uppstår när produkter inväntar bearbetning eller när processer väntar på att föregående 
processteg ska slutföras. Väntan uppstår då processer ej är anpassade efter varandra, vilket 
påvisar vikten av kunskap om flödets helhet och samband mellan aktiviteter (Melton, 2005). 

5.2.5 Sammanställning av andra etappen i värdeflödesanalysen 
I Tabell 9 presenteras icke-värdeskapande aktiviteter och slöserier vilka har identifierats i 
etapp två i värdeflödesanalysen. De identifierade icke-värdeskapande aktiviteter samt 
slöserier presenteras även i Figur 14 där en röd cirkel påvisar vart i flödet brister uppstår. 

Tabell 9 Sammanställning av andra etappen 

 

 
Figur 14 Identifierade icke-värdeskapande aktiviteter samt slöserier i flödena 
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5.3 Frågeställning 3 
Hur kan ett önskat framtida flöde utformas i processindustrin genom en värdeflödesanalys och 
vilka förbättringsverktyg kan användas för att uppnå det önskade flödet? 

I följande delkapitel presenteras den sista etappen i värdeflödesanalysen, vilken innehåller ett 
önskat framtida flöde samt förslag på förbättringsverktyg.     

5.3.1 Tredje etappen i värdeflödesanalysen 
Efter att det nuvarande flödet kartlagts och icke-värdeskapande aktiviteter samt slöserier 
identifierats kan ett önskat framtida flöde utformas (Lasa et al., 2009). Bearbetade data från 
tidigare genomförda etapper i värdeflödesanalysen har använts i studien vid utformning av det 
önskade framtida flödet, vilket Kumar et al. (2018) stödjer. Brunt (2010) och Kumar et al. 
(2018) redogör för åtta designfrågor vilka kan användas vid utformning av ett önskat framtida 
flöde. Första frågan innefattar flödets takttid och Brunt (2010) förklarar att takttiden kan 
jämföras mot cykeltiden. Vidare menar Brunt (2010) att takttiden måste vara större än 
cykeltiden för att ett kontinuerligt flöde ska uppnås. De processer vars cykeltid är längre än 
takttiden i flöde A är avgasningen och i flöde B avgasningen samt delningen. För att kunna 
uppnå kontinuerligt flöde bör därmed cykeltiden i processerna minskas i de framtida flödena. 
Avgasningsprocessen erhåller enbart värdeskapande tid vilket gör att processens cykeltid ej bör 
minskas. Fråga två behandlar om produkten bör skickas vidare direkt till nästkommande 
process eller om ett supermarket bör användas (Kumar et al., 2018). I studien bör produkterna 
skickas vidare direkt från samtliga processer förutom från avgasningen till mantlingen där ett 
optimerat säkerhetslager ska existera. Ett säkerhetslager är ett bättre alternativ än ett 
supermarket eftersom en buffert på antal meter ska existera och inte en styckvis beräknad 
buffert. Tredje frågan syftar till att skapa ett kontinuerligt flöde genom att granska och jämföra 
processers cykeltider (McDonald et al., 2010). För att uppnå kontinuerliga flöden i studien 
behöver flertalet av processernas TAK-värde höjas i stor omfattning, vilket resurserna i nuläget 
inte tillåter.  

Brunt (2010) beskriver att fjärde frågan innebär implementering av ett supermarket där 
kontinuerligt flöde ej är möjligt uppströms. Flödena i studien kommer enbart använda 
säkerhetslager och inte supermarket då processerna uppströms kan erhålla kontinuerliga flöden. 
Den femte frågan granskar vart i flödet en pacemakerprocess kan identifieras (Brunt, 2010). 
Abdumalek och Rajgopal (2006) beskriver att den mest krävande processen bör gå under 
namnet pacemakerprocessen och resterande processer bör anpassas därefter. Studiens 
pacemakerprocess är avgasningen eftersom processens cykeltid är minst 30 gånger längre än 
resterande processers cykeltider. McDonald et al. (2010) beskriver att fråga sex och sju innebär 
en granskning samt beräkning av produktionsmixen i pacemakerprocessen, för att bland annat 
möjliggöra kortare ledtider. I avgasningsprocessen existerar ingen begränsning för antal 
produkter vid bearbetning vilket medför att granskning samt beräkning av produktmixen ej är 
nödvändig. I sista frågan avgörs vilka förbättringar som bör genomföras samt implementeras 
för att kunna uppnå det önskade framtida flödet (Abdulmalek & Rajgopal, 2006). Studiens 
förslag på vilka förbättringar flödena bör erhålla presenteras under rubriken 5.3.2 Önskat 
framtida flöde. 

