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Abstract 

The background to the study is the increasing demand for customized products, which has led 

to more customer-driven companies being established to meet customers' needs. However, the 

requirements are the same for these companies as for non-customer driven companies, namely 

to reduce lead times, production costs and increase quality in order to thus become more 

competitive and profitable in the market. The purpose of the study was to investigate how value 

stream mapping (VSM), which is initially a tool adapted for linear production, can be applied 

within a customer order-driven company characterized by high variation and low volume 

(HVLV). The aim is also to identify problem areas and develop suggestions for improvement. 

In order to answer the purpose of the study, a literature study was carried out in parallel with a 

case study at a manufacturing company that produces customized concrete products. Relevant 

literature was collected in order to be able to carry out a mapping of the production process with 

the help of the VSM tool. Interviews and observations made up the empirical material. Together, 

the theory and the collected material have formed the basis for answering the study's purpose 

and questions. 

Through the current VSM map together with production design, it was found that the case 

company has a complex material flow consisting of long transport routes, many intersecting 

material flows, many intermediate warehouses and where waste could be identified. This then 

constituted the development of improvement proposals and how the case company can make 

operations more efficient. The main conclusion of this study is that VSM can be adapted to 

operations with other production characteristics. The aspects that have proven to be significant 

when implementing VSM at companies, within the aforementioned context, is that the focus 

should be on mapping the physical flow of material and information and not treating time 

variables. In addition to the use of process maps that show the location of the processes inside 

the factory premises, which results in the practitioner being able to see intersecting material 

paths in the production process. Finally, the study reported other aspects that proved 

significant, namely the mapping of the professional worker's role in the flow, which theory 

around VSM does not deal with. 
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Sammanfattning 
Bakgrunden till studien är den ökande efterfrågan på kundanpassade 
produkter, vilket har lett till att fler kundorderdrivna företag har 
etablerats för att möta kundernas behov. Dock är kraven desamma för 
dessa företag som för icke-kundorderdrivna företag, nämligen att 
reducera ledtider, produktionskostnader samt öka kvaliteten för att 
således blir mer konkurrenskraftiga och lönsamma på marknaden. Syftet 
med studien var att undersöka hur värdeflödesanalys/value stream 
mapping (VSM), som initialt är ett verktyg som är anpassad för linjär 
produktion, kan appliceras inom ett kundorderdrivet företag som 
karaktäriseras av hög variation och låg volym (HVLV). Syftet är också att 
identifiera problemområden och ta fram förbättringsförslag. 
 
För att besvara studiens syfte utfördes en litteraturstudie parallellt med 
en fallstudie ute på ett tillverkande företag som producerar 
kundorderanpassade betongprodukter. Relevant litteratur samlades in 
för att med hjälp av verktyget VSM kunna utföra en kartläggning över 
produktionsprocessen. Intervjuer och observationer utgjorde det 
empiriska materialet. Tillsammans har teorin och det insamlade 
materialet legat till grund för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. 
 
Genom det nuvarande VSM kartan tillsammans med 
produktionsutformning konstaterades att fallföretaget har ett komplext 
materialflöde som består av långa transportvägar, många korsande 
materialflöde, många mellanlager och där slöseri kunde identifieras. 
Detta sedan utgjorde framtagning av förbättringsförslag och hur 
fallföretaget kan effektivisera verksamheten. Den huvudsakliga 
slutsatsen inom denna studie är att VSM kan anpassas till verksamhet 
med andra produktionskaraktär. De aspekter som visat sig vara 
betydande vid implementering av VSM vid företag, inom den 
ovannämnda kontexten, är fokuset ska ligga på att kartlägga det fysiska 
flödet av material och information samt inte behandla 
tidsvariabler.  Utöver det användandet av processkartor som visar 
processernas placering inuti fabrikslokalen vilket resulterar i att 
utövaren kan se korsande materialvägar i produktionsprocessen. 
Slutligen redovisade studien övriga aspekter som visat sig betydande är 
kartläggningen av yrkesarbetarens roll i flödet som teori kring VSM inte 
behandlar.  
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Förkortningar och begreppsförklaringar 
 
 

TPS: Toyota Production System, Toyotas tillverkningsmetod som 
avser att effektivisera flöden genom att eliminera slöseri och 
fullt ut utnyttja personalens kompetens i arbetet, vilket 
minskar produktionskostnaderna på ett konkurrenskraftigt 
sätt. 
 

VSM: Value Stream Mapping/Värdeflödesanalys, är ett verktyg 
inom Lean. Syftet med verktyget att kartlägga material-och 
informationsflöden för att identifiera slöseri och eliminera 
det. 
 

IVSM: Improved Value Stream Mapping (Förbättrad 
Värdeflödesanalys), en utvecklad modell av VSM. Modellen 
syftar till att hantera ett flertal olika flöden som sammanfaller 
med varandra. 
 

HVLV: Hög Variation och Låg Volym; förkortningen beskriver att 
företaget karaktäriseras av produktion med hög variation i 
låg volym. 
 

LVHV: 
 
 
 
Korsande  
materialväg:      
 

Låg Variation och Hög Volym; förkortningen beskriver att 
företaget karaktäriseras av produktion med låg variation i 
hög volym. 
 
Förflyttningar i lokalen under produktionen som vid något 
tillfälle korsar varandra. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Idag finns det en stor outnyttjad potential i alla verksamheter (Sörqvist 
& Bergendahl, 2021).  Sörqvist & Bergendahl (2021) anser att stora 
resurser läggs på saker som inte genererar värde för verksamhetens 
avnämare.  Författarna tillägger att mycket tid och pengar går åt som en 
följd av brister, fel, onödigt arbete, förseningar, missnöjda kunder, 
onödig byråkrati, dåliga arbetsmetoder, etc. I detta sammanhang 
används begreppet kvalitetsbristkostnader. Sörqvist & Bergendahl 
(2021) belyser att forskning och studier har ofta kunnat påvisa 
kvalitetsbristkostnader av storleksordningen 20 - 40 % av företagets 
omsättning eller totala kostnadsmassa. 
  
Historiskt sett har många företag inom olika verksamheter eftersträvat 
att uppnå effektivare flöden. Därför tillämpar många företag fler och fler 
metoder för att effektivisera flöden och öka produktiviteten för att skapa 
högre värde för kunderna. Womack & Jones (2003) förklarar att 
flödesperspektivet utvecklades först inom fordonsindustrin av Henry 
Ford, vars syfte var att uppnå en högre konkurrenskraft. Detta 
perspektiv anpassades för stora tillverkningsvolymer där varje tillverkad 
bil som producerades innehöll identiska komponenter och de maskiner 
som behövdes för att producera bilen placerades på en linje efter 
varandra.  Denna produktionsteknik kallades för massproduktion, 
lanserades efter första världskriget och var väl vedertagen fram tills 
andra världskriget. Metoden syftar till att producera så mycket som 
möjligt inom en önskad tidsram och utan några produktförändringar 
(Womack & Jones, 2003).   
 
I slutet av 70-talet inrättade det amerikanska universitet Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) ett forskningsprogram, där målet var att 
fördjupa sig inom bilindustrin och särskilt de framgångsrika japanska 
bilföretagen. Forskarna presenterade en omfattande studie av 
bilindustrin där bland ett nytt begrepp presenterades, nämligen Lean 
(Womack et al., 1990). Lean bygger till stor del på principerna i Toyotas 
produktionsmetod, dvs, Toyota Production System (TPS). Metoden 
används för att effektivisera flöden genom att eliminera slöseri och fullt 
ut utnyttja medarbetarnas kompetens i arbetet, vilket minskar 
produktionskostnaderna på ett konkurrenskraftigt sätt (Womack et al., 
1990). Womack & Jones, (2003) tolkar Lean som en metod för att 
producera mer med mindre resurser såsom: tid, utrustning, utrymme, 
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arbetskraft och finansiella medel. Författarna menar också att om 
företaget fortsätter att söka förbättringar inom dessa områden, kommer 
det att möta kundernas faktiska behov i större utsträckning (Womack & 
Jones, 2003).  
 
Value Stream Mapping (VSM) är ett verktyg som används inom Lean för 
att kartlägga material- och informationsflöden i syfte att synliggöra 
slöseri genom att göra bedömningar kring vilka aktivtiter som är 
värdeskapande respektive icke-värdeskapande (Rother & Shook, 2009).  
Med hjälp av verktyget får företaget en övergripande uppfattning över 
sin produktion, vilket leder till en effektiv verksamhet. Rother & Shook 
(2009) anser att verktyget VSM är unikt och mycket effektivt pga att den 
visar kopplingen mellan informations- och materialflödet. Dinesh & 
Vaibhav (2007) beskriver att VSM är enbart anpassat för verksamheter 
som kännetecknas av linjära produktionsflöden, det vill säga av en 
process med låg grad av produktvariation i höga kvantiteter.   
 
Slöseri inom byggindustrin utgör 30–35% av produktionskostnaden, 
vilket lett till att det blivit allt vanligare under de senaste åren att företag 
inom byggsektorn använder sig av Lean-filosofin för att försöka att 
förbättra sin verksamhet, både prefabricerings-företag och andra mer 
traditionella byggföretag (Josephson & Saukkoriipi, 2009). 
Prefabricerade betongelement förenklar byggprocessen och bidrar till 
ökad hållbarhet. Från ekonomisk synpunkt förkortas byggtiden, 
byggnaderna kan snabbt tas i bruk eftersom de prefabricerade 
modulerna monteras snabbt på byggplatsen och byggnaden är sedan 
redo att kompletteras med VVS, ventilation, inredning och el. 
Byggnaden blir i princip underhållsfri under många år på grund av 
betongens långa livslängd. Utifrån miljösynpunkt är materialspillet 
mindre från byggplatsproduktionen med en prefabricerad 
betongbyggnad än vid traditionella byggmetoder. Dessutom, i stort sett 
används allt material, vilket resulterar i färre transporter och 
energianvändningen minskar genom betongens förmåga att lagra värme 
i fastigheten (Svensk Betong, u.å.).   
   

1.2 Identifierad forskningsmöjlighet  
Golinska et al. (2011) förklarar att implementering av Lean och VSM 
startade inom bilindustrin, det gör att det finns mycket studier och 
forskning om VSM inom bilindustrin vilken karaktäriseras av linjära 
produktionsflöden. Bhamu & Sangwan (2014) belyser att alltmer 
industrier inom exempelvis möbelindustri, elektronik, textiler och 
konstruktion, implementerat Lean och VSM.  
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Flera forskningsstudier visar att verktyget VSM är framgångsrikt och 
effektivt att applicera inom olika typer av verksamheter för att eliminera 
slöseri och erhålla konkurrenskraft. Exempelvis Jiménez et al. (2012) 
testade att implementera VSM hos vinproducenter, Jeyaraj et al. (2013) 
applicerade verktyget inom piedestal-tillverkning och Keskin & 
Kayakutlu (2012) implementerade VSM inom industriell 
energieffektivitet. Samtliga författare har inte redovisat 
produktionsflödenas karaktär men beskrivit att VSM är ett 
framgångsrikt verktyg för att eliminera slöseri.  
Petersson et al. (2009) förklarar att kundkraven blir alltmer komplexa på 
grund av den försvårande konkurrenssituationen. Därför tillämpar fler 
verksamheter en kundorderdriven strategi för att anpassa sig till 
förändring och inte blir utkonkurrerade. Slomp et al. (2009) förklarar att 
kundorderdriven strategi karaktäriseras av en produkt som styrs mot 
bestämda kundordersspecifikationer och tillverkningen börjar mot en 
verklig kundorder, dvs, efter att beställningen har tagits emot börjar 
tillverkningen av produkten. Författarna menar vidare att tillämpning av 
denna strategi skapar möjligheter för att tillverka stora variationer av 
produkter i låga kvantiteter. Slomp et al. (2009) tillägger att verksamheter 
som karaktäriseras av kundorderdriven produktion konkurrerar genom 
att reducera produktionskostnaderna, förkorta ner ledtiderna och 
förbättra kvaliteten för att skapa konkurrenskraft inför ökad 
globalisering. Jina et al. (1997) förklarar att det har blivit alltmer 
tilltalande för företag som karaktäriseras av en produktion som sker av 
HVLV, använda sig av Lean-principer för att skapa en effektivare 
produktion, minska slöseri och bli mer lönsamma och 
konkurrenskraftiga. Lander & Liker (2007) hävdar att verksamheter som 
implementerat Lean i samband med en kundorderdriven strategi kan 
mötas av problem. Dessa problem beror enligt författarna på att TPS 
oftast betraktas som ett specifikt och standardiserat arbetssätt med olika 
verktyg som används för att eliminera slöseri, där verktygen initialt inte 
är anpassade till vilken produktionsmiljö som helst (Lander & Liker, 
2007). Lander & Liker (2007) menar att om man vill implementera VSM 
till nya miljöer på ett effektivt sätt behöver man grundligt förstå TPS, hur 
VSM fungerar och syftet med verktyget.  
 
