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Abstract 
 
Purpose – The purpose with this study is to map a raw material value flow analysis and 
identify non-value-creating activities and propound suggestions for improvement. 
 
Method – The study is a case study based on an inductive approach with quantitative elements. 
The used methods is of a qualitative character since the study is based on interviews and 
interpretation based on observations of the basic data collection. The data collection has been 
done through literature studies, interviews, observations and document studies. In order to 
achieve high credibility, it has been important that the design of interview questions can be 
linked to fulfillment of the purpose. This work was done to minimize the risk of systematic 
errors. 
 
Findings – The study's results are based on a mapping of a flow where a current analysis was 
carried out to then later end in a value flow analysis. Based on the value flow analysis, it 
appeared that a shortage in the flow was high levels of waste. The largest identified waste was 
a lack of quality, mainly due to the production of defective products. This shortcoming also 
affects large parts of the flow. The measures proposed in the study are to implement standards 
through a change in the culture of the company, and to continue to work on continuous 
improvements. 
 
Implications – The result, which shows the importance of working with streamlining waste, 
which in this case leads to a lack of quality, mainly in the form of production of defective 
products. The study can be seen as a practical contribution to manufacturing companies, by 
embracing these proposals for action, it should generate a better consensus on the quality of 
the business. Also a theoretical contribution where further research could look at how to 
technically and psychologically implement a change like this. 
 
Limitations – It can be difficult to generalize the results as this is a study conducted as a 
one-case design. Furthermore, it is also complex to investigate and develop a study that shows 
how quality is linked to corporate culture. 
 
Keywords – Value stream mapping, Status analysis, Lean, Non value added activities, 
Waste, Quality deficiencies, Total quality management, Kaizen, Continuous improvements. 
 
 
  



 

 ii 

Sammanfattning 
 
Syfte – Studiens syfte är att utifrån en värdeflödesanalys kartlägga ett råmaterialflöde samt 
identifiera icke-värdeskapande aktiviteter och föreslå förbättringsförslag. För att besvara 
syftet har det brutits ned i tre följande frågeställningar: Vilka icke-värdeskapande aktiviteter 
kan identifieras i flödet? Vad finns det för argument till att åtgärda de upptäckta icke-
värdeskapande aktiviteterna? Hur kan de upptäckta icke-värdeskapande aktiviteterna 
åtgärdas för att höja effektiviteten? 
 
Metod Den genomförda studien är en fallstudie vilken bygger på en induktiv ansats med 
kvantitativa inslag. Den använda metoden är av kvalitativ karaktär då studien grundar sig på 
intervjuer och tolkning utifrån observationer av den grundläggande datainsamlingen. 
Datainsamlingen har genomförts utifrån litteraturstudier, intervjuer, observationer och 
dokumentstudier. För att nå en hög trovärdighet har det vid utformning av intervjufrågor varit 
viktigt att dessa kunnat kopplats till uppfyllnad av syftet. Detta arbete gjordes för att minimera 
risken för systematiska fel.  
 
Resultat – Studiens resultat bygger på en kartläggning av ett flöde där en nulägesanalys 
genomfördes för att sedan genomföra en värdeflödesanalys. Utifrån värdeflödesanalysen 
framgick det att en brist i flödet var höga nivåer av slöserier. Det största identifierade slöseriet 
var bristande kvalité, främst orsakat av produktion av defekta produkter. Denna brist påverkar 
vidare stora delar av flödet. De åtgärdsförslag vilka läggs fram i studien är att via en förändring 
av kulturen på företaget, genomföra standarder och vidare jobba med ständiga förbättringar.  
 
Implikationer – Resultatet visar vikten av att arbeta med effektivisering av slöserier vilket i 
studiens fall leder till bristande kvalitet främst i form av produktion av defekta produkter. 
Studien har ett praktiskt bidrag till tillverkande företag, genom att ta till sig de presenterade 
åtgärdsförslagen kan det generera en bättre samsyn på kvalitet i verksamheten. Även ett 
teoretiskt bidrag ges i form av att ämnet ständigt är under utveckling och behöver ny 
uppdaterad data. Vidare forskning skulle kunna se över hur man rent tekniskt och psykologiskt 
implementerar en förändring likt denna.  
 
Begränsningar – Resultatet kan vara svårt att generalisera eftersom detta är en studie 
genomförd som en enfallsdesign. Vidare är det även komplext att undersöka och utveckla en 
studie vilken visar på hur kvalitet är 
 kopplat till företagskultur.  
 
Nyckelord – Värdeflödesanalys, Nulägesanalys, Lean, Icke-värdeskapande aktiviteter, 
Slöserier, Kvalitetsbrister, Total quality management, Kaizen, Ständiga förbättringar. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Dagens marknad ställer annorlunda krav på tillverkande företag gentemot vad den gjorde för 
några år sedan. Olhager beskrev 2000 kundvärde likt en kombination av ett rimligt pris, bra 
kvalitet samt förmåga i flexibilitet och leverans. Det är även utifrån dessa faktorer grunden för 
marknadens konkurrens finns. I takt med ökade och förändrade krav från marknaden har det 
på senare år blivit allt mer utmanade att nå kundernas förväntan. I och med detta har behoven 
av effektivare logistiklösningar, både externa och interna, blivit allt större (Omoruyi, 2018). För 
att vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden har det blivit vanligt att företag fokuserar på 
deras kärnverksamhet, alltså i det området där deras spetskompetens ligger, och väljer att 
outsourca aktiviteter där rätt kompetens eller resurser saknas (Milecova, Grznar, & Szabo, 
2010). Mellat-Parast och Spillan (2014) pekar dock på vissa områden där den egna 
kompetensen bör användas för att utveckla verksamheten, där de bland annat beskriver att 
logistiska strategier är den största konkurrerande faktorn för företag. Vidare menar Bai och 
Sarkis (2013) att det är utifrån logistiska strategier organisationer idag styr sina aktiviteter för 
att bli unika på marknaden. Aktiviteter kopplade till logistik går att hitta vid flera olika områden 
i en organisation. Det menar Choen och Young (2006) och beskriver vidare logistik kopplat till 
produktflöde i ett företag i två olika delar. Dels logistik i flödet utanför tillverkningen. 
Exempelvis flödet av råmaterial innan tillverkning, flödet av färdiga produkter efter tillverkning 
samt externa transporter. Den andra typen av logistik finns internt i tillverkningen och påverkar 
flödet av material genom tillverkningens alla processer. Exempelvis materialförsörjning och 
interna transporter mellan olika processer. 
 
Internlogistiska strategier inom tillverkning kan enligt Vitayasak och Pongcharoen (2018) 
bland annat handla om att hitta en optimal layout i syfte att få ett effektivt flöde i produktionen. 
Vidare beskriver de även att åtgärder vilka kan effektivisera och minska avstånden i 
materialflödet är av strategiska betydelser. För att veta hur strategiska beslut bör tas är det 
viktigt att ha kunskap om hur nuläget ser ut. I en produktion kan en kartläggning över flödet 
vara intressant för att visualisera hur material färdas genom produktionen (Vora & Ravanan, 
2014). Utifrån en kartläggning kan sedan olika förbättringsförslag tas fram. En kartläggning 
kan mynna ut i olika typer av förbättringsförslag. Begreppet Lean Production är ett väl etablerat 
arbetssätt vanligt förekommande i samband med förbättringar och har sitt ursprung i Toyota 
Production System med ett antal olika förbättringsverktyg (Monden, 1983). Arbetet med Lean 
Production syftar till att eliminera aktiviteter vilka inte tillför något värde. Vid ett lyckat 
leanarbete kan utfallet bidra till att kvalitet och kontroll blir bättre, samt en ökad effektivitet i 
materialflödet (Abdulmalek & Rajgopal, 2006). 
 

1.2 Problembeskrivning 
Då företag har långsiktiga mål att skapa god lönsamhet bör även logistiska utmaningar beaktas 
för att nå upp till dessa (Jonsson & Mattsson, 2011). Beskrivet i tidigare avsnitt är de logistiska 
utmaningarna i en produktion idag en högst viktig faktor att angripa för att vara 
konkurrenskraftig på marknaden (Mellat-Parast & Spillan, 2014). 
 
Det finns flera olika användbara logistiska strategier för att bibehålla en organisations 
konkurrenskraft, där Lean Production, vilket hädanefter benämns lean, är välkänd när det 
kommer till att förbättra och effektivisera i produktion (Sharma, Amit, & Qadri, 2016). Enligt 
Lean Enterprise Institute, grundad av Womack (1997), beskrivs lean likt ett arbete där 
mervärde skapas för kunden med färre använda resurser. Metoden kan brytas ner i flera verktyg 
vilka tillsammans arbetar för att eliminera slöseri och skapa en framtida förbättrad 
arbetsprocess (Abdulmalek, Rajgopal, & LaScola Needy, 2015). Bland annat är metoden 
Värdeflödesanalys (VFA) användbar för att kartlägga ett flöde och identifiera de aktiviteter där 
värde skapas, respektive där värde inte skapas. Analysen kan göras i syfte att eliminera en känd 
icke-värdeskapande aktivitet, där ett önskat resultat kan vara uppsatt från början. Vidare kan 
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analysen av flödet även göras utan ett förbestämt önskat utfall (Vora & Ravanan, 2014). Detta 
för att ständigt förbättra de dagliga processerna. Förutom att kartlägga nuläget är VFA även 
användbar för att visualisera ett framtida flöde där de identifierade slöserier och brister 
eliminerats (Petersson, et al., 2015). Petersson et al. (2015) beskriver precis likt Vora och 
Ravanan (2014), att det inte existerar flöden som saknar förbättringspotential. Därav fyller lean 
sin nytta i och med att arbetssättet beskrivs likt en process där ett tydligt färdigt resultat ej kan 
identifieras, vilket i sin tur skapar ett syfte att genomföra ett liknande arbete. Ett arbete inom 
lean bör ses i karakteriseras av en långsiktigt förbättringsprocess där utvecklingen fortgår 
konstant (Petersson, et al., 2015). 
 
Den planerade studien avser att utföra en VFA i ett specifikt flöde i syfte att identifiera brister 
och analysera potentiella åtgärdsförslag. I dag finns ett flertal olika produkter fördelade på olika 
produktionslinor hos fallföretaget, men med gemensamma förädlingsprocesser uppströms i 
flödet.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen ovan framgår det att VFA är en metod vilken används för att kartlägga 
och analysera ett flöde. Vidare framgår att VFA är en väl utvecklad teori grundad för 
förbättringsarbete samt att ett flöde aldrig är utan förbättringspotential (Petersson, et al., 
2015). Genom att det hela tiden sker ständiga förbättringar är det av vikt att kontinuerligt 
studera området för att ständigt utveckla synen samt teorin inom ämnet. Det gör att området 
fortsatt är intressant att studera och syftet har därmed formulerats till: 
 

Att utifrån en värdeflödesanalys kartlägga ett råmaterialflöde samt identifiera 
icke-värdeskapande aktiviteter och föreslå förbättringsförslag. 