5.3.2 Önskat framtida flöde 
Eliminering av icke-värdeskapande aktiviteter och slöserier är ett ständigt pågående arbete, 
vilket kräver stegvis implementering av förbättringar (Kumar et al., 2018). Samtliga icke-
värdeskapande aktiviteter och slöserier bör därmed ej elimineras omgående vilket medför att 
studien enbart fokuserar på de förändringar som påverkar flödenas effektivitet mest. Utformade 
önskade framtida flöden illustrerar ett exempel på hur ett framtida flöde kan gestaltas. 
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I flöde A och flöde B bör det första genomsnittliga lagret samt säkerhetslagret minskas för att 
erhålla en kortare total ledtid. Lagerpunkterna för säkerthetslagren kvarstår men bör efterföljas 
och innehålla en optimerad volym för flödena. Nyckeltalet TAK bör höjas i samtliga processer 
men framförallt i de processer där TAK-värdet understiger 25 %, vilket medför kortare 
cykeltider i processerna. I flöde B bör även lagerpunkten mellan provningen och hopslagningen 
elimineras i syfte att uppnå ett kontinuerligt flöde. Ett exempel på hur ett önskat framtida flöde 
A kan utformas presenteras i Bilaga 4 där följande förändringar utförts: 

• Första lagerpunkten minskas till ett genomsnittligt lager på sju dagar 
• Säkerhetslagret optimeras till 1,3 dagar 
• TAK-värdet höjs till minst 25 % i samtliga processer 

Om ovanstående förändringar genomförs erhålls en total ledtid på 13,1 dagar istället för en total 
ledtid på 34,5 dagar. Ett exempel på hur ett önskat framtida flöde B kan utformas presenteras i 
Bilaga 5 där följande förändringar utförts: 

• Första lagerpunkten minska till ett genomsnittligt lager på sju dagar 
• Säkerhetslagret optimeras till tio dagar 
• TAK-värdet höjs till minst 25 % i samtliga processer 
• Lagerpunkten mellan provningen och hopslagningen elimineras 

Ovanstående förändringar kan resultera i en total ledtid på 21,4 dagar istället för en total ledtid 
på 49 dagar. Förändringarna resulterar även i att delningens cykeltid understiger flödets takttid, 
vilket enligt Brunt (2010) bidrar till ett kontinuerligt flöde. 

5.3.3 Förslag på förbättringsverktyg 
För att kunna genomföra samtliga förändringar, i syfte att uppnå de önskade framtida flödena, 
krävs tillämpning av de mest lämpade förbättringsverktygen, vilket Machado och Leitner 
(2010) också redogör för. Utöver presenterade förändringar under rubrik 5.3.2 Önskat framtida 
flöde, bör resterande icke-värdeskapande aktiviteter samt slöserier förbättras med hjälp av 
förbättringsverktyg. 

Enligt Braunscheidel et al. (2011) är Sex sigma ett av de vanligaste förbättringsverktygen inom 
kvalitetshantering och avser att förbättra en process prestanda. Vidare menar Braunscheidel et 
al. (2011) att Sex sigma kan liknas med förbättringsverktyget TQM, vilket enligt Abdulmalek 
et al. (2015) syftar till att uppnå hög kvalité på produkter och tjänster. Avgasningsprocessen 
erhåller den längsta cykeltiden av samtliga processer och för att kunna minska cykeltiden utan 
att påverka produkternas kvalitet bör Sex sigma eller TQM användas. Kablingsprocessen samt 
hopslagningsprocessen erhåller också långa cykeltider med icke-värdeskapande aktiviteter, 
vilka enligt Abdulmalek och Rajgopal (2006) bör elimineras. För kunna identifiera 
grundorsaken till de icke-värdeskapande aktiviteterna kan förbättringsverktyget 5 varför 
tillämpas. Benjamin et al. (2015) menar att ett problem endast kan lösas genom att problemets 
grundorsak identifieras och åtgärder vidtas. Ytterligare ett verktyg vars syfte är att eliminera 
avfall och kontinuerligt förbättra processer är Kaizen (Vamsi Krishna Jasti & Kodali, 2014), 
vilket också kan användas för att effektivisera kablings- och hopslagningsprocessen. 