Bragila et al. (2009) belyser brister inom VSM. Författarna menar att 
verktyget inte är anpassat för företag som karaktäriseras av HVLV eller 
vid komplexa värdeflöden som sammanfaller med varandra samt vid 
icke linjära produktionsflöden. Till följd av det utvecklade Bragila et al. 
(2009) en ny version av VSM under benämningen Improved Value 
Stream Mapping (IVSM). Enligt författarna hjälper verktyget till att välja 
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ut det mest kritiska flödet att kartlägga. Detta verktyg testades i ett 
tillverkande företag där flödet kännetecknas av fyra parallella flöden 
som förenas under olika steg av monteringsprocessen.  
Matt (2014) genomförde en fallstudie i företag som tillverkar 
stålkonstruktioner. Företaget karaktäriseras av kundorderdriven 
tillverkning. Syftet med fallstudien var att testa hur VSM kan 
implementeras.  
 
Varken Matt (2014) och Bragila et al. (2009) redovisade någon modell för 
hur VSM appliceras i en verksamhet med en kundorderdriven 
tillverkning. I och med att den försvårande konkurrenssituationen, blir 
kundorderstyrda produkter alltmer tilltalande och efterfrågade. Därför 
kommer denna studie att fokusera på att undersöka hur VSM, som 
initialt är ett verktyg som är anpassad för linjär produktion, kan 
appliceras inom kundorderdriven företag som karaktäriseras av HVLV 
för att effektivisera produktionen och åstadkomma en högre 
konkurrenskraft.  
 
APJ-Prefab AB (APJ) är en betongentreprenör som tillverkar olika typer 
av betongelement såsom skalväggar, hissgropar, balkonger och 
fundament.  Utformningen av varje produkt kan skilja sig, gällande 
material, höjd, bredd och längd. Eftersom produkterna som APJ 
tillverkar är unika sinsemellan resulterar det i att produktflödarna 
varierar. Detta innebär att produkterna inte genomgår samma ordning 
av processer vid tillverkning vilket leder till ett komplext flöde med 
korsande materialvägar, dvs, förflyttningar i lokalen under 
produktionen som vid något tillfälle korsar varandra. Således har APJ:s 
produktionsstrategi klassificeras som kundorderdriven med hög 
variation och låg volym (HVLV).   
 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur VSM, som initialt är ett verktyg 
som är anpassad för linjär produktion, kan appliceras inom ett 
kundorderdrivet företag som karaktäriseras av HVLV. Syftet är också att 
identifiera problemområden och ta fram förbättringsförslag. 
 
 

1.3.1 Frågeställningar 
 

• Hur ser det nuvarande värdeflödet ut för APJ och hur skulle det 
framtida värdeflödet kunna se ut?  
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• Vilka åtgärder skulle kunna göras för att minska 
kvalitetsbristkostnader och öka lönsamheten för fallföretaget? 

• Hur kan VSM anpassas efter verksamheter med en 
kundorderdriven produktion som karaktäriseras av HVLV? 
 

 

1.4 Avgränsningar 
Vid fallstudien av APJ:s värdekedja görs två primära avgränsningar: 1) 
Produktionskedjan som studeras är enbart inom fabriken, dvs, 
transporter till och från fabriken är inte inräknade. 2) Applicering av 
VSM avgränsas till de tre första stegen (se avsnitt 3.3) inom verktyget och 
behandlar inte det sista steget som är att ta fram en handlingsplan för 
förbättring av flödet. 
 

1.5 Disposition 
Kapitel 2 – Kapitlen består av insamlade material från platsbesök, 
observationer och samtal med personalen  
  
Kapitel 3 – Teoridelen innehåller den litteratur som är relevant för 
studien.  
  
Kapitel 4 – Detta kapitel förklarar vilka metoder som använts under 
studien 
  
Kapitel 5 – I detta kapitel presenteras resultaten, besvaras 
frågeställningarna samt presenteras förbättringsförslagen 
  
Kapitel 6 – I detta kapitel analyseras resultaten, VSM diskuteras och 
reflekteras och rekommendation till fallföretaget presenteras samt 
teoretiska bidrag och förslag till fortsatt studier  
  
Kapitel 7 – Detta kapitel besvarar studiens syfte och frågeställningar   
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2 Bakgrund 
Bakgrundsinformationen i det här kapitlet kommer från platsbesök, 
observationer och samtal med personalen.  I kapitlet beskrivs det 
nuvarande tillståndet, produktionsprocessen och vissa identifierade 
brister. Kapitlet inleds med en beskrivning av fallföretaget (avsnitt 2.1), 
därefter presenteras en nulägesbeskrivning av APJ:s produktion (avsnitt 
2.2). Materialet för skalväggen samt APJ:s viktiga leverantörer beskrivs i 
avsnitt 2.3. Varje processteg vid tillverkningen av skalväggen 
presenteras i avsnitt 2.4.  I avsnitt 2.5 beskrivs identifierade brister i 
leveranser och i avsnitt 2.6 presenteras informationsflödet från kund till 
APJ, från APJ till leverantör samt inom produktionsprocessen.  
 

2.1 Beskrivning av fallföretaget 
Detta arbete har gjorts på företaget APJ-Prefab AB (APJ) som har sin 
verksamhet söder som Rimbo, Norrtälje kommun. APJ tillverkar prefab-
element såsom skalväggar, balkonger och vägbarriärer med mera till 
både stora och små kunder. Prefab-element betyder i detta fall 
prefabricerade eller förtillverkade produkter i betong och innebär att APJ 
tillverkar betongelement i sin fabrik som gör byggprocessen enklare och 
snabbare på plats. APJ grundades år 1992 men hette då APJ-Betong & 
Anläggningsteknik AB. APJ har sedan dess blivit uppköpta av 
koncernen SH-Bygg AB. Detta skedde vid årsskiftet 2019–2020. I 
dagsläget har APJ åtta anställda på fabriken där två arbetar med det 
administrativa och sex arbetar i produktionen. Av dessa sex är fyra 
heltidsanställda och två är inhyrda konsulter.   
  

APJ-Prefab AB saknar för nuvarande en uppdaterad kartläggning över 
det fysiska flödet vid produktionen. De vill därför ha en 
värdeflödeanalys över produktionsleden vid tillverkningen av 
prefabricerade betongelement för att få en bättre förståelse över 
processerna samt möjliggöra vidare arbete med optimering av flödet. Att 
reducera interna kostnader och eliminera slöserier är fundamentalt för 
ett effektivt hållbarhetsarbete. Därför kan en flödesoptimering medföra 
besparingar av resurser och energi vilket resulterar i att företaget kan 
sätta mer konkurrenskraftiga priser på sina produkter utan att ge avkall 
på kvalitet. 
 

2.2 Nulägesbeskrivning  
APJ:s produktion av skalväggar sker enbart mot kundorder. 
Skalväggarna består av två färdigarmerade betongskivor 
sammanbundna med ingjutna armeringsstegar. Varje kundorder av 
skalväggar är unika och varierar i material, dimensioner, utseende och 
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krav på hållfasthet. Tillverkning av avancerade skalväggar medför en 
komplex produktion och många korsande materialvägar. APJ:s 
produktionsflöde kan beskrivas som ett icke-linjärt flöde, då flödet ser 
annorlunda ut för varje skalvägg som tillverkas till följd av att det inte 
finns några dedikerade arbetsytor för alla moment. Till exempel utförs 
armeringsarbetet på olika områden i lokalen i mån av plats. Det medför 
att det material som krävs för det arbetsmomentet inte är placerat i 
anknytning till någon arbetsyta då någon sådan inte finns. Detta 
resulterar i att fabrikslokalen upplevs som rörig och att materialvägarna 
blir korsande.  
 

2.2.1 Utformningen av tillverkningslokalen 
Produktionsutformningen i Figur 2.1 visualiserar var i fabrikslokalen 
processer, mellanlager och utomhuslager finns. Materialflödet kan se 
olika ut för varje skalvägg.  

 

Figur 2.1 Produktionsutformning i fabrikslokalen 
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Tillverkningen äger rum på fem olika formbord, varav fyra formbord för 
väggelement, vilka är 7,5 x 3,6 m (nummer 1 i Figur 2.1) och ett formbord 
för balkongtillverkning (nummer 2 i Figur 2.1). I hallen arbetar sex 
personer i tillverkningen, där tre medarbetare arbetar med att tillverka 
skalväggar, en medarbetare arbetar med att tillverka balkonger och två 
arbetar med att tillverka vägbarriärer.  
 

2.3 Materialflöde för skalväggar 
Materialet för den typ av skalvägg APJ tillverkar består av betong, 
armering, cellplast, lyftögla, hålurtagning, väggstege distans och diverse 
installationsmaterial. De största och viktigaste leverantörerna till APJ är 
NFG AB, BE GROUP och ABT Betong. När materialet kommer till APJ 
lagras det stora mängder armerings-järn, -stegar, -spett och andra 
material i utomhuslager (nummer 8 i Figur 2.1). Däremot lagras 
armeringsmattor inuti fabriken (nummer 4 i Figur 2.1). Armeringsjärnen 
levereras i dess råa längd till utomhuslagret (nummer 8 i Figur 2.1). Där 
kapas de för att sedan tas till mellanlagret för att vid tillverkning vara lätt 
att komma åt.  Betongen levereras från ABT Betong efter cirka sju till tio 
dagar efter att den beställts. 
 

2.4 Produktion 
Nedan följer de olika processtegen i tillverkningen av skalväggen, från 
det att materialet kommer in till APJ till att den färdiga produkten lämnar 
fabriken. 
  

2.4.1 Formen 
Tillverkningen av skalväggen består av två skivor. Vid 
formtillverkningen behöver medarbetarna anpassa, såga och hämta 
träskivan från sågrummet. Dessa träskivor har en laminerad yta för att 
inte fastna i skalväggen efter härdning. Dessa syns på höger samt vänster 
sida av formbordet (se Figur 2.2). Tillverkningen av skalvägg inleds med 
att formen städas och oljas in. Sedan monteras formen och mäts in för att 
säkerställa att väggens yttre dimensioner blir korrekta. Ursparningarna 
monteras på formen. Vid en avancerad formtillverkning behöver 
yrkesarbetare förflytta sig mellan formbordet och sågrummet flera 
gånger för att anpassa formen enligt ritningen.  
 