 
För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar. För att analysera hur 
aktiviteter kan förbättras bör de värdeskapande aktiviteterna skiljas från de icke-
värdeskapande. Därmed är studiens första frågeställning: 
 

[1] Vilka icke-värdeskapande aktiviteter kan identifieras i råmaterialflödet? 
 

De aktiviteter vilka identifieras vara icke-värdeskapande kan vara av olika karaktär och 
prioritet. Därmed är studiens andra frågeställning: 
 

[2] Vad finns det för argument till att åtgärda de upptäckta icke-värdeskapande 
aktiviteterna? 

 
Med information om upptäckta icke-värdeskapande aktiviteter kan förslag till åtgärder tas 
fram. Därmed är studiens tredje frågeställning: 
 

[3] Hur kan de upptäckta icke-värdeskapande aktiviteterna åtgärdas för att höja 
effektiviteten? 

 
För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att 
genomföras. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Beskrivet i problemformuleringen kan värdeflödesanalys enligt Vora och Ravanan (2014) 
användas för att kartlägga ett nuvarande flöde och identifiera icke-värdeskapande aktiviteter. 
Vidare beskriver Petersson et al. (2015) att värdeflödesanalys även är användbar för att 
visualisera ett önskat framtida flöde. Studien avser endast att använda värdeflödesanalys i syfte 
att identifiera nuvarande flöde samt eventuella brister. Övriga delar av metoden kommer att 
exkluderas. För att besvara studiens andra frågeställning kommer endast utvalda icke-
värdeskapande aktiviteter att behandlas. De icke-värdeskapande aktiviteter där det finns 
argument till vidare analys kommer därav bli prioriterade. I produktionen på fallföretaget där 
studien utförts finns olika flöden baserade på typ av råmaterial, där studien har avgränsats till 
att endast fokusera på flödet av ett råmaterial samt endast den del av flödet vilket finns i 
tillverkningen hos fallföretaget. Tillverkningen består av fem olika bearbetningsstationer: 
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Hyvel (H), Impregnering (I), Måleri (M), Förmontering (FM) samt Slutmontering (SM). Detta 
visualiseras i Figur 1 där det inringade området avser den del i produktionen där studien avses 
studera brister.  

Figur 1 - Studiens omfång 

1.5 Disposition 
Studien har delats in i sex kapitel. Detta för att skapa en strukturerad och logisk ordningsföljd 
där, i många fall, de olika kapitlen bygger på varandra och kompletterar varandra för att högre 
grad av trovärdighet ska uppnås. Figur 2 visualiserar studiens olika kapitel.  
 

Studiens första kapitel beskriver den bakgrund och problematik vilket ämnet berör. I kapitlet 
presenteras även studiens syfte samt frågeställningar, vilka ligger till grund för att besvara 
syftet. I studiens andra kapitel redogörs för vilken metod studien baserats på. Vidare beskrivs 
arbetsprocessen samt studiens ansats och design. I det tredje kapitlet presenteras det teoretiska 
ramverk studien berör. Kapitlet redogör för tidigare forskning inom ämnet för att skapa en 
teoretisk grund att jämföra och stödja den empiriska undersökningen. Kapitel fyra beskriver 
vad den genomförda empiriska undersökningen har gett för typ av data genom de valda 
metoderna. En presentation av fallföretaget och vissa arbetssätt berörs även. Det femte kapitlet 
kopplar samman det teoretiska ramverket med den insamlade empirin i syfte att jämföra och 
stödja varandra. Analysen görs i syfte att besvara frågeställningarna. I det sjätte och avslutande 
kapitlet sammanfattas det resultat analysen legat till grund för. Vidare presenteras studiens 
slutsats samt förslag på vidare forskning.  

Figur 2 - Studiens disposition 
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3 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens första frågeställning har metoderna litteraturstudie, observation och 
intervju använts. Studiens andra frågeställning har besvarats utifrån observationer, 
litteraturstudier och intervjuer. För att besvara studiens tredje frågeställning har litteratur- 
samt dokumentstudier genomförts. Mer ingående beskrivs metoderna under Datainsamling, 
rubrik 3.5. Figur 3 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och använda metoder.  
 

3.2 Arbetsprocessen 
Figuren nedan beskriver hur studiens arbetsprocess har gått till. Processen kan delas upp i sex 
faser, där i många fall överlappande perioder förekommit, samt utöver det genomgående 
rapportskrivning vilken har kompletterats allt eftersom processen har fortgått.  

Figur 4 - Studiens arbetsprocess 
 
 
Planering - Studien börjar i planeringsstadiet där författarna introducerades till ämnet samt 
övergripligt genomförde en förstudie vid fallföretaget för att vidare bestämma studiens 
metodval.  
 
 

 

Figur 3 - Koppling mellan frågeställning och metod 
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Problemformulering - Utifrån den genomförda förstudien i planeringsfasen kunde ett 
problem formuleras tillsammans med fallföretaget samt utifrån viss litteratursökning.  
 
Litteraturstudie - Litteraturstudien lade grunden till det teoretiska ramverket. För att kunna 
identifiera ett problem hos fallföretaget hade dock viss litteratursökning gjorts vilket innebär 
att det arbetet började tidigt i arbetsprocessen och pågick sedan överlappande med 
empiriinsamlingen. 
 
Fallstudie - Under fallstudien samlades studiens empiriska data in. Insamlingen genomfördes 
med hjälp av semi-strukturerade intervjuer, ostrukturerade och strukturerade observationer 
samt dokumentstudier. 
 
Dataanalys - Här analyseras och jämförs den teori vilka beskrivs i teoretiskt ramverk med den 
insamlade empiriska data. Utifrån detta kunde sedan ett resultat analyseras. 
 
Slutfas - Slutsatser kopplade till den skrivna analysen jämförs och diskuteras. Det är även i 
detta skede rapporten anses färdigställas. 

3.3 Ansats 
Studiens syfte är att identifiera och kartlägga icke-värdeskapande aktiviteter utifrån en 
genomförd VFA samt föreslå åtgärdsförslag. För att besvara syftet ligger en litteratursökning 
till grund för att studera teorier kring VFA och icke-värdeskapande aktiviteter. Metoder om 
VFA användes för att kartlägga nuläget och samla in empirisk data. Samtidigt byggdes ett 
teoretiskt ramverk upp med teorier kring icke-värdeskapande aktiviteter. Vidare kunde den 
insamlade empirin analyseras med hjälp av det teoretiska ramverket, för att hitta likheter och 
skillnader samt besvara syftet och göra resultatet generellt och anpassningsbart för flera 
kontext. I och med att studien utgår ifrån insamlad empiri och därefter analyseras för att göra 
generaliserbar har studien en induktiv ansats. Patel och Davidsson (2011) styrker detta genom 
att beskriva att en induktiv ansats utgår från att den insamlade empirin bidrar till att styrka 
teorin och dess utveckling.  
 
En metod kan bland annat var inriktad mot kvantitativa eller kvalitativa studier. Vidare kan i 
vissa fall en metodansats bestå av båda delarna (Yin, 2007). Då det är tolkningar av intervjuer 
och observationer den grundläggande empiriska insamlingen bestått av har studien en 
kvalitativ inriktning. Patel och Davidsson (2011) styrker detta genom att beskriva att en 
kvalitativ inriktning handlar om att skapa en förståelse om, och tolka det undersökta området.  
Skärvad och Lundahl (2016) menar att en kvantitativ inriktning, till skillnad från en kvalitativ, 
innehåller genomförda data mätningar. Då studien till viss del gör det har den även en 
kvantitativ inriktning. 

3.4 Design 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en fallstudie genomförts vid ett 
fallstudieobjekt. Vilket innebär att en studie gjorts på en avgränsad grupp av antingen individer 
eller organisationer, men med ett syfte att resultatet ska kunna vara applicerbart i andra 
sammanhang. Vid arbete med fallstudier samlas information av olika karaktär in för att skapa 
en bred bild av undersökningsområdet (Patel & Davidsson, 2011). Då det i syftet framgår att 
studien ska kartlägga ett flöde bestående av flera olika processer lämpar sig en fallstudie bra 
enligt (Patel & Davidsson, 2011). För att kunna svara på studiens första frågeställning används 
litteraturstudier, främst för att skapa en bakgrund kring vad icke-värdeskapande aktiviteter är, 
samt observationer och intervjuer för att få en bred bild av hur det studerade materialflödet ser 
ut. Frågeställning 2 har besvarats utifrån samma metoder likt frågeställning 1. Dock har 
intervjuerna fokuserats mer mot ledande positioner i företaget för att styrka de belägg som 
identifierats angående de upptäckta bristerna. Den tredje frågeställningen har besvarats utifrån 
litteratur kring förbättringsverktyg samt jämförelse och analys av vad frågeställning 1 och 2 har 
gett för resultat.  
 
Eftersom studien enbart utförts på ett fallföretag innebär det att det rör sig om en enfallsdesign 
(Yin, 2007). Vidare menar Yin (2007) att utformningen fallstudie med enfallsdesign kan 
kännetecknas av en eller flera analysenheter. I denna studien har endast en analysenhet 
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omfattats detta då endast ett råmaterialflöde har granskats. Dock innehåller detta flöde flera 
bearbetningsmoment vilket påverkar flödet i olika utsträckning. Vid arbete på detta sättet 
bidrar det enligt Patel och Davidsson (2011) till att en tydligare bild av det enskilda fallet kan 
skapas.  

3.5 Datainsamling 
För att kunna besvara studiens frågeställningar har en teoretiskt samt en empirisk insamling 
av data genomförts. Det teoretiska ramverket har inskaffats genom litteraturstudier i form av 
litteratursökning bland databaser. Under studiens gång har även det teoretiska ramverket vid 
upprepade tillfällen uppdaterats med kompletteringar för att stämmas av mot den empiri som 
samlats in. Den empiriska datainsamlingen har samlats in genom intervjuer, observationer och 
dokumentstudier hos fallstudieobjektet.  

3.5.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudier har genomförts för att bygga studiens teoretiska ramverk. Teorin behövs för 
att kunna jämföra med den insamlade empiriska data med tidigare studier och modeller. 
Därmed är det viktigt att den är aktuell för just studiens ämne. Den insamlade teorin har tagits 
fram genom en litteratursökning där databaserna Proquest Central och Science direct använts 
i syfte att ta fram litteratur kring lean och VFA. För att minska antalet sökträffar samt 
specificera sökningen för att hitta relevant litteratur för studien har filtreringar och olika 
sökkombinationer använts. Då en VFA är användbar i flera olika verksamhetsområden har 
exempelvis sökningar i flera fall begränsats till tillverkningsindustrin. Patel och Davidsson 
(2011) lyfter vikten av att granska en artikels trovärdighet. Vidare menar Yin (2007) att 
validiteten i en studie stärks om den använda litteraturen har blivit granskad. För att säkerställa 
att studiens använda litteratur är trovärdig har artiklar vilka är peer-reviewed använts. Då 
forskningen är under ständig utveckling kan även trovärdigheten av den använda teorin 
diskuteras utifrån hur aktuell den är. För att påvisa att litteraturen är aktuell och nära nutid har 
därför filtrering även gjorts på årtal. Dock har äldre litteratur använts till viss del för att visa ett 
historiskt perspektiv.  

