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Abstract 
Purpose – The purpose with the study is to with help of value stream mapping 
identify problem areas and wastes connected to the handling of order specific 
components. To be able to answer the purpose the following two research 
questions was formulated.   
- Which activities is non-value adding with the internal handling of 

order specific components?  
- Why does the non-value adding activities exist with the handling of 

order specific components? 

Method – Theories connected to value stream mapping was gathered to answer both 
of the studies research questions. Theory regarding Lean manufacturing, value stream 
mapping, customer order driven production, production strategies, information flow 
and working environment was necessary to build a solid ground for the study’s 
analysis. The study was designed as a case study where data was gathered from the 
business case. Data was gathered through interviews, observations and document 
studies which resulted in the data that the analysis was built from. To answer the 
research questions booth data and theory was analysed through pattern comparison. 
Findings – The findings of the first research question present different activities 
connected to the value stream for the order specific components that do not add any 
value to the customer. The activities could be; various labelling that leading to 
inappropriate processing, late deliveries resulting in waiting time and correction of 
existing products demanding rework. In order to make it possible to find out why the 
non-value adding activities exist the study shows that knowledge about primary causes 
to waste is required. These primary causes resulting in waste in the value stream could 
be poor working conditions, communication problems and the lack of sufficient 
technical knowledge. The principle based on analysing why the non-value adding 
activities exist by analysing the primary causes connected to it states to be general, but 
details regarding waste is business case unique. 
Implications – The study theoretically contributes to how a value stream mapping 
can be performed to be able to map the value flow and deal with the wastes from order 
specific components. Because the report builds on earlier research it can be seen as a 
reference at implementation of a value stream mapping at a manufacturing 
company. Practically the study contributes to map and identify wastes at a 
manufacturing company that operates through a customer order driven production. 
Practically knowledge about how the theory can be used to identify why non-value 
adding activities exist can also be found in the study. 
Limitations – The main purpose of the study aims to identify non-value adding 
activities, not necessarily coming up with prepositions on how to eliminate them. The 
delimitations states that the study is limited to investigate the value stream for order 
specific components which is bought straight from the supplier, not other components 
at the factory. 
Keywords – Value stream mapping, wastes, customer order driven production, 
production strategy 

 

 



 

 

IV 

Sammanfattning 
Syfte – Syftet med studien är att med hjälp utav en värdeflödesanalys identifiera 
problemområde och slöseri vid hantering av orderspecifika komponenter. För att 
besvara syftet formulerades följande två frågeställningar:  
- Vilka aktiviteter är icke värdeskapande vid intern hantering av 

orderspecifika komponenter?  
- Varför existerar de icke värdeskapande aktiviteterna för hantering av 

orderspecifika komponenter?   
Metod – Teorier kopplat till värdeflödesanalys samlades in för att besvara studiens 
båda frågeställningar. Teori gällande Lean manufacturing, värdeflödesanalys, 
kunderorderstyrning, produktionsstrategier, informationsflöde och arbetsmiljö 
ansågs nödvändig för att utgöra en bra grund för studiens analys. Studien designades 
utifrån en fallstudie där empiri samlades från fallföretaget. Empirin samlades in 
genom intervjuer, observationer och dokumentstudier vilket resulterade i data vilket 
låg till grund för analysen. För att svara på frågeställningarna analyserades empiri och 
teori utifrån mönsterpassning. 
Resultat – Resultatet från studiens första frågeställning visar olika aktiviteter 
kopplade till värdeflödet till orderspecifika komponenter där inte något värde tillförs 
till kunden. Aktiviteterna kan vara varierande märkning vilket leder till överarbete, och 
leveranser. Det i sin tur innebär väntan och att korrigering av produkter kräver 
omarbete. För att det ska vara möjligt att ta reda på varför de olika icke värdeskapande 
aktiviteterna existerar visar studien att det krävs kunskap om grundorsakerna till 
varför slöseri uppstår. Grundorsaker vilka senare i flödet resulterar i slöseri kan bero 
på bristande förutsättningar, kommunikationsproblem samt avsaknad av tillräcklig 
teknisk kunskap. Principen att analysera varför icke värdeskapande aktiviteter 
existerar genom att analysera grundorsaken anses generell, medan detaljer kopplade 
till slöseri är fallspecifika. 
Implikationer – Teoretiskt bidrar studien till hur en värdeflödesanalys kan 
genomföras för att kartlägga värdeflödet och hantera slöseri för orderspecifika 
produkter. Då rapporten bygger på tidigare forskning kan den vara referens vid 
genomförande av värdeflödesanalys vid tillverkande företag. Praktiskt bidrar studien 
till att kartlägga och identifiera slöseri vid tillverkande företag vilka jobbar utifrån 
kundanpassning. Även praktisk kunskap om hur teorin kan användas för att identifiera 
varför icke värdeskapande aktiviteter existerar återfinns i studien. 
Begränsningar – Studiens huvudsakliga syfte är att identifiera icke värdeskapande 
aktiviteter, inte nödvändigtvis komma upp med förslag för att eliminera dessa. 
Begränsningar kopplade till avgränsningarna återfinns då studien är avgränsad mot 
att enbart studera flödet kopplat till orderspecifika komponenter där inköp sker direkt 
från leverantör, inte övriga komponenter. 
Nyckelord – Värdeflödesanalys, slöseri, kundorderstyrning, produktionsstrategi
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till hur kundens behov och krav påverkar dagens tillverkande 
företags hantering av orderspecifika komponenter. Vidare presenteras studiens syfte och dess 
frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med 
rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Dagens konkurrenssituation mellan företag samt kunders efterfrågan ställer höga krav 
på en välfungerande organisation för att företag ska kunna leverera bra produkter och 
samtidigt hålla en tillfredställande tillväxt (Baser, Görener, & Türkyilmaz, 2013). För 
att kunna möta kundernas efterfrågan är det viktigt för företag att kunna erbjuda en 
bred variation av produkter till kortast möjliga ledtid. Om företag både kan möta 
kunders efterfrågan samt uppehålla en effektiv produktion leder det till besparingar 
samt konkurrensfördelar vilket har positiva effekter i form av bättre avkastning, 
möjligheter till investering samt fortsatt utveckling (Bhamu & Singh Sangwan, 2014). 
Langley och Rutner (2000) definierar begreppet logistik till att det handlar om att 
utveckla ett effektivt materialflöde genom hela försörjningskedjan. Företag kan se 
materialflödet inom flera företag från beställare till slutkund eller endast 
materialflödet inom det egna företaget. Vid hantering av materialflödet är det 
nödvändigt för det specifika företaget att se till hela värdekedjan. Värdekedjan sträcker 
sig över flera företag, då problem för underleverantörer och transportföretag kan leda 
till bakslag för det egna företaget. En viktig del i logistiken är också att förstå sig på 
informationsflödets betydelse, där en bra förståelse i slutändan leder till en effektivare 
logistik. Förändrade förutsättningar, där en ökad globalisering har bidragit till att 
företag i större skala väljer att outsourca sin produktion till lågkostnadsländer samt att 
medvetenheten för miljö- och hållbarhetsfrågor ökat, ställer högre krav på en 
effektivare logistik. Detta för att företag ska ha möjlighet att nå en konkurrenskraftig 
position (Ceniga & Sukalova, 2015). 
Bhamu och Singh Sangwan (2014) beskriver att medan många företag har lyckats 
genomföra ett bra logistikarbete, vilket genererat i ekonomisk tillväxt, kämpar andra 
med att följa utvecklingen där utmaningen ligger i att förstå hur kundens beteende 
ändras över tid. Bristen på förståelse leder till att produktion av kundanpassade 
produkter blir svårare och minskad konkurrenskraft gentemot konkurrenter (Bhamu 
& Singh Sangwan, 2014). I utvecklingsarbetet för företagen väljer många att börja 
arbeta med Lean manufacturing. Lean manufacturing syftar till att effektivisera 
värdeflödet vilket uppnås genom ett kontinuerligt arbete mot att eliminera slöseri i 
produktionen. Eliminering av slöseri möjliggör tillverkning av produkter till lägsta 
möjliga kostnad på snabbast möjliga tid. Konkurrensfördelar ett lyckat arbete med 
Lean manufacturing kan resultera i är minskade kostnader, ökad produktivitet samt 
bättre kvalité (Chauhan & Singh, 2012). 

Arbete med Lean syftar huvudsakligen till att eliminera slöseri i företaget och genom 
det uppnå positiva följder. För att få en bra överblick över slöseri inom företagets olika 
processer är det fördelaktigt att använda sig av verktyget värdeflödesanalys. 
Fördelarna med en värdeflödesanalys är att slöseri, ledtider och värdeadderande tid 
tydligt separeras för att nödvändiga åtgärder ska kunna sättas in (Deshmukh, Jeyaraj, 
Mahalingam, & Muralidharan, 2013). 
För att klara av en komplexare produktionsstruktur och öka flexibiliteten behövs en 
tydlig bild över försörjningskedjan för den aktuella produkten. För att lösa sådana 
problem kan värdeflödesanalys användas, vilket är ett verktyg för att synliggöra 
ledtiden hos företag samt hur stor del av värdeskapande respektive icke värdeskapande 
tid utgör. Icke värdeskapande aktiviteter kallas även slöseri. Slöseri i företag kan 
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identifieras i till exempel policys, internlogistik, processer och produktion (Deshmukh 
et al., 2013). Slöseri förbrukar företagets resurser utan att addera något värde och 
definieras enligt Deshmukh, Garg, och Upadhye (2010) som allting annat än det 
minsta möjliga material, ansträngning, komponenter, utrymme och tid vilket är 
väsentligt till att addera värde till produkten. Företag där värdeflödesanalys används 
på ett framgångsrikt sätt för att identifiera slöseriet och eliminerar dessa vinner stora 
kostnadsmässiga- och kvalitetsfördelar gentemot konkurrenter med ett mindre lyckat 
arbete (Deshmukh et al., 2013).   

1.2 Problembeskrivning 
När kraven på ett effektivare logistikflöde från kunder, konkurrenter och den tekniska 
utvecklingen ökar ställs högre krav på att företag arbetar och strävar efter en 
effektivare försörjningskedjakedja. Vid problem att uppnå dessa krav kring 
försörjningskedjan finns det risk att företag tappar konkurrenskraft gentemot sina 
konkurrenter (Huang, 2015). 

För att uppnå de krav marknaden sätter på företaget är det viktigt att företag har bra 
kontroll över sina processer och försörjningskedjor. Hos större företag där komplexa 
produktionsstrukturer är vanligt förekommande uppstår ofta problem i kontrollen 
över hela försörjningskedjan. Sådana problem är vanligast vid tillverkning av 
produkter med hög komplexitet och kundorderunika detaljer vilket leder till en mer 
avancerad försörjningskedja (Dhariwal, Seth, & Seth, 2017). Tidigare forskning 
beskriver att kundorderstyrd produktion måste hantera utmaningar gällande 
flexibilitet, interaktion och förståelse för kundens behov samt möjligheten att effektivt 
hantera all information kundorderstyrd produktion genererar (Alsem & Broekhuizen 
2002; Chuo, Lee, & Pollard 2016; Zipkin 2001).  

En hög grad av kundorderstyrd produktion leder till att företag behöver anpassa sin 
produktionsstrategi för att kunna möta kundens efterfrågan. Konstruera-mot-order 
(ETO) och Tillverka-mot-order (MTO) är de produktionsstrategier där kunden har 
störst inflytande över produktionen. Båda strategierna gör slutprodukten 
anpassningsbar vilket gör det svårt för företag att lagerhålla komponenter specifikt för 
respektive order vilket ökar behovet att beställa komponenterna från extern leverantör 
eller tillverka dessa in-house (Rudberg & Wikner, 2005). Sådana komponenter, även 
kallade orderspecifika komponenter (OSK), är tids-och resurskrävande för företag 
vilket ställer krav på effektiv hantering av OSK.   

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår att produktion av olika varianter ställer krav på den 
interna hanteringen av orderspecifika komponenter. OSK ska transporteras till 
montering i rätt tid för att undvika slöseri vid hanteringen av dessa. Genom en 
värdeflödesanalys går det att utläsa och definiera de olika momenten i 
hanteringsprocessen vilket påverkar produktionen och slöseri. Vidare beskriver 
Alsterman et al. (2015) att slöseri vid produktion ofta uppträder i det dolda och vid en 
första anblick kan vara svåra att identifiera. Genom att identifiera slöseri och enligt 
Lean manufacturing agera mot dessa kan företag öka sin lönsamhet, genom att 
producera mer med mindre resurser (Bhamu & Singh Sangwan, 2014).  Därmed är 
syftet med denna studie: 

Att med hjälp utav en värdeflödesanalys identifiera problemområden och slöseri 
vid hantering av orderspecifika komponenter (OSK) 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. Vid hantering av 
komponenter i en komplex produktion är utmaningen att förstå och kunna identifiera 
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de delar av hanteringen vilka bidrar till ökad respektive minskad lönsamhet. Därmed 
är studiens första frågeställning: 

-  Vilka aktiviteter är icke värdeskapande vid intern hantering av OSK? 
De icke värdeskapande aktiviteterna ligger ofta till grund för dolda brister och slöseri. 
Detta kan bero på att flera faktorer påverkar varför dessa aktiviteter genomförs i ett 
företag. Därmed är studiens andra frågeställning: 

-  Varför existerar de icke värdeskapande aktiviteterna för hanteringen av 
OSK? 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att 
genomföras på ett tillverkande företag med en omfattande intern 
komponenthantering. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
För att göra det enklare för läsaren att förstå hur fallföretaget är organiserat visas en 
flödeskarta över företaget i Figur 1. Flödeskartan presenterar alla steg i flödet från att 
kund lägger en order till att samma order levereras. Studien begränsas till flödet, både 
fysiskt och elektroniskt, för OSK där inköpen sker direkt från leverantör och tillhör 
produktionsgruppen elmontering. Då det fysiska flödet även är i beaktning kommer 
även produktionsgruppen logistik att ingå i studien. Cirkeln i Figur 1 visar hur de olika 
produktionsgrupperna är organiserade i fallföretaget. Efter förstudie och dialog med 
fallföretaget begränsades studien till detta flöde. Företaget prioriterar flödet och ett 
behov av kartläggning identifierades. Studien är framtagen för en producerande 
verksamhet men kan också appliceras på liknande verksamheter. 
 