Figur 2.2 visar tillverkningsmomentet för formen. Formen och delarna 
för formen syns på formbordets yttre kanterre, dvs. det mörka 
träskivorna. 
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Figur 2.2 Tillverkning av formen 

 

2.4.2 Armeringen 
Armeringen levereras från NFG AB efter cirka två veckor efter att de 
beställts. De mer komplicerade armeringarna och ursparningarna görs 
vanligen en tid innan formbygget. Med hjälp av distanser placeras 
armeringsnäten på rätt nivå i formen. Inför armeringsarbetet har de 
kapade armeringsjärnen transporterats med hjälp av en truck till 
mellanlagret utanför fabriken. Yrkesarbetaren hämtar sedan det antal 
armeringsjärn och -stegar som krävs till det specifika armeringsnät som 
produceras från mellanlagret, se Figur 2.2. Hämtandet görs flera gånger, 
i sekvenser, under tillverkningen då detta görs manuellt utan någon 
maskin. Hade en maskin eller liknande hjälpmedel funnits tillgängligt 
skulle hämtningen kunna ske en gång. Armeringmattorna står oftast står 
inne i fabrikslokalen i ett mellanlager (se Figur 2.3). När armeringsnätet 
är färdigt förflyttas det med hjälp av en travers mot formbordet för att 
sedan läggas i formen. Dessa transporter är mycket tidskrävande och 
utgör en stor del av yrkesarbetarens arbetstid och många korsande 
materialvägar, dvs, att materialflödet inte är kontinuerligt. De lösa 
armeringsjärnen och -stegarna najas ihop med armeringsnät (lindas 
samman med ett handverktyg och ståltråd), antingen direkt i formen 
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eller på annan plats i lokalen. När färdig armering har placerats i formen, 
installeras eventuella eldetaljer innan gjutning av första betongskivan. 
 
Figur 2.3 visar tillverkningen av armeringsnätet. I Figur 2.3 syns 
armeringsmattor, armeringsjärn samt väggstegar. 

 

Figur 2.3 Tillverkning av armering 

 

2.4.3 Gjutning  
Betongbilen kommer dagligen vid 13-tiden och tömmer betongen i en 
bask. Basken transporteras fram till formbordet med hjälp av en travers 
där betongen töms (se Figur 2.4). Den dagliga betongvolymen är 
planerad enligt ett gjutschema (se Figur 2.5). Under observationerna var 
den dagliga snittleveransen av en betong 5700 liter. Därefter vibreras 
betongen för att fördelas jämnt i formen innan den härdas i cirka 16 
timmar. Gjutningen av formen utfördes av 2–3 yrkesmedarbetare.  
 
Figur 2.4 visar gjutningen av skalväggen. I Figur 2.4 syns hur betongen 
töms från (den röda) basken ned på formbordet.  
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Figur 2.5 visar ett gjutschema som är planerad inför veckans produktion. 
I Figur 2.5 presenteras den beställda betongvolymen för varje formbord, 
där B=bord, M=mängd (dvs. volym betong).  

 

 
Figur 2.4 Gjutningsprocessen 

 
Figur 2.5 Gjutschema för formborden 
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2.4.4 Vändning från sida 1 till 2  

Dagen efter placeras ett nytt armeringsnät ovan på armeringsstegarna av 
det första bordet, och väggen förankras i borden inför vändningen. Efter 
detta förbereds formbygget för den andra sidan på bordet intill. Därefter 
tillverkas formen för den andra sidan som sedan fylls med betong och 
vibreras. Efter det vänds det första bordet så den nya armeringen 
kommer ner i betongen och så lossas förankringarna innan bordet vänds 
tillbaka (se Figur 2.6). Sedan kontrolleras den nya sidan så armeringen 
ligger rätt i formen. Nu återstår bara härdning av sida två innan 
skalväggen är färdig att lyftas mot bygelflaken.  
 
Figur 2.6 och 2.7 visar vändningen av sida 1 till 2 med hjälp av en traves 
styrd manuellt av en yrkesarbetare. Fotona i figurer 2.6 och 2.7 är tagna 
ur olika vinklar.   
 

 
Figur 2.6 Vändning från sida 1 till 2   Figur 2.7 Vändning från sida 1 
till 2 

 

2.5 Leveranser 
Leveranser och ankomsttider stämde överens med veckoplaneringen 
under tiden observationerna ägde rum. Dagligen anländer betongbilen 
till APJ vid 13-tiden, dvs, inte exakt klockan 13:00. Orsaker till att 
avvikelser från den utsatta tiden kunde uppstå var att betongbilen inte 
anlände i tid men det kunde också bero på att yrkesarbetarna bad att den 
skulle anlända en senare tid, anledningen till det sistnämnda berodde på 
att de inte hunnit färdigt med de föregående momenten 
(formbygget/tillverkning av armeringsnät) till den utsatta tiden vilket 
resulterade i förseningar och/eller stopp i produktionen. Utöver detta 
förekom det att bygeltrailern (ett stort fordon som används för transport 
av prefabricerade väggar) inte anlände i tid för att plocka ut bygelflaken 
som står inne i fabrikslokalen till utomhuslagret (se Figur 2.8). Enligt 
medarbetarna kan det förekomma att bygeltrailern inte kommer på 
några dagar, Detta kan medföra brist på utrymme i fabrikslokalen, vilket 
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i slutänden kan orsaka stopp i produktionen. Orsaken till att APJ själva 
inte kan göra dessa förflyttningar är för att de ej har någon maskin som 
har möjligheten att flytta fullastade bygelfalk ut ur fabriken. Exempel på 
en sådan maskin skulle vara en truck med en lyftkraft på 30 ton. Andra 
material såsom armeringen beställs 7–10 dagar före leveransen, i stora 
mängder och anländer oftast i tid. 
 
Figur 2.8 visar en översiktbild över fabriken, där formborden syns till 
höger om figuren och bygelflaken står till vänster om figuren.  
 

 
Figur 2.8 En översiktsbild över fabriken 

2.6 Informationsflöde 
2.6.1 Från kund till APJ   

När kunden går ut med en upphandling, skickas en offert från APJ till 
kunden. Kunden ställer sina krav på slutprodukten till APJ genom 
avtalet och bygghandlingarna. När offerten godtas av kunden bjuds APJ 
in till en portal där ritningarna till skalväggarna finns. 
Informationsflödet mellan kunden och APJ fortsätter genom hela 
projekteringsprocessen och pågår även genom regelbundna 
telefonsamtal och e-postmeddelanden under produktionsskedet. Den 
interna konstruktören till APJ tar fram och anpassar ritningen efter 
kundens specifikationer. Sedan skickas ritningarna till kundens 
huvudkonstruktör och APJ:s arbetschef för granskning. När ritningarna 
godkänns stämplas de om till ”bygghandling”. 
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2.6.2 Från APJ till leverantör  

APJ:s inköpsavdelning kontaktar leverantörer vid upphandlingsfasen 
för att ta emot och granska offerterna. Den leverantör som anlitas är den 
som bäst uppfyller APJ:s och kundens krav. I avtalet med leverantörerna 
specificeras mängder, volymer, pris, leveranser och avropsförfarande 
(avrop innebär en muntlig eller skriftlig beställning av en vara eller tjänst 
från ett ramavtal, som har uppstått som resultat av en upphandling). I de 
flesta fall görs en leveransplan, där planen följs upp genom avrop och 
vid avtalad tidpunkt. 
 

2.6.3 I produktionsprocessen  

Arbetschefen har ansvar för att delegera arbetsuppgifter till 
yrkesarbetarna. I produktionsfasen tar arbetschefen över kontakten med 
leverantörerna. Konkreta kvantitets-prognoser mejlas till ABT Betong i 
slutet av varje vecka för att sedan avropas per telefon på leveransdagen. 
Under produktionen sker kommunikationen från arbetschefen ut till 
yrkesarbetarna främst muntligt. I personalutrymmet får även 
yrkesarbetarna information via en whiteboard- samt anslagstavla om 
veckans produktionsplanering. Arbetschefen håller regelbundna möten 
med koncernsamordnarna inom SH bygg. Där diskuteras ekonomi, 
projektets tidplan och kommande arbetsmoment. 
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3 Teori 

Följande kapitel behandlar de teorier och begrepp som utgjort grunden 
för studien. Avsnitt 3.1 handlar om Lean. I avsnitt 3.2 presenteras 
värdeflöde samt Porters värdekedja. I avsnitt 3.3 förklaras VSM. Avsnitt 
3.4 handlar om produktionsutformning. I avsnitt 3.5 beskrivs 
standardiserat arbete och 5s. Kapitlet avslutas med spagettidiagram och 
arbetsförhållande i avsnitten 3.6 respektive 3.7. 
 

3.1 Lean 
Lean består av en mängd av filosofier, principer, verktyg och arbetssätt 
som används för att optimera och ställa om verksamheten till det 
önskade framtida läget (Sörqvist & Bergendahl, 2021). Lean avser både 
en kulturell utveckling av människor och en strukturell förändring av 
verksamheten. Sörqvist & Bergendahl (2021) förklarar att kulturellt 
handlar Lean om ett engagerat och närvarande ledarskap som fokuserar 
på medarbetarna, förbättringsarbete, kvalitet och ständigt lärande. 
Strukturellt handlar Lean om att optimera verksamheten utifrån 
kundernas aktuella behov och om att alltid tillverka just detta (Sörqvist 
& Bergendahl, 2021). Författarna tillägger att flöden och process som 
krävs för att uppfylla kundernas önskemål ska optimeras mot största 
möjliga flödeseffektivtet och maximalt värdeskapande. Sörqvist & 
Bergendahl (2021) beskriver att företagets flöden ska vara balanserade 
och avbrottsfria och tillägger att aktiviteter som inte skapar värde för 
kunderna ska elimineras eller göras om.   
 
Drews et al. (2016) förklarar att många organisationer har målet att skapa 
en effektivare produktion genom Lean-principer. Författarna tillägger att 
genom tillämpning av Lean-principer i verksamheten kan 
produktionskostnaderna sänkas med upp till 25 procent. 
 

3.1.1 Värdeskapande  
Sörqvist & Bergendahl (2021) menar att mycket av fokuset inom Lean 
läggs på värdeskapande. Inom Lean syftar värdeskapande på det som 
direkt bidrar till ett värde för kunden. Detta syftar till något som 
värdesätts av kunden, som den behöver och är villig att betala för med 
resurser (tid, pengar eller andra tillgångar). Detta värdeskapande sker vid 
förädlingen av tjänster och eller varor som företaget tillhandahåller. För 
att förstå kundens behov, situation och förväntningar rekommenderas 
att se produkten ifrån kundens håll, detta gör det lättare att urskilja vad 
som i en process är värdeskapande.  
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Vid datainsamling av en arbetsprocess är det vanligt att man finner att 
en stor del av den totala tiden inte är värdeskapande för kunden. Som 
exempel ger Sörqvist & Bergendahl (2021), om en hantverkare anlitas för 
att borra ett hål i väggen, är den värdeskapande tiden den tid det tar för 
borren att tränga in i väggen på ena sidan tills den går igenom på andra 
sidan. All annan tid är då icke-värdeskapande. Den icke-värdeskapande kan 
delas in i två kategorier icke-värdeskapande men nödvändig tid samt rent 
icke-värdeskapande tid (slöseri) vilket kan helt elimineras utan några 
effekter på slutresultatet.  
 
Icke-värdeskapande men nödvändig är den tiden som behövs för moment 
som gör att det värdeskapande arbetet kan fortsätta, men som för sin del 
inte medför något värde för kunden. I exemplet med hantverkaren skulle 
denna icke-värdeskapande men nödvändig tid vara sådan som restiden för 
att ta sig till platsen där väggen finns, att rätt borr ska fästas i 
borrmaskinen, koppla in borrmaskinen till el med mera. 
 
Sörqvist & Bergendahl (2021) förklarar att slöseri eller icke-värdeskapande 
syftar på sådana aktiviteter som varken tillför värde för kunden eller är 
nödvändiga för arbetet. Detta syftar till förflyttningar och rörelser som 
inte är nödvändiga, onödiga moment och fel som uppkommer med 
mera. Dessa icke-värdeskapande benämns ofta inom Lean som muda.  
 