3.5.2 Intervjuer 
De genomförda intervjuerna har varit av olika karaktärer. Dels har semi-strukturerade 
intervjuer genomförts, vilket enligt Barlow (2012) innebär att intervjun förberetts och planerats 
utifrån ett visst tema med eventuellt några nyckelfrågor. I studiens fall har dessa teman 
varierats mellan de olika intervjuerna. Det har även ställts frågor vilka har uppstått under 
mötets gång. För att det ska vara möjligt att jämföra respondenternas svar och samtidigt 
uppfatta den enskilda individens egna uppfattning är det enligt Barlow (2012) lämpligt att 
använda semistrukturerade intervjuer. 
 
De flesta genomförda intervjuerna har varit enskilda. Respondenterna var då operatörer, 
teamledare, produktionsledare samt olika chefer i produktionen. Syftet med dessa intervjuer 
var att få en mer detaljerad kunskap om vilka förädlingssteg som genomfördes vid respektive 
monteringssteg. Teamledarna som intervjuades rekommenderades av produktionsledaren på 
fallföretaget, då de ansågs ha hög kunskap om den rådande situationen vid monteringen. Totalt 
genomfördes fyra intervjuer med olika teamledare, en med produktionsledaren, två intervjuer 
med operatörer, en med miljöchefen, en med produktionschefen samt en med fabrikschefen. 
Under en fabrikspresentation som genomfördes i början av studien ställdes även öppna frågor 
till produktionsplanerare. För att undvika att egna åsikter dras utifrån intervjuerna har alla 
intervjuer har skett med gemensamt deltagande av studiens båda författare. Då båda 
författarna har tagit anteckningar vid varje intervju kunde dessa jämföras vid 
sammanställningen för att säkerställa en likställd uppfattning. För att skapa tillit samt motivera 
intervjupersonen till att svara korrekt har det framförts information om i vilken grad intervjun 
är konfidentiell, samt hur informationen kommer att användas i studien (Patel & Davidsson, 
2011). 
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3.5.3 Observationer 
Beroende på vad syftet med en observation är kan den läggas upp på olika sätt. Strukturerad 
observation och ostrukturerad observation är två olika men vanligen använda metoder 
(Kothari, 2004). De genomförda observationerna i studien har varit av både strukturerad och 
ostrukturerad karaktär. Strukturerade observationer innebär att innan observationstillfället 
preciserat vilka situationer och beteenden som ska undersökas. Vid detta arbetssätt är det 
lämpligt att göra ett observationsschema. Denna typ av observation är således fördelaktig att 
använda efter att flödet kartlagts och de mer ingående delarna i varje processteg ska observeras 
(Patel & Davidsson, 2011). Ostrukturerade observationer användes för att smala information 
kring flödets uppbyggnad. Tillexempel har rundvandringar i fabriken varit en del av de 
ostrukturerade observationerna. Dessa genomfördes utan något planerat utfall, i syfte att samla 
in information för att ta reda på var i flödet studien bör lägga vidare fokus (Patel & Davidsson, 
2011). 

3.5.4 Dokumentstudier 
Dokumentstudier har använts för att komplettera samt få en bredare förståelse för hur 
materialet flödar. Det har även studerats dokument kring kassationer och omarbete i syfte att 
få en förståelse kring hur hantering av den typen av aktiviteter går till. Enligt Yin (2007) stärker 
även dokumentstudier analysmöjligheterna då de går att undersöka dessa med hög precision 
flera gånger. Dokumentstudierna har även varit ett komplement i den utsträckning att det har 
hänvisats till vissa planeringsdata under de intervjuer som har genomförts. 
  

Tabell 1 - Genomförda intervjuer  

Tabell 2 - Genomförda observationer 
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3.6 Dataanalys 
Den insamlade empiriska data har format studien och dess inriktning. Studiens syfte och 
frågeställningar har under hela processen haft fokus på att empirin ska bli användbar och 
uppfylla dessa. Med jämförelser av det teoretiska ramverket utifrån litteraturstudier har en 
dataanalys kunnat genomföras där empiriska data får stöd av teorier för att trovärdigheten ska 
styrkas. Figur 5 visar hur teori och empiri använts och analyserats. 
  

3.7 Trovärdighet 
För att styrka studiens trovärdighet har författarna genom hela processen försökt använda 
metoder för att styrka validiteten samt reliabiliteten. Följande delkapitel beskriver hur de två 
måtten av trovärdighet har hanterats. 

3.7.1 Validitet 
Validitet är enligt Patel och Davidson (2011) ett mått på att studien undersöker vad den ämnar 
undersöka. Yin (2007) menar på att validitet kan delas in i tre kategorier vilka är 
begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet. Begreppsvaliditet innebär att vid data 
och bevis omfattas fler källor, dessa bör även vara trovärdiga. Utifrån detta har studiens 
teoretiska ramverk eftersträvat litteratur granskad enligt ”peer reviewed”. Vidare stärker detta 
att den utvalda litteraturen håller en hög nivå. Triangulering har uppnåtts genom att olika 
empiriska källor använts för att styrka att informationen stämmer.  
 
Inter validitet innebär enligt Yin (2007) att studien mäter vad den syftar till att mäta, det 
innebär i denna studie att intervjufrågorna formulerades för att besvara syftet. Extern validitet 
innebär, enligt Yin (2007), i vilken utsträckning studiens resultat är generaliserbart samt om 

Figur 5 - Studiens dataanalys 

Tabell 3 - Genomförda dokumentstudier 
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resultatet kan tillämpas inom andra områden. Den externa validiteten stärks i detta fall genom 
att föreslå rekommendationer till fallföretaget vilka andra liknande företag kan ta del av. 
Eftersom studien är av enfallsdesign där litteraturen är noga utvald erhåller denna studie extern 
validitet, då Yin (2007) menar att en studie med enfallsdesign där teorier används har hög 
extern validitet.  

3.7.2 Reliabilitet  
God reliabilitet kan enligt Skärvad och Lundahl (2016) uppnås om en undersökning inte 
påverkas av forskarens utförande eller undersökningens omständigheter. Författarna har varit 
medvetna om att mätinstrument kan åstadkomma defekta resultat om de tillämpas p fel sätt. 
Detta är en förutsättning vilken styrker hur god reliabilitet kan uppnås. Yin (2007) menar på 
att hög reliabilitet innebär att två olika forskare ska nå samma resultat och slutsats ifall de utför 
en studie på samma sätt. Reliabilitet kan enligt Patel och Davidson (2011) uppnås då forskarna 
använder standardiserade intervjuer och strukturerade observationer. I denna studie används 
semistrukturerade intervjuer och de genomförda observationerna är av både strukturerad och 
ostrukturerad karaktär. Vidare menar Patel och Davidson (2011) att intervjuer med personer 
vilka besitter en stor kunskap och kännedom om det aktuella området kan höja studiens 
reliabilitet. Intervjuerna har därför genomförts med de respondenter där rätt kunskap 
förväntas finnas.  
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4 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

4.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori vilken ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. De valda teorierna har en gemensam faktor då alla går att härleda till lean. 
Figur 7 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och hur teorier kommer 
användas för att besvara dessa. 
 

 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen beskrivs teorin Värdeflödesanalys. 
Utifrån den skapas en förståelse för materialflödets nuläge. Frågeställning nummer två 
besvaras utifrån teori kring icke-värdeskapande aktiviteter där teorin 7 + 1 slöserierna blir en 
central del. Teorin skapar en förståelse och underlag för hur hantering av slöserier kan bidra 
till förbättrat flöde. Underlag för att besvara den tredje och sista frågeställningen fås genom 
teorierna Total Quality Management (TQM), Kaizen och 5S. Där grunder för att hantera vissa 
slöserier kopplade till kvalitet, samt standardisering för hur de icke-värdeskapande 
aktiviteterna kan elimineras berörs. 

4.2 Lean 
Lean har sitt ursprung i Japan och The Toyota Production System (TPS) (Monden, 1983). Lean 
kan definieras likt en strategi med målet att använda mindre resurser men samtidigt uppfylla 
kundernas önskemål (Paranitharan, Begam, Abuthakeer, & Subha, 2011). Från sitt ursprung i 
TPS och bilindustrin har olika modeller och teorier tagits fram för att lean ska vara applicerbar 
i flera olika verksamhetsområden (Sharma, Amit, & Qadri, 2016). Jones, Medlen, Merlo, 
Robertsson och Sheperdson (1999) beskriver att vägen till ett lyckat leanarbete grundar sig i en 
gemensam företagskultur, istället för tydlig styrning och direktiv uppifrån. Vidare pekar Jones 
et al. (1999) på att ett leanarbete bör ha största fokus att eliminera slöserier och fokusera på de 

Figur 6 - Koppling mellan frågeställning och teori 
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aktiviteter där värde skapas. För att nå till det stadiet summerar Womack och Jones (1996) en 
strategi i fem steg vilka beskrivs i figur 7 nedan.  

Figur 7 - 5 principer av lean, inspirerad av Womack och Jones (1996) 
 
Vissa av stegen i figur 7 kan vara uppfyllda, eller delvis uppfyllda. Andra okända och mer 
aktuella att bearbeta. Lean innehåller ett antal olika verktyg med syfte att tillsammans uppnå 
ovanstående mål (Abdulmalek et al. 2015). För att identifiera värdeflödet kommer en 
värdeflödesanalys att genomföras. Vidare kommer icke-värdeskapande aktiviteter ligga till 
grund för att se till att hinder elimineras. Slutligen kommer förbättringsverktyg presenteras i 
syfte att eftersträva perfektion och ständiga förbättringar. Tillsammans ska dessa teorier hjälpa 
till att uppfylla delar av de fem principerna av Womack och Jones (1996). 