 

1.5 Disposition 
Rapporten är strukturerad utifrån följande sex kapitel, Introduktion, metod och 
genomförande, teoretiskt ramverk, empiri, analys och slutsats. Introduktionskapitlet 
ger en överblick över studien och presenterar det bakomliggande problemet, syfte och 
frågeställningar. Kapitlet avslutas med omfång och avgränsningar för att tydliggöra 
vilka områden studien tagit i beaktande och vad studien inte avser att ta med. Kapitlet 
metod och genomförande redogör för hur studien genomförts samt med vilka metoder. 
Denna studie är uppbyggd utifrån en fallstudie där intervjuer, observationer samt 

Figur 1 - Studiens omfång och avgränsningar 
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dokumentstudier är de valda metoderna för att samla empiri. Kapitlet teoretiskt 
ramverk, presenterar den valda teorin utifrån litteraturstudier. Teorier vilka berörs i 
studien är Lean manufacturing, kundanpassning, produktionsstrategier, Lean verktyg, 
informationsflöde och arbetsmiljö då de anses kunna utgöra den teoretiska grunden 
för att besvara syftet. Kapitel fyra, Empiri, redogör för studiens insamlade data. Kapitel 
fem, analys, sammanställer insamlad empiri och jämför empiri med teorierna i 
teoretiska ramverket. En värdeflödesanalys presenteras med grund i den insamlade 
empirin. Rapporten avslutas med kapitel sex, slutsats, där en diskussions förs kring 
studien resultat. Diskussion kring vald metod presenteras för att klargöra styrkor och 
svagheter kring metodvalet. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning. 
Figur 2 presenterar vilken struktur rapportens disposition följer. 

 
Figur 2 - Rapportens disposition
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av sex faser; Problemformulering, Metodval, 
Litteraturgenomgång, Datainsamling, Dataanalys och Rapportskrivning. Vidare beskrivs 
studiens induktiva ansats och fallstudie. Därtill beskrivs studiens insamling och analys av 
data. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys vilket använts för 
att besvara studiens frågeställningar. Figur 3 beskriver kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och använda metoder.  

 
Figur 3 - Kopplingar mellan frågeställningar och metod 

Den första frågeställningen besvaras med hjälp av den data, insamlad på fallföretaget 
i enhet med en fallstudie. För den första frågeställningen har metoderna intervjuer och 
observationer använts för att samla in empiriska data. Det första intervjuobjektet var 
ansvarig produktionstekniker där grunderna i problemet identifierades. Vidare 
intervjuer genomfördes med ansvarige för avdelningarna; Säljstöd, konstruktion samt 
anskaffning och planering där data samlades in för att förstår hur informationsflödet 
är uppbyggt mellan avdelningarna. Ytterligare intervjuer genomfördes med ansvarig 
för den aktuella produktionsgruppen med syfte att få ett annat perspektiv kring 
informationsflödet och därmed identifiera eventuella motsättningar. Observationer 
genomfördes vid den aktuella produktionsgruppen samt lagerhållningen av OSK där 
författarna samlade data för en djupare förståelse kring den insamlade empiri från 
intervjuerna.  
För att besvara den andra frågeställningen har insamlad data analyseras utifrån det 
teoretiska ramverket. Utifrån de icke värdeskapande aktiviteterna identifierade i 
frågeställning 1 har bakomliggande orsaker analyserats med hjälp av empiri från 
dokumentstudier och intervjuer. Avslutningsvis studerades interna dokument vilka 
innehöll rutiner och historik där faktorer med koppling mot studiens syfte togs med i 
beräkning. 
 

2.2 Arbetsprocessen 
Studiens tidsram sträcker sig från januari 2019 till och med maj 2019 och studien kan 
beskrivas utifrån fem olika faser vilka illustreras i Figur 4. Utöver de fem faserna har 
rapportskrivande skett kontinuerligt under arbetets gång. Syftet med uppdelningen av 
studien var att ge en tydligare struktur över arbetets gång vilket möjliggjorde en 
enklare planering där författarna kunde identifiera om studiens arbete låg i fas och 
vilka områden som borde prioriteras de kommande veckorna.  
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Figur 4 - Arbetsprocessen 

Första fasen vilket Figur 4 illustrerar var problemformuleringsfasen där 
problemområdet identifierades och författarna formulerade ett syfte med tillhörande 
frågeställningar. Förstudien ingick i problemformuleringen och bidrog till syftet och 
frågeställningarna. Förstudien bestod av ett samtal med handledare på fallföretaget. 
Ett tydligt case presenterades av handledaren vilket gjorde att ingen djupare förstudie 
krävdes. Då syfte och frågeställningar formulerats startade arbetet med metodval och 
litteraturgenomgång där fokus låg på att bestämma relevanta metoder för att kunna 
besvara de formulerade frågeställningarna utifrån problemområdet. 
Litteraturgenomgången genomfördes delvis parallellt med både metodval och 
datainsamling för att kunna stödja valda metoder samt bidra med teorier kopplade till 
insamlad data.  Studiens fjärde fas, datainsamling, bestod av observationer, intervjuer 
samt dokumentstudier där syftet med datainsamlingen var att få ett brett underlag 
över problemområdet. I studiens femte fas, dataanalys, analyserades den kontinuerligt 
insamlade empirin samt att resultat och slutsatser dras utifrån analysen. Diskussion 
kring studien resultat och metodval samt förslag på vidare forskning presenteras också 
i denna fas.  

2.3 Ansats 
Utgångspunkten i studien var att först samla in data från fallet, för att sedan efter att 
data analyserats utifrån det teoretiska ramverket applicera modeller gällande det 
enskilda fallet. Davidson och Patel (2011) beskriver att en studie där data från 
forskningsobjektet studeras och analyseras för att sedan forma en teori, präglas av 
induktion. Studiens arbetsprocess beskriver hur litteraturgenomgång ligger före 
datainsamlingen i tid. Analysens utgångpunkt är dock att studera empirin för att kunna 
koppla den mot teorin och applicera modeller utifrån hur empirin ser ut. Utifrån hur 
studien är utformad kan studiens anses vara av induktiv karaktär.  
Studien är uppbyggd på egna tolkningar vid observationer, semistrukturerade 
intervjuer och genomgående analyser av processen vid komponenthantering vilket är 
en tydlig kvalitativ inriktning. I den kvalitativa inriktningen på forskningen finns det 
ofta någon form av process att studera. Lundahl och Skärvad (2016) beskriver den 
kvalitativa inriktningen där fokus är att förstå fenomenet för att sedan presentera en 
analys av detta i någon form av resonemang och visualisering. Frågeställningarna 
bygger på en kvalitativ ansats där relevanta metoder har formats för att identifiera 
problemområden och slöseri inom studiens avgränsningar. Svaren och resultatet från 
frågeställningarna har använts för att göra en kartläggning av flödet och därmed 
konstruera en värdeflödesanalys för att belysa vilka problem fallföretaget har och 
behöver agera efter.     
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2.4 Design 
Studien denna rapport presenterar har konstruerats i form av en fallstudie. En 
fallstudie valdes då det möjliggör en mer omfattande analys kring problemområdet 
samt att fallstudier är att föredra när man vill studera processer och förändringar 
(Davidson & Patel, 2011). En fallstudie tar i regel med flera olika typer av metoder för 
insamlingen av empiri där triangulering är vanligt förekommande (Yin, 2006). Patton 
(1987) beskriver fyra olika typer av triangulering: datatriangulering, 
forskartriangulering, teoretisk triangulering och metodtriangulering. Studien bygger 
på observationer, intervjuer och dokumentstudier, vilket kallas metodtriangulering, 
samt insamlingen av information från flera olika källor; datatriangulering. Den 
genomförda studien har fokuserat på en mindre process i företaget där 
problemformuleringen är sådan att en förändring vill uppnås för att lösa problemet. 
Författarna har även använt sig av olika sorters metoder för att samla in empiri vilket 
motiverar användandet av fallstudie. 

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod dels av litteraturstudier och dels utav insamling av 
empiriska data från fallföretaget. Studiens insamlade empiri är i form av intervjuer, 
observationer och dokumentstudier. Genom att använda fler än en metod för att samla 
in data stärks studien och även de resultat och slutsatser vilket presenteras i rapporten 
(Yin, 2006).  
2.5.1 Litteraturstudier 
För att sammanställa teorier relevanta för studien, har en genomgående 
litteratursökning genomförts. I den omfattande litteratursökningen utformades först 
sökområden utifrån arbetets syfte och frågeställningar. För att sedan hitta lämpliga 
söktermer och söksträngar användes Primo, en samling av databaser. Vidare togs 
lämpliga söksträngar vidare till utvalda databaser. De utvalda databaserna var i första 
hand: Proquest, Sciencedirect och Scopus. Databaserna valdes ut utifrån arbetets 
huvudområde. Dessa databaser är kopplade till huvudområdet vilket avgränsade 
sökningen. För att litteraturen skulle anses ha tillräcklig akademisk grund var 
sökningarna filtrerade utifrån att material skulle var “peer-reviewed”. 
Peer reviewed innebär att innan artiklarna publiceras granskas de utav oberoende 
experter inom ämnesområdet. Utöver sökning i databaser har tekniken “snowballing” 
använts. Snowballing innebär att referenslistor används för att hitta vidare litteratur 
vilket fördjupar kunskapen (Atkinson & Flint, 2011). I Tabell 1 presenteras utvalda 
söksträngar och resultat från databasen Proquest Central. 
Tabell 1 - Urval av söksträngar från Proquest Central 
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2.5.2 Intervjuer 
Den huvudsakliga datainsamlingen till studien bygger på intervjuer. Intervjuerna 
genomfördes på fallföretaget och var av semi-strukturerad natur, detta för att ge breda 
och beskrivande svar av fallet. Frågorna intervjuerna bygger på presenteras i Bilaga 1. 
En semi-strukturerad intervju innebär att ett förbestämt frågebatteri med utrymme för 
öppna svar och diskussion används (Davidson & Patel, 2011). Frågor var framtagna av 
författarna baserat på studiens syfte och frågeställningar. Den första intervjun 
genomfördes med en produktionstekniker där en allmän bild av flödet gavs för att 
underlätta för vidare undersökning. Syftet med den första intervjun var att identifiera 
de processer i det studerade flödet med påverkan på hanteringen av OSK, vilket är 
nyckelprocesser i flödet, och därigenom finna nyckelpersoner att intervjua för vidare 
information. Identifierade nyckelprocesser var Säljstöd, Konstruktion, Planering och 
anskaffning samt den aktuella produktionsenheten. Fel! Hittar inte referenskälla. p
resenterar de olika intervjuerna. 
Tabell 2 - Genomförda intervjuer 

 
Båda författarna deltog vid samtliga intervjutillfällen och förde separat anteckningar 
för att senare kunna jämföra och identifiera det viktigaste ur varje intervjutillfälle. En 
av författarna agerade intervjuledare och förde intervjuerna framåt för att inte fastna 
för länge i områden icke relevanta för studien. Alla intervjuer spelades in för att 
möjligheten att gå tillbaka och analysera materialet skulle vara möjligt. För att 
uppfylla konfidentialitetskravet har enbart författarna tillgång till specifika detaljer 
från samtliga intervjuer.  
2.5.3 Observationer 
För att få en ordentlig blick av hur flödet i verkligheten fungerar, genomfördes efter 
intervjuerna observationer. Observationerna skapade en tydlig bild av hur det verkliga 
flödet fungerar och i kombination med data från intervjuerna skapades en komplett 
bild av hela processen vid hanteringen av OSK. Målet med observationerna var att få 
en verklig bild och kunna identifiera brister och delar av flödet vilka fallföretaget i 
nuläget anser problematiska. För att stärka studiens reliabilitet deltog båda författarna 
i samtliga observationer (Yin, 2006). Observationerna var av ostrukturerad samt 
strukturerad natur då det är problemområden av olika karaktär som skulle studeras. 
Författarna var inte heller aktivt deltagande i de observerade aktiviteterna. Under 
studiens uppstart presenterades författarna för personer inblandade i 
observationerna, men någon vidare relation existerade ej. Författarna hade under 
studiens gång ingen kontakt eller kommunikation med de observerade, via det anses 
författarna okända i observationsmomenteten. I Figur 5 från Davidson och Patel 
(2011) presenteras fyra olika varianter av observatörer, där författarna tillhör 
“Observatör D”. 
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Figur 5 - Observationsklass, Anpassad från Davidson & Patel (2011) 

Den första frågeställningen besvaras delvis med hjälp utav observation, då den 
handlade om att få en överblick och identifiera hur flödet såg ut. Davidson och Patel 
(2011) beskriver att observationer är lämpliga då områden ska studeras i sin verkliga 
miljö. Data gällande flödet och dess olika funktioner samlades först in med hjälp av 
intervjuer vilket sedan kompletterades av observationer. Observationer kan med fördel 
användas för att komplettera data insamlat med hjälp av andra tekniker (Davidson & 
Patel, 2011). För att säkerställa att rätt data samlades in fördes anteckningar av båda 
författarna, oberoende av varandra, under observationens gång. Anteckningarna 
jämfördes sedan för att uppnå konsensus och en gemensam bild utav observationen. 
Tabell 3 presenterar de genomförda observationerna. 
Tabell 3 - Genomförda observationer 

 
2.5.4 Dokumentstudier 
Dokumentstudier har även varit en del i datainsamlingen där historiska data från 
fallföretaget kompletterat insamlade data från intervjuer och observationer. De 
studerade dokumenten är hämtade från fallföretagets intranät där rutiner kring de 
aktuella avdelningarna studerats. Rutiner kring informationshanteringen och 
problemhantering prioriterades vid dokumentstudierna. Organisationsstrukturen 
studerades för att komplettera och jämföra med data från observationer och intervjuer. 
Till sist studerades standarder för att få en kunskap om arbetssättet i de olika 
grupperna. Detaljerna kring dokumentstudierna återfinns i Tabell 4. Då dokumenten 
innehåller sekretessbelagda detaljer om företaget redovisas den insamlade data med 
vissa förbehåll. 
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Tabell 4 - Genomförda dokumentstudier 

 
2.6 Dataanalys 
Genom datainsamlingens fyra metoder, tidigare beskrivet, har insamlade data 
sammanställts till en samlad empiri. För att svara på frågeställningarna jämfördes 
empiriska data, teorier och de genererade resultatet utifrån den första 
frågeställningen. Denna typ av analys kallas mönsterpassning. Vid en 
mönsterpassning jämför man det mönster den empiriska data genererat med det 
teoretiska/förutsagda (Yin, 2006). Dataanalysen resultat presenteras i rapporten och 
processen presenteras nedan i Figur 6.   