3.1.2 Slöseri (Muda) 
Petersson et al. (2009) beskriver att slöseri är ett centralt begrepp inom 
Lean och avser aktiviteter som inte skapar något värde för kunden. 
Sörqvist & Bergendahl (2021) förklarar att slöseri normalt beskrivs som 
sju olika kategorier av slöseri, vilka på senare år utökats med en åttonde. 
Dessa beskrivs enligt Sörqvist & Bergendahl (2021) som: 
 
Överproduktion- Avser till att producera mer än vad kunden efterfrågar 
i den nuvarande situationen.  
Lager - Att tillverka för att lagerhålla generar inget säkert värde. 
Eftersom det inte är säkert att dessa produkter säljs till önskat pris. 
Lagerhållning binder upp kapital och har den effekten att den både följer 
och försvårar annat slöseri i flödet.  
Överarbete - Att tillföra extra arbete på produkten som kunden inte 
efterfrågar eller är beredd att betala för. Detta är allvarligt och vanligt 
slöseri. 
Transport - I allmänhet tillför transporter inget värdet för kunden, all 
intern transport är slöseri. Den transport som betraktas tillför värde är 
transporten av produkten till kundens ägo. Transportbehovet kan bero 
på att utformningen i fabrikslokalen är bristfällig.  
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Väntan - Tid som åtgår för att vänta på nödvändiga förutsättningar 
exempelvis väntan på andra ska bli färdiga, på omställningar, på 
material etc. Väntan kan anses som en mycket vanlig typ av slöseri i de 
flesta processer och flöden.  
Fel och omarbete - Att brister och defekter uppstår samt att arbete måste 
göras om för att åtgärda dessa fel. Detta resulterar i en vanlig störning 
som påverkar möjligheterna att skapa kontinuerliga och effektiva flöden.  
Rörelser - Rörelser och förflyttningar som inte medför till att skapa 
kundvärde betraktas slöseri. Exempelvis att gå en onödigt lång sträcka 
för att hämta material eller verktyg tack vare att de är opraktiskt 
utplacerade i fabrikslokalen. Enligt Petersson et al. (2009) innehåller 
denna typ av slöseri även förflyttningar och rörelser som kan vara 
skadliga för kroppen ur ett ergonomiskt synsätt.  
Outnyttjad kreativitet - Denna form av slöseri lanserades på senare år 
och avser att man inte utnyttjar medarbetarnas kompetens, förmåga och 
idéer på ett effektivt sätt.  
 

3.1.3 Mänskliga rollen inom Lean 
Hur företag och organisationer förhåller sig till sina intressenter beror till 
stor del på värderingarna dessa har anser Petersson et al. (2009). Istället 
för att medarbetarna blir detaljstyrda strävar man inom Lean efter att 
organisationen styrs utifrån överenskomna värderingar. Medarbetarna 
har då möjligheten, utifrån värderingarnas riktlinjer, att på egen hand 
fatta beslut (Petersson et al., 2009). Då tillväxten inom industrin inte 
endast beror på effektiviteten inom verksamheten utan även 
organisationens människor, är dessa viktiga för att öka lönsamheten med 
Lean. Därför förtydligar Osono et al. (2008) vikten att placera människan 
i en central roll. Enligt Petersson et al. (2009) löper organisationer med 
otydliga och obestämda värderingar risken att dess verksamhet blir 
ineffektiv och svårstyrd.   
 
Womack & Jones (1990) lyfter fram betydelsen av mänskliga faktorns 
inom Lean-orienterat produktutveckling och projektatbete, med hjälp av 
tre principer som är avgörande för att få arbetet gjort bättre, snabbare och 
med färre resurser. Dessa principer beskrivs enligt Womack & Jones 
(1990) som: 
Ledarskap - Inom ett projekt är en av det viktiga rollerna ledaren. 
Ledaren leder teamet, likväl har ledaren också det största ansvaret för att 
den nya produkten blir designad och tillverkad. Ledaren ansvarar även 
för att upprätta ett team för projektet, utöver detta styr ledaren 
processerna genom projektet.  
Teamwork - Det team som etablerats är byggt med människor från 
företagets olika delar. Författarna beskriver att avdelningarna som 
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respektive individ tillhör fortfarande gäller, till exempel avdelningen för 
produktionsplanering eller marknadsavdelningen, men dessa individer 
ingår även i det etablerade teamet som projektledaren styr. Inom Lean 
nyttjas ofta samma medlemmar i teamet över en längre period, det 
menas att samma medarbetare arbetar i flera projekt över tiden. Detta för 
att utnyttja individernas tidigare erfarenhet och inte förlora dess 
kunskap.  
Kommunikation - I projektets tidiga skeda dokumenteras teamets alla 
löften som de är ense om, som medlemmarna i teamet sedan måste 
förhålla sig till. För att undvika störningar under projektet gång 
förhandlas resursfördelningen samt prioriteringar för projektet i början 
av processen. Inom Lean-projektet är det essentiellt att lägga ner resurser 
och tid i början för att förhindra problem enligt Womack & Jones (1990). 
Detta ska medföra en hög kvalitet samt att inga onödiga resurser i form 
av konflikter uppstår. 
 

3.2 Skapa värdeflöde  
Sörqvist & Bergendahl (2021) förklarar att inom Lean handlar det mycket 
om flöde, vilket menas att behovet av att skapa kontinuerliga och 
avbrottsfria flöden i företagarnas alla viktiga och centrala processer. 
Författarna tillägger att de objekt som förädlas i processen (såsom 
produkter, kunder, ärenden etc.) ska vara i ständig rörelse och strävan 
efter att undvika stopp, långa led- och väntetider är central. En hög 
prioritet inom verksamheten ska vara att uppnå god flödeseffektivitet. 
Enligt Sörqvist & Bergendahl (2021) kommer flertalet av grundtankarna 
kring flöde ursprungligen från Henry Fords idéer som lade grunden för 
modern biltillverkning på 1920-talet. Författarna menar att istället för att 
göra allt arbete på ett ställe som traditionellt hantverk eller flytta 
producerade föremål mellan olika specialiserade enheter, har Ford 
skapat ett kontinuerligt flöde där arbetet organiseras efter ett arbetsflöde 
med korta ledtider mellan momenten (Sörqvist & Bergendahl, 2021).  
 
Sörqvist & Bergendahl (2021) tillägger att flödestankarna är relativt enkla 
att visualisera i form av det löpande bandet, exempelvis 
biltillverkningen. Då bilen som produceras förflyttas konstant samtidigt 
som medarbetare vid olika enheter monterar delarna på bilen. För vissa 
företag är det lättare att se likheterna och efterlikna detta arbetssätt efter 
sin egen situation (Sörqvist & Bergendahl, 2021).  
 

3.2.1 Porters värdekedja  
År 1985 introducerade Porter boken ”Competetive Advantage”. Där 
presenterade författaren flödesperspektiv och värdekedja som en metod 
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för att kartlägga och analysera en organisations verksamhet (Porter, 
2004). Porter (2004) betonar att konkurrensfördelar uppnås genom att 
fokusera på enskilda aktiviteter i organisationen och inte genom att titta 
på företaget i sin helhet. Vidare menar Porter (2004) att aktiviteter i 
verksamheten bidrar på sitt eget sätt till det aktuella kostnadsläget. 
Författaren tillägger att kostnadsfördelar inom olika aktiviteter kan 
exempelvis uppnås inom produktionsavdelningen via högeffektiva 
tillverkningsprocesser. För att skapa konkurrensfördelar bör 
organisationens aktivtiter undersökas på ett strukturerat sätt (Porter, 
2004). Om företaget fokuserar på de värdeflöden som finns i deras 
verksamhet och vad dess roll är. Blir det möjligt för företaget att granska 
dessa aktiviteter för att se om dessa går att göra mer kostnadseffektivare 
än tidigare och ännu hellre än sina konkurrenters, vilket medför än fler 
konkurrensfördelar (Porter, 2004). Företagets samtliga aktiviteter, från 
design till leverans av produkt, belyses genom Porters värdekedja, se 
Figur 3.1.  
 
 

 
Figur 3.1 Porters värdekedja. Baserad på Wikipedia. CC BY-SA 4.0. Grupp 27 

I värdekedjemodellen, Figur 3.1, redogörs företagets primära- samt 
stödjande aktiviteter. Dessa aktiviteter skapar värde för slutkunden. Det 
är genom den ekonomiska och strategiska användningen av dessa block 
som företaget kan särskilja sig från konkurrenterna (Porter, 2004).  
 

3.3 Värdeflödesanalys (VSM) 
Nicolas & Soni (2006) beskriver att värdeflödesanalys (VSM) avser att 
visuellt introducera informations- och materialflöden genom processer 
vid framställning av en produkt. Dinesh & Vaibhav (2007) anser å andra 
sidan att så länge det finns en produkt,  existerar ett värdeflöde som kan 
analyseras och förbättras. Vid kartläggningen av värdeflöden analyseras 
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flöden från kundens perspektiv för att identifiera vilka aktiviteter inom 
produktionsprocessen som är värdeadderande och icke värdeadderande 
(Liker, 2004). Liker (2004) tillägger att aktiviteter som inte ger värde anses 
som slöseri.  
 
Rother & Shook (2005) motiverar att det centrala syftet med 
värdeflödesanalys är att eliminera slöseri och utforma ett nytt värdeflöde 
som stämmer bättre överens med det ideala. Rother & Shook (2005) 
tillägger att genom värdeflödesanalys identifieras inte enbart 
resursslöseri inom tillverkningen utan även skälen till varför det uppstår 
slöseri. 
 
Braglia et al. (2006) förklarar att värdeflödesanalys genomförs steg-för-
steg och inkluderar identifiering av produktfamilj, kartläggningen över 
det nuvarande tillståndet, analys och identifiering av icke 
värdeskapande inom värdeflödet, utformningen av det önskade 
framtida tillståndet och förbättringsförslag för att uppnå det önskade 
tillståndet. Rother & Shook (2005) presenterade en modell som förklarar 
stegen inom traditionell värdeflödesanalys, se Figur 3.2. 

 
  
Figur 3.2 Modell över tillvägagångssättet för traditionell värdeflödesanalys, baserad på Rother & Shook 
(2003) 
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Figur 3.2 visar Rother & Shook (2003) modell som förklarar stegen inom 
traditionell värdeflödesanalys. Första steget är att identifiera vilken 
produktfamilj som ska undersökas, sedan ska en kartläggning av det 
nutida tillståndet göras. När detta är gjort ska ett framtida tillstånd 
arbetas fram och därefter en plan på hur det ska implementeras. Pilen till 
vänster i Figur 3.2 illustrerar att när det framtida tillståndet är fullt 
implementerat är detta det nya nutida tillståndet och processen börjar då 
om.  
 

3.3.1 Produktfamilj 
Bragila et al. (2006) beskriver att innan en värdeflödesanalys påbörjas 
behöver ett val av produktfamilj göras, då det är komplicerat att 
presentera alla produkters flöden på en och samma flödeskarta. VSM 
endast kan genomföras på en produktfamilj åt gången (Liker 2004). 
Därför är det väsentligt att kartlägga en produktfamilj i taget, för att 
kunden är intresserad av enbart specifika produkter och inte alla 
produkter som flödar genom företaget (Rother & Shook, 2003). Rother 
och Shook (2003) förklarar att en produktfamilj är en samling av 
produkter som inom företaget går igenom liknande 
tillverkningsprocesser. Rother & Shook (2003) anser att det är för 
komplicerat att kartlägga alla flöden samtidigt, därför bör företaget välja 
ut det flöde som kräver mest effektivisering. Ur kundens perspektiv 
finns enbart intresset för dess egna produkter vilket gör det mer 
intressant för företaget att kartlägga just den produkten. Identifiering av 
produktfamilj ska ha gjorts innan insamling av data påbörjas. Valet av 
produktfamilj kan försvåras om företaget som undersöks har en för stor 
produktmix. Detta val kan göras lättare genom att visualisera 
tillverkningsprocessen med en matris som visar utrustningen och 
tillverkningsstegen för en produkt. (se Figur 3.3). 