4.3 Värdeflödesanalys 
En väl utförd värdeflödesanalys grundar sig i att visualisera och skapa en förståelse kring det 
nuvarande flödet, samt identifiera värdeadderande och icke värdeadderande aktiviteter i ett 
flöde. Värdeadderande aktiviteter definieras likt en process där råmaterial förädlas till något 
kunden är villig att betala för (Hines & Rich, 1997). Icke värdeskapande aktiviteter definieras 
istället med att aktiviteterna tar onödig tid och bidrar till ökade kostnader utan att det har 
skapats något värde för kunden (Melton, 2005). Enligt Naylor, Naim och Berry (1999) finns det 
fyra olika aspekter vilka skapar värde för kunder. Naylor et al. (1999) kallar det även för en 
totalvärdesanalys och pekar på att det är viktigt att veta vad kunderna värdesätter, för att kunna 
fokusera på rätt värdeskapande aktiviteter. Figur 8 kan användas på samtliga marknader, dock 
med olika utfall eftersom olika marknader inte ställer samma krav (Naylor et al., 1999). 
  

Figur 8 - Total value metric, inspirerad av Naylor et al. (1999) 
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För att nå ett värdeflöde vilket gynnar verksamheten finns det, enligt Sherif och Jantanee 
(2015), två olika tillvägagångssätt. Dels den traditionella värdeflödesanalysen vilken bygger på 
att visualisera och analysera hur verksamheten ser ut i dagsläget. Tillvägagångssättet 
underlättar även förbättringsarbetet för framtida processer samtidigt visar den på eventuella 
svagheter i processen, planering och kostnadsbesparing. Det andra tillvägagångssättet 
benämns dynamisk värdeflödesanalys och används i realtid där simuleringsarbete kan 
användas. En sådan typ av värdeflödesanalys kräver mer teknologi då Radio- Frequency- 
Identification (RFID) används vid för att få det mest exakta mätresultatet (Sherif & Jantanee, 
2015). I studien kommer endast den traditionella metoden för värdeflödesanalys att 
genomföras. 
 
Enligt Howell (2013) finns det tio steg vilka behöver genomföras för att skapa en helhetsbild av 
den process vilken det önskas identifiera aktiviteter i. Figur 9 visar ordningen på de tio stegen. 
Det första steget innebär att samla information kring exempelvis volymer, produktmix och 
försäljningsstatistik. Vidare innebär steg två att rangordna kunderna efter i vilka volymer de 
efterfrågar. I steg tre grupperas kunderna sedan efter typ av produkt de efterfrågar. Efter att 
kunderna identifierats och grupperats fortsätter arbetet enligt steg fyra genom att sortera olika 
produktfamiljer med de olika processerna i tillverkningen. När alla kunder, produkter och 
processer är identifierade kan sedan ett enskilt flöde välja ut. Vidare innebär steg sex att 
kartlägga det valda flödet och dess specifika processer. Efter att kartläggningen är genomförd 
menar Howell (2013) att en vandring längs med flödet är bra för att observera processerna och 
identifiera slöserier. Det motiverar han med att skriva att inga slöserier identifieras från 
kontoret. Utifrån observationen kan sedan data samlas in enligt steg åtta. Den insamlade data 
kan sedan ligga till grund för att skapa en värdeflödesanalys och slutligen visualisera en 
helhetsbild.  

  
Howell (2013) menar att meningen med denna typ av analys är att visualisera ett önskat 
framtida läge. För att nå dit behöver det först identifieras en orsak till att en värdeflödesanalys 
skall göras. Det är även viktigt att förstå att värdeflödesanalysen är under konstant utveckling 

Figur 9 - 10 steg för att skapa helhetsbild, inspirerad av Howell (2013) 
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då den analyserar nuläget för en produktion till det önskade framtida läget (Howell, 2013). 
Syftet med modellen är att skapa en överblick över hela produktionen där materialets rörelse 
beskrivs. Information om produktionens flöde och tider ger sedan kännedom om en eventuell 
flaskhals (Howell, 2013). För att gynna produktionen är en nulägesanalys viktig då den bidrar 
med information vilken kan minska risken för suboptimering (Petersson, et al., 2015). 
 

4.4 Icke-värdeskapande aktiviteter 
För att kunna säkerställa att flödet fortgår på det mest effektiva sättet utan förseningar och 
hinder, vilket kan jämföras med det tredje steget i modellen enligt Womack och Jones (1996), 
kan det vara intressant att analysera vilka aktiviteter där vinst och kundtillfredsställelse inte 
genereras. Att arbeta för att eliminera slöserier har enligt Thürer, Tomašević och Stevenson 
(2017) blivit en av de viktigaste faktorerna inom lean. Vidare beskriver de att slöserier kan vara 
av olika slag och uppstå utifrån olika anledningar samt påverka flödet på olika sätt. Vissa direkt 
och andra indirekt. Dock menar Kolanjiappan (2015) att ett slöseri bör åtgärdas vid 
grundorsaken för att inte orsaka fler brister. För att identifiera dem finns verktyget 7+1 slöserier 
vilket beskrivs i tabell 4 nedan (Hines & Rich, 1997; Petersson, et al., 2015). 
Tabell 4 – 7 + 1 slöserier (Hines & Rich, 1997; Petersson, et al., 2015)  

 
 

4.5 Förbättringsverktyg 
Kvalitetsförbättring är något som många företag idag arbetar med. Kaur, Singh och Inderpreet 
Singh Ahuja (2013) menar att ökad konkurrens och en mer globaliserad marknad ställer krav 
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på att organisationer måste arbete med ständiga förbättringar. Syftet att arbeta med 
kvalitetsförbättring har i många år varit att eftersträva perfektion (Rayworth, 1993), vilket kan 
jämföras med det femte och sista steget i modellen av Womack och Jones (1996). Det finns olika 
arbetsmetoder och verktyg att arbeta med för att förbättra och undvika icke-värdeskapande 
aktiviteter. Bland annat finns olika standarder och certifieringar för att säkra ett korrekt 
arbetssätt. En vanligt förekommande kvalitetscertifiering är ISO9000, vilken kan ses som en 
grupp av flera olika standarder där en ram skapas för hur säkerställande av kvalitet ska uppnås 
(Valls & Vergueiro, 2006). ISO9000 fokuserar på att arbeta för att uppfylla kundens krav och 
samtidigt ständigt arbeta med att förbättra kundtillfredsställelsen. 
 
Inom Lean finns det ett antal olika verktyg i syfte att förbättra arbetet och undvika fel. Eduardo 
Guilherme Satolo, Leite, Robisom Damasceno Calado, Goes och Douglas D’Alessandro Salgado 
(2018) har i en studie rangordnat hur leanverktyg kan vara användbara på olika sätt vid olika 
tillfällen och syften. I ett logistiskt och kvalitetsinriktat arbete beskrivs bland annat att 
verktygen 5s, just in time, kaizen, kanban, pull-production, sex sigma och total quality 
management kan vara användbara (Eduardo Guilherme Satolo et al., 2018). I kommande 
delkapitel kommer verktygen 5S, kaizen och total quality management beskrivas, då dessa har 
en inriktning där både kultur, standardisering samt ständiga förbättringar är i fokus. 

4.5.1 5S 
Enligt Petersson et al. (2015) bidrar 5S till en mer funktionell arbetsplats vilket kan ses då 
produktiviteten ökas utan att för den del öka kapaciteten. Gomes, Lopes och vaz de Carvalho 
(2013) menar också på att det med hjälp av denna metod går att öka kvalitén på produkterna, 
minska kostnader men även öka produktiviteten. En höjd grad av produktivitet är enligt 
Petersson et al. (2015) en viktig del i arbetet för att minska slöserier. Lyons, Vidamour, Jain och 
Sutherland (2011) påstår även att arbetsverktyget är flexibelt då det kan anpassas till flera olika 
processteg, vilket gör detta verktyg användbart i flera branscher. Dock är verktyget, enligt 
Petersson et al. (2015), mer än bara ordning och reda. Standardiseringar bidrar även till att 
avvikelser i processen eller i kvalitet går snabbare att upptäcka. Både Abdulmalek et al. (2015) 
samt Petersson et al. (2015) påstår att detta arbetsverktyg ofta är en bra första ingång till arbetet 
med lean. Vidare menar Petersson et al. (2015) att införandet av 5S sker i fem steg för att nå 
framgång. Dessa steg beskrivs nedan:  
 
Sortera - Första momentet vid införandet innebär att sortera på arbetsplatsen för att skapa en 
överskådlighet. Arbetet går ut på att skilja på ofta använda föremål och föremål vilka används 
mer sällan. 
 
Strukturera - Föremål ska vara placerade på en plats där användaren slipper leta samt i 
närheten av vart föremålet ämnar användas. Det ska även vara tydlig om föremålet saknas så 
åtgärd kan tas. 
 
Systematiskt städa - Handlar om att se till att allt är i ordning och fungerar på tilltänkt sätt. 
Skulle det vara svårt att ha ordning och reda bör det sökas efter anledningen till varför det blir 
oordning. 
 
Standardisera - Detta innebär att berörda parter är överens om hur saker och ting ska vara 
utifrån den nya standarden. Detta kan med fördel visualiseras för att enklare förstås och följas. 
 
Självdisciplin - Få berörda parter att arbeta efter de nya överenskommelserna, normalt sett 
den svåraste punkten då detta kräver förändringar i beteenden och attityder. 

4.5.2 Kaizen 
Kaizen betyder, enligt Petersson et al. (2015), ”till det bättre” och syftar till ständiga 
förbättringar. Verktyget Kaizen kan användas inom flera olika områden där syftet är att 
åstadkomma någon form av förbättring. Vamsi Krishna Jasti och Kodali (2014) påstår att detta 
arbetsverktyg lämpar sig i samtliga organisationer där kontinuerlig förbättring av processer 
eftersträvas. Chen, Li och Shady (2008) menar att organisationer med hjälp av Kaizen kan få 
en ny bild av arbetets samansättning och vidare då motverka tillfälligt arbete. Vidare beskriver 
Chen, Li och Shady (2008) Kaizens arbetsgång i tre steg. Det första steget är att identifiera och 
separera slöserier från de som anses vara tillfälliga och de vilka skapar mervärde för kunden. 
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Andra steget innebär att göra en arbetsplan för hur slöserierna ska minimeras. För att i sista 
steget involvera den enskilda medarbetaren till att komma med förbättringsförslag. Chen, Li 
och Shady (2008) påstår även att ständiga förbättringar erhålls då små förbättringar genomför 
likt ett kontinuerligt arbete, dessa små förändringar kommer då bidra till förändringar av 
betydande effekt. Petersson et al. (2015) tar även de upp fördelarna med att förbättringarna 
görs i små och kontrollerade steg, vilka är dels att få med engagemang från samtliga delar i en 
organisation samt att dessa mindre förändringar är resurseffektiva. 