Flertalet av processerna erhåller ett lågt TAK-värde, vilket enligt Benjamin et al. (2015) kan 
förbättras genom att minimera eller eliminera förluster vid användning av förbättringsverktyget 
5 varför. För att kunna identifiera förluster i TAK-värdena bör samtliga stopp kodas genom ett 
standardiserat arbetssätt. Chen et al. (2008) förklarar att verktyget Kaizen kan tillämpas i syfte 
att omforma samansättningen av arbetet samt motverka tillfälligt arbete, vilket medför att 
verktyget kan bidra till att en rutin skapas och efterföljs. Fallföretaget berör inte faktorn kvalitet 
vid beräkning av nyckeltalet TAK vilket kan implementeras genom att använda 
förbättringsverktygen TQM eller Sex sigma. Dokumenterad processhastighet och verkligt utfall 
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stämmer ej överens vilket kan förbättras genom tillämpning av 5 varför samt Kaizen. 5 varför 
kan bidra till identifiering av grundorsak till problemet (Myszewski, 2013), varför olika 
hastigheter erhålls samt vilken hastighet fallföretaget bör nyttja. Kaizen kan därefter användas 
för att få samtliga operatörer till att upprätthålla en enad hastighet och införa en kontinuerlig 
dokumentation för processhastigheter genom en rad små förbättringar (Chen et al., 2008). 

Fallföretaget lagerplatser är inte optimalt anpassade efter flödets utformning och inga givna 
lagerplatser finns för de specifika produkterna. Genom tillämpning av 5s kan arbetsrutiner 
standardiseras och en effektivare arbetsplats kan erhållas (Abdulmalek & Rajgopal, 2006). 
Enligt Gomes et al. (2013) medför 5s en ökning av produktivitet, säkerhet, organisatoriskt 
klimat samt motivation för medarbetarna, vilket kan bidra till effektivare hantering av 
lagerplatserna. Fallföretagets säkerhetslager erhåller flertalet brister vilka kan förbättras genom 
verktyget Sex sigma. Sin et al. (2015) beskriver fem steg define, measure, analyze, improve, 
control, vilka vanligtvis används vid implementering av verktyget och kan bidra till att 
säkerhetslagret optimeras. Genom att anpassa lagerplatserna efter flödets utformning med hjälp 
av 5s minimeras även onödiga interna transporter. De transporter där förflyttning av produkter 
sker till en lagerplats istället för till nästkommande process erhåller icke-värdeskapande tid, och 
motverkar ett kontinuerligt flöde (Kumar et al., 2018). McDonald et al. (2010) beskriver att 
processers cykeltider kan jämföras och granskas i syfte att uppnå ett kontinuerligt flöde, vilket 
kan upprättas på fallföretaget genom implementering av verktyget Kaizen. Onödiga rörelser 
uppstår vid lokalisering av produkter samt tomma trummor vilket kan förbättras genom 
verktyget 5s. Verktyget kan genom stegen sortera, strukturera, städa, standardisera, skapa vana, 
fastställa bestämda placeringar av produkter och tomma trummor (Gomes et al., 2013). I 
dagsläget inväntar produkter bearbetning och processer väntar på att föregående processteg ska 
slutföras, vilket också kan elimineras om Kaizen används för att granska processers cykeltider.  

5.3.4 Sammanställning av tredje etappen i värdeflödesanalysen 
I Tabell 10 presenteras de förbättringsverktyg som kan användas för att förbättra identifierade 
icke-värdeskapande aktiviteter samt slöserier. 

Tabell 10 Förbättringsverktyg till identifierade icke-värdeskapande aktiviteter samt slöserier 

 

 

  

Kaizen 5s Sex sigma TQM 5 varför
Avgasningsprocessen X X
Kablingsprocessen flöde A X X
Hopslagningsprocessen flöde B X X
TAK X X X X
Processhastigheter X X
Lagerpunkter - Lager X
Säkerhetslager - Lager X
Förflyttning av produkter - Transport X X
Onödiga arbetsmoment - Rörelse X
Inväntar bearbetning - Väntan X

Identifierade icke-värdeskapande 
aktiviteter och slöserier

Kritiska processer

Avvikande nyckeltal

Slöserier

Förbättringsverktyg



Analys 

 36 

 



Diskussion och slutsats 

 37 

6 Diskussion och slutsats 
Kapitlet sammanfattar studiens slutsatser samt diskuterar studiens resultat. Vidare beskrivs 
studiens teoretiska bidrag samt empiriska bidrag och kapitlet avslutas med en 
metoddiskussion och förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
I följande underrubrik presenteras studiens syfte samt konkluderade slutsatser och 
avslutningsvis diskuteras studiens resultat. 