 
Figur 3.3 Matris för hjälp vid valet av en produktfamilj. Baserad på Rother & Shook (2003) 
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Figur 3.3 visar ett exempel på en matris som kan användas för att lättare 
identifiera en produktfamilj. I den vänstra kolumnen (A-G) placeras de 
produkter som skulle vara av intresse att undersöka, och den övre raden 
(1–8) visar de tillverkningssteg samt vilken materiel dessa produkter 
kräver. Valet av produktfamilj görs genom att identifiera de produkter 
som har mest snarlik tillverkning, till exempel produkterna som är 
markerade med en röd cirkel i Figur 3.3. 
 
Med matrisen som underlag väljs sedan en produktfamiljen ut efter hur 
likartade de olika produktvägarna ser ut i fabriken (Rother och Shook, 
2003). När produktfamiljen har valts noteras hur frekvent dessa 
produkter beställs, hur många artikelnummer familjen innehåller samt 
materialet som krävs för dessa (Rother och Shook, 2003). 
 

3.3.2 Kartläggning av nutida tillstånd 
Det andra steget inom värdeflödesanalys är kartläggning av nutida 
tillståndet (Rother & Shook, 2003). Kartläggning av nutida tillståndet 
sker genom att samla in information om den aktuella 
produktionssituationen.  Bragila et al. (2006) förklarar att informationen 
endast kan erhållas från produktionsplatsen. Däremot kan utformningen 
av kartan göras utanför produktionsplatsen om utövaren anser att 
tillräckligt med information samlats in (Bragila et al., 2006). Rother & 
Shook (2003) tillägger att utövaren på egen hand måste följa det fysiska 
flödet. Där påbörjas kartläggningen med processen närmast kunden och 
sedan följs flödet till leverantören. Författarna anser att kartläggningen 
av nuläget bäst utförs med hjälp av penna och papper för att få insikt om 
flödet och få den så visuell som möjligt (Rother & Shook, 2003). 
Kartläggningen av nuläget sker väldigt grundläggande och där ritas alla 
olika typer av tillverkningsprocesser upp som följer varandra, 
exempelvis svetsning, montering, packning och så vidare (Rother & 
Shook, 2003). Rother & Shook (2003) betonar att kartan dock inte löser 
några problem utan snarare är till för att samla in information och 
synliggöra problem som finns med värdeflödet. Författarna utformade 
standardsymboler som representerar flöden, aktiviteter, processer, 
transporter, lager samt manuella- och elektroniska informationsflöden 
(se Figur 3.4). 
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Figur 3.4 Standardsymboler inom VSM. Baserad på Rother & Shook (2003) 

Rother & Shook (2003) metodik kan sammanfattas med följande punkter; 
- Se till att börja observera hela flödet först för att få en 

övergripande uppfattning om produktionsflödet. Därefter gå 
tillbaka och samla in information om varje aktivitet.  

- Följa det fysiska flödet på egen hand och börja med processen som 
är närmast kunden för att sedan följa flödet till leverantören.  

- Använda ett stoppur för att själv mäta processtider istället för att 
förlita sig till standardtider.  

- Alltid genomföra kartläggningen med papper och penna.  
 

Bragila et al. (2009) har ett annat förslag som skiljer sig mot Rother & 
Shook (2003) beskrivning ovan. De menar att användandet av papper 
och papper är en nackdel vid värdeflödesanalys p.g.a. att det minskar 
noggrannhetsnivån och antalet versioner som kan behandlas är låg. 
Däremot rekommenderar författarna att använda ett ritprogram som till 
exempel Microsoft Visio för att uppnå en noggrann kartläggning (Bragila 
et al., 2009).   
 
När kartläggningen av huvudprocesserna har tagits fram ska mättal som 
är lämpliga för det aktuella fallet väljas. Det finns många mättal och alla 
mättal är inte lämpliga. I Tabell 3.1 redogörs typiskta mättal som kan 
vara en bra utgångspunkt (Rother och Shook, 2003). 
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Tabell 3.1 Exempel på mättal. Baserat på mättalen av Rother och Shook (2003).  

Mättal 

Cykeltid  

Ledtid  

Ställtid  

Genomloppstid  

Storlek på tillverkningssatsen (EAV) 

Tillgänglighet vid behov (uptime) 

Antal operatörer 

Antal produktvarianter 

Arbetstider (exklusive raster) 

Leveransvolym 

Kassationer och omarbetningar 

 
Andra mättal kan i vissa fall också vara av intresse att kolla på, men 
mättalen som presenteras i Tabell 3.1 är de mättal som ofta föreslås och 
används inom litteraturen. Syftet med mättalen är att åskådliggöra 
situationen för flödet samt visualisera problemen som kan finnas inom 
värdeflödet. Mättalen som används ska vara av intresse för företaget dvs. 
vissa kan uteslutas. Vid valet av mättal är det också viktigt att tänka på 
vilka mättal som är möjliga att samla in data till, där cykeltid alltid bör 
vara med. Vid fall där processtiden och cykeltiden inte har samma värde 
borde processtiden också inkluderas (Keyte och Locher, 2008). Nedan 
presenteras de tre mättalen som anses viktigast: 
 
Cykeltid - Cykeltid syftar på den tid som det tar för en yrkesarbetare att 
genomföra det arbetsmoment som en process innefattar. Duggan (2013) 
förtydligar att cykeltiden är den tid en produkt/material arbetas med i 
en process innan det förflyttas till nästa steg i tillverkningsprocessen. 
Olhager (2000) menar att för att uppnå perfekt balans i en 
linjeproduktion måste arbetsinnehållet/arbetsbelastningen för varje 
process vara det samma som cykeltiden. Detta kan åstadkommas med 
hjälp av linjebalansering, dvs, att visa på belastningen för varje process 
på en station för att fördela belastningen optimalt för maximal 
produktivitet. 
 
Ledtid - Lumsden (2006) menar att ledtiden är den tid det tar från 
beställning till leverans och detta består av olika aktiviteter som 
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mottagandet av ordar, hantering av order, planering, eventuell 
tillverkning och konstruktion samt leverans. För organisationer är målet 
att ha en så kort ledtid som möjligt då detta är en viktig aspekt som 
kunden många gånger ställer höga krav på (Lumsden, 2006). Tersine & 
Hummingbird (1995) menar att ledtiden kan ses som en 
konkurrenskraftig beståndsdel. Genom att produktionens flöde kartlagts 
kan icke-värdeskapande aktiviteter upptäckas och om dessa minimeras 
kan företaget erbjuda kortare leveranstid till sina kunder och därmed 
generera ett högre kundvärde förklarar Tersine & Hummingbird (1995). 
Ställtid - Ställtiden är tiden det tar att ställa om 
materiell/produktionsutrustning för en ny produkt, till exempel 
anpassningen av en maskin från fabriceringen av en viss produkt till en 
annan produkt. En mer specifik definiering av ställtid är tiden från att 
den sista korrekta delen i ett parti har producerats tills att den första 
korrekta delen producerats i nästa parti. Ställtid kan ses som 
kapacitetskrävande då materielen/produktionsutrustningen inte går att 
använda till något arbete under omställtiden. Olhager (2000) tillägger att 
vid sänkning av ställtiden medförs en ökad flexibilitet samt en högre 
kapacitet inom produktionen. 
 

3.3.3 Framtida tillstånd 
Efter färdigställandet av en nulägeskarta där slöseri identifierats, kan ett 
framtida tillstånd skapas, där slöseri elimineras genom olika aktiviteter 
(Rother & Shook, 2003). Rother & Shook (2003) påpekar att slöseri 
exempelvis kan bero på produktdesign eller produktionsutformning. 
Författarna beskriver att målet med värdeflödesanalys är att varje 
enskild process ska kopplas direkt till slutkunden genom kontinuerligt 
flöde eller pull. Författarna tillägger att produktionen måste anpassas där 
samtliga processer enbart ska ske för att möta kundens önskemål, i rätt 
tid och när kunden behöver det. Womack & Jones (2003) beskriver denna 
pull-strategi som att kunden drar produkterna från leverantören. Detta 
innebär att produktionen sker mot en verklig kundorder. Ett pull-system 
syftar till att processen uteslutande producerar vid behovet, vilket skapar 
ett sug från kunden genom hela tillverkningsprocessen. Varje process 
aktiveras bara om nästkommande process kräver det. Ett pull-system 
medför att behovet av mellanlager försvinner samt att det underlättar 
arbetet mot ett jämnare flöde i produktionen (Rother & Shook, 2003). 
De väsentliga förbättringar som bör implementeras i framtida tillståndet 
är enligt Rother & Shook (2003): 
 

⁃ Styra mot ett mer kontinuerligt flöde. 
⁃ Upprätta ett pull-system för att kunna styra produktmixen 
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⁃ Tillämpa ständiga förbättringar för att kontinuerligt eliminera 
slöseri, minska behovet av mellanlager och skapa många 
kontinuerliga flöden.  
 

3.3.4 Handlingsplan/Implementering  
Rother & Shook (2003) beskriver att sista steget inom verktyget 
värdeflödesanalys är att ta fram en handlingsplan för förbättring av 
flödet. Handlingsplanen skall innehålla realistiska och tidsbestämda 
mål. Den ska även innehålla steg för steg vad som ska göras och när 
(Rother & Shook 2003). 
 

3.3.5 VSM inom kundorderdriven tillverkning  
Matt (2014) genomförde en fallstudie som innefattade att använda 
verktyget VSM på ett italienskt företag som arbetade med 
ståltillverkning och som använde en kundorderstyrd strategi. Avsikten 
med studien var att granska huruvida VSM kunde tillämpas och 
anpassas genom att identifiera företagets slöserier och kartlägga dess 
processer. Då VSM är anpassat för linjeproduktion och verksamheten 
som undersöktes producerade komplexa och unika produkter kan 
appliceringen av VSM stöta på problem. Matt (2014) tydliggör att vid en 
produktion där produktvariationen är stor är det omöjligt att använda 
sig av variabler såsom cykeltider och ledtider då dessa mätningar har 
varierat sinsemellan. Det hade då varit passande att bryta ner VSM-
verktyget och använda de metoder som för den givna produktionen 
hade fungerat. För att lättare kunna hitta förbättringsmöjligheter i den 
produktion för en kundorienterad verksamhet görs en karta över 
nulägets alla materialflöden, informationen som samlats in används 
sedan för att se samspelet mellan olika processerna. Till skillnad från 
VSM:s kartläggningsprinciper anser Matt (2014) att alla potentiella 
informations- och materialflöden kan slås samman på en karta med stöd 
av kompetensen hos yrkesarbetarna samt observationerna. Matts (2014) 
slutsatser är sex riktlinjer som presenteras nedan:  
1. Från värdeflödeskartan av nuläget ska punkter där korsande 
materialflöden identifieras. Dessa punkter kan urskiljas som de 
processer som krävs för att tillverkningsprocessen kan påbörjas. T.ex, för 
att tillverkningsprocessen påbörjas krävs två eller fler komponenter. Det 
optimala läget är att dessa komponenter kommer fram samtidigt så att 
arbetsprocessen inte behöver vänta. För att uppnå detta krävs ordentlig 
planering av tillverkningen uppströms. 
2. De processer med likartade operationer och växlande beläggningar ska 
kombineras och placeras på samma ställe i produktionsflödet. Detta 
medför att det är möjligt för yrkesarbetarna att assistera varandra då 
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vissa arbetsmoment har högre beläggning, vilket gör det möjligt att 
uppnå en högre effektivitet vid processerna. 
3. För processer där det krävs två komponenter eller fler ska arbetet 
planeras för att dessa ska kunna anlända samtidigt. Detta kan uppnås 
om kundordern delas upp i flera produktionsorder där arbetstiden är 
densamma. Detta gör att delmoment kan optimeras för att sluttiden för 
dessa ska bli den samma. 
4. För att minimera slöserier och stillastående processer är målet att 
minska mängden korsande materialflöden. Det är dock omöjligt att 
utesluta alla korsande materialflöden. Risken för olyckor är större vid 
korsande materialflöden än när dessa inte korsas. 
5. Anordna processerna anpassningsbart med hänsyn till utrymmet och 
produktionsstegens ordning.  
6. För att minska risken för skador vid produktionsytan ska denna hållas 
ren från onödigt material. Detta onödiga material syftar till mellanlagring 
vid produktionsytan. Trots att materialet kan användas vid ett senare 
tillfälle i processen är det bättre om det förvaras i varulagret. 
 