4.5.3 Total Quality Management  
Ytterligare en metod för att arbeta med förbättrad kvalitet är genom Total Quality Management 
(TQM). TQM definieras likt en filosofi för att ständigt förbättra kvalitén hos produkter och 
aktiviteter i en organisation (Vuppalapati, Ahire, & Gupta, 1995). Filosofin bygger bland annat 
på att öka anställdas engagemang, införa kontinuerliga förbättringar, införa statistisk 
processkontroll, använda tvärfunktionella team samt förebygga underhåll (Shah & Ward, 
2007). Flera författare jämför TQM med lean då många av målen och arbetssätten liknar 
varandra (Titov, Nikulchev, Bubnov, & Biryukov, 2016; Schonberger, 2014). Dock utvecklar 
Schonberger (2014) tankesättet om deras likheter genom att hävda att TQM och lean är 
beroende av varandra och bör användas tillsammans för att uppnå bästa effekt. TQM beskrivs 
i litteraturen på olika sätt. Enligt Das, Kumar och Kumar (2011) liknar TQM en ledningsfilosofi 
för att samla de organisatoriska resurserna och använda dem för att göra intressenter nöjda, 
medan (Dahlgaard, Kristensen, & Kanji, 1998) definierar det likt en företagskultur där målet är 
att förstå kundens behov och öka dess tillfredsställelse genom en gemensam syn och förbättring 
av organisationen. TQM har av vissa författare även definierats i två olika delar, där de delas 
upp i tekniska och sociala faktorer (Bou-Llusar, Escrig-Tena, Roca-Puig, & Beltrán-Martín, 
2009). Båda delarnas syfte är att öka kvalitén, men där de sociala delarna handlar om att få 
kulturen och människorna att arbeta mot gemensamma mål och lagarbete, medans de tekniska 
mer syftar till verktyg för att säkerställa kvalitetshanteringen. Tillexempel informations- och 
kontrollsystem (Calvo-Mora, Picon, & Cauzo, 2014). 
 
Beskrivet ovan liknas TQM i många fall med en filosofi där kulturen och gemensamma synsätt 
är fokusområdet. För att nå till det stadiet krävs ett arbete bestående av ett antal olika 
aktiviteter. Sinha, Garg, Dhingra och Dhall (2016) har sammanställt olika typer av ingrepp i 
syfte att lyckas med ett arbete inom TQM. Nedan beskrivs de olika ingreppen samt varför de är 
värdefulla att använda.  
 
Processanpassning – kvalitet kan hanteras effektivare när kringliggande resurser och 
aktiviteter hanteras som en process. Detta innebär att utformningen av en 
kvalitetsimplementering bör anpassas till de kringliggande aktiviteterna.  
 
Högsta ledningens engagemang - för att lyckas med ett arbete inom TQM bör de högst 
anställda cheferna vara inblandade personligen . Detta för att kontrollera, kommunicera samt 
stötta medarbetarna. 
 
Medarbetarnas engagemang – verksamheten ska hela tiden eftersträva ett fullt 
engagemang från medarbetarna. Detta för att inge gå miste om viktig kompetens och samtidigt 
stimulera medarbetarna till att känna att de utför ett viktigt arbete. 
 
Ömsesidigt leverantörsförhållande - en verksamhet och dess leverantör är ömsesidigt 
beroende av varandra. Ett ömsesidigt förhållande mellan dessa bidrar således till att öka värdet 
i deras aktiviteter. Det bör alltså finnas en tydlig ansträngning från ett företag att vilja 
samarbeta med leverantören för att förbättra deras gemensamma aktiviteter. 
 
Kundorientering - en verksamhet bör ha en klar bild av vem deras kund är samt vilka behov 
kunden har. För att lyckas hålla en korrekt bild av kunden krävs ett ständigt arbete med att 
utföra marknadsundersökningar. 
 
Ständiga förbättringar - kontinuerlig förbättring av en verksamhets aktiviteter, produkter 
och system bör vara ett konstant mål. För att hitta alla förbättringsmöjligheter krävs att 
medarbetenas engagemang vävs in.  
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Verklighetsbaserat beslutsfattande – Beslut bör fattas utifrån analyser och korrekt 
information direkt från verksamheten. Det innebär att beslutsfattare måste säkerställa att 
informationen är korrekt innan beslut fattas. Beslutsfattarna bör även undvika att ta beslut 
utifrån egna erfarenheter utan att kontrollera att det verkligen stämmer. 
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6 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. Vidare 
beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

6.1 Verksamhetsbeskrivning 
Fallföretaget för studiens datainsamling är en ledande fönstertillverkare i Sverige, och ingår i 
en koncern vilken är en av de större på den europeiska marknaden. Utifrån dokumentstudier 
framgår det att företaget har ungefär 1000 anställda, varav 600 vid den studerade 
produktionsenheten, och omsätter omkring 1,7 miljarder kronor. Produktionsenheten där 
studien är uppdelad i två olika produktioner i varsin byggnad, med några hundra meter mellan 
varandra. De olika produktionerna kommer vidare benämnas P1 och P2.  
 
Företaget startade sin verksamhet i början av 1900-talet med en snickerifabrik, där olika typer 
av snickerihantverk utfördes. Efter marknadens krav har den lilla snickerifabriken utvecklats 
till att bli en storskalig fabrik där endast fokus på fönstertillverkning sker. Även fast företaget 
är marknadsledande, befinner de sig på en marknad med extremt många aktörer. Därav står 
företaget för ungefär 4% av försäljningen på den europeiska marknaden.  

6.2 Materialflödet  
Utifrån observationer och intervjuer samt till viss del dokumentstudier har en kartläggning av 
materialflödet genomförts. Figur 10 beskriver ordningen av materialflödets processer. Vidare 
delkapitel kommer övergripligt behandla varje process.  

6.2.1 Hyvel / Fräs 
Första steget i materialflödet är bearbetning av det råmaterial vilket plockas direkt från det 
kundorderstyrda materiallagret. I denna process kapas det material i det fall den önskade 
längden inte redan är beställd. Vid vissa beställningar där ordern innefattar standardlängder, 
kapas materialet hos leverantören. Därefter går materialet igenom en fräsprocess vilket är en 
typ av skärande bearbetning. Fräsmomentet gör att trädetaljerna anpassas för att kunna 
monteras på ett korrekt sätt senare i flödet. De främsta riskmomenten i denna del av flödet är, 
enligt produktionschefen, träets förmåga att resa sig eller svälla vilket kan orsaka att träet 
spricker när det bearbetas av fräsen. Vidare beskrivs att den mänskliga faktorn i vissa fall kan 
orsaka oavsiktliga fel. Det kan tillexempel vara att kapningen sker i fel längder eller att 
fräsningen sker på fel ställe. Det nämns även att hanteringsskador kan förekomma.  

 

6.2.2 Impregnering 
När materialet har bearbetats i det första steget går det vidare till stationen för impregnering. I 
denna process tryckimpregneras träet med en vakuummetod kallat vakuumimpregnering. Det 
sker genom att torrt virke placeras i ett tryckkärl, kärlet stängs sedan igen och luften sugs ut ur 
både tryckkärlet och sedan även ur virket. Efter det tillsätts impregneringsvätskan vilken då tas 
upp på ett mer effektivt sätt av träet. 

6.2.3 Målning 
Efter att träet har gått igenom impregneringen ska det passera ytterligare en 
ytbehandlingsstation i form av målning. Vid målningen monteras en enklare hänganordning på 
träbiten där den ska hänga i genom hela processen. Denna hänganordning gör även att det 

Figur 10 - Beskrivning av materialflödet 
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skapas en spänning vilket gör att träet kan dra till sig färgen bättre, vilket bidrar till mindre 
slöseri av färg samt en jämnare målning. Efter att träbiten blivit målad går den genom en 
torkningsprocess där färgen härdar. Torkningen tar mellan 6–8 timmar och vid två olika 
stationer utförs kvalitetskontroll manuellt under denna tid. Enligt fabrikschefen anses denna 
process därför vara flödets flaskhals. 

6.2.4 Förmontering 
Denna process i materialflödet monterar ihop de tidigare enskilda komponenterna till en större 
del av slutprodukten. Bland annat sätts komponenter ihop till en båge, vilket senare kommer 
omslutas av en fönsterkarm. Det innebär att den slutgiltiga komponenten efter denna del av 
materialflödet blir en stor ingående komponent i nästa steg i produktionen. Arbetet i 
förmonteringen är en kombination av maskiner och manuellt arbete. Vissa av maskinerna är 
automatiserade. Dock krävs det någon form av manuell hantering för att få in träbitarna in i 
den automatiserade bearbetningsprocessen. Hanteringen av produkterna är i detta skede 
väldigt känslig då det lätt kan bli tryckskador på de målade trädetaljerna vilket leder till en 
omarbetningsprocess. 

6.2.5 Slutmontering 
Den sista stationen i flödet är slutmonteringen. Bågen kommer nu från förmonteringen 
ihopsatt till en komponent, här monteras en karm runt om hela bågen. Det monteras även dit 
handtag, tätningslist och glasruta. Monteringen i slutmonteringen är utformad som 
linjeproduktion. Det vill säga att varje montör utför en typ av aktivitet och skickar sedan vidare 
produkten till nästa. När alla komponenter satts samman emballeras det färdiga fönstret på en 
pall och skickas vidare till utlastning. 

6.3 Produktionsstrategi 
Fallföretaget tillverkar till största del enbart mot kundorder, det innebär att materialflödet är 
av dragande (pull) modell då inköp av material enbart uppstår när efterfrågan från kund finns. 
Fallföretaget använder därav inte av något färdigvarulager, utan material lagerhålls endast när 
det finns en order på en slutprodukt. Fabrikschefen beskriver att fönsterbranschen är väldigt 
säsongsbaserad samt beroende av bygg och bostadsbranschen vilken i sin tur är beroende av 
konjunkturer och ekonomi på samhällsnivå. Detta bidrar då till produktionsvolymerna 
varierar, vilket i sin tur kräver flexibilitet i antalet montörer beroende på säsong. Fallföretaget 
har valt att ta in personal från bemanningsföretag för att anpassa antalet personal och vara 
flexibla mot marknaden. Omsättningen på personal kan med andra ord anses vara relativ hög, 
vilket fabrikschefen anser ha både för- och nackdelar. Dock menar han att fördelarna väger 
högre för att de ska klara av marknadssvängningarna. En teamledare beskrev däremot att det 
finns svårigheter i att hinna lära upp bemanningspersonal tillräckligt och att den höga 
omsättningen på personal i många fall ökar riskerna för slarvfel.  