 
Figur 6 - Studiens dataanalys 

Första frågeställningen besvarades sedan med hjälp av en värdeflödesanalys där 
insamlade data analyserades utifrån de identifierade värdeskapande aktiviteter samt 
icke värdeskapande aktiviteter. Den andra frågeställningen utgick från resultatet av 
den första frågeställningen för att med hjälp av mönsterpassning kunna besvaras.   

2.7 Trovärdighet 
Genomgående har arbetet med fallstudien präglas av begreppen validitet och 
reliabilitet. Fokus på de begreppen stärker studiens trovärdighet (Yin, 2006). 
2.7.1 Validitet 
För att studien ska anses ha en hög grad av validitet är det viktigt att det som avses att 
mäta är det som mäts (Yin, 2006). Utöver detta beskriver Lundahl och Skärvad (2016) 
begreppet validitet utifrån att systematiska mätfel i studien inte existerar. Då studiens 
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datainsamling bygger på metodtriangulering bidrar detta till att stärka studiens 
validitet (Davidson & Patel, 2011). För att säkerställa att rätt processer i flödet 
studerades var ansvarig produktionstekniker medverkande vid urval av 
intervjupersoner samt observationsobjekt.  
Yin (2006) beskriver tre olika kriterier av validiteten i en studie; Begreppsvaliditet, 
extern validitet och intern validitet. Begreppsvaliditet bygger på att studien är 
utformad på ett objektivt sätt och att forskarens tolkningar och slutsatser inte speglas 
i resultatet. För att uppfylla begreppsvaliditeten har flera empiriska källor använts vid 
insamling av data, tidigare nämnd datatriangulering.   
Data till studien kommer bland annat från intervjuer. För att ge en rättvis bild av flödet 
och uppfylla den interna validiteten har personer med insikt i varje del av det studerade 
flödet intervjuats. Detta för att säkerställa att rätt information och data från flödet 
samlas in. Vidare är det viktigt att se huruvida studiens resultat och innehåll är 
generaliserbart. Detta beskriver Yin (2006) som extern validitet. För att uppfylla detta 
ska empiri och teori kring ämnet kopplas samman och sedan överföras på andra 
projekt än bara denna studie. Insamlad empiri beskrivs utifrån generella termer för att 
empiri från framtida studier ska kunna kategoriseras utifrån detta och då även 
jämföras med teorin. 
2.7.2 Reliabilitet 
Målet med reliabilitet är att se till att studien är tillräckligt tydligt formulerad att det 
finns möjlighet att upprepa samma studie och erhålla liknande resultat. Detta innebär 
att en studie med hög reliabilitet säkerställer att det som avses att studera kommer att 
studeras. Syftet med reliabilitet är att reducera fel och skevheter i största möjliga 
mån. Tydlig och konkret dokumentation för tillvägagångsättet är centralt för att uppnå 
en bra reliabilitet och därmed göra det möjligt för en annan forskare att återupprepa 
studien (Yin, 2006). För att säkerställa studiens reliabilitet vid observation, 
observerades berörd monteringsgrupp vid både förmiddag-och eftermiddagsskift.  
Vid studier där intervjuer och observationer används kan studien uppnå en 
hög reliabilitet ifall intervjuobjektets kompetens belyses. Studiens intervjuer lade stor 
fokus vid att intervjua personer med rätt kompetens och position i flödet. Vid en 
intervju eller observation skapar författaren en egen bedömning om vad som sker 
vilket kan resultera i bedömningsfel. En förutsättning för att uppnå en hög reliabilitet 
är därmed att intervjuaren eller observatören är tränad och besitter rätt kompetens 
(Davidson & Patel, 2011). 
I denna studie har en noggrann dokumentation kring tillvägagångssättet erhållits 
vilket ökar reliabiliteten. Särskilt fokus har lagt på dokumentationen av metod och 
genomförande vilket gör det möjligt för utomstående forskare att återupprepa studien 
och erhålla ett liknande resultat.
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats gällande intern hantering av orderspecifika komponenter.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs det teoretiska ramverket vilket ger en grund för att besvara 
studiens frågeställningar. Figur 7 beskriver kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och använd teori. 

 
Figur 7 - Kopplingar mellan frågeställningar och teori 

För att skapa förståelse för vilka aktiviteter de icke värdeskapande är vid hanteringen 
av OSK ansågs litteratur kring Lean vara relevant. Lean definierar värdeskapande/icke 
värdeskapande aktiviteter samt hur dessa kan uppstå. Teori kring värdeflödesanalys, 
Just-in-time (JIT) och Kaizen ansågs vara nödvändig för studien då denna kunskap 
krävs för att kunna arbeta med värdeflödesanalys och identifiering av slöseri. 
Litteratur kring kundanpassning/kundorderstyrning och produktionsstrategier 
ansågs vara av relevans då frågeställningen berör OSK och därmed är det av vikt för 
studien att beröra olika produktionsstrategier för att se hur de påverkar OSK.  
Den andra frågeställningen handlar om att förstå och analysera varför de icke 
värdeskapande aktiviteterna, identifierade i frågeställning 1, existerar. Tidigare berörd 
teori gällande Lean manufacturing betraktas men för djupare kunskap krävs teoretisk 
bakgrund gällande hur informationen flödar, då detta påverkar det utförda arbetet. 
Arbetsmiljön kan också vara en påverkande faktor till varför arbetet ej utförs enligt 
plan och teori kring detta är då relevant för studiens andra frågeställning.  

3.2 Lean manufacturing 
Lean manufacturing har sitt ursprung i den japanska tillverkningsindustrin där syftet 
med Lean manufacturing var att öka effektiviteten på monteringslinorna vilket mer 
specifikt syftar till att minska slöseri och öka kundvärdet (McKay & Peters, 2015). 
Toyotas grundare menade på att kunder kräver variation av produkter vilket var ett 
problem för dåtidens produktionsmaskiner och monteringslinor då de var anpassade 
efter en typ av produkt. Grundarna förstod att de var i behov av att ändra 
produktionslayouten och utveckla monteringslinorna för att uppnå en flexibel 
produktion. Toyota började fokusera på vad slutkunden värderade och reducerade 
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efter det steg i produktionen för att minska kostnader och öka kundvärdet (McKay & 
Peters, 2015). 
Lean manufacturing ur ett större perspektiv fokuserar på att eliminera slöseri i alla 
olika delar av produktionen. Dessa delar kan utöver produktion vara kundrelationer, 
produktdesign, informationsflöden och leverantörsnätverk. Målet med Lean 
manufacturing är att minska lager, ledtider att utveckla och producera produkter och 
samtidigt bli mer responsiv mot kunders efterfrågan och krav utan att offra kvalité och 
en kostnadseffektiv produktion (Chauhan & Singh, 2012).  

3.3 Kundanpassning / Kundorderstyrning 
För att möta kundernas krav på pris, leveranstid och möjligheten att anpassa de 
önskade produkterna har företag ställts inför utmaningar. Möjligheten att anpassa 
produkter efter kunder men att fortsätta massproducera stämmer inte överens med de 
traditionella tillvägagångssätten vid massproduktion. Därför har företag på senare tid 
fått utveckla nya vägar för att möta kundens behov, därav födelsen av begreppet 
“mass customization”, fritt översatt här till masskundanpassning (Duray, 
2002). Masskundanpassnings roll i förhållande till andra 
tillverkningsmetoder beskrivs av Bessant, Brown, Readman, och Squire (2006) i Figur 
8, där de avgörande faktorerna är förhållandet mellan produktionsvolymen och graden 
av kundens input i produktionen.   

 
Figur 8 - Typ av produktion, anpassad från Bessant et al. (2006) 

Hegde, Kekre, Rajiv, och Tadikamalla (2005) beskriver att förutsättningarna för att 
lyckas med masskundanpassning är att hålla kostnaderna låga och samtidigt uppnå en 
hög produktkvalitet. Graden av kundanpassning och kundens involvering i 
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processen kan beskrivas utifrån sambandet att ju högre kundens inblandning är, desto 
högre blir graden av anpassning. För att företag ska klara av att anpassa produktionen 
efter kundens krav krävs det att en strategi för produktionen definieras. Chuo et al. 
(2016) beskriver fem olika strategier för att lyckas med masskundanpassning; 
Differentieringsstrategi, lågkostnadsstrategi, outsourcingstrategi, integrering av 
distributionskanaler och anpassning av organisationsstrukturen. Dessa strategier är 
beroende av varandra och av företag krävs att fler av dem anpassas tillsammans för 
att nå framgång (Chuo et al., 2016).   Vid kundanpassning inkommer en mängd 
information från kunden och en stor utmaning för tillverkande företag är att på ett 
effektivt sätt kunna omsätta information och specifikationer från kunden till 
produktionsunderlag (Gensheng, Schroeder, & Shah 2010; Ngniatedema 2012). En 
stor del i att lyckas med framgångsrik masskundanpassning är att kunna reducera 
slöseri i organisationen. I enlighet med Lean manufacturing är det viktigt 
inom masskundanpassning att fokusera på delarna i processen där värde tillförs till 
kunden. Företag där ett lyckat arbete med masskundanpassning identifierats, 
implementerar till en högre grad olika verktyg inom Lean manufacturing 
(Dobrzykowski, Hong, & Vonderembse, 2010).  

3.4 Produktionsstrategier 
Baserat på vilken grad av kundanpassning produktionen är uppbyggd kring finns det 
olika strategier att styra produktionen efter. Rudberg och Wikner (2005) definierar 
fyra olika produktionsstrategier, baserat på vart i flödet kundorderpunkten (KOP) är 
placerat. KOP är den del i flödet vilket separerar den prognosstyrda från den 
kundorderstyrda delen i flödet (Hedenstierna & Ng, 2011). Figur 9 beskriver hur de 
olika perspektiven är positionerade i förhållande till varandra och i flödet. 

 
Figur 9 - Placering av KOP, anpassad från Rudberg och Wikner (2005) 

Vart KOP är placerat i flödet beror på vad det är för typ av produkt. Placeringen av KOP 
kan utifrån företagets perspektiv genomföras både strategiskt, taktiskt och operativt 
(Johansson och Wikner 2015; Olhager 2010). De olika strategierna definierade i Figur 
9 kan beskrivas enligt följande:  
Tillverka mot lager (MTS) 
Produkter tillverkade enligt MTS produceras för att 
senare lagerhållas. Kundanpassning är minimal och det enda genomförda 
aktiviteterna, specifikt mot kunden, är möjligtvis leverans och packning. Denna typ av 
produktionsstyrning möjliggör enkel, långsiktig planering   (Johansson & Wikner, 
2015). 
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Montera mot order (ATO)  
När produktion styrs enligt ATO sker allt utom själva monteringen av produkten 
prognosdrivet. Delar kittas efter kundorder och monteras efter det. Detta innebär att 
alla komponenter i produkten är inköpta på förhand och lagerhållna, utan någon 
involvering från kunden (Battini, Faccio, Persona, & Sgarbossa, 2010). 
Tillverka mot order (MTO)  
Genom att låta en kundorder trigga hela processen att tillverka en produkt, styrs 
produktionen enligt MTO. Detta innebär att alla komponenter tillhörande produkten 
tillverkas utefter kundens specifika behov där enbart standardkomponenter lagerhålls. 
Beroende på vad kundens specifikationer är köps även orderspecifika komponenter in 
till tillverkningen (Bierwirth & Meisel, 2014). 
Konstruera mot order (ETO) 
Den mest avancerade strategin av de fyra nämnda är ETO. Detta innebär att hela 
produktionsprocessen, allt ifrån ritningar och konstruktion till montering styrs utav 
kunden. ETO är den strategi vilket involverar kund i störst grad och ställer störst krav 
på det tillverkande företaget gällande att fastställa och möta marknadens behov 
(Gerschberger, Powell, Schönsleben, & Willner, 2016).  

3.5 Verktyg inom Lean Manufacturing  
Inom Lean manufacturing finns olika verktyg företag kan använda för att identifiera, 
eliminera samt förebygga slöseri och icke värdeskapande aktiviteter. 
Värdeflödesanalys, Just-in-time och Kaizen är av relevans för studien och presenteras 
i kapitlet.  
3.5.1 Värdeflödesanalys 
Dal Forno, Forcellini, Kipper, & Pereira (2014) beskriver att de stora fördelarna med 
att använda en värdeflödesanalys är att det skapar en tydlig överblick av flödet, det 
visar på interna relationer i flödet, slöseri identifieras och en grund till vidare 
handlingsplan skapas. Genom ett standardiserat tillvägagångsätt kartläggs olika 
processer för att lyfta fram potentiella förbättringsområden och skapa en medvetenhet 
om nuläget (Keun Jeong & Yoon, 2016). Första steget i en värdeflödesanalys är att rita 
upp hur processen ser ut i nuläget. Keun Jeong och Yoon (2016) beskriver sedan att 
det är viktigt att nuläget sedan analyseras innan framtida tillstånd ritas upp. När 
nuläget är analyserat och processens delar där ett behov av förbättring identifierats, 
arbetas det nya, önskvärda tillståndet fram (Keun Jeong & Yoon, 2016).   
Ledtiden för en process eller flöde tolkas av Damelio och Hirano (2011) som 
den värdeskapande tiden adderat med den icke värdeskapande tiden. Den icke 
värdeskapande tiden och den värdeskapande tiden utgör vardera en lika stor del av 
ledtiden. För att implementera ett tillvägagångsätt baserat på Lean manufacturing är 
värdeflödesanalys ett beprövat verktyg för att stödja företags väg för att arbeta mer 
enligt Lean manufacturing (Grewal, 2008). 
De icke värdeskapande aktiviteterna, även kallat slöseri, är de aktiviteter vilket hindrar 
företag från att uppnå konkurrensfördelar. I producerande företag kategoriseras 
operationer ofta in i tre olika typer:   
Icke värdeskapande är de mest kritiska operationerna för företaget och bör elimineras 
fullständigt. Exempel på icke värdeskapande aktiviteter är väntetider och 
dubbelhantering. Nödvändiga men inte värdeskapande operationer är operationer 
vilka kan medföra slöseri men ändå är nödvändiga för det nuvarande 
arbetssättet. Exempel på nödvändiga men inte värdeskapande operationer är 
gångavstånd mellan stationer och packa upp leveranser. Värdeskapande operationer 
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är de operationer vilka tillför ett värde för företaget. Exempel på värdeskapande 
operationer är förädlande av råmaterial och montering (Hines & Rich, 1997).   
En svårighet med värdeflödesanalys beskriven av Mocanu och Naftanaila (2014) är att 
identifierat slöseri kan hanteras på fel sätt. Vid en genomförd värdeflödesanalys är de 
identifierade slöseriet oftast bara ett symptom på det problem vilket ligger till grund 
för slöseriet. Att då fokusera på symptomet istället för att adressera grundorsaken kan 
bli ett slöseri i sig. För att lyckas med att eliminera slöseri från grunden krävs 
utbildning och kunskap bland de inblandade i arbetet kring slöseri samt att ledningen 
är inkopplad i processen. Genom att inte vara tillräckligt förberedd och inte besitta rätt 
kunskap, både i produktionen och på högre nivå, kan arbetet med värdeflödesanalys 
bli kostsamt och utan större resultat (de Castro Vila, Ochoa Laburu, & Serrano Lasa, 
2008).  För att kartlägga slöseri är det viktigt att ha kunskap om var i organisationen 
de kan uppstå. Tabell 5  redogör för 7+1 typer av slöseri där det är viktigt att förstå hur 
de kan kartläggas samt hur de bör prioriteras för att skapa konkurrensfördelar åt 
organisationen (Bicheno et al.,1998). 
Tabell 5 - 7+1 typer av slöseri, anpassad från Bicheno et al. (1998) 