Att undersöka hur en värdeflödesanalys kan användas för att effektivisera en produktfamiljs 
flöde inom processindustrin. 
 
En konkluderad slutsats från studiens resultat är att ett nuvarande flöde i processindustrin kan 
kartläggas genom en värdeflödesanalys likt utförandet i en diskret industri. Skillnader vid 
utförandet av kartläggningen existerar men liknande struktur kan tillämpas.  

Ytterligare en slutsats är att studiens framställda tillvägagångssätt för flödeskartläggning kan 
användas vi kartläggning av ett nuvarande flöde. Tillvägagångssättet resulterar i att icke-
värdeskapande aktiviteter samt slöserier kan identifieras i ett nuvarande flöde. 

En annan konkluderad slutsats är att olika kategorier av icke-värdeskapande aktiviteter samt 
slöserier som kan identifieras genom en värdeflödesanalys i processindustrin är kritiska 
processer, avvikande nyckeltal samt slöserier. 

Ytterligare en slutsats är att genom studiens tillvägagångssätt för kartläggning av ett nuvarande 
flöde och identifiering av icke-värdeskapande aktiviteter samt slöserier kan ett önskat framtida 
flöde utformas. 

En annan slutsats är att identifierade icke-värdeskapande aktiviteter samt slöserier och utformat 
önskat framtida flöde bidra till att förslag på förbättringsverktyg kan upprättas. Föreslagna 
förbättringsverktyg kan vidare implementeras i syfte att uppnå ett effektivare flöde. 

Avslutningsvis har studien erhållit slutsatsen att en värdeflödesanalys kan bidra till att en 
produktfamiljs ledtid minskas genom minimering och eliminering av icke-värdeskapande 
aktiviteter samt slöserier och ett effektivare flöde kan uppnås. 

I studien har det framkommit att utförandet av en flödeskartläggning genom en 
värdeflödesanalys kan tillämpas i processindustrin men metoden behöver anpassas efter 
industrins förutsättningar. En förutsättning är att industrin består av kontinuerlig 
materialtillverkning vilket i studien har medfört att takttid och nyckeltal ej kunnat beräknats i 
antal styck. Förutsättningen har medfört att nyckeltal baserats på batchstorlek istället för antal 
styck eftersom lastbäraren tillhandahåller ett begränsat antal meter. Genom att begränsa efter 
batchstorlek kan ett mer trovärdigt och verklighetsbaserat resultat erhållas vilket underlättar för 
resterande steg i värdeflödesanalysen. Ett alternativt sätt att beräkna nyckeltalen på är att ej 
basera på batchstorlek och istället beräkna att en meter motsvarar en styck. En konsekvens av 
det alternativa sättet kan vara att resultatet ej skildrar det verkliga utfallet och att resterande steg 
i värdeflödesanalysen kompliceras. Studiens framställda tillvägagångssätt för 
flödeskartläggning har kunnat kartlägga det nuvarande flödet och bidragit till att resterande steg 
i värdeflödesanalysen har kunnat genomföras. Tillvägagångssättet är ej identiskt med tidigare 
utformade flödeskartläggningar inom diskret industri men genererar ändå ett liknande resultat.  
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Kartläggning av de nuvarande flödena har resulterat i att icke-värdeskapande aktiviteter samt 
slöserier har identifierats. Genom att komplettera med ett spagettidiagram har produkternas 
förflyttning dokumenterats och ytterligare icke-värdeskapande aktiviteter samt slöserier har 
kunnat urskiljas. Spagettidiagrammet medför att en mer heltäckande bild av flödena erhålls och 
en konsekvens av att inte utforma diagrammet kan vara att flertalet icke-värdeskapande 
aktiviteter samt slöserier ej uppdagas. 