3.3.6 Förbättrad Värdeflödesanalys (IVSM) 
Bragila et al. (2009) förklarar att verktyget värdeflödesanalys enbart är 
anpassat för linjära produktionsflöden. Författarna belyser att verktyget 
har brister och inte är anpassat för produktionsmiljöer som producerar 
produkter av HVLV eller vid komplexa värdeflöden som sammanfaller 
med varandra. Bragila et al. (2009) tillägger att det är svårt att enbart välja 
ut ett flöde att fokusera på. Författarna anser att svårigheten med det är 
att det saknas en beslutprocess för att välja ut vilket värdeflöde som är 
lämpligast för kartläggning. Till följd av det skapade Bragila et al. (2009) 
en utvecklad metod av verktyget värdeflödesanalys som döptes till 
”Improved value stream mapping” (IVSM) eller förbättrad 
värdeflödesanalys. Författarna förklarar att syftet med metoden är att 
välja ut det mest kritiska flödet för att börja kartläggningen med det 
flödet. Enligt författarna ska detta göras genom att identifiera den längsta 
kritiska flödesvägen med hjälp av att använda produktens BOM (Bill of 
Materials), där BOM avser samtliga artiklar som ingår i den slutliga 
produkten (Bragila et al., 2009). Vid kartläggning av det mest kritiska 
flödet, kan mjöliga förbättringar kontrolleras med hänsyn till sekundära 
flöden. Det kritiska flödet kan påverkas av sekundära flöden som orsakas 
av ineffektivitet som exempelvis väntetider. När flödet utvecklats kan 
processen upprepas pga att ett nytt kritiskt flöde identifieras. Processen 
fortsätter tills hela flödet blivit kartlagt och optimerat. När flödet 
optimeras kan ett nytt produktionsflöde bli det mest kritiska och då 
upprepas processen med det flödet i fokus (Bragila et al., 2009).  
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3.3.7 Teorisummering av VSM 
I detta avsnitt sammanfattas teorier från Matt (2014), Braglia et al. (2009) 
och Rother & Shook (2003) som behandlar VSM inom kundorderdrivna 
produktioner, IVSM och VSM.  
 
Utifrån författarnas Matt (2014), Bragila et al. (2009) och Rother & Shook 
(2003) teorier som granskats kan det fastställas att VSM är utvecklat och 
framtaget för linjära produktionsmiljöer. Däremot kan verktyget 
användas i andra produktioners miljö om VSM anpassas och appliceras 
med hänsyn till produktionsformens förutsättningar (Braglia et al. 2009, 
Matt, 2014). Hung & Tomizuka (2017) menar att VSM:s effektivitet har 
medfört att intresset för forskningen har ökat kring huruvida verktyget 
kan anpassas och appliceras på andra typer av produktionsformer än de 
traditionella industrier som det är framtaget för. Baserat på tidigare 
forskning kring VSM har det bearbetats fram nya uppdaterade teorier för 
hur IVSM och VSM tillsammans ska kunna användas för en 
kundorderdriven produktion med HVLV. Strukturen nedan följer 
Rothers & Shooks (2003) tre första steg för framtagandet av VSM, 
(kartläggning av nutida tillstånd, produktfamilj, utformande av framtida 
tillstånd). 
 
Produktfamilj - Enligt Rother & Shook (2003) är det första steget i en 
traditionell VSM identifieringen av produktfamiljerna. Braglia et al. 
(2009) menar att produktionsprocesser som är kundorderrelaterade kan 
möta på hinder då produkterna som tillverkas görs i låg volym och 
varierar mycket sinsemellan. I dessa fall är det viktigare att med hjälp av 
BOM identifiera de mest kritiska delarna i flödet. Braglia et al. (2009) 
tillägger att flödet kan generaliseras om företaget upplever problem med 
fastställandet av produktfamiljer. Dessa flöden ska till fördel granskas 
fysiskt och detta gäller både generaliserade och kritiska flöden. 
Granskningen ska görs på processerna närmast kunden till de närmast 
leverantören (Rother & Shook, 2003). Matt (2014) tillägger att för en 
verksamhet som är kundorderstyrd måste alla potentiella material- och 
informationsflöden kartläggas.  
Kartläggning av nuläget - Med material- och informationsflödet som 
identifierades tidigare kan nu en nulägesbeskrivning konstrueras 
(Braglia et al. 2009, Matt, 2014 och Rother & Shook, 2003). Vid 
utformningen av nulägeskartan används symboler för att hjälpa till att 
visualisera de produktflöden som finns internt i företaget, se Figur 3.4. 
Då fallföretaget tillverkar unika produkter med svåröverskådliga 
produktionsflöden kommer det till skillnad från den traditionella VSM 
inte göras tidsmätningar för denna (Matt, 2014). Kartläggningen av 
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nuläget bygger på att information om hur den faktiska 
produktionssituationen ser ut (Rother & Shook, 2003). Enligt Braglia et 
al. (2009) kan denna information enbart tillhandahållas från att ha 
studerat processerna på plats. När tillräcklig information om processerna 
och dess flöden har tillhandahållits kan kartan av nuläget utformas. 
Detta behöver inte göras i anslutning till produktionslokalen (Nicolas & 
Soni, 2006).   
 
Framtida tillstånd - Det framtida tillståndet ritas upp med hjälp av en 
nulägeskarta (Rother & Shook, 2003). Detta är för att med hjälp av 
nulägeskartan identifiera slöseri som finns inom processerna. När detta 
är gjort kan det framtida tillståndet ritas upp på samma sätt som 
nulägeskartan, men där det slöseri som identifierats i nuläget är 
eliminerat (Braglia et al. 2009, Matts, 2014 och Rother & Shook, 2003). 
Rother & Shook (2003) anser att målet med det framtida tillståndet är att 
åstadkomma ett kontinuerligt eller dragande flöde för varje individuell 
process hela vägen till slutkunden. Enligt Matt (2014) så finns det för 
kundorderstyrda produktioner med svåröverskådliga 
produktionsflöden sex riktlinjer som arbetet ska förhålla sig till, se 
avsnitt 3.3.7. Hung & Tomizuka (2017) tillägger att slöseri också kan ses 
ur ett hållbarhets- och miljöperspektiv. Detta slöseri skulle ses som 
onödigt användande av resurser och energi. 
 

3.4 Produktionsutformning  
Lönsamheten på ett företag beror av hur effektivt företaget har utnyttjat 
sina resurser för att genera vinst (Carlson, 2014). Christopher (2011) 
beskriver att ett framgångsrikt och lönsamt företag ska sträva efter ett 
utnyttjande av företagets fulla potential och att minimera produktions- 
och lagerkostnader. Ett företag som producerar mot kundorder kan 
anpassa processers kapacitet efter kundens önskemål vilket ökar 
flexibiliteten och effektiviteten (Mattsson & Jonsson, 2003). Mattsson & 
Jonsson (2003) anser att genom att anpassa kapaciteten minskar också 
behovet av mellanlager. Hallengren & Olhager (2009) beskriver 
flexibilitet som företagets förmåga att anpassa sig till 
marknadsförändringar och kopplas oftast till produktvolym, 
produktvariation och fluktuationer på marknaden. Vidare anser de att 
företag med hög produktionsflexibilitet är mer produktiva än de med låg 
flexibilitet.  
 

3.4.1 Kundorderdriven produktion 
Kundernas köpvanor har ändrats i dagens globala affärsvärld; från 
standardiserade och enkla produkter till avancerade och kundsstyrda 
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produkter med högt ställda krav på kvalitet och leveranser som sker i 
snabbare takt (Storhagen, 2011). Enligt Storhagen (2011) beror detta på 
att det finns mindre efterfrågan på vissa produkter än utbudet idag, 
vilket resulterar i mer konkurrens mellan företag och högre krav på hur 
producenter organiserar sig för tillverkning, marknadsföring och 
levereras av sina produkter.  
 
Womer et al. (2016) förklarar att produktionen som sker mot kundorder 
kännetecknas av att produkten styrs mot bestämda 
kundordersspecifiktioner och leveransdatum och oftast tillverkas med 
hög produktvariation och i låga volymer. Verksamheter som 
karaktäriseras av denna strategi konkurrerar genom att erbjuda unika 
produkter med förmånliga priser och genom att hålla nere ledtiderna 
(Xiao et al., 2016). Xiao et al (2016) har i sin forskning kommit fram till att 
faktorer som har störst inverkan på verksamhetens lönsamhet är 
ledtiden och prissättningen.  
 
Jina et al., (1997) förklarar att det har blivit alltmer populärt att företag 
som karaktäriseras av en produktion som sker i HVLV, använder sig av 
Lean-principer för att skapa en effektivare produktion, minska slöseri 
och bli mer lönsamma och konkurrenskraftiga. Författarna tillägger att 
dessa företag kan stöta på problem vid tillämpning av Lean-principer 
och dessa problem sammanfattas som större osäkerhet när det gäller 
produktvariation, efterfrågan eller fler oväntade aktiviteter än företag 
med låg produktvariation  
 

3.4.2 Produktionssystem  
I en tillverkande industri används tre olika produktionstyper, 
(Oskarsson et al. 2000): 

- Enstyckstillverkning 
- Kontinuerlig process 
- Linjeproduktion/Batch 

 
Enstyckstillverkning är då en eller ett fåtal produkter tillverkas och oftast 
mot kundorder. Vanligtvis har denna produktionstyp långa ledtider och 
kräver inga mellan- och färdiglager. En kontinuerlig process innebär att 
hela produktionen är sammankopplad som en kontinuerlig process och 
har oftast korta ledtider. Denna typ av tillverkning kan vara kostsam om 
man vill tillverka små volymer då färdigvarulager ofta krävs. Därför 
väljer företaget att producera stora volymer vilket höjer 
genomloppstiden. Dessutom behöver maskinerna oftast stanna vid 
produktion på grund av produktvarianter vilket resulterar i en svårighet 
inom denna produktionstyp. Vid Linjeproduktion/Batch är volymerna 
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tillräckligt stora för att produktionen ska vara möjligt att organisera på 
flera olika sätt. I detta fall beror den avgörande faktorn för valet av den 
produktionstyp på vilken variant av produkt som produceras.  
 

3.4.3 Produktionsutformning 
Jonsson & Mattsson (2011) betonar att en flexibel produktion nås genom 
att utvärdera produktionsutformningen. Inom industriell tillverkning 
finns det ett flertal olika produktionsutformningar (Olhager, 2000): 

⁃ Funktionell tillverkning 
⁃ Linjetillverkning 
⁃ Flödestillverkning 

 
Begreppet funktionell verkstad, som är en typ av funktionell tillverkning 
innebär att maskiner är uppdelade i olika områden i fabrikslokalen. 
Exempelvis är alla borrar placerade för sig och alla svarvar för sig, se 
Figur 3.5. Produkten förflyttas mellan de olika avdelningarna beroende 
på vilken fas produktionen är i. Denna produktionsutformning har en 
stor flexibilitet där många olika produkter görs samtidigt men det blir 
oftast långa och krokiga transportvägar (Olhager, 2000).  
 