 

Ett lyckosamt arbete med eliminering av slöseri kan leda till kortare hantering av 
produkter i arbete (PIA), kortare ledtider och större andel värdeskapande tid vilket i 
slutändan kommer öka produktiviteten (Garg, Grewal, Sharma, & Singh, 2010). 
3.5.2 Just-in-time (JIT) 
De globala utmaningar och konkurrenssituation företag möter i dag ställer höga krav 
på försörjningskedjan. JIT är ett vanligt verktyg vilket används för att möta de ökande 
kraven där JIT underlättar och leder till en mer integrerad produktion och distribution 
vilket möjliggör ett effektivare flöde utefter hela försörjningskedjan (Deshmukh et al., 
2010). 
JIT är vanligt förekommande inom Lean manufacturing och syftar till att öka 
effektiviteten för det berörda området. JIT går att beskriva enligt en ledningsfilosofi 
där syftet är att möta kunders efterfrågan i rätt tid. JIT utgår från konceptet att leverera 
råmaterial till rätt plats i rätt tid för att kunna producera produkten i rätt tid och möta 
kundens efterfrågan (Ahuja & Singh, 2015).  
Fokuset kring dessa steg är att minska lagerhållningen för exempelvis råmaterial, PIA, 
och färdigvarulager för att därmed minska genomloppstiden (Bortolotti, Danese, & 
Romano, 2012). Ett lyckat arbete med JIT kan medföra nedskärningar i lager vilket 
skulle innebära minskade lagerföringskostnaden för företaget. De frigjorda 
ekonomiska resurserna kan då investeras i till exempel produktutveckling och 
kvalitetsarbete. Förutom frigjorda resurser underlättar JIT komplexiteten vid 
planering kring produktion, inköp av råmaterial och PIA lager. För att ett företag ska 
kunna genomföra ett framgångsrikt arbete med JIT krävs det att hela företaget sluter 

Överproduktion Producerar mer än nödvändigt
Väntan Material/produkt i väntan på att förädlas
Transport Interna transporter av material/produkter 
Omarbete Material/produkter behandlas flera gånger
Lager Material/produkter i lager
Rörelse Onödiga rörelser som inte tillför värde till materialet/produkten
Överarbete Material/produkter behandlas mer än nödvändigt antal gånger
Outnyttjad 
Kompetens Medarbetares potential utnyttjas ej

Slöseri
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upp bakom filosofin och jobbar utifrån ett långsiktigt perspektiv för att nå de fördelar 
JIT medför (Ahuja & Singh, 2015). 
Nackdelarna med JIT är att det är ett känsligt system eftersom de inte kan förlita sig 
på att produkter finns i lager för att kunna möta kundens efterfrågan. JIT jobbar 
istället med snabba genomloppstider och ett pullsystem där störningar hos 
leverantörer kan orsaka stora förseningar inom företaget. JIT ställer även höga krav på 
samspel mellan det producerande företaget och leverantörer där missförstånd i 
tillverkningstider kan innebära att det ibland saknas material eller att material är redo 
för tidigt och därmed tar upp onödig yta och kapital (Bortolotti et al., 2012). 
3.5.3 Kaizen 
Begreppet Kaizen har sitt ursprung från den japanska industrin och betyder 
förbättring.  Ett arbete med Kaizen betyder att jobba med små ständiga förbättringar 
där alla led i företaget är inblandade. Kerbache, Ramis-Pujol och Suárez-Barraza 
(2011) menar att arbetet med ständiga förbättringar kan ske i exempelvis 
produktkvalitet, processer och rena former av slöseri. Arbetet med ständiga 
förbättringar är nära sammankopplat med arbetet kring de sju olika sorters slöseri och 
därmed är Kaizen ett bra arbetssätt att utgå ifrån för att reducera de sju sorterna av 
slöseri. En förbättrad produktkvalitet leder till mindre slöseri, kassationer och om-
arbete. Det i sin tur leder till mindre väntetider för både arbetare och maskiner 
då produkter i större utsträckning inte behöver upprepas i det aktuella 
arbetsmomentet (Gupta, Sachdeva, & Sharma, 2017). För att lyckas med Kaizenarbetet 
krävs det att alla inbladade är engagerade och förstår varför dagliga förbättringar är 
viktigt. Detta är en av de stora svårigheterna med Kaizen. Att lyckas motivera 
medarbetare att arbeta dagligt med förbättringar är en utmaning då det kan finnas viss 
cynism till varför arbetet skall utföras och vad medarbetarna själva tjänar på detta 
(Austin, Reichers, & Wanous 1997; Bäckström, Carmen, & Carnerud 2018). 
Ständiga förbättringar kan beröra arbetarnas effektivitet där ledtiden på respektive 
station reduceras. Det leder till att arbetarna blir mindre utmattade och därmed 
effektivare vilket ökar kvalitén för produktionen (Magnier‐Watanabe, 2011). Det ger 
även möjlighet till en högre produktionstakt vilket minskar genomloppstiden. 
Förbättringar vilka leder till minskad ledtid möjliggör en högre produktionstakt med 
en reducerad genomloppstid vilket gör att arbetet med Kaizen är applicerbart för en 
värdeflödesanalys (Magnier‐Watanabe, 2011). 

3.6 Informationsflöde  
Informationsflödet mellan intressenter i försörjningskedjan är en aktivitet vilket ökar 
organisationers logistiska prestation. Att utbyta samt dela information för att nå en 
ökad logistikprestation är viktigt för att ha möjlighet att konkurrera med sina 
konkurrenter. Forslund (2007) menar att informationsflödet existerar i värdekedjan 
för produktion, lagernivåer, kapacitet och leverans både internt inom organisationer 
men även för utomstående intressenter. Ett bättre informationsutbyte mellan 
intressenter i värdekedjan ökar möjligheten till en bättre koordination vilket minskar 
diskrepanser och ger möjlighet till en effektivare försörjningskedja. En hög grad av 
informationsutbyte leder till en högre transparens i försörjningskedjan vilket gör det 
möjligt att upptäcka problem och agera mot dessa vilket kan generera exempelvis lägre 
lagernivåer (Boeck & Wamba, 2008). 
Beroende på företagets tillverkningsstrategier kan informationsutbytet till kund och 
leverantörer se olika ut. Vid en MTO-strategi är det viktigt att all nödvändig 
information kring specifikationer för beställningen delges för att undvika diskrepanser 
vilket kan leda till att sena leveranser. Vid en MTS-strategi är det viktigt med ett tydligt 
informationsutbyte kring lagernivåer och prognoser för att undvika diskrepanser där 
följder kan leda till missförstånd i exempelvis beställningskvantitet (Forslund, 2007). 
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En högre transparens kring informationsutbytet i försörjningskedjan gör det möjligt 
för chefer att konstruera och jobba utifrån modeller för att kartlägga produktflöden för 
deras egen organisation, leverantörer och kunder. Det gör det möjligt att spåra 
exempelvis lagernivåer för att identifiera försörjningskedjans prestation (Helo, 
Kyllönen, & Shamsuzzoha, 2009).  

3.7  Arbetsmiljö 
Ett producerande företags uppgift är att skapa värde till kunden och ekonomisk 
vinning till sig själv. Genom att öka fokuset på att det utförda arbetet ska vara av hög 
kvalitet, leder detta till ekonomiska vinster och ökad produktion (Spencer, 2013). 
Bicheno et. al. (1998) beskriver att en typ av slöseri inom tillverkande företag är 
outnyttjad kompetens. En viktig del för att säkerställa att medarbetarna anser att 
arbetsmiljön är av hög kvalitet är att involvera dem i arbete, där kunskap finns. 
Medarbetare i den operativa kärnan besitter ofta viktig kunskap om produktionen och 
Gander (2009) beskriver involvering av produktionspersonal i förbättringsprojekt 
enligt Kaizen som framgångsrikt.  Högkvalitativt arbete kan definieras enligt 
parametrarna; variation i arbetet, utvecklingsmöjligheter, förutsättningar att göra ett 
bra arbete samt möjligheten att själv kunna påverka sitt jobb (Barling, Iverson, & 
Kelloway, 2003). För att förstå hur arbetsmiljön påverkar företagets prestation kan 
arbetsplatsen analyseras enligt Figur 10 för att identifiera sambandet och påverkan 
mellan medarbetarna (H), organisationen (O) och teknologin (T). Genom att utifrån 
en modell utvärdera systemets olika undersystem, minskar de svårigheterna vilka kan 
uppstå när hela system ska analyseras (Berglund, Eklund, Karltun, & Karltun, 2017).  

 
Figur 10 - HTO modell, anpassad från Berglund et al. (2017) 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av fallföretaget där fallstudien ägt rum. Vidare 
beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens två frågeställningar. Empiri har 
samlats in genom dokumentstudier, intervjuer och observationer. Kapitlet har strukturerats 
för att besvara studiens två frågeställningar. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Fallstudien har utförts på ett större tillverkande företag vilken är en del av en 
internationell koncern. Företaget har ett utpräglat kvalitétfokus genom hela 
värdekedjan från tillverkning till slutkund. Sortimentet består av ett brett utbud av 
ventilationslösningar där varje produkt anpassas efter kundens behov vilket resulterar 
i en bred produktportfölj. 2018 omsatte företaget 630 miljoner Euro och har cirka 
3600 medarbetare världen över.  I dagsläget är företaget aktivt i 65 länder där 
produktionen baseras inom Europa. Företaget har tydliga mål och visionen är “att bli 
den ledande strategiska partnern för smarta, energieffektiva projekt inom 
ventilationslösningar”.   

4.2 Värdeflöde 
Värdeflödet för hur en order innehållande OSK kopplat till elmonteringen går genom 
företaget presenteras nedan där respektive avdelnings arbetsuppgifter och rutiner 
redogörs. Utifrån observation av Inleverans och Logistik samt intervju med Säljstöd, 
Konstruktion, Planering/Anskaffning, Logistik, Elmontering och Produktionsteknik 
identifierades arbetsuppgifter och roller i värdeflödet.  Säljare finns även beskriven då 
empiri kopplat till säljare framgick under intervju med säljstöd och planering.  
Säljare  
Säljaren håller kontakt med företagets nuvarande samt potentiella framtida kunder. 
Säljarens huvuduppgift är att identifiera kundens behov och i samspel med kunden 
specificera vilka mått och prestanda produkten skall hålla för att möta kundens behov. 
Speciella kundönskemål om till exempel specialiserade produkter vilka inte finns i 
produktportföljen kan även säljaren samla in för att vidare undersöka om kundens 
önskemål är möjliga att genomföra. Då säljare och kund är överens om hur ordern ska 
läggas upp kontaktar säljaren avdelningen säljstöd.  
Säljstöd  
Säljstöd sköter kontakten med säljaren och upprättar offerter till kund. Efter att en 
offert är upprättad uppehålls en dialog mellan säljare och säljstöd för att diskutera 
eventuella förändringar gällande till exempel produktspecifikation och leveranstider. 
Säljstöd identifierar också vilka detaljer fallföretaget kan tillverka in-house och för 
vilka detaljer externa leverantörer behöver kontaktas för att köpa in orderspecifika 
komponenter. Säljstöd för också en kommunikation med konstruktion gällande 
tekniska detaljer och specifikationer för respektive offert.  
Konstruktion  
Konstruktion hanterar de tekniska delarna för varje offert. Avdelningen kan gå in och 
justera måtten i de produktspecifikationer vilka mottages från säljstöd. Exempel på 
ändringar kan vara att konstruktion identifierar att den önskade prestanda inte är 
möjlig med de angivna måtten vilket kommuniceras till säljstöd för att föras fram till 
kunden för att försöka hitta en lösning på problemet.  
Planering/Anskaffning  
När konstruktion färdigställt de tekniska delarna i ordern lämnas ansvaret över till 
planeringen för att planera in respektive order utifrån den tillgängliga kapaciteten. 
Planeringen för i specialfall även en kommunikation med säljstöd om kunden önskar 
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en snabbare leveranstid, där planeringen undersöker möjlighet om 
tidigareläggning. När ordern har behandlats av planeringen och ett leveransdatum 
finns börjar anskaffning att kontakta leverantörer för att köpa in de orderspecifika 
komponenter varje produkt kräver.  
Inleverans  
Inleverans tar emot de orderspecifika komponenterna vilka köpts in av anskaffare och 
registrerar dessa i systemet vilket skickar en signal till logistik att respektive 
komponent finns tillgänglig för lagerhållning eller leverans till respektive 
avdelning. När orderspecifika komponenter inkommer till inleverans är det 
avdelningens ansvar att märka om komponenterna med företagets specifika 
beskrivning där komponenten kopplas till den tillhörande ordern och även detaljer om 
hur den skall lagerhållas finns.  
Logistik  
Logistik får en order om att leverera respektive komponent till rätt station i rätt tid de 
kan monteras på respektive produkt. Komponenter vilka inte kan monteras direkt 
skannas in i systemet för att lagerhållas i väntan på montering. Om komponenten 
lagerhålls i väntan på montering slutar logistikavdelningens ansvar när komponenten 
är plockad på rätt hyllplats, därefter lämnas ansvaret över till elmonteringen.  
Elmontering  
Slutligen i elmonteringen monteras både standard och orderspecifika komponenter på 
monterade aggregat samt att den kompletta produkten genomgår ett test för att 
kvalitetssäkra att elsystemet fungerar enligt standard. Utöver sina huvudsakliga 
arbetsuppgifter måste även monteringspersonalen plocka OSK till de aggregaten de 
arbetar med. För att veta vilka OSK de skall plocka behövs en genomgång av 
plocklistan. Plocklistan skickas med aggregatet när det går vidare från förmonteringen. 
Aggregatet kan då vara emballerat vilket innebär att montören, med specialkunskap 
inom el, måste avlägsna emballaget för att komma åt plocklistan. Det blir också 
automatiskt montörens ansvar att identifiera vilka OSK respektive produkt består av, 
skulle den komponenten inte hittas tar montören detta vidare till 
anskaffningsavdelningen.  
Produktionsteknik  
Produktionsteknik är inte en formell del i värdeflödet utan är en stödfunktion för att 
avdelningarna planering/anskaffning, inleverans, logistik och elmontering ska få 
möjlighet att fungera på effektivaste möjliga sätt. Avdelningens huvudsakliga 
arbetsuppgifter är att identifiera och hjälpa till att lösa problem för respektive 
avdelning för att jobba mot ett effektivare flöde.   
Figur 11 visar hur värdeflödet för OSK kopplat till elmonteringen ser ut. De streckade 
pilarna visar på elektroniskt flöde och heldragna pilar visar det fysiska flödet för OSK. 
Säljare, leverantör och utleverans har inte intervjuats och ligger utanför studiens 
avgränsning och är därför markerade. De är dock med i Figur 11 eftersom andra 
avdelningar beskrivit deras funktion i värdeflödet.  
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Figur 11 - Värdeflödet för OSK kopplat till elmontering 