Efter flödeskartläggning har önskade framtida flöden kunnat utformas och illustrerar hur 
somliga brister i flödena kan förbättras och bidra till ett effektivare flöde. De utformade flödena 
illustrerar ej hur samtliga icke-värdeskapande aktiviteter samt slöserier ska minimeras och 
genom ytterligare bearbetning har respektive icke-värdeskapande aktivitet samt slöseri erhållit 
ett förbättringsförslag. Genom en sammanställning av identifierade brister har lämpliga 
förbättringsverktyg specificerats till respektive brist vilket tydliggör hur flödena ska kunna 
effektiviseras. En konsekvens av att ej bearbeta de identifierade bristerna mer än i de utformade 
flödena kan vara att samtliga icke-värdeskapande aktiviteter samt slöserier ej minimeras. Intern 
transport illustreras ej i de utformade framtida flödena vilket kan medföra att slöseriet ej 
bearbetas om enbart de framtida flödena tas i beaktning. Studiens implementering av en 
värdeflödesanalys inom processindustrin har bidragit till att icke-värdeskapande aktiviteter 
samt slöserier har identifierats och förbättringsförslag presenteras i syfte att effektivisera en 
produktfamiljs flöde. Utförd värdeflödesanalys i studien påvisar att en produktfamiljs ledtid 
kan minskas vilket medför att leveranstid till kund kan reduceras. Studiens tillvägagångssätt 
har medfört att fallföretagets ledtid i båda flödena har halverats vilket genererar ett avsevärt 
effektivare flöde. Genom att halvera ledtiden kan fallföretaget erhålla ekonomiska besparingar 
och ett effektivare flöde bidrar till att verksamheten utvecklas ur ett hållbarhetsperspektiv.  

6.2 Teoretiskt bidrag 
Studiens utformade tillvägagångssätt för flödeskartläggning har erhållit ett framgångsrikt 
resultat vilket kan bidra till att andra verksamheter inom processindustrin kan använda 
tillvägagångssättet vid implementation av en värdeflödesanalys. Tidigare forskning har påvisat 
att metoden värdeflödesanalys är universellt lämpad inom processindustrin men fler studier 
krävs för att stärka hur metoden bör tillämpas (Abdulmalek et al., 2015). Studiens resultat 
redogör för hur ett utförande vid implementation av en värdeflödesanalys kan tillämpas. Genom 
att studien erhållit ett gynnsamt resultat stärks teorin angående implementering av 
värdeflödesanalys inom processindustrin. 

6.3 Empiriskt bidrag 
Studien bidrar empiriskt till vilka icke-värdeskapande aktiviteter samt slöserier som kan uppstå 
vid implementering av en värdeflödesanalys. Vidare har förslag på önskade framtida flöden 
presenterats vilket kan användas som underlag av andra verksamheter vid utformning av ett 
framtida flöde. Studien har dessutom fastställt rekommenderade förbättringsverktyg vilka 
syftar till att uppnå ett effektivare flöde. Presenterade förbättringsverktyg kan appliceras vid 
identifiering av liknande icke-värdeskapande aktiviteter samt slöserier av andra verksamheter 
inom processindustrin. 

6.4 Metoddiskussion 
För att besvara studiens syfte samt frågeställningar har strategin fallstudie använts. Studien 
granskar enbart ett fall genom en analysenhet bestående av en produktfamiljs flöde. Enligt Yin 
(2007) kan enbart en analysenhet medföra att fallstudien avviker från studiens syfte vilket kan 
förhindras genom användning av fler analysenheter. För att motverka att studien frångår det 
givna ämnesområdet har avsedda metoder kontinuerligt jämförts med studiens syfte. I ett tidigt 
stadie av studien utfördes en förstudie vilken bidrog till djupare förståelse för ämnet samt 
tydligare bild av problemområdet. Utförandet av förstudien underlättade också vid formulering 
av studiens syfte samt frågeställningar vilket hade kunnat vara mer tidskrävande om förstudien 
ej utförts.  
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I studien har data samlats in genom ett flertal olika datainsamlingsmetoder för att erhålla 
information från flertalet källor. Tillämpade metoder är litteraturstudie, intervjuer, 
observationer samt dokumentstudier. Genom litteraturstudien erhölls identifiering av tidigare 
kunskaper inom ämnesområdet vilket medförde en djupare förståelse för Lean samt 
värdeflödesanalysens betydelse för flertalet verksamheter. Utförda intervjuer med medarbetare 
på olika positionsnivåer bidrog med kunskap om processer i flödet, vilket skapade en bredare 
bilda av verksamhetens nuvarande flöden. Observationerna samt dokumentstudierna bidrog 
med kunskap från utomstående individers synsätt vilket medförde att ytterligare ett perspektiv 
betraktades. Genom att använda olika datainsamlingsmetoder erhölls information från olika 
synvinklar vilket stärker studiens validitet samt reliabilitet (Skärvad & Lundahl, 2016). 