 
Figur 3.5 Exempel på en funktionell verkstad. Utformningen är anpassad så att alla maskiner med samma 
funktion, till exempel borrmaskiner, har sin egen avdelning i verkstaden. 

Vid linjetillverkning står maskinerna i en lina, se Figur 3.6, vanligtvis 
med något band mellan dem där produkten behandlas från början till 
slut. Fördelen med denna utformning är att det internt blir korta ledtider 
och transportvägar. Dessutom är utformningen bra när man har låg 
produktvariation och höga tillverkningsvolymer (Olhager, 2000).  
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Figur 3.6 Fundamentala konceptet för linjetillverkning. Varje nästkommande station är placerad i nära 
anslutning till den föregående stationen, ofta med ett band genom tillverkningen.   

Flödestillverkning betraktas som en kombination av linjetillverkning och 
funktionell tillverkning. Syftet är att koppla samman fördelarna från 
båda utformningarna i en utformning. Företag som implementerar 
denna typ av utformning eftersträvar med hjälp av flödestänk 
minimering av långa transportvägar på en arbetsplats, dvs. där tidigare 
fanns en såg, nu finns borr och svarv. På det sättet kan flera operationer 
kompileras till en operation   (Olhager, 2000). 
 
 

3.5 Standardiserat arbete 
Enligt Horbla et al. (2008) är standardiserat arbete ett verktyg för att 
minska förändringar i cykeltider vid montering. Författarna tillägger att 
vid montering handlar det om att logiskt bestämma och standardisera 
medarbetarens arbetsinnehåll med hjälp av att tillhandahålla skriftliga 
instruktioner vid arbetsytan. En svårighet med att applicera 
standardiserat arbete i en produktionsmiljö som karaktäriseras av hög 
produktvariation är att ett stort antal produkttyper resulterar i många 
olika standarder (Horbal et al., 2008).  
 
Liker & Meier (2006) hävdar att standardisering av arbete avser att det 
finns en utgångspunkt för ständiga förbättringar. Författarna tillägger att 
det finns ingen möjlighet till optimering om det inte finns några 
standarder att ha som utgångspunkt. Standardisering ska inte ses som 
något som införs eller görs på regelbunden basis, utan som en pågående 
process för att identifiera problem, etablera effektiva metoder och där 
tillvägagångssätt definieras (Liker & Meier, 2006).  
Liker & Meier (2006) beskriver att inom Lean, speciellt hos Toyota, är det 
viktigt att det finns en gemensam standard för genomförande av 
arbetsuppgifter som alla måste följa. Författarna tillägger att 
medarbetarna då kan komma med förslag på hur de kan utföra sitt arbete 
på ett bättre sätt. Det skall dock genomföras under tillsyn av en 
överordnad och i samråd med experter som kan modifiera standarden.  
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3.5.1 5s 
5s är ett verktyg som effektivt och enkelt skapar ordning och reda på 
arbetsplatsen, eftersom det för att standardisera arbetet krävs en 
välorganiserad arbetsplats. Med hjälp av 5S skapas en process av 
ständiga förbättringar som gagnar arbetsmiljön. De 5S:en beskrivs enligt 
Liker (2004) som:  

1. Sortera - Gå igenom vad som finns på arbetsplatsen och rensa allt 
som är onödigt.   

2. Strukturera - Märk verktyg som sällan eller aldrig används och 
förflytta dessa utanför arbetsplatsen. Det ska var enkelt att hitta 
saker genom att avsätta permanenta platser för verktyg efter hur 
ofta används.   

3. Städa - Städning innebär ofta att man hittar problem som kan 
skapa problem i produktionen. Alla har ett ansvar att städa 
regelbundet samt kontrollera om verktyget behöver underhållas.  

4. Standardisera - Skapa regler och utveckla system så de första 3 
S:en upprätthålls. Ett vanligt hjälpmedel är en tavla med 
produktionsplaner och en checklista som talar om vad man ska 
göra.  

5. Skapa vana - Att skapa en stabil arbetsplats för ständiga 
förbättringar görs via disciplin, engagemang och dagliga rutiner. 

 

3.6 Spaghettidiagram 
Ett Spaghettidiagram är ett välkänt verktyg när det gäller eliminering av 
slöseri. Då verktyget används till fördel för att skapa produktivare 
produktionsutformningar. Spaghettidiagrammet betraktas vara 
relaterade till slöseri kring onödiga rörelser samt onödiga transporter. 
Vanligtvis utformas en produktionsutformning över fabrikslokalen och 
därefter ritas yrkesarbetarens fysiska flöde in i bilden. När 
kartläggningen är färdig och de fysiska flödena har ritats upp kan det 
med fördel beräkna totala sträckan på flödet (Bicheno et al. 2013).  
 

3.7 Arbetsförhållande  
För att värna om arbetsmiljön för anställda i företaget har EU gemensamt 
formulerat regler och föreskrifter för arbetsmiljön. Det gäller att 
arbetsplatsen ska vara säker, sund och utvecklande, så att risken att 
personal skadas är minimal (Allan et al., 2007). Det är av största vikt att 
eliminera aktiviteter som är skadliga för anställda exempelvis 
repeterande lyft som orsakar förslitningsskador. Det är viktigt att 
optimera arbetsplatsen att bli mer ergonomisk och därigenom minska 
belastningen på de anställda (Allan et al., 2007). 
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Enligt Arbetsmiljöverket & Statistiska Centralbyrån (2005) beror nästan 
två tredjedelar av alla rapporterade arbetsskador, för både män och 
kvinnor, på belastningsskador. Inom tillverkningsindustrin orsakas 
dessa skador ofta av repetitiva rörelser och tunga lyft. Genom att 
eliminera aktiviteter som handlar om fysisk belastning kan 
arbetsfrånvaron reduceras (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 
2005). 
 
Lundqvist & Kroon (2012) förklarar att sjukskrivningar resulterar i att 
personal med rätt kompetens och goda kunskaper om företagets rutiner 
och arbetssätt går förlorad och ersätts av vikarier. Det leder till att 
verksamheten förlorar potential som ordinarie anställda har att bidra 
med i förbättrings- och förändringsarbete. Lundqvist & Kroon (2012) 
beskriver att det ofta är ordinarie personal som besitter mest kunskap om 
sina egna arbetsuppgifter och det är då viktigt att ta tillvarata på 
potentialen. Bäckstrand et al. (2007) tillägger med en god ergonomi på 
arbetsplatsen kan skaderisken förebyggas och funktionsstörningar som 
begränsar operatörs rörelseförmåga begränsas. Författarna menar att en 
dålig ergonomi på arbetsplatsen kan resultera i längre ledtider, lägre  
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4 Metod 
I detta kapitel redogörs vilka för metoder som använts under studien. 
Studien grundar sig på observationerna som gjordes på plats och detta 
presenteras i avsnitt 4.1. Därefter presenteras värdeflödesanalysens 
metod för nuläget och det framtida tillståndet (avsnitt 4.2). I avsnitt 4.3 
redogörs för metoden för spaghettidiagrammen och sträckmätningen för 
nuläget och vid en alternativ utformning, metoden för 
produktionsutformningen redogörs i avsnitt 4.4. Metoden för hur den 
ekonomiska påföljden av dessa och investeringsförslagen redogörs för i 
avsnitt 4.5.  
 

4.1 Observationer  
Avsikten med observationerna var huvudsakligen att samla in data till 
studien. För att relevant data skulle samlas in gjordes observationerna, i 
studiens tidiga skede, för att skapa en förståelse över produktionen och 
dess processer samt vart material och materiel finns på företaget.  
 
Under observationerna kartlades produktionen och processer med hjälp 
av en utvecklad VSM som grundar sig på tidigare forskning (se avsnitt 
3.3.6). Eftersom VSM är utvecklat för produktionsmiljöer som 
karaktäriseras av linjärt produktionsflöde, anpassades studien efter 
företagets kundorderdrivna tillverkning med utgångspunkt i tidigare 
forskning och med hjälp av praktiska exempel på tidigare 
implementerade VSM:s inom olika typer av verksamheter.  
 
Innan datainsamlingen påbörjades förklarades projektet och dess syfte 
till yrkesarbetarna inne i fallföretagets fabrik. För att kunna analysera och 
jämföra resultaten från observationerna gjordes inspelningar under 
dessa. Innan detta tydliggjordes syftet för yrkesarbetarna genomgående 
och eventuella önskemål beaktades. Observationerna utfördes på så sätt 
att det inte påverkade yrkesarbetarnas arbetsrutiner under 
produktionen, dels för arbetarnas skull, men också för att få 
representativ data.  
 

4.2 Värdeflödesanalys  
Innan implementeringen av VSM-verktyget, var huvudtanken att 
avgränsa arbetet till en traditionell VSM:s tre första steg, dvs, 
produktfamilj, kartläggning av nutida tillstånd samt utformande av 
framtida tillstånd som även studiens teorisummering av VSM 
anpassades efter (se avsnitt 3.3.7). Däremot visade det sig att en 
traditionell VSM inte kunde appliceras i enlighet med APJ:s produktion.  
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4.2.1 Produktfamilj  
För att kunna genomföra en kartläggning behövde en produktfamilj 
identifieras och väljas inom APJ:s produktion. Identifieringen gjordes 
med hjälp av metodik hämtat från litteraturen, då APJ tillverkar fler olika 
produkter där varje produkt är kundorderanpassad och unik. Med hjälp 
av det, identifierades det att alla typer av skalväggar, såväl enkel som 
avancerad, går igenom samma huvudprocesser oberoende av dess 
utformning. Med detta sagt, kan produktionsflöden inom 
huvudprocesserna variera. I vilka volymer produkterna producerades 
kartlades också, utifrån kundens/kundernas efterfrågan. Utöver detta 
granskades fabrikens utformning (se Figur 2.1), för att se vilken produkt 
som prioriterades sett till yta och utformning. I båda dessa fall visade det 
sig att var skalväggar. Baserat på detta valdes skalväggar som den 
produktfamilj som skulle kartläggas. Kartläggningen av den valda 
produktfamiljen var möjlig att göra under den utsatta tiden för studien 
då den producerades. Hade en produktfamilj valts som det inte fanns en 
order för hade denna inte varit möjlig att kartlägga under utsatt tid.  
 

4.2.2 Kartläggning av nutida tillstånd  
Kartläggningen av det nutida tillståndet bygger på den data som 
samlades in under observationerna och genomföras någorlunda i 
enlighet med teorisummeringen (se avsnitt 3.3.2), men där 
tidsmättningar av mättalen såsom cykeltider och ledtider inte 
genomfördes. Däremot kartlades alla möjliga informations- och 
materialflöden inom detta steg och sammanställdes i en processkarta, 
som illustrerar alla tillverkningsprocesser och hur de samverkar. Vid 
framtagningen av kartan för det nutida tillståndet användes 
standardsymbolerna (se Figur 3.4). Vid skapandet av kartan användes 
ritningsprogrammet Microsoft Visio som Braglia et al. (2009) 
rekommenderade vilket höjer noggrannheten (se avsnitt 3.3.2). 
 