4.3 Produktmix 
Utifrån intervju med säljstöd och produktionsteknik identifierades de tre olika 
produktsegment fallföretaget i nuläget producerar; Produkter med hög grad av 
anpassning gentemot kunden, produkter där kunden får möjlighet att anpassa utifrån 
olika moduler och standardiserade produkter. 
4.3.1 Hög grad av kundanpassning 
De produkter fallföretaget producerar med hög grad av kundanpassning är komplexa 
produkter för företaget att producera. För att kunna göra detta krävs ett stort 
informationsutbyte mellan fallföretaget och kunden där kunden specificerar vilken den 
efterfrågade prestandan är och vilka förutsättningar gällande begränsningar de har 
gällande exempelvis utrymmen och budget. Efter att kunden framfört sina önskemål 
till fallföretaget initieras ett projekt gällande framtagandet av produkten där säljstöd 
är avdelningen med ansvaret för projektet och sköter kontakten med resterande 
avdelningar i företaget. När alla specifikationer godkänts från båda parter köper 
anskaffning in de aktuella orderspecifika komponenter för tillverkandet av produkten. 
Orderspecifika komponenter köps in med ambitionen att de ska inkomma till 
produktionen när de ska monteras för att undvika lagerhållning. Produkter med hög 
grad av kundanpassning genererar en lång ledtid i produktionen samt är de produkter 
vilka genererar det högsta ordervärdet.  
4.3.2 Modulbaserade produkter 
Det andra produktsegmentet företaget fokuserar på är de kunder vilka inte är i lika 
stort behov av anpassning gentemot exempelvis prestanda och volym. utan kan, med 
hjälp av fallföretaget, ta fram den önskade produkten utifrån ett urval av moduler. 
Även vid modulbaserade produkter kan mindre detaljer skräddarsys för kunden. När 
produkten slutligen är specificerad köper anskaffning in de orderspecifika 
komponenter för respektive produkt och produkten planeras senare in i produktionen. 
Modulbaserade produkter har kortare ledtid jämfört med produkter med högre grad 
av kundanpassning samt genererar ett lägre ordervärde.  
4.3.3 Standardiserade produkter  
Det sista produktsegmentet är standardiserade produkter vilka tillverkas i ett fåtal 
olika varianter. Standardiserade produkter har ingen grad av anpassning från kunder 
utan tillverkas helt mot lager vilket gör att dessa produkter inte har någon form av 
orderspecifika komponenter vid produktionen av dessa. Produkterna tillverkas och 
lagerhålls efter färdig tillverkning. Eftersom produkterna lagerhålls är ledtiden till 
kund kort och produkterna genererar det lägsta ordervärdet för företaget.  
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4.3.4 Sammanfattning av produktmixen 
Tabell 6 sammanfattar produktmixen och presenterar kort de egenskaper vilka 
karakteriserar de olika produkterna fallföretaget producerar vilket identifierats genom 
datainsamlingen. 
Tabell 6 - Produktmix 

 
4.4 Problem i värdeflödet 
Utifrån intervjuer, observationer och dokumentstudier identifierades problem i 
värdeflödet. Problemen kategoriserades utifrån tre huvudområden; Märkning, sena 
ändringar samt rutiner och kommunikationsprocesser, vilka presenteras i kapitlet. 
Problemen sammanfattas i punkt 4.4.4. 
4.4.1 Märkning  
När en komponent har inkommit till inleveransavdelningen är deras ansvar att märka 
om produkten och skicka en plockorder till logistik. Utifrån observation av inleverans 
identifierades att märkning av produkter i nuläget sker baserat på vad respektive 
plockpersonal anser lämpligt. Om två komponenter ankommer från en leverantör och 
tillhör samma order i en kartong kan märkningen av komponenten genomföras på två 
olika sätt, detta beror på hur varje person väljer att genomföra märkningen. Det första 
alternativet är att kontrollera innehållet och enbart märka om kartongen från 
leverantören med en ny beskrivning vilket täcker leverantörens ursprungliga 
märkning. Det andra alternativet innebär att den ansvariga plockar ut varje 
komponent ur kartongen för att sedan märka varje komponent för sig. Informationen 
på beskrivningarna kommer då att skilja sig då det i det första fallet är en beskrivning 
av att kartongen innehåller två komponenter och vilka det är, samt vilken order de 
tillhör medan det vid det andra alternativet är uppdelat mellan två komponenter. 
Beroende på om komponenten packas upp eller stannar kvar i ursprungskartonen med 
ny beskrivning kommer det att visuellt se olika ut. Då fallföretaget arbetar tillsammans 
med många olika leverantörer vid beställning av OSK skiljer det också i storlek på 
kartongerna.   
Eftersom alla OSK köps in vid behov för varje enskild order, lagerhålls inte 
komponenterna på fasta lagerplatser likt standardkomponenter. Detta innebär att när 
en OSK ska lagerhållas, kan en och samma produkt dyka upp på olika platser när 
personalen skall plocka ordern till montering. Intervju med teamleader vid 
elmonteringen och observation av lagerhållning och inleverans visade även, vilket 
tidigare beskrivits, att komponenter märks och lagerhålls på olika sätt. Detta, i 
kombination med flytande och ostrukturerad lagerplacering, gör att det blir väldigt 
stor variation på hur en komponent kommer att se ut när den skall plockas. När 
monteringspersonal plockar komponenterna följs enbart den manuella plocklistan 
tillhörande respektive aggregatet. Allt arbete sker helt för hand vilket innebär att en 
liknande OSK tillhörande en annan order, kan plockas och monteras på fel aggregat. 
Vid intervju med teamleader på elmonteringen framkom att problem med detta sätter 
igång cykler av felmonteringar, då elmonteringen har en tuff tidplan för sitt arbete. 
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Vissa OSK är även utav den karaktären att dem inte ska monteras på aggregatet utan 
bara skickas med i leveransen. Då plockningen av dessa OSK sker på samma sätt har 
det hänt att dem missas att skickas med. Missas detta försvinner komponenten ut ur 
systemet, då ordern är levererad, och kunden har betalat för en ofullständig produkt. 
Inträffar detta och går obemärkt förbi kommer komponenterna ligga kvar på lagret och 
upptar lageryta tills det ifrågasätts. 
4.4.2 Sena ändringar  
Under intervju med säljstöd, produktionsteknik och planering/anskaffning 
identifierades order i behov av ändring eller korrigering väldigt resurs- och 
tidskrävande. Desto längre i värdeflöde en order har kommit, desto mer kostsamt och 
komplicerat är det att ändra den. Varför en order ändrades beskrivs olika beroende på 
avdelning. Problemet kan bero på att en oerfaren säljare inte tänker på det yttre 
förutsättningarna ett aggregat kan påverkas av. Takhöjd, storlek på ingången och 
dörrarnas position är vanliga fel i det stadiet vilka senare kan behöva korrigeras. Vidare 
beskrivs det hur order från ett visst kundsegment alltid innehåller omfattande 
ändringar, vilket gör att dessa order läggs på hög in i sista sekund innan de planeras. 
Vid intervju med säljstöd berördes säljarnas medvetenhet kring detta och det framgick 
att det kan saknas teknisk kunskap hos säljarna, då de har mycket annat att ha i 
åtanke. Detta leder till att sena ändringar genomförs då säljarna inte uppfattat alla 
detaljer från kunden eller situationen från början.   
4.4.3 Rutiner och kommunikationsprocesser 
Elektroniskt flöde  
Efter genomförda dokumentstudier angående avdelningsrutiner identifierades vilka 
rutiner varje avdelning ska arbeta efter. Rutiner av intresse berörde problemhantering 
och hur senare uppkomna problemen skall förebyggas. Varje avdelning hade en egen 
rutin på hur problemen skall lösas. Vid samtliga intervjuer ställdes även frågor 
gällande rutiner och standarder vid problemhantering, med blandat resultat. 
Majoriteten av avdelningarna var vid intervju medvetna om att rutiner för 
problemhantering och förebyggande arbete existerade, men kunskap om vad rutinerna 
innehöll och innebar saknades. Om detta berodde på att rutinerna var bristfälliga, inte 
nödvändiga eller annan felkälla framkom inte.  Varje avdelning har sin tydliga 
arbetsuppgift och funktion i flödet, men det förekommer också att det krävs att andras 
arbete stöttas. I samtliga intervjuer gavs blandade svar kring detta, då vissa 
avdelningar ansåg sig enbart göra sitt eget arbete, medan vissa ansåg sig få stötta 
andra.  
Fysiskt flöde  
Vid observation av elmonteringen och intervju med produktionsledare samt 
konstruktör framkom det olika uppfattningar om vart personalen ska vända sig för att 
få information i de fall när OSK inte inkommer till elmonteringen i tid. När problem 
uppstår kring leveranser för OSK ska elmonteringen enligt rutiner kontakta 
anskaffning och låta dem lösa problemet. En del montörer tar direktkontakt med 
inleverans och logistikgruppen för att hantera problemet vilket enligt rutiner är fel väg 
att gå. Vid intervju med ansvarig produktionsledare beskrivs all form av kontakt 
där elmonteringen själva tar kontakt med anskaffning som utöver ordinarie 
arbetsuppgifter. Enligt rutiner ska anskaffningsavdelningen 
kontakta elmonteringen gällande förseningar innan de inträffar. Överlag framgår det 
från intervju av teamleader och observation av elmonteringen att personalen 
vid elmontering stödjer andra avdelningars jobb vilket är tidskrävande 
för montörerna och inte ingår i deras arbetsbeskrivning och rutiner. Från intervju med 
teamleader för elmonteringen identifierades det även problem där orderspecifika 
komponenter inkommer sent in till produktionen vilket kan leda till köbildning då 
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aggregat blir stillastående på respektive station vilket stoppar upp flödet. Vid sådana 
problem ska enligt rutiner anskaffning ta kontakt med elmonteringen för att det ska 
vara förberedda på förseningar. Intervju med teamleader för elmontering påpekar 
dock att en sådan kommunikation är bristfällig vilket leder till att elmonteringen själva 
identifierar när orderspecifika komponenter är försenade. Det framkom även att 
bristande kommunikation gör att elmonteringen inte får reda på när efterfrågat 
material inkommer till lager vilket skapar onödiga förseningar i flödet. Ytterligare ett 
identifierat problem var att anskaffningen ibland kunde beställa komponenter med 
liknande specifikationer, om ordinarie komponent var slut i lager hos leverantör, utan 
att rådfråga teamleader för elmonteringen. Detta medförde i vissa fall att inköpta 
komponenter inte var anpassade efter aggregaten och därmed inte kunde monteras 
utan att göra större modifikationer på aggregaten vilket var tidskrävande. 

4.5  Arbetsmiljö och förutsättningar  
Utifrån intervju med produktionsteknik och observation av elmonteringen gällande 
arbetsmiljö identifierades det att personalen arbetar under en hög arbetsbelastning. 
Den höga arbetsbelastningen leder till att personalen inte får utrymme att jobba med 
önskade förbättringar. För att få möjlighet att arbeta med förbättringar identifieras ett 
behov av ytterligare resurser i form av personal för att produktionsavdelningen ska få 
möjlighet att utveckla sitt arbete.  Vid intervju med säljstöd identifierades att säljare 
inom företaget tenderar att lova kunder kortare leveranstid än nuvarande resurser 
klarar av, vilket ökar stressen och arbetsbelastningen för respektive avdelning i 
värdeflödet.  
Hög personalomsättning var också ett problem vilket framkom vid intervju med 
produktionsteknik och säljstöd. Detta orsakade svårigheter att kommunicera rutiner 
och riktlinjer till nyanställda. Kunskap inom företaget om personalens erfarenhetsnivå 
var också bristfällig. Personalomsättningen uppfattades resurskrävande av företaget 
då det kontinuerligt krävs upplärning av personal. Avsaknaden av tillräckliga resurser 
resulterar i bristfällig upplärning vilket i sin tur leder till bristande rutiner och en 
osäkerhet i hur arbetsuppgifter ska utföras. Vid intervju med teamleader för 
elmonteringen identifierades problem med hur fallföretaget lyssnade och arbetar med 
de i monteringen. Brist på verktyg och förbättringsförslag som inte togs på allvar eller 
ignorerades var områden vilket lyftes till ytan utav personalen. Ansvarig teamleader 
vid elmonteringen berättade vid intervju om förbättringsförslag där avdelning för fram 
dessa utan att hanterats eller åtgärdats under 1,5 års tid. 
Vid intervju med teamleader och produktionsledare för elmonteringen identifierades 
även en frustration från personalen vid elmontering. Frustrationen grundar sig i att de 
i dagsläget behöver lägga stor del av sin tid på att leta rätt på material, identifiera vilka 
OSK hör till vilken order, samt hålla kontakten med anskaffning vid eventuella 
förseningar. Sådana uppgifter är inte en del av deras ordinarie arbetsbeskrivning utan 
är uppgifter vilka utförs utöver ordinarie arbetsuppgifter. Andra avdelningar där detta 
problem identifierades var produktionsteknik där de i dagsläget känner frustration 
kring de hanterade projekten. De beskriver att de är inblandade i för många projekt 
parallellt och därför inte får möjlighet att göra ordentliga avslut på projekten. 
Arbetsbelastningen på produktionsteknik identifierades även vid intervju som hög 
vilket leder till att produktionstekniker upplever stress över de olika arbetsuppgifter 
de behöver prioritera.
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri med det 
teoretiska ramverket. Kapitlet är strukturerat utifrån de två frågeställningarna och teori och 
empiri kopplat till dem. 