6.4 Informations- och kommunikationsflödet 
Utifrån intervjuer med fabrikschef samt teamledare har informationsflödet kartlagts till att 
främst utnyttjas genom dagliga styrningsmöten. Mötena är uppdelade i fyra olika nivåer, vilka 
visualiseras i figur 11. Syftet med ordningen är att hela organisationen ska informeras samt 
kunna var med och påverka. Mötena börjar tidigt på morgonen när första skiftet startar. De är 
standardiserade med ett antal punkter vilka ska bearbetas vid varje mötestillfälle. För att 
underlätta denna processen finns det vid varje avdelning en whiteboardtavla där resultaten fylls 
i vid förmarkerade rutor för att visualisera hur läget ser ut. Även gröna och röda färger används 
för att enkelt visualisera positiva eller negativa resultat. 
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Det första dagliga styrningsmötena är gruppmöten klockan 07:00 vid varje enskild 
monteringslina, där deltagare är operatörer vid respektive monteringssteg. Mötesledare är 
teamledare eller produktionsledare. Här får operatörerna reda på information angående 
föregående dag samt hur den kommande dagen ser ut. Operatörerna har vid detta möte 
möjlighet att engagera sig i produktionens utveckling och komma med förbättringsförslag eller 
liknande. Informationen från gruppmötet tas sedan med till nästa möte klockan 07:30, där 
teamledare från de olika större avdelningarna samlas, exempelvis slutmonteringen, och 
informerar varandra om dagsläget. Produktionsledare håller i dessa möten och tar med sig det 
som sagts till ett möte på produktionsnivå klockan 07:45. Produktionsmöten hålls i både P1 och 
P2 och leds av produktionschefen för vardera produktion. Förutom produktionsledare deltar 
även logistikansvarig och teknikchefen för vardera produktion, samt ett antal olika 
stödfunktioner. Innehållet vid produktionsmötet tar produktionscheferna med sig till det sista 
dagliga styrningsmötet, som sker på fabriksnivå klockan 08:15. Här samlas chefer från 
produktion, logistik, underhåll, HR samt kvalitet. Mötet leds av fabrikschefen och hålls 
gemensamt för både P1 och P2.  

 

Utifrån att observerat ett dagligt styrningsmöte på fabriksnivå konstaterades att problem 
försöker lösas nära orsaksfaktorn. Det behöver alltså inte inväntas godkännande från 
fabriksledningen för att lösa mindre problem. Är det däremot ett problem av större karaktär 
där beslut måste fattas görs det på högre nivå. Informationsflödet går alltså nerifrån och upp i 
företagets struktur, därefter förmedlas åtgärder eller annan nödvändig information ner i flödet 
igen. Detta informationsflöde fungerar enligt fabrikschefen bra, däremot upplevs 
kommunikationen mellan de olika avdelningarna något otydlig och beskyllande. Vid intervjuer 
med olika teamledare var det inte sällsynt att processer uppströms i flödet var skyldiga till 
upptäckta fel. Deras egna avdelning var det sällan mycket problem vid. Fabrikschefen beskriver 
vidare att företaget arbetar väldigt hårt med att få in ett tänk vad gäller ständiga förbättringar, 
de strävar därför efter att personalen vid varje avdelning ska generera mycket 
förbättringsförslag samt att de ska förstå värdet av hela flödet, inte bara deras egna station.  

6.5 Kvalitet 
Då företaget tillverkar fönster, samt verkar på en marknad där väder och temperatur förändras 
flera gånger per år, menar fabrikschefen att det sätts höga krav på kvalitén bland deras 
produkter. De ska tillexempel vara täta för att klara av kalla vintrar och regniga höstar, men 
samtidigt vara enkla att öppna för att kunna ventilera en varm sommardag. Förutom att 
fönsterna ska klara av väderskillnader bör de även vara av den kvalitet att de, i största möjliga 
utsträckning står emot brand och inbrott. Eftersom fönster även är en synlig del av att hus sätts 

Figur 11 - Tider för dagliga styrningsmöten 
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det även krav på dess design och hur långsiktigt de kan bibehålla sitt utseende. För att 
säkerställa att alla fönster uppfyller ovanstående krav synas varje detalj flera gånger om i dess 
flöde. Dock har det utifrån observationer och intervjuer visats sig att begreppet kvalité skiljer 
sig beroende på vilken process i flödet där studierna utförts. 

6.5.1 Kvalitetsbrister 
I början av flödet vid den skärande bearbetningen hyvling och fräsning ställs det, enligt 
teamledaren för stationen, höga krav på att träet är tillräckligt starkt. Vidare beskriver han att 
styrkan i träet bygger på att det ska ha rätt fuktighet samt att det inte har utsatts för någon typ 
av skada innan i det placeras i hyveln. Det kan uppstå resning i träet en tid efter att det utsatts 
för någon typ av hanteringsskada. Produktionschefen beskriver att detta beror på att trä är ett 
levande råmaterial vilket sväller, torkar eller spricker beroende på i vilken miljö det förvaras i. 
Bristande kvalitet i målningen kan bero på olika orsaker. Dock menar teamledaren för denna 
avdelning att hanteringsskador är en av de vanligaste orsakerna till att omarbete sker. Detta för 
att stötmärken på komponenterna blir betydligt synligare samt svårare att åtgärda när de är 
målade. Ytterligare ett vanligt förekommande kvalitetsproblem i denna del av flödet är att 
komponenterna blir ojämnt målade. Orsaken till detta är, enligt teamledaren, dels att färgen 
rinner neråt längs med träbitarna, men även på grund av olika längder på de komponenter som 
passerar genom målningen, vilket gör det svårt att anpassa maskinen till de olika längderna. De 
upptäckta problemen vid målningen vilka kräver omarbete innebär en försening till nästa 
station med minst 6–8 timmar. Vid tidpunkten då studien genomfördes var den procentuella 
siffran för omarbete enligt teamledaren ungefär 10%–12% av alla målade komponenter. 
Fabrikschefen menade dock att den siffran normalt låg på ca 5%–8%.  
 
Likt flödesbeskrivningen i figur 11 kommer förmonteringen efter måleriet. Enligt teamledaren 
vid denna bearbetningsstation är deras största problem väntan på det som omarbetas vid 
måleriet. Eftersom det i måleriet är relativt många komponenter där omarbete krävs blir arbetet 
i förmonteringen ofta försenat. Övriga vanligt förekommande skador på träkomponenterna är 
repor till följd av hanteringsskador. Även ojämn målning, där färglagret är tjockare på vissa 
ställen, är ett relativt vanligt problem vilka ofta upptäcks i förmonteringen när komponenterna 
ska passa tillsammans. En montör beskriver att de hanterar sådana typer av fel genom att 
skrapa bort den överflödiga färgen. Detta för att träbitarna ska passa enligt konstruktionen vid 
monteringen. Ytterligare ett problem med påverkan på kvalitén vid denna station är enligt både 
teamledaren och montörer graden av inhyrd personal. De beskriver båda att det finns 
svårigheter i att lära upp rätt kvalitetstänk för inhyrd personal under den korta tiden. 
 
I slutmonteringen är det inte längre hantering av enskilda komponenter, utan här hanteras ett 
helt fönster. Efter att ha intervjuat teamledare och produktionsledaren för slutmonteringen, 
anser de att de vanligaste felen i denna del av flödet är på grund av att brister inte upptäckts i 
förmonteringen. Teamledaren anser att de flesta upptäckta fel här borde kunna identifieras 
tidigare och leda till lägre kostnader, då han menar att omarbetsprocessen blir enklare ju 
tidigare i flödet felet uppstår. Vid slutmonteringen har det införts ett nytt kontrollsystem för att 
höja graden av kvalitet vid de utförda arbetet. Varje anställd ansvarar nu för att arbetet är 
genomfört på rätt sätt genom att godkänna med en personlig stämpel. Systemet har enligt 
teamledaren genererat gott resultat och det är en stor skillnad på kvalitén av de godkända 
produkterna när det går att spåra vilken montör vars stämpel sitter på pappret. De anställda 
vid slutmonteringen har i och med det nya systemet även fått utbildning i hur företagets syn på 
god kvalité bör vara.  
 
Vid intervjun med fabrikschefen poängterades det svårigheterna med att hålla en jämn hög 
kvalitet. Vidare menade han att anledningen till detta inte var en, utan flera orsakande faktorer. 
Han menar att organisationen i stort har satt upp gemensamma mål kring kvalitet. Dock höll 
han med både montören och teamledaren i förmonteringen att omsättningen på personal 
försvårar arbetet med att få alla att förstå konsekvenserna av bristande kvalitet. Fabrikschefen 
menade att de flesta kvalitetsfelen uppstår vid slutmonteringen, vilket produktionsledaren för 
den avdelningen svarar på genom att säga att det är i slutmonteringen de flesta felen upptäcks, 
men kan härledas till brister vid tidigare stationer. Det förklarades även att det är fler kritiska 
och mer detaljerade arbetsmoment i slutmonteringen, vilka ställer högre krav på personalen. 
Vidare menar produktionsledaren att slarv enklare uppstår här och det var därför den 
personliga kvalitetsstämpeln infördes för att få medarbetaren att känna ett ansvar över ett väl 
utfört arbete.  
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7 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri med 
teoretiskt ramverk. 

7.1 Frågeställning 1  
 

Vilka icke-värdeskapande aktiviteter kan identifieras i flödet? 
 

För att kunna svara på frågeställning 1 har en värdeflödesanalys genomförts enligt modellen 
inspirerad av Howell (2013), vilken visualiseras i figur 9 i det teoretiska ramverket. 
Värdeflödesanalysen ligger till grund för att kartlägga flödet, skapa en bild av nuläget samt 
identifiera de icke-väderskapande aktiviteterna. Då vissa steg i figur 9 redan var uppfyllda av 
fallföretaget har de senare sex stegen varit i fokus för att kartlägga flödet. Vid en 
värdeflödesanalys är det viktigt att kunna skilja på värdeskapande och icke-värdeskapande 
aktiviteter, då det i vissa fall kan vara svårt att hålla dem isär. Naylor et al. (1999) beskriver 
tillexempel att kostnader är en värdeskapande aktivitet om den används på rätt sätt. Det vill 
säga att kostnader kan bidrar till ett ökat totalvärde för kunden, så länge kunden är villig att 
betala för produkten. Om kostnaderna istället väger över på andra sidan, det vill säga blir högre 
än vad kunden är villig att betala för, kan de enligt modellen 7+1 slöserier klassificeras likt en 
icke värdeskapande aktivitet i form av överarbete (Hines & Rich, 1997; Petersson, et al., 2015). 
Enligt Melton (2005) är en icke-värdeskapande aktivitet en aktivitet som tar onödig tid och 
bidrar till ökade kostnader utan att det har skapats något värde för kunden. I 
problembeskrivningen beskriver Petersson et al. (2015) att det inte existerar flöden där 
förbättringar ej är nödvändiga. Flödet studien har avsett att analysera är inget undantag. 
Utifrån värdeflödesanalysen har ett antal olika icke-värdeskapande aktiviteter identifierats. I 
tabell 4, inspirerad av Hines och Rich (1997) samt Petersson et al. (2015), beskrivs de 7+1 olika 
slöserierna, vilka är överproduktion, väntan, transport, överarbete, lager, rörelse, 
produktions av defekta produkter samt outnyttjad kompetens.  
 