Litteraturstudien utgör grunden för det teoretiska ramverket och innefattar djupgående teorier 
kring ämnena Lean samt värdeflödesanalys. De granskade artiklarna är samtliga peer reviewed 
vilket stärker studiens validitet (Yin, 2007). För att stärka studiens trovärdighet ytterligare hade 
ett bredare ämnesområde kunnat beaktas genom sökning i fler databaser. Utförda 
semistrukturerade intervjuer bidrog med svar på förberedda frågor men också övriga 
synpunkter samt åsikter från intervjuobjekten. Intervjuerna skapade en öppen diskussion vilket 
berikade i en bredare förståelse för produktfamiljens flöde. Resterande intervjuer av 
standardiserad karaktär genomfördes med 14 operatörer på två skift. För att öka studiens 
reliabilitet ytterligare hade intervjuerna kunnat utföras med samtliga fyra skift istället för enbart 
två. En alternativ metod att använda istället för intervjuer är anonyma enkäter, vilket skulle 
kunna bidra med mer personliga åsikter eftersom individerna ger dokumenterade svar och inte 
muntliga. 

Observationerna bidrog till att brister i produktflödena identifierades genom kartläggning av 
produkternas förflyttning. Ytterligare brister skulle kunnat identifierats genom att fler 
observationer utförts i syfte att kartlägga materialflödet samt operatörers förflyttning i 
produktion. Utförda dokumentstudier bidrog med sekundärdata angående tidigare utförd 
värdeflödesanalys, processers nyckeltal samt företagsinformation. Flödenas beräknade takttid 
är baserade på företagsinformation angående kunders efterfrågan tidigare år, eftersom kunders 
efterfrågan varierar under året. Tillförlitligheten i studiens resultat stärks vid användning av 
genomsnittlig efterfrågan men för att stärka studiens tillförlitlighet ytterligare hade kunders 
efterfrågan under flera års tid kunnat användas. 

Vid analysering av insamlade data samt teoretiskt ramverk har mönsterpassning använts där 
likheter kunnat urskiljas. Skillnader mellan empiriska data samt teoretiskt ramverk har också 
identifierats vilket tydliggör olikheter vid implementation av en värdeflödesanalys i 
processindustrin jämfört med i diskret industri. Användandet av mönsterpassning har bidragit 
till att studiens validitet stärkts genom att tidigare forskning påvisar liknande resultat. 

6.5 Vidare forskning 
Studien har undersökt hur en värdeflödesanalys kan användas för att effektivisera en 
produktfamiljs flöde inom processindustrin. Nuvarande flöden har kartlagts och icke-
värdeskapande aktiviteter samt slöserier har identifierats. Vidare har framtida flöden utformats 
och förslag till lämpligt förbättringsverktyg för respektive brist i flödena har presenterats. För 
att erhålla ett bredare perspektiv av en produktfamiljens flöde kan vidare studier undersöka hela 
flödet från inleverans till utleverans. Ytterligare faktorer att beakta i vidare studier är 
produktflödets materialtillförsel samt operatörers förflyttning.  

Eliminering av slöserier är ett inkrementellt arbetssätt vilket kan resultera i besparingar för en 
organisation (Melton, 2005). Vidare studier kan innebära att undersöka vilka konsekvenser 
implementering av förbättringar medför och hur organisations tillgångar påverkas. 
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Bilaga 1 – Guide till intervju med operatörer 
 

 
  

Intervjufrågor till operatör angående produktfamiljens flöde: 
 
 

1. Hur hög är den genomsnittliga hastigheten på processen? 
 
 

2. Hur mycket blir kassation efter varje produktionsbyte, i antal meter? 
 
 
3. Är det enkelt att dokumentera stopporsak i processen? 
 
 
4. Vad anser du är problematiskt med det nuvarande flödet? 
 
 
5. Vad behövs förändras för att uppnå ett kontinuerligt flöde? 
 
 
6. Vart placeras färdiga produkter efter bearbetning i processen? 
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Bilaga 2 – Censurerad värdeflödesanalys nuvarande flöde A 
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Bilaga 3 – Censurerad värdeflödesanalys nuvarande flöde B 
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Bilaga 4 – Censurerad värdeflödesanalys framtida flöde A 
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Bilaga 5 – Censurerad värdeflödesanalys framtida flöde B 

 