5.1 Vilka aktiviteter är icke värdeskapande vid intern hantering av OSK?  
Frågeställning 1 analyseras utifrån insamlad empiri kombinerat med teori om Lean 
manufacturing, värdeflödesanalys, just-in-time, kundanpassning /kundorderstyrning 
samt produktionsstrategier i punkt 5.1.1–5.1.5. Empirin och teori ställs mot varandra 
för att hitta samband och motsägelser.  
5.1.1 Värdeflödesanalys 
Dal Forno et al. (2014) beskriver värdeflödesanalys som ett bra verktyg att använda för 
att få en tydlig överblick för flödet och för att identifiera icke värdeskapande aktiviteter. 
Då studiens syfte var att undersöka hur värdeflödesanalys kunde användas för att 
identifiera problemområden och slöseri vid hantering av OSK har en värdeflödesanalys 
genomförts utifrån kartläggningen av flödet, beskrivet i Figur 11. Bicheno et al. (1998) 
redogör för 7+1 olika typer av vanligt förekommande slöseri för större organisationer i 
Tabell 5. De identifierade problemområden i empirin har analyserats utifrån Tabell 5 
för att tydliggöra vilka de icke värdeskapande aktiviteterna är.  
Märkning identifierades som ett arbetsmoment bestående av icke värdeskapande 
aktiviteter. Problemet enligt den insamlade empirin beskriver att det inte finns någon 
bestämd standard för hur inkomna komponenter ska märkas upp för att sedan 
transporteras till rätt avdelning. Den otydliga märkningen har resulterat i att 
elmonteringen upplever problem att hitta rätt komponent vid monteringen och missar 
ibland att skicka med komponenter till rätt order. Detta kan enligt Bicheno et al. (1998) 
beskrivas till slöseriet överarbetet då dessa komponenter tenderar att behandlas fler 
gånger än nödvändigt vilket inte är värdeskapande för produkten.   
Sena ändringar identifierades till en icke värdeskapande aktivitet för företaget där 
bristande kompetens hos säljare och problem kring vissa kundsegment ansågs vara 
bidragande orsaker. Bicheno et al. (1998) beskriver detta slöseriet enligt omarbete då 
produkter där sena ändringar förekommer behandlas fler gånger än nödvändigt 
jämfört med produkter utan behovet av sådana ändringar vilket gör sena ändringar till 
en icke värdeskapande aktivitet.  
Problem gällande det elektroniska flödet identifierades utifrån empirin där framför allt 
kunskapen angående avdelningsrutiner var bristfällig. Detta ledde till oklarhet kring 
fördelningen av arbetsuppgifter mellan avdelningar där några avdelningar behövde gå 
in och stötta andra avdelningar i deras arbete. Detta kan beskrivas som överarbete då 
informationshanteringen behandlas mer gånger än nödvändigt för varje produkt vilket 
är en icke värdeskapande aktivitet (Bicheno et al., 1998). 
Problem gällande det fysiska flödet identifierades där elmonteringen var i behov av att 
lägga en stor del av sin arbetstid för att förbereda sitt arbete där plockning och 
lokalisering av komponenter var ett tidsdrivande moment. Detta kan kopplas till 
Bicheno et al. (1998) slöseri om väntan eftersom produkten inte behandlas då rätt 
komponenter för ordern måste plockas fram. Outnyttjad kompetens är också ett slöseri 
där montörer med el-kompetens behöver lägga stora delar av sin arbetstid på att göra 
andra saker än deras kärnkompetens vilket gör att deras kompetens inte utnyttjas fullt 
ut. Andra slöseri vid det fysiska flödet var att OSK ibland inte inkom till produktionen 
i tid vilket gjorde att den aktuella produkten inte kunde färdigställas och köbildning 
uppstod. Detta kan kopplas till slöseriet väntan då produkter hamnar i väntan på 
förädling.  Bristande kommunikation mellan anskaffning och elmontering var också 
ett problem där anskaffningen vid vissa tillfällen beställde hem komponenter de själva 
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ansåg skulle passa elmonteringen vilket inte var fallet. Elmonteringen behövde då 
själva göra korrigeringar i produkten vilket var ett tidskrävande moment och kan 
kopplats till slöseriet omarbete där produkten behöver behandlas mer gånger än 
nödvändigt (Hines & Rich, 1997).   
Utifrån värdeflödesanalysen har icke värdeskapande aktiviteter kopplade till större 
problemområden identifierats. De icke värdeskapande aktiviteterna klassificeras 
utifrån de fyra olika problemområdena; Märkning, Sena ändringar, elektroniskt flöde 
och fysiskt flöde. Mocanu och Naftanaila (2014) visar att det är viktigt att fokusera på 
grundorsaken till varför slöseri existerar. Genom att kategorisera de icke 
värdeskapande aktiviteterna och sedan analysera vart i flödet de existerar, minskar 
risken att värdeflödesanalysen genomförs på fel sätt (de Castro Vila et al., 2008). Tabell 
7 presenterar de identifierade aktiviteterna kopplade till respektive problemområde. 
Tabell 7 - Kategorisering av icke värdeskapande aktiviteter utifrån problemområde 

 
Figur 12 beskriver vart i värdeflödet för OSK de identifierade problemområdena 
existerar. Problemområdena har analyserats för att identifiera icke värdeskapande 
aktiviteter kopplade till dem. Genom att koppla problemområdena och de icke 
värdeskapande aktiviteter till specifika delar i är det möjligt i frågeställning 2 analysera 
varför de olika aktiviteterna existerar. 

 
Figur 12 - Problemområden i värdeflödet 

5.1.2 Lean manufacturing 
Produktmixen fallföretaget erbjuder till kund består av stora möjligheter för kunden 
att själv anpassa produkten efter sina specifikationer och önskemål. McKay och Peters 
(2015) menar att Lean manufacturing har sitt ursprung från när Toyotas grundare 
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identifierade att kunder i större grad krävde en större variation av produkterna. De 
menar att fokuset bör vara att fokusera på slutkundens önskemål för att sedan reducera 
steg i produktionen och därmed reducera kostnader och samtidigt öka kundvärdet.  
Chauhan och Singh (2012)  anser att Lean manufacturing fokuserar på att eliminera 
de icke värdeskapande aktiviteterna i produktionen där målet är att minska lager samt 
ledtider att producera produkter och samtidigt upprätthålla en effektiv produktion. 
Fallföretaget har idag en egen avdelning, produktionsteknik, vilka jobbar med 
uppgifter gällande effektiviseringen av arbetsuppgifter och operationer fokuserat på 
produktionen. Arbetet fokuserar på att minska ledtider, kostnader och för att öka 
kvaliteten i produktionen vilket ska generera en nöjdare slutkund. För att lyckas med 
ett sådant arbete krävs det enligt Bäckström et al. (2018) att alla inblandade är 
engagerade i arbetet och förstår varför dagliga förbättringar är viktigt och vilka positiva 
utfall de i slutet kan leda till. Detta har identifierats problematiskt på företaget där 
produktionspersonalen över tid tappat förtroende för andra avdelningar och därmed 
förlorat sitt engagemang för förändringar.  
5.1.3 Just-in-time (JIT) 
Fallföretaget strävar i dagsläget till att behandla inköpen för OSK efter JIT-principer. 
Just-in-time har sin grund inom Lean manufacturing och strävar efter att leverera rätt 
material till rätt plats i rätt tid (Ahuja & Singh, 2015). De positiva effekter ett lyckat 
arbete med just-in-time leder till är kortare ledtider och mindre lagerhållning och 
därmed lägre kapitalbindning (Bortolotti et al., 2015). Den insamlade empirin visar att 
fallföretaget upplever problem kring inköpet av OSK för elmontering där vanliga 
problem är sena leveranser vilket stoppar upp flödet. Detta resulterar i en längre ledtid 
för elmonteringen vilket resulterar i icke värdeskapande aktiviteter. I dagsläget 
tenderar OSK att finnas i lager under en längre tid vilket motsäger Bortolotti et al. 
(2012) som menar att arbete med JIT skulle minska lagerhållningen. Fallföretagets 
hantering kring arbetet med OSK utifrån JIT-principer är i dagsläget bristfällig vilket 
leder till icke värdeskapande aktiviteter vilket Hines och Rich (1997) definierar som 
aktiviteter där inget värde tillförs till produkten eller företaget. 
5.1.4 Kundanpassning / Kundorderstyrning 
Fallföretaget styrs i hög grad av kundens input, i form av specifikationer och krav på 
hela ventilationslösningar. Detta i kombination med hög produktionsvolym kan 
produktionen klassas som masskundanpassning enligt Bessant et al. (2006) modell i 
Figur 8. Gensheng et al. (2010) beskriver i teorin att företag, för att lyckas med 
masskundanpassning, på ett effektivt sätt måste kunna omsätta kundens önskemål och 
specifikationer till produktionsunderlag. Empirin beskriver vidare hur fallföretaget i 
nuläget har problem med sena ändringar från ansvarig säljare, det i sin tur skapar 
fördröjningar i värdeflödet. När en sen ändring genomförs berör detta flera 
avdelningar. Berörda avdelningar måste gå tillbaka i sitt arbete och göra om arbetet, 
vilket tidigare ansetts färdigbehandlat. Empirin visar också att desto senare en ändring 
inkommer, desto mer omarbete krävs för att produktionsunderlaget ska bli korrekt. I 
Tabell 5 presenterar Bicheno et al. (1998) omarbete som en typ av slöseri, där inget 
värde adderas till slutkunden. Omarbetet leder till att resurser från företaget dediceras 
till arbete vilket från första början inte skulle behövt genomföras.   
Dobrzykowski et al. (2010) beskriver i teorin ett samband mellan hur företag med ett 
lyckat arbete med masskundanpassning, även lyckas att implementera verktyg inom 
Lean manufacturing till en hög grad. Utifrån empirin framgår att företaget till viss del 
lyckas med masskundanpassning genom att uppfylla kundens behov där samtidigt 
stora mängder produceras. Företaget strävar efter att arbeta med de utvalda verktygen 
inom Lean manufacturing; värdeflödesanalys, JIT och Kaizen. Arbetet med dessa är i 
nuläget bristfälligt och förbättringspotential finns. Utifrån sambandet mellan 
masskundanpassning och verktyg inom Lean manufacturing framgår det att om 
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verktygen skulle användas i större utsträckning än i nuläget, skulle 
masskundanpassningen lyckas till högre grad.   
5.1.5 Produktionsstrategier 
Utifrån empirin klassificerades företagets produktmix till produkter med hög grad av 
kundanpassning, modulbaserade produkter och standardiserade produkter, 
presenterade i Tabell 6. Standardiserade produkter utgör dock enbart en liten del av 
produktionen. Rudberg och Wikner (2005) beskriver i sin tur fyra olika sätt för ett 
tillverkande företag att styra sin produktion i Figur 9. Gerschberger et al. (2016) 
beskriver en produktion som till största del styrs av kundens input och krav enligt den 
mest avancerade av de fyra strategierna. Denna produktionsstrategi benämns ETO. 
Produkter med hög grad av kundanpassning kan kopplas till denna strategi då 
produkterna karakteriseras av stora projekt med inblandning från fler avdelningar och 
även stor involvering från kund. I andra ändan i Figur 9 placeras produktionsstrategin 
MTS. Strategin bygger på att företaget helt och hållet producerar mot att lagerhålla 
produkterna och produktionen är prognosdriven. En produktion där MTS styr flödet 
är enklast av de fyra strategierna att planera men medför också viss osäkerhet då 
produkterna inte är sålda när de produceras (Johansson & Wikner, 2015). De 
standardiserade produkterna produceras mot lager och den delen av produktionen kan 
klassas enligt MTS. Baserat på empiri som beskriver företagets produktion så används 
i nuläget inte strategin ATO som produktionsstrategi. Fallföretagets modulbaserade 
produkter tillverkas av lagerhållna standardkomponenter tillsammans med 
komponenter vilka tillverkas specifikt till den ordern samt OSK vilka köps in enbart till 
den ordern. Produkter där tillverkning av standardkomponenter tillsammans med 
orderunika delar beskrivs av Bierwirth och Meisel (2014) som MTO, där tillverkningen 
startar när en kundorder inkommer. Genom att jämföra den insamlade teorin och 
empirin går det att fastställa att fallföretaget styr sin produktion olika baserat på vilken 
typ av produkt de tillverkar.   
Olhager (2010) samt Johansson och Wikner (2015) beskriver i teorin hur placering av 
KOP kan genomföras operativt, taktiskt och strategiskt. Empirin ger underlag till att 
analysera hur fallföretagets KOP är placerad. Då tre olika produktionsstrategier 
genomsyrar produktionen går det inte att avgöra vart i flödet KOP är medvetet 
placerad hos fallföretaget. Empirin beskriver problem gällande produktkunskap, vilket 
kan härledas till att ingen tydlig strategi i produktionen är definierad. Bicheno et. al. 
(1998) beskriver överarbete som slöseri. Då produkterna, oavsett karaktär, hanteras 
på liknande sätt, innebär detta att arbetet med enklare order överarbetas. Detta 
överarbete är då en icke värdeskapande aktivitet.   
5.1.6 Icke värdeskapande aktiviteter 
Utifrån analysen har de icke värdeskapande aktiviteterna kategoriserats till de 7+1 
typerna av slöseri beskrivet av Bicheno et al. (1998). Tabell 8 presenterar de icke 
värdeskapande aktiviteterna från empirin i relation till teori gällande slöseri. 
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Tabell 8 - Typ av slöseri / Icke värdeskapande aktiviteter 