Utifrån de genomförda intervjuerna har det framkommit att omarbete är en vanlig 
förekommande aktivitet vid flera av materialflödets processer. Enligt tabell 4 kan omarbete ses 
som en direkt följd av slöseriet produktion av defekta produkter. Utifrån värdeflödesanalysen 
kan det konstateras att störst påverkan har omarbetet i måleriet, där ungefär 10-12% av alla 
komponenter ej klarar kvalitetskontrollen och behöver därför omarbetas. Omarbetet vid 
måleriet berodde till största del på tekniska problem Det vill säga lackeringsmaskinens förmåga 
att klara av kvalitetskontrollen. Vid de andra stationerna berodde omarbeten istället till största 
del på hanteringsskador i form av tryck- och slagmärken.  
 
I intervjuer med de olika teamledarna beskrevs flera intressanta aktiviteter vilka kan kopplas 
som följd på grund av produktion av defekta produkter. Teamledaren för förmonteringen 
beskriver tillexempel att en tydlig påföljd till omarbetet i måleriet är att förmonteringen 
behöver vänta på rätt material från måleriet. Väntan beskriver Hines och Rich (1997) och 
Petersson et al. (2015) i tabell 4 som ett slöseri och kan därigenom klassificeras likt en icke-
värdeskapande aktivitet. Väntan kunde även förekomma vid andra stationer i flödet vid 
tillfällen då komponenterna ej klarade kvalitetskontrollen från tidigare process. 
Produktionsledaren för slutmonteringen beskrev att många fel på produkterna identifieras vid 
den sista bearbetningsstationen och menade att om felen identifieras tidigare hade det varit 
enklare att transportera produkten tillbaka till processen där omarbetet ska ske. Enligt teorin 
kring 7+1 slöserier kan interna transporter kopplas till en icke-värdeskapande aktivitet och 
därmed bidra till svaret på frågeställning 1. Tillsammans orsakar de hittills identifierade icke-
värdeskapande aktiviteter en betydligt mer kostsam produktionsprocess för företaget. Dessa 
tillsammans kan klassificeras som ett överarbete i forma av att behöva utföra övriga kostsamma 
aktiviteter utan att kunden betalar för dem. Då överarbete ingår i tabell 4 och modellen för 7+1 
slöserier kommer även den räknas som en identifierad icke-värdeskapande aktivitet.   
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Sammanfattningsvis beskriver figur 12 några av de icke-värdeskapande aktiviteterna vilka har 
identifierats utifrån värdeflödesanalysen och motiverats med teorier kring 7+1 slöserier.  
 

7.2 Frågeställning 2  
 
Vad finns det för argument till att åtgärda de upptäckta icke-värdeskapande aktiviteterna? 

 
De identifierade icke-värdeskapande aktiviteter vilka beskrivits i frågeställning 1 har visat sig 
ha vissa kopplingar till varandra. Att olika slöserier kan ha olika prioriteringar beror på ett antal 
olika faktorer. Inte minst är företagets ekonomiska sits en viktig del att ta hänsyn till. 
Tillexempel om det finns tillräckligt med finansiella medel och resurser för att hantera 
slöserierna. Företagets strategiska mål kan också vara en faktor som sätter riktning i frågan om 
vilka slöserier som sätter störst hinder för att uppnå till dem. För att skapa ett flöde som 
obehindrat kan fortgå, och där igenom uppfylla det tredje steget i figur 7 enligt Womack och 
Jones (1996) bör man därför förstå hur de icke-värdeskapande aktiviteterna hänger ihop. 
Utifrån frågeställning 1 kan det konstateras att omarbete har upptäckts i flera olika delar av 
fallföretagets flöde samt att omarbetet orsakar ett antal ytterligare icke-värdeskapande 
aktiviteter. Thürer et al. (2017) beskriver att icke-värdeskapande aktiviteter kan vara av den 
typen att både direkt och indirekt påverkar flödets beståndsdelar. De beskriver vidare att ett 
lyckat elimineringsarbete av slöserier bör omfattas av hela flödet. Då omarbete skapar icke-
värdeskapande aktiviteter, både direkt och indirekt, tycks det finnas anledning till att hantera 
problemet. Kolanjiappan (2015) menar att det är vid grundorsaken åtgärden bör ske för att 
förhindra ytterligare liknande fel. Är det i kvalitetshanteringen många av orsakerna till 
omarbete inträffar borde det således vara i det segmentet åtgärderna genomförs. Att hantera 
en icke-värdeskapande aktivitet vilken har uppstått på grund av ett annat fel menar 
Kolanjiappan (2015) endast löser problemet på kort sikt. Om grundorsaken finns kvar kommer 
felet att återkomma. I detta fallet går det att jämföra med de identifierade icke-värdeskapande 
aktiviteterna väntan, transport och överarbete. Eftersom dessa tre tillkommer på grund av 
omarbete bör det, utifrån vad Kolanjiappan (2015) menar, vara vid orsaken till omarbete 
åtgärderna ska vidtas.  
 
Eftersom omarbetet sker på grund av att komponenterna på något sätt är defekta, kan det 
jämföras med en kvalitetsbrist. Det vill säga att produkten når inte upp till de krav som satts för 
att gå vidare i produktionen. Vad som orsakar att rätt kvalitet ej nås kan dels bero på tekniska 
problem, vilket teamledaren i måleriet beskrev genom att färglagret på träkomponenten kunde 
bli ojämnt. Dock kunde kvalitetsfel även bero på den mänskliga faktorn. Teamledarna för de 
flesta avdelningarna beskrev hur tryck- och hanteringsskador kunde ligga till grund för 
omarbete. Det nämndes även att den höga omsättningen av personal kunde vara orsak till att 
medvetenheten kring kvalitetshantering inte finns i den utsträckning som krävs för att kunna 
eliminera hanteringsskadorna. Enligt Calvo-Mora et al. (2014) bör företaget ha en gemensam 
syn på kvalitet och bygga upp en kultur som eftersträvar samma mål. Även Jones et al. (1999) 
menar att en gemensam företagskultur är grunden för ett lyckat förbättringsarbete. Svårigheter 

Figur 12 - Identifierade icke-värdeskapande aktiviteter 
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att skapa en gemensam kultur blir tydligt när personalomsättningen är hög och stora delar av 
personalen jobbar i företaget under en tillfällig period. Naylor et al. (1999) menar, enligt figur 
8, att kvalitet kan användas för att öka värdet för kunden bland annat genom att möta kundkrav, 
minimera varians samt eliminera slöserier. I slutmonteringen beskrev teamledaren att de 
implementerat ett system med personlig stämpel för att kunna spåra bristfälligt utförda 
arbeten. Enligt honom har det gett ett positivt utfall och minskat de tidigare vanliga felen. 
Vidare beskrev han att personalen vid slutmonteringen fått utbildning inom kvalitet. Då detta 
bidragit till ett lyckat resultat skapas ett motiv till att försöka skapa ett större medvetande kring 
kvalitet i resterande del av flödet. Att kvalitetsbrister kan bidra till flera olika slöserier samt, 
förutom att endast påverka en enskild bearbetningsstation, påverka flera delar av flödet styrker 
anledningarna till att bearbeta den typen av brist. I och med att det har visat sig utifrån 
intervjuer med bland annat teamledare och fabrikschef att det i flera fall främst är i 
kvalitetshanteringen samt kontroller bristerna sitter, finns det ett organisationsmässigt motiv 
till att bearbeta bristen. 
 
Sammanfattningsvis har icke-värdeskapande aktiviteter orsakade av produktion av defekta 
produkter identifierats i flödet. Defekta produkter påverkar flödet genom att väntan på material 
uppstår. Vidare tillkommer interna transporter mellan de processer där omarbete krävs. 
Transporter samt överarbete identifierades i flödets senare del då det var kring dessa 
processerna fel var tydligare att se. Flera av de identifierade bristerna kan kopplas till en 
gemensam orsaksfaktor. Då Kolanjiappan (2015) menar att ett fel bör hanteras vid 
grundorsaken skapas det således argument till att analysera varför produktion av defekta 
produkter uppstår. Tabell 5 visar fördelningen av aktiviteterna samt hur vissa av dem 
återkommer vid flera olika processer.  

  

7.3 Frågeställning 3  
 

Hur kan de icke-värdeskapande aktiviteterna åtgärdas för att höja effektiviteten? 
 

Utifrån frågeställning 1 och 2 kan det konstateras att kvalitetsbrister är den icke-värdeskapande 
aktiviteten som fallföretaget i första hand bör fokusera på, då den ligger till grund för ett antal 
flera icke-värdeskapande aktiviteter. Utifrån genomförda intervjuer har det visat sig att 
medvetenheten kring kvalitet skiljer sig inom produktionen. Calvo-Mora et al. (2014) menar att 
det är viktigt att det finns en samsyn och gemensamma mål för att säkerställa bra 
kvalitetshantering. För att nå en gemensam syn är det enligt Naylor et al. (1999) viktigt att veta 
vad kunden värdesätter, för att utveckla arbetet vid de aktiviteterna som skapar värde. Det 
gäller inte bara för ledningen, utan även för resterande medarbetare. På grund av hög 
omsättning av personal kan svårigheter uppstå med att skapa en kultur med samsyn av vad hög 
kvalitet innebär. Dock är det ändå här företaget bör lägga mycket fokus. Om de klarar av att 
skapa en kultur bland den fastanställda personalen som genomsyras av hög kvalitet, blir det 
enklare för ny personal att komma in i samma tankesätt.  
 