 

5.2 Varför existerar de icke värdeskapande aktiviteterna för hanteringen 
av OSK? 
Svaren från frågeställning 1 ligger till grund för att analysera den andra 
frågeställningen. För att kunna analysera frågeställning 2 analyseras den insamlade 
empirin mot teorierna informationsflöde, arbetsmiljö och Kaizen vilka presenteras i 
avsnittet. 
5.2.1 Informationsflöde 
För att en organisations logistiska prestation ska vara effektiv behöver 
informationsflödet mellan intressenter i värdekedjan fungera på ett bra sätt. Att 
kontinuerligt sträva efter att utbyta samt dela information är viktigt för att ha 
möjligheten att kunna vara konkurrenskraftig på marknaden. En högre grad av 
informationsutbyte leder till högre transparens i försörjningskedjan vilket ökar 
chanserna att upptäcka problem och agera mot dessa (Boeck & Wamba, 2008). 
Forslund (2007) menar att informationsflödet existerar både internt och externt i 
värdekedjan där ett effektivare informationsutbyte mellan intressenter ökar 
möjligheten till bättre koordination vilket minskar diskrepanser.  Utifrån empirin har 
det identifierats problem på fallföretaget där avdelningar har ett bristfälligt 
informationsflöde vilket leder till att problem kan uppstå. Exempel på uppkomna 
problem är att fel komponenter inkommer till produktionen och inte passar att 
montera på den tilltänkta produkten. Detta resulterar i en rad icke värdeskapande 
aktiviteter då produktionen tar längre tid där företaget samtidigt binder kapital och 
resurser i form av merarbete. Dessa icke värdeskapande aktiviteter skulle kunna 
förebyggas med hjälp av ett tydligare informationsflöde mellan de berörda 
avdelningarna. Enligt Boeck och Wamba (2008) skulle det synliggöra problemen och 
därmed göra det möjligt att agera innan problemen uppstår.   
När ett företag jobbar utifrån en MTO-strategi menar Forslund (2007) att det är viktigt 
med ett bra informationsutbyte gällande produktspecifikationer för att undvika 
diskrepanser vilket kan leda till förseningar i produktionen och i leveranstid för 
kunden. Utifrån empirin konstaterades det att fallföretaget till stor del producerade 
utifrån en MTO-strategi. Det framkom också att säljare tenderar att lova kunden 
lösningar som inte är tekniskt möjliga att genomföra vilket leder till merarbete längre 
ner i värdekedjan vilket därmed kan betraktas som icke värdeskapande aktiviteter. Ett 
bättre informationsutbyte från starten skulle vid ett sådant tillfälle i enhet med teorin 
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öka den logistiska prestationen i värdeflödet och därmed förebygga att icke 
värdeskapande aktiviteter uppstår för organisationen. Högre transparens kring 
informationsutbytet gör det möjligt för chefer att konstruera och jobba utifrån 
modeller för att på ett effektivt sätt kunna kartlägga flödet både internt och externt 
(Helo et al., 2009). Det gör det möjligt att spåra exempelvis lagernivåer och 
försörjningskedjans prestation i stort. På fallföretaget identifierades ett bristfälligt 
informationsutbyte mellan elmontering och chefer där elmonteringen upplevde att 
problem inte togs på allvar. När de framförde förbättringsförslag togs dessa inte på 
allvar vilket medförde att förbättringsåtgärder uteblev. Det identifierades även att 
chefer och övriga anställda var medvetna om att dessa problem existerade men brast i 
kommunikationen med monteringen. Uteblivna åtgärder kring sådana problem 
medför slöseri i form av omarbete, transporter och lager vilket är värdeskapande 
aktiviteter.   
Figur 12 presenterar de huvudsakliga problemområdena i värdeflödet för OSK. Enligt 
figuren återfinns alla fyra problemområden i elmonteringen. Fallföretaget uttryckte 
under studiens uppstart ett missnöje med hanteringen av OSK vid elmonteringen, 
vidare beskrivet i Figur 1 under studiens omfång. Mocanu och Naftanaila (2014) 
beskriver hur arbete med att eliminera slöseri och identifiera icke värdeskapande 
aktiviteter kan gå fel då enbart symptomen till problemen uppträder vid en 
värdeflödesanalys. Att tid och resurser spenderas på att bota symptomen är fel väg att 
gå. I elmonteringen uppträder symptomen till problemen vilka till stor del uppstått 
tidigare i värdeflödet. De Castro Vila et al. (2008) beskriver hur arbetet med 
värdeflödesanalys kan bli ineffektivt och kostsamt om den inte genomförs korrekt. 
Empirin beskriver problem med informationen längs värdeflödet och problemen 
uppträder inte tydligt förrän i elmonteringen. Då mer arbete än nödvändigt läggs på 
att lösa problemen istället för att analysera orsaken till dem, går det tydligt att koppla 
till överarbete, en av 7+1 typer av slöseri enligt Bicheno et al. (1998). De icke 
värdeskapande aktiviteterna existerar i detta fall på grund av felaktig prioritering, 
bristfälligt informationsflöde samt okunskap vid problemanalys.   
5.2.2 Arbetsmiljö  
Spencer (2013) beskriver i teorin att när det utförda arbetet inom ett tillverkande 
företag är av hög kvalitet, skapas förutsättningar till ökad produktion och ekonomiska 
vinster. Vidare definierar Barling et al. (2003) högkvalitativt arbete enligt fyra 
parametrar; variation i arbetet, utvecklingsmöjligheter, förutsättningar att göra ett bra 
arbete samt möjligheten att själv kunna påverka sitt jobb. Underlaget i empirin visar 
hur bristande förutsättningar för arbetet och bristande möjlighet att påverka begränsar 
de värdeskapande aktiviteterna. Hög arbetsbelastning, brist på verktyg och otillräcklig 
utbildning är alla exempel från empirin där förutsättningar för att kunna genomföra 
ett högkvalitativt arbete inte ges. Figur 10 från Berglund et al. (2017) ger en möjlighet 
att analysera företagets prestation utifrån tre undersystem. Kopplingen mellan O-
systemet (Organisationen) och H-system (Människan) beskriver sambandet mellan 
företaget i stort och medarbetarna. De bristande förutsättningarna vilka tidigare 
beskrivs visar på bristande samarbete mellan de två undersystemen. När rätt 
förutsättningar inte finns och inte heller ursprungligen ges för att lyckas, kommer detta 
att påverka företagets prestation i stort. Den otillräckliga utbildningen och bristande 
teknisk kunskap kan analyseras utifrån kopplingen mellan H-systemet och det tredje 
systemet, T (teknologin). Empirin beskriver hur den tekniska kunskapen brister och 
genom att en säljare saknar tillräcklig kunskap påverkas hela flödet till montering. Den 
tekniska kunskapen brister även hos anskaffning där de vid leveransproblem beställer 
liknande produkter vilka i slutändan inte kan monteras enligt plan. Integrationen 
mellan H och T påverkar då företagets prestation negativt och vidare leder den 
bristande integreringen till omarbete, väntan och överarbete, av Bicheno et al. (1998) 
klassificerat som slöseri.   
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Den fjärde parametern som definierar högkvalitativt arbete är möjligheten att påverka 
sitt arbete (Barling et al., 2003). Empirin beskriver hur monteringspersonal har 
önskemål och konkreta förslag på förändring och förbättring, vilket inte besvaras. 
Gander (2009) beskriver hur involvering av operativ personal bidrar till lyckat 
förbättringsarbete. Om fallföretaget skulle involvera medarbetarna och ta in 
kunskapen, skulle arbetet till högre grad gå att klassificera som högkvalitativt. Utifrån 
ett arbetsmiljöperspektiv går detta samband att analysera enligt Figur 10, där 
monteringspersonalen utgör H-systemet och fallföretaget O-systemet. Detta innebär 
att integrationen mellan de båda systemen bidrar till företagets prestation (Berglund 
et al. 2017). Utifrån empirin går det att fastställa att integrationen brister då 
monteringspersonalens förslag inte tas på allvar av fallföretaget. Personal i det 
operativa besitter ofta viktig kunskap om produktionen och outnyttjad kreativitet är en 
av de 7+1 typer av slöseri beskrivet av Bicheno et al.(1998). Vidare finns det beskrivet 
i empirin hur kunskap om rutiner brister från medarbetarnas sida. Bristerna är i det 
fallet omvända då H-systemet inte fullföljer sitt ansvar. Icke värdeskapande aktiveter 
kopplade till arbetsmiljön och förutsättningarna på fallföretaget existerar till stor del 
på grund av den bristande integrationen och samspelet mellan Människan, 
Organisationen och Teknologin.   
5.2.3 Kaizen  
Kerbache et al. (2011) menar att arbeta med Kaizen innebär att jobba med små 
förbättringar där alla led i företaget är inblandade. Utifrån den insamlade empirin kan 
det fastställas att det inte finns resurser för respektive avdelning att kontinuerligt jobba 
med sådana förbättringar. Det framgår även att det är problematiskt att samordna 
förbättringar genom alla led i företaget där vissa avdelningar känner att deras förslag 
blir bortprioriterade när de framförs högre upp i leden. Arbetet med Kaizen är nära 
sammankopplat med arbetet kring 7+1 typer av slöseri. Gupta et al. (2017) menar att 
Kaizen är ett bra arbetssätt att utgå ifrån när en organisation ska börja jobbet med att 
reducera de 7+1 typerna av slöseri. Kaizen är därmed ett bra tillvägagångssätt för att 
hitta grundorsakerna till varje slöseri och därefter börja arbetet med att reducera dem. 
För ett lyckat arbete utifrån Kaizen är det viktigt med engagemang från alla 
inblandade. Detta beskriver Bäckström et al. (2018) som en utmaning då det kan 
förekomma cynism bland medarbetarna varför sådana förbättringar är nödvändiga 
och vad de själva tjänar på att genomföra dessa. För att motverka detta krävs en tydlig 
kommunikation mellan alla led i företaget. Utifrån empirin identifieras detta som 
bristfälligt på fallföretaget då gamla förslag montörerna själva lyft fram inte 
kommunicerats tillbaka angående möjlighet till genomförande. Detta har gjort att 
monteringen känner sig bortprioriterad och därmed ställer sig tveksamma till om 
framtida förbättringar verkligen kommer generera ett positivt resultat för dem.   
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6 Slutsats 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
teoretiska och empiriska bidrag. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer utifrån det resultat som diskuterats. Vidare diskuteras studiens metod 
kopplat till kvalité. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Utifrån studiens två frågeställningar presenteras och diskuteras resultatet kopplat till 
de tidigare analyserade teorierna och empirin.  
6.1.1 Vilka aktiviteter är icke värdeskapande vid intern hantering av OSK?  
Värdeflödesanalys 

Vid sammanställningen av värdeflödesanalysen framkom det vilka aktiviteter som var 
icke värdeskapande i det studerade flödet. Utifrån värdeflödesanalysen framkom det 
att icke värdeskapande aktiviteter existerade vid fyra huvudområden hos fallföretaget.   
Märkningen av OSK när de inkommer till fallföretaget identifierades vara en icke 
värdeskapande aktivitet då det inte fanns en bestämd standard för hur märkningen 
skulle gå till. Den bristande standarden bidrog till att märkningen blev ett tidskrävande 
moment samt skapade förvirring i studerat värdeflöde samt resterande avdelningar 
vilka hanterade dessa komponenter. För fallföretaget är det viktigt att förstå 
problemen detta genererar genom värdeflödet och sätta in åtgärder för att reducera 
slöseri kring orderspecifika komponenter.   
Sena ändringar framkom också som en icke värdeskapande aktivitet utifrån 
värdeflödesanalysen. Huvudproblemet låg i att kunders önskemål om ändringar inkom 
till företaget nära inpå produktionsstart vilket ledde till att dessa produkter fick 
senareläggas och behandlas ytterligare en gång. För fallföretaget är det viktigt att ta 
reda på grundorsaken till varför sena ändringar uppstår för att reducera det uppstådda 
slöseriet när en produkt behandlas fler gånger än nödvändigt. Om fallföretaget i det 
här fallet för en tydligare diskussion gentemot kunden för att försäkra sig att 
önskemålen uppfylls direkt skulle reducera problemet.   
Värdeflödesanalysen identifierade icke värdeskapande aktiviteter kopplade till det 
elektroniska flödet. De var bristande rutiner vilket ledde till överflödig kontakt mellan 
fel avdelningar. Detta skapade förvirring gällande vilka steg i värdeflödet information 
genomgått. En bättre tydlighet och kommunikation krävs här av fallföretaget för att 
varje avdelning ska förstå sin roll i värdeflödet och ha kunskap om vilka 
arbetsuppgifter respektive avdelning är ansvarig för samt vart varje avdelning ska 
vända sig vid problem.   
I det fysiska flödet visade värdeflödesanalysen att de allvarligaste icke värdeskapande 
aktiviteter existerade på avdelningen för elmontering. Elmonteringen behövde i stor 
grad gå in och stötta andra avdelningars jobb. Detta skapade icke värdeskapande 
aktiviteter i form av väntan eftersom inga arbetsmoment utförs på produkten då 
elmontörerna arbetar med andra arbetsuppgifter än sina egna. Ett sådant slöseri är 
även outnyttjad kompetens eftersom personal med elkompetens utför andra 
arbetsuppgifter. Fallföretaget behöver analysera värdeflödet kring dessa aktiviteter på 
djupet för att ta fram åtgärder och reducera det identifierade slöseriet. Ytterligare en 
icke värdeskapande aktivitet identifierades där orderspecifika komponenter 
inkommer sent till flödet. Resultatet från värdeflödesanalysen visade på att det 
slöseriet uppstod till stor grad av bristande kommunikation mellan anskaffning och 
elmonteringen. För att ha möjlighet att reducera dessa krävs en bättre kommunikation 
mellan dem för att ha möjlighet att reducera de icke värdeskapande aktiviteterna. 
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Lean manufacturing / JIT 
Fallföretaget har i dagsläget en avdelning vars arbetsuppgifter är att eliminera slöseri 
i värdeflödet för att nå en effektivare produktion. Avdelningen arbetar för att minska 
ledtider, kostnader och att öka kvaliteten hos fallföretaget. Arbete kring orderspecifika 
komponenter till elmonteringen har fokuserats till att arbeta med just-in-time. Arbetet 
strävar till att undvika slöseri i form av lagerhållning och förseningar. Studien har 
identifierat att arbetet med JIT är bristfälligt vilket resulterat i icke värdeskapande 
aktiviteter kopplat till onödig lagerhållning samt förseningar av inköpta OSK. 
Fallföretaget behöver se över sitt arbete med JIT samt diskutera andra åtgärdsförslag 
för att reducera de icke värdeskapande aktiviteterna för att ha möjlighet att uppnå en 
effektivare produktion. 
Kundanpassning / Kundorderstyrning 
Fallföretagets produktion styrs till största del av vad kunden har för behov. Det är 
därför av yttersta vikt att lyckas med att identifiera behoven för att sedan omsätta dem 
till produktionsunderlag. När en order inkommer från en säljare, kan det hända att 
ordern någonstans i flödet måste ändras. Dessa sena ändringar är något som företaget 
lägger resurser och tid på, utan att det tillför något värde till kunden. Hines och Rich 
(1997) definierar aktiviteter inom företaget där inget värde tillförs till kunden som icke 
värdeskapande aktiviteter och är därmed slöseri inom fallföretaget. De produkter 
fallföretaget i nuläget erbjuder är till största del kundorderunika, vilket innebär att en 
stor mängd olika produkter måste hanteras i flödet. Detta bidrar till ett komplext flöde 
där kraven på den tekniska kunskapen inom varje del i flödet är stor. Saknas teknisk 
kunskap kan det leda till att problem uppstår senare i flödet vilket i värsta fall, kan leda 
till att problemet upptäcks först av kund. Det identifierade problemet med att 
komponenter missas att skickas med leveransen till kund är ett exempel på detta. 
Studien har identifierat delar i flödet där problem visar sig för att senare lokalisera vart 
i flödet som de icke värdeskapande aktiviteterna existerar.   
Produktionsstrategier 
Utifrån analysen visar det sig att fallföretaget i nuläget inte har någon tydlig definierad 
produktionsstrategi, då alla order behandlas lika, oavsett innehåll. I kombination med 
att placeringen av KOP inte är genomarbetat leder det till att icke värdeskapande 
aktiviteter kopplade till produktionsstrategi uppträder i flödet. De icke värdeskapande 
aktiviteterna klassificeras enligt överarbete då alla order hanteras på liknande sätt.  
Fallföretaget skulle genom en tydligare definiering av både produktionsstrategi och 
KOP få en möjlighet att styra och kontrollera sin produktion bättre. Genom bättre 
kontroll över hur styrningen ser ut skulle standarder för de olika ordertyperna kunna 
utformas för att eliminera slöseri.  
6.1.2 Varför existerar de icke värdeskapande aktiviteterna för hanteringen av OSK? 
Grunden för att besvara den andra frågeställningen bygger på resultatet från den första 
frågeställningen. För att kunna besvara den andra frågeställningen är det därför av 
största vikt att veta vilka de icke värdeskapande aktiviteterna är och var det befinner 
sig i värdflödet. Varför de icke värdeskapande aktiviteterna existerar har kopplats till 
tre områden vilket presenteras nedan.  
Informationsflöden 
Bristande informationsflöde och kommunikation i företaget är identifierade orsaker 
till varför icke värdeskapande aktiviteter existerar. Bristande kommunikation mellan 
avdelningar har resulterat i merarbete i form av sena ändringar, lagerhållning och sent 
inkomna OSK till produktionen. Resultatet av sådana slöseri leder till en längre ledtid 
och en mera resurskrävande produktion för att hantera det uppstådda merarbetet. 
Resultatet visar att ett sådant slöseri skulle kunna förebyggas med hjälp av ett tydligare 
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informationsflöde mellan de berörda avdelningarna. Resultatet från studien visar 
också på vikten av ett tydligt informationsflöde vid en hög grad av kundanpassning likt 
fallföretagets strategi. En sådan strategi ställer högre krav på informationsutbytet 
genom hela värdeflödet vilket identifierats som problematiskt på fallföretaget. 
Kommunikationsbrister mellan chefer och elmonteringen har identifierats där 
elmonteringen anser att deras förbättringsförslag ignorerats. Studien visar att de 
bakomliggande problemen var känt från båda sidor men att kommunikationen brast 
vilket gör att icke värdeskapande aktiviteter i form av t.ex. omarbete, outnyttjad 
kompetens och lager kan uppstå. Bristen på ett fungerande informationsflöde leder till 
att det blir svårt att identifiera vart de icke värdeskapande aktiviteterna uppstår. 
Studiens resultat visar att dessa aktiviteter tenderar att visa sig först vid elmonteringen 
vilket ökar risken till att fel åtgärder sätts in för att lösa problemen. Fallföretaget 
behöver därför göra en grundlig analys för att ha möjlighet att ta reda på grundorsaken 
för att kunna sätta in rätt åtgärd för att reducera de icke värdeskapande aktiviteterna.  
Arbetsmiljö  
De identifierade icke värdeskapande aktiviteterna i studien har efter analys visat sig 
existera på grund av arbetsmiljön. De icke värdeskapande aktiviteterna har visat sig 
bero på integrationen mellan olika delar i företaget. Bristande teknisk kunskap, för hög 
arbetsbelastning och att förbättringsförslag inte tas på allvar är alla orsaker vilket gör 
att icke värdeskapande aktiviteter uppstår. Även problem med att verktyg och 
monteringsmaterial saknas kan kopplas till att medarbetarna inte får rätt 
förutsättningar för att kunna utföra det förväntade arbetet. Dessa orsaker visar sig i 
flödet i form utav icke värdeskapande aktiviteter.    
Kaizen 
Studien visar att företaget jobbar aktivt med förbättringar där avdelningen 
produktionsteknik tillägnar största tiden åt dessa förbättringar. Övriga avdelningar på 
fallföretaget upplever att det är brist på resurser för att kunna jobba aktivt med 
förbättringar vilket leder till att uppkomna problem inte alltid hanteras. Det 
identifierades att elmonteringen känner sig bortprioriterade och upplever därmed en 
tveksamhet till vidare förbättringar. För fallföretaget är det viktigt att vara tydliga med 
vilka resurser varje avdelning tilldelas och föra en kommunikation där åtgärdsförslag 
lyfts, detta för att lyckas i arbetet mot att reducera icke värdeskapande aktiviteter vid 
hanteringen av OSK.  
6.1.3 Slutsats och rekommendationer 
Baserat på studiens analys och resultat framgår de viktigaste delarna fallföretaget bör 
fokusera på i arbetet med flödet kopplat till OSK vid elmonteringen. De icke 
värdeskapande aktiviteterna i flödet är till stor del ett resultat av en arbetsmiljö där 
fokus inte ligger på att utnyttja kompetensen till fullo. Avdelningar får stötta varandras 
arbete och går därmed miste om viktig tid att utföra sitt eget arbete.  
I nuläget ligger fokus på att förbättra elmonteringen, men efter studien går det att visa 
hur problem som uppstår tidigare i flödet visar sig först i den avdelningen. 
Rekommendationer till fallföretaget är att vidare bör fokus ligga på de identifierade 
grundorsakerna till problemet. Hanteras och elimineras dessa kommer 
elmonteringens problem till stor del försvinna. Utöver problemhanteringen 
rekommenderas upprättande av standarder vid märkning och lagerföring av OSK.  
Slutligen bygger en stor del av de icke värdeskapande aktiviteterna på bristande 
kommunikationsflöde genomgående i flödet. Genom att öka transparensens och se till 
att aktörer i flödet vet hur kommunikationsvägarna ska se ut, minskar risken för 
missförstånd och icke värdeskapande aktiviteter förebyggs. 
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6.2 Teoretiskt bidrag 
Studien bidrar teoretiskt med ett synsätt där teorier kring Lean manufacturing och 
tillhörande verktyg, kombineras med teori om arbetsmiljö för att skapa en helhetsbild. 
Teori gällande hantering av orderspecifika komponenter och kartläggning av 
tillhörande flöde är i nuläget relativt outforskat. Den berörda delen är ofta hela 
produkten med ingående komponenter. I den luckan kan studien bidra med att skapa 
ett perspektiv där den orderspecifika komponenten är i fokus. Detta gör att företag i 
framtiden kan använda sig av befintliga teorier och modeller för att analysera på 
komponentnivå istället för produktnivå.  

6.3 Empiriskt bidrag 
Det empiriska bidrag studien visar på är att det krävs förståelse till bakomliggande 
orsaker vid implementering av förbättringsverktyg vilka ska leda till ett förbättrat 
värdeflöde. Studien visar att organisationer har kännedom att icke värdeskapande 
aktiviteter existerar men brister i kunskapen hur de ska elimineras. Resultatet visar 
vikten av att analysera vart de icke värdeskapande aktiviteterna uppstår för att sätta in 
resurser på rätt plats. Kunskapen om hur arbetsmiljö kan komplettera den nuvarande 
kunskapen i organisationer vid arbetet med icke värdeskapande aktiviteter presenteras 
också studien. 

6.4 Metoddiskussion/kvalitetsbedömning 
Då problemområdet tydligt, både definierades och begränsades i förstudien 
säkerställdes att relevanta teorier samlades in vid litteraturstudien. Vidare har det 
teoretiska ramverket konstruerats utifrån vetenskapliga artiklar där samtliga var peer 
reviewed granskade.  Litteraturstudien har inte behandlat avhandlingar vilket skulle 
kunna bidragit till en djupare kunskap till området. Då området kring arbete med 
värdeflödesanalys är brett anses den inhämtade teorierna bidra till studiens validitet 
vilket gör studiens resultat mer tillförlitligt. Eftersom området kring värdeflödesanalys 
är stort användes snowballing för att söka efter litteratur vilket medförde att artiklar 
kunde jämföras för att försäkra sig om att rätt artikel valdes.  
Genom att samla in data från fler olika källor och genom olika metoder, av Patton 
(1987) beskrivet som data-och metodtriangulering, har studien genomgående strävat 
mot hög validitet. Studien har genomgående återkopplat till syftet och 
frågeställningarna för att säkerställa att validiteteten är på en hög nivå. Under hela 
studiens gång har båda författarna hela tiden dokumenterat arbetsgången och om 
tidplanen har krävt revidering, har orsaken utvärderats för att kunna undvikas vidare. 
Studiens kvalitativa ansats bygger till stor del på tolkningar av de genomförda 
intervjuer, observationer och dokumentstudier. För att säkerställa att tolkningarna 
inte blev felaktiga spelades intervjuerna in och transkriberades för att kunna gå tillbaka 
till och hämta data. För att minimera risken för tolkningsfel i metoden hade en 
surveyundersökning kunnat genomföras. En surveyundersökning bidrar dock 
mestadels med kvantitativa svar, liknande statistik, vilket inte ligger i linje med 
studiens syfte. Intervjuerna var semi-strukturerade och genomfördes med en person 
från respektive avdelning vilket gjorde att intervjuobjektet fick utrymme att svara på 
frågorna. För att få ett ännu bättre samtal skulle intervjuerna kunnat genomföras i 
grupp för varje avdelning för att inbjuda till en diskussion och därmed potentiellt få 
olika vinklar på problemet från samma avdelning. För att säkerställa hög reliabilitet i 
studien har insamlingen av empiri tydligt beskrivits i empirikapitlet. Insamlad data 
refereras hela tiden tillbaka till källan för att utomstående ska kunna genomföra 
samma datainsamling och erhålla samma svar. 
Målet med studiens metodval var att få ett fallspecifikt resultat, vilket även kan anses 
generellt för applicering i liknande verksamheter. Resultatet bygger på data från en 
enfallstudie i en komplex tillverkade industri, vilket kan vara bristfälligt för 
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generaliserbarheten. Detta kompenseras genom att resultatet presenteras med 
begrepp och modeller andra verksamheter kan använda sig av.   

6.5 Vidare forskning 
Studiens utgångspunkt tillsammans med omfång och begränsningar har medfört att 
studien fokuserat på att kartlägga flödet fokuserat på en specifik avdelning vid en av 
fallföretagets fabriker. För att stärka studiens validitet skulle liknande undersökning 
kunna genomföras vid liknande företag för få möjlighet att identifiera likheter och 
skillnader. Genom att genomföra samma undersökning vid tillverkande företag med 
hög grad av kundanpassning, skulle det gå att identifiera om problemområdena och de 
icke värdeskapande aktiviteterna är fallspecifika eller om de kan anses generella vid 
den här sortens produktion. Utöver att bygga en flerfallstudie kring 
problematiseringen av hanteringen av orderspecifika komponenter skulle studien 
kunna genomföras på en produktion där standardkomponenter är i fokus. Detta för att 
kunna avgöra om slöseri existerande vid hantering av orderspecifika komponenter 
även existerar vid hantering av standardkomponenter.   
Studien har inte tagit hänsyn till förhållandet till externa leverantörers del i 
värdeflödet, vilket också skulle kunna beaktas ytterligare för att kunna täcka hela 
värdeflödet till slutkund. Leverantörers påverkan i värdeflödet spelar en stor roll då 
studien ligger inom begränsningen köpta komponenter från leverantör. Detta innebär 
att fel från leverantörer skulle kunna påverka värdeflödet hela vägen. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 

 

Intervju Orderspecifika Komponenter. 

 

• Vilka är avdelningens arbetsuppgifter? 

 

• Vad har avdelningen för roll i arbetet med orderspecifika komponenter som köps in direkt 
från leverantör? 

 

• Förekommer det att ni får stötta andra avdelningars arbete? 

 

• Vad är steget innan respektive efter ni behandlat varje order. 

 

• Hur ofta hanterar ni sådana order, existerar köbildning? 

 

• Upplevs problem med dagens hantering? 

 

• Vart vänder ni er om problem uppstår? 

 

• Arbetar ni efter särskilda rutiner för den här typen av order?  

 

• Får du rätt förutsättningar för att kunna utföra din uppgift i flödet? 

 

• Hur hanteras problem?  

 

• Hur lång tid behandlas varje order på er enhet? 

 

• Vad kan förbättras? 

 

• Har ni några önskade åtgärder för problemen? 