För att skapa en gemensam syn på kvalitet krävs det enligt Das et al. (2011) att man på 
ledningsnivå använder TQM som ett verktyg för att skapa ett gemensamt tankesätt och värde 
för intressenter. Dock menar Dahlgaard et al. (1998) att det är hos medarbetarna fokus bör ligga 
för att lyckas med ett arbete inom TQM. Fabrikschefen uttrycker att organisationsledningen 
har koll på deras kvalitetskrav och att de har en gemensam syn på deras mål, men att det bland 
medarbetarna kunde ske ett mer utvecklat arbete med att lära upp vad kvalitetsbrister orsakar 
för följdeffekter. Utifrån vad Sinha et al. (2016) konstaterat bör det finnas ett samspel mellan 
ledning och medarbetare. De menar att ledningen ska engagera sig i medarbetrnas arbete och 

Tabell 5 - Lokalisering av icke-värdeskapande aktiviteter 
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stötta dem samt uderlätta derasarbetsuppgifter. Vidare bör medarbetarna i sin tur engagera sig 
i att utvkeckla arbetet och komma med förbättringsförslag. Lyckas man uppnå engagemang 
från båda dessa håll menar Sinha et al. (2016) att organisationens kompetens används i större 
utsträckning. Vidare nämner deras studie att kvalitet är enklare att hantera om de 
kringliggande resurserna stöttar huvudprocessen. Det vill säga att aktiviteter runtomkring 
hjälper till istället för att försvåra. Då fallföretaget använder inhyrd personal i produktionen 
kan dessa kring liggande faktorer vara viktiga för att underlätta upplärning av personalen. 
Exempelvis skulle ett arbete med 5S kunna vara av bidragande faktor. Gomes et al. (2013) 
menar att standardisering kan bidra till att enklare utföra arbetet och därmed förbättrad 
kvalitet. Petersson et al. (2015) anser i sin tur att ett arbete med 5S kan leda till högre 
produktivitet och bidra till eliminering av slöserier. Arbetsverktyget är i sin tur enligt Lyons et 
al. (2011) flexibelt, vilket gör det användbart i flera verksamheter och därav aktuellt i studiens 
fall. Petersson et al. (2015) menar även på att bristande kvalité kan upptäckas tidigare i flödet 
om en standardisering implementerats på ett bra sätt. Det skulle vara bidragande i 
produktionen då det vid flera tillfällen upplevdes att felen upptäckts för sent. Det kräver dock 
samsyn på vad de olika standarderna innebär vilket Calvo-Mora et al. (2014) påstår är 
nödvändigt för att detta ska vara ett gynnsamt arbetsverktyg. Om kulturen på företaget skapar 
ett gemensamt tankesätt och mål kring kvalitet, samt att processer är standardiserade för att 
underlätta och förhindra att brister och slöserier uppstår, skapas det enligt Chen et al. (2008) 
goda möjligheter för ett arbete med Kaizen och ständiga förbättringar. Att skapa möjligheter 
för ett arbete med Kaizen bidrar till att uppnå det femte och sista steget i figur 7, vilket innebär 
att efterstäva perfektion och tillämpa ständiga förbättringar (Womack & Jones, 1996). 
Företaget använder idag personalen i flera fall för att samla in förslag på förbättringar. Enligt 
en operatör uppskattas detta mycket, då det känns som att vem som helst kan vara med och 
påverka och utveckla företaget. Skulle de dessutom ha än mer kunskap kring kvalitet ökar det 
förbättringspotentialen.  
 
Sammanfattningsvis kan de identifierade kvalitetsbristerna hanteras genom att implementera 
en kultur genom TQM, där en gemensam syn på kvalitet genomsyrar hela verksamheten. För 
att uppnå bästa resultat bör hela flödet arbeta med TQM. Vidare kan standardiserade arbetssätt 
underlätta implementeringen av TQM. 5S kan användas vid enskilda processer för att förenkla 
arbetet samt minska risken för att fel uppstår. Om TQM och 5S används tillsammans bidrar 
dessa till ett mer utvecklat arbete med ständiga förbättringar.  
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8 Slutsats 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

8.1 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att utifrån en värdeflödesanalys identifiera icke-värdeskapande aktiviteter 
och bidra med åtgärdsförslag. För att utvärdera hur vida syftet har besvarats granskas varje 
frågeställning var för sig. Första steget i studien innebar att ta fram information kring nuläget, 
detta arbete gjordes genom en nulägesanalys där en kartläggning av flödet genomfördes. 
Utifrån denna kartläggning kunde sedan slöserier identifieras och potentiella förslag till 
åtgärder kunde sedan diskuteras. 

8.1.1 Frågeställning 1 
Eftersom en nulägesanalys genomförts har en bred bild av flödet skapats samtidigt som 
specifika delar av flödet kunde pekas ut som mer aktuella att göra en vidare analys i. De olika 
icke-värdeskapande aktiviteter vilka har identifierats är produktion av defekta produkter, 
väntan, transport samt omarbete. De senare tre aktiviteterna har konstaterats uppkomma på 
grund av produktion av defekta produkter. Med största sannolikhet finns det ännu fler slöserier 
som inte identifierats under denna studie. Då författarna anser att de identifierade slöserierna 
täcker stor del av företagets flöde valdes det att lägga allt fokus just där. Detta bidrar till att 
skapa en helhetsbild och förståelse över de slöserier som finns. Författarna anser det bättre att 
göra färdigt arbetet inom ett specifikt område innan man går vidare till nästa. Då endast den 
traditionella metoden för värdeflödesanalys använts kan det diskuteras hur vida studiens 
resultat hade påverkats om den metod med RFID eller liknade teknik använts. Dock 
avgränsades möjligheterna för studien till att endast använda den valda metoden och 
författarna lämnar därför vidare studien till fallföretaget med möjlighet att fortsätta 
identifieringen av icke-värdeskapande aktiviteter.  

8.1.2 Frågeställning 2 
Då flera teorier styrker att det är vid grundorsaken ett slöseri eller icke-värdeskapande aktivitet 
bör hanteras, har studien inriktats mot att hitta kopplingar mellan de icke-värdeskapande 
aktiviteterna och deras uppkomster. De argument som talat för att hantera kvalitetsproblem 
har varit att kvalitetshantering har identifierats till en bidragande faktor för de andra 
identifierade icke-värdeskapande aktiviteterna. Kvalitetsbrister kunde även identifieras vid en 
större del av flödet och påverkar således flera olika processer. Därav styrks argumenten även 
för att kvalitetsbrister är intressanta att studera. Argument och motivering till att hantera ett 
slöseri har beskrivits bero på flera olika faktorer. Exempelvis ekonomi och strategiska mål. I 
studiens fall har argumentet för att identifiera grundorsaken varit i fokus och därav finns risk 
att andra icke-värdeskapande aktiviteter av liknande prioritering missats att undersökts. Dock 
anser författarna att en identifierad grundorsak ändå är av värde att studera för att långsiktigt 
bidra till eliminering av slöserier.  

8.1.3 Frågeställning 3 
För att lyckas hantera kvalitetsbrister krävs det enligt Calvo-Mora et al. (2014) en gemensam 
syn på vad god kvalitet är. Studiens tredje frågeställning har därmed resulterat i en åtgärd där 
företag utifrån TQM kan implementera samsyn och tillsammans skapa en kultur där god 
kvalitet eftersträvas. Vidare har det konstaterats att standardiseringsverktyg som 5S 
tillsammans med TQM kan bidra till att enklare upptäcka kvalitetsfel, samt öka möjligheterna 
att implementera Kaizen och arbeta med ständiga förbättringar.  
 
Frågeställningen är formulerad för att komma med förslag på åtgärder och ska inte genomföra 
några konkreta förbättringar. De förslag vilka studien tagit fram handlar om hur rätt kultur 
tillsammans med ett standardiserat arbete kan underlätta arbetet kring ständiga förbättringar. 
Till skillnad från en mindre förändring kan ett arbete där medarbetarkulturen ska förändras bli 
mer omfattande då detta kommer påverka medarbetarna på ett sätt vilket är mer personligt. 
För att genomföra ett sådant arbete krävs det resurser, skulle dessa saknas finns det en risk att 
studiens resultat inte kommer kunna användas på det tilltänkta sättet. 
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8.2 Teoretiskt bidrag 
Studien har bidragit till mer kunskap kring hur viktigt det är att personalen har god kunskap 
om den förväntade kvalitén samt de aktiviteter som genomförs för att skapa värde för kunden 
och den egna organisationen. Studien bidrar även med att belysa hur bristande kvalité i form 
av produktion av defekta produkter kan orsaka en kedjereaktion som leder till fler slöserier. 
Eftersom arbete med ständiga förbättringar är ett konstant arbete, då ett flöde aldrig kan bli 
perfekt, har studien bidragit till att utveckla synen och teorier inom området. 

8.3 Empiriskt bidrag 
Utifrån den nulägesanalys som genomförts skapades en bred bild av flödets uppbyggnad och 
struktur. Utifrån denna kunskap kunde arbetet fördjupas inom vissa specifika delar i flödet då 
dessa ansågs mer aktuella att genomföra en vidare analys i. Arbetet resulterade i att flera i att 
flera slöserier av olika karaktär och påverkan kunde identifieras. Däremot kopplades flera av 
slöserierna till bristande kvalité vilket blev den röda tråden i detta arbete. Det mest konkreta 
slöseriet kopplat till bristande kvalité har varit produktion av defekta produkter vilket vidare 
leder till en rad olika indirekta slöserier. Under de intervjuer och observationer som genomförts 
upptäcktes att det i flödet är en stor variation av just produktion av defekta produkter. I flödets 
början var detta problem inte alls lika stort som i slutet av flödet, vilket enligt de genomförda 
intervjuerna bidrar till att det blir mer kostsamt när de väl upptäcks. En anledning till att det 
inte upptäcks tidigare skulle kunna bero på att fallföretaget inte jobbar särskilt mycket med 
standarder, vilket Petersson et al. (2015) hävdar att arbetsverktyget 5S kan hjälpa till att 
åtgärda.  
 
Fallföretaget verkar i en bransch vilken styrs av säsong men påverkas också av byggbranschen. 
Detta bidrar till en stor variation i hur mycket arbetskraft de behöver under året. Fallföretagets 
lösning på problemet är som nämnts ovan att de hyr in personal via bemanningsföretag. 

8.4 Metoddiskussion/kvalitetsbedömning 
Studien genomfördes som en fallstudie där den empiriska insamlingen skedde på ett fallföretag 
vilket är marknadsledande inom sin expertis. För att öka studiens trovärdighet hade 
jämförelser med ett annat liknande företag kunnat genomföras, dock krävdes det att studien 
skulle avgränsas någon stans vilket inte gjorde detta möjligt. Validiteten i studien anses vara 
hög då intervjufrågorna strävar efter att svara på studiens syfte för att minimera att det uppstår 
systematiska fel. Metoderna som användes för att samla in den empiri som ansågs nödvändig 
var litteraturstudie, observation, intervju och dokumentstudier. Ansatserna som användes i 
studien ansågs vara induktiv med inslag från vissa delar i den kvantitativa ansatsen. Däremot 
kan reliabiliteten i studien ifrågasättas en aning då det inte är säkert att studien hade riktats 
mot kvalité om den skulle genomföras igen. Under den empiriska insamlingen hade fler 
intervjuer kunnat genomföras för att få fler synvinklar. Dock valde författarna att fokusera 
arbetet där de ansåg att de största problemen i flödet fanns. Författarna anser även att den 
empiriska insamlingen är tillräckligt omfattande för att kunna dra slutsatser kopplade till 
studien.  

8.5 Vidare forskning 
Vidare forskning inom området skulle kunna rikta in sig mot att studera hur man rent tekniskt 
och psykologiskt arbetar för att genomföra kvalitetsförbättringar på företag av liknande storlek. 
Där fokus skulle kunna ligga på vilka hinder som kan uppstå, hur de anställda reagerar på detta 
förändringsarbete samt hur man ska arbeta för att undvika dessa problem. Studien har öppnat 
upp möjligheter för vidare forskning hur vida icke-värdeskapande aktiviteter påverkar 
varandra. Samtidigt är ständiga förbättringar ett kontinuerligt arbete, vilket gör att området 
vidare bör studeras och uppdateras. 
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