4.2.3 Framtida tillstånd 
Även detta steg kunde användas i överensstämmelse med teorin kring 
VSM (se avsnitt 3.3.3), där icke värdeskapande aktiviteter kunde 
fastställas genom andra steget inom VSM tillsammans med 
processkartan över APJ:s nutida tillverkning. Även inom detta steg 
sammanställdes en processkarta som komplement till nuvarande 
värdeflöde för att praktiskt visa hur APJ genom en ändring i 
produktionsutformningen kan reducera eller eliminera de identifierade 
slöseriområdena.   
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4.3 Spaghettidiagram 
Spaghettidiagrammet för nuläget togs fram för att visualisera 
medarbetarnas rörelser vid produktion av den vanligaste ordern, 
skalväggar (se avsnitt 3.6) Spaghettidiagrammet gjordes med hjälp av det 
inspelade materialet från observationerna för att redovisa de rörelser 
som gjordes i fabriken för varje delmoment. Detta gjordes på en skalenlig 
ritning över fabriken som tagits fram genom en uppmätning på plats (se 
Figur 2.1). 
 
Spaghettidiagrammet för det framtida tillståndet togs för att visualisera 
medarbetarnas tänkta rörelser för en optimerad utformning, vid en 
likvärdig produktion som för nuläget. För att möjliggöra en rättvis 
jämförelse mellan spaghettidiagrammen utgick framtagandet från vilka 
moment och processer som krävdes i nuläget. Dessa rörelser ritades 
sedan ut på en skalenlig ritning över fabriken där en tänkt optimerad 
utformning implementerats.  
 

4.3.1 Sträckmätning 
Sträckmätningarna tog fram för att tydliggöra vad förflyttningarna, som 
yrkesarbetarna gör, innebär i meter. Sträckmätningarna gjordes med 
hjälp av spaghettidiagrammet och de ritningar som tagits fram. Antalet 
förflyttningar räknades och dess sträcka mättes upp med hjälp av 
ritningarna. Detta gjordes på samma sätt för nuläget och det framtida 
tillståndet. Detta medför att sträckorna inte är exakta utan mer 
ungefärliga.  
 

4.4 Produktionsutformning 
Vid framtagandet av förslagen på de nya produktionsutformningen låg 
teorin om funktionell tillverkning i centrum (se avsnitt 3.4.3). Utöver det 
låg fokuset på att minska det korsande materialflödet samt att skapa en 
ergonomisk arbetsplats, i den mån detta går. Genom hela 
framtagningsprocessen var teorin gällande 5:s närvarande (se avsnitt 
3.5.1). Förslagen utgick ifrån ritningen över fabriken i nuläget, se Figur 
2.1, och tog hänsyn till formborden då dessa inte kunde flyttas. 
 

4.5 Ekonomiska beräkningar 
Vid beräkning av produktionen antas det att ett arbetsår består av 46 
veckor och varje vecka består av fem arbetsdagar. 
 
De ekonomiska beräkningarna baserades på en tilldelad prislista, dvs, 
det APJ betalar för tillverkningen av skalväggar (se tabell 4.1). Prislistan 
redovisar de ingående kostnaderna för en skalvägg, vissa i kronor/m2 
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och andra med ett styckpris. Då prislistan inte specificerar om den är för 
en enkel eller avancerad vägg görs antagandet att detta är ett snittpris för 
båda. Inför dessa beräkningar gjordes det två antaganden för vilken 
storlek skalväggarna skulle ha. Första antagandet grundades på den 
mängd betong som levererades under projektet, vilket hämtades ifrån 
gjutschemat (Figur 2.5), och beräknades fram 16.3 m2. Mängden betong 
summerades för varje formbord, sida ett och sida två för sig. Därefter 
konverterades mängden, då detta var givet i liter, till kvadratmeter.  Det 
andra antagandet grundades på den största möjliga vägg som kan 
produceras på formbordet, nuläget: 24,4 m2, Förslag 1: 24,4 m2, Förslag 2: 
27,1 m2, Förslag 3: 29,7 m2. För de större formborden som föreslagits 
begränsades storleken utifrån att det skulle produceras fyra identiska 
skalväggar. 
Tabell 4.1 Prislista för skalvägg. 

Betongarbetare: 9 kr/m2 9 kr 

Arbetsledare 5 kr/m2 5 kr 

Form 40 kr/m2 40 kr 

Formolja 3 kr/m2 3 kr 

Lyftögla 2 st 50kr 50 kr 

Väggstege distans 59 kr/m2 59 kr 

Diverse material 5 kr/m2 5 kr 

Armering 300 kr/m2 300 kr 

Betong 400 kr totalt (antagandet görs att detta är per vägg oberoende 

av storlek) 400 kr 

Transport 200 kr/m2 200 kr 

Lokal & utrusnting 200 kr/m2 200 kr 

  

Kostnad per kvadratmeter 821 kr 

Kostnad per skalvägg st (betong och lyftögla) 400 kr 

 
Intäkterna för en skalvägg utgick ifrån priserna 860–1000 kr/m2, vilket 
hämtades ifrån en ”Monteringshandbok” som tilldelades av APJ. Men 
vid beräkningarna gjordes antagandet att hälften av skalväggarna såldes 
för 860 kr/m2 och hälften för 1000 kr/m2, snittpris på 930 kr/m2. 
Vid beräkningar av investeringar användes payback-metoden (se ekvation 
4.1) där I är det årliga inbetalningsöverskottet, G är 
investeringskostnaden (grundinvesteringen) och T är 
återbetalningstiden. Denna används för att se vad varje investering hade 
haft för återbetalningstid. 
 

𝑇 =
𝐺

𝐼
               (4.1) 
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4.5.1 Investering av truck  

För förslaget på investering av truck studerades tre olika truckar, med 
krav på en lyftkraft på minst 30 ton. Trucken ska ersätta lastbilen som 
flyttar och hämtar bygelflaken, men då enbart för att flytta bygelflaken 
ut ur fabriken. I nuläget närvarar lastbilen mellan 2–3 timmar i veckan 
för att både hämta och flytta bygelflaken. Då det antogs att den tilldelade 
prislistan är ett snittpris för skalväggar görs även antagandet att lastbilen 
närvarar i snitt 2.5 timmar i veckan. Kostnaden för lastbilen är 1 700 
kronor/timme och APJ betalar endast för dess närvaro på fabriken. Med 
en truck skulle lastbilen endast närvara en timme i veckan, och då enbart 
hämta, då trucken skulle användas för att ta ut bygelflaken. Det ger också 
möjligheten för APJ att själv organisera bygelflaken ute på lagret, samt 
ställa fram de som ska hämtas för att underlätta för lastbilen. Priser för 
dessa truckar kommer från företaget ”UNIKTRUCK”, där priset på två 
av truckarna var vid köp och den sista för leasing under ett eller fem år. 
För de truckar som skulle köpas redovisas grundinvesteringen. Den 
truck som skulle leasas redovisas, för både ett- och femårskontrakt, 
månadskostnaden, den årliga kostnaden samt den totala kostnaden för 
kontraktet. Allt redovisas i Tabell 4.2; konverteringen av euro till kronor 
gjordes 2022-05-11, då var växelkursen 10.5719 kronor för en euro 
(Sveriges riksbank, u.å.). Vid beräkning av återbetalningstiden för köp 
av truck användes payback-metoden ekvation (4.1), där I ges av ekvation 
(4.2). 
I ekvation (4.2) betecknar I det årliga inbetalningsöverskottet, B den 
besparing som görs om lastbilens närvaro begränsas till en timme, v den 

förändringsvariabel på B där v är 1 eller 1.1 (100 eller 110 %) och ktotaldrift den 

totala driftkostnaden för trucken som ges av ekvation (4.3). 
 
𝐼 = (𝐵 × 𝑣) − 𝑘𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡                      (4.2) 

 
Anledningen till att I ges av en ekvation med en förändringsvariabel (v) på 
besparingarna (B) är för att se vad för skillnad det skulle göra på 
avbetalningstiden om beloppet av besparingarna ökar med 10 %. Det kan 
då ses som att besparingar (B) är en konstant, för varje fall, men där 
beloppet antingen är 100 % eller 110 % av dess ursprungliga värde.  
Skälet till att denna förändringsvariabel (v) multipliceras B och inte direkt 
med det årliga inbetalningsöverskottet (I) är då detta skulle medföra att 
även ktotaldrift skulle öka. Förändringsvariabel (v) är därmed inte en 
känslighetsvariabel på besparingarna, utan denna förändringsvariabel ges 
för att se vad för skillnad det skulle medföra på avbetalningstiden om 
belopp från besparingarna (B) skulle ökas med 10 %. Detta innebär att mer 
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pengar betalas in för avskrivningen av truck än vad en begränsning av 
lastbilens närvaro skulle medför i besparingarna. 
 

Vid beräkning av leasing användes besparing, som en begränsning av 
lastbilens närvaro skulle medföra, men där det skulle täcka alla utgifter 
under leasing-kontraktet.   
 

Tabell 4.2 Prislista av truckar. Kostnaderna har avrundats till närmsta tusental. Avrundningen av 
leasingkostnaderna, ”totalt (per år)” och ”totalt (hela kontraktet)”, avrundades efter beräkning av dessa, 
därav felmarginalerna. 

Köp Grundinvestering 

SMV/Konecranes SL32-1200 

(tillverkad 2003)  

1 744 000 kr (165 000 Euro)  

Kalmar DCD320-12LB  

(tillverkad 1998) 

1 713 000 kr (162 000 Euro)  

Leasing Per månad Totalt (per år) Totalt (hela 

kontraktet) 

Kalmar DCF330-12LB 

(tillverkad 2015)  

(1års kontrakt) 

67 200 kr (6355 

Euro) 

806 200 kr 

 

806 200 kr 

 

Kalmar DCF330-12LB 

(tillverkad 2015)  

(5års kontrakt) 

38 100 kr (3602 

Euro) 

 

457 000 kr 

 

2 285 000kr 

 

 
Vid beräkning av driftkostnaden av dessa truckar gavs en estimering av 
”UNIKTRUCK” vad detta skulle vara i kronor/drift-timme. För köp av 
truck innefattar detta underhållskostnad och bränslekostnad (diesel), 
medan vid leasing är det enbart bränslekostnad. Underhållskostnaden 
för båda truckarna estimerades att vara 100 kronor/timme och 
bränsleförbrukningen för alla truckar estimerades att vara ungefär 13 
liter/timme. I beräkningarna användes ett literpris på 23 kronor/L. 
Priset på diesel hämtades 2022-05-11 (Tanka, u.å.). Framtagandet av 
dessa kostnader gjordes med ekvation (4.3) där kunderhåll är kostnaden för 
underhåll, kbränsle är kostnaden för bränslet och tTruck är den tid trucken 
används som tas fram med ekvation (4.5). 
 
𝑘𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 = (𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 + 𝑘𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒) × 𝑡𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘                 (4.3) 

  
Vid en ökning av produktionen skulle detta innebära att bygelflaken 
inne i fabriken skulle fyllas snabbare. Detta medför att lastbilens närvaro 
skulle behöva öka lika mycket som produktionen om inte en truck 
införskaffas. För att beräkna denna tidsökning som lastbilen behöver 
närvara används ekvation (4.4) där tLastbil ges av tLastbil,nuläge som är 2.5 
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timmar multiplicerat med Y som är ökningen av produktionsytan 
jämfört med nuläget.  
 
𝑡𝐿𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙 = 𝑡𝐿𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙,𝑛𝑢𝑙ä𝑔𝑒 × 𝑌             (4.4) 

 
Tiden som trucken skulle användas om lastbilen begränsas till en timme 
i veckan beräknas med ekvation (4.5). Beteckningarna innebär det 
samma som för ekvation (4.4) men där allt subtraheras med ett, den tid 
lastbilen behöver närvara.  
 
𝑡𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘 = (𝑡𝐿𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙,𝑛𝑢𝑙ä𝑔𝑒 × 𝑌) − 1                (4.5) 

 

4.5.2 Investering formbord  

Pris och information för två nya typer av formbord erhölls från företaget 
”Icon”. Formbord-1 hade måtten 16.5X3.6 m och formbord-2 36X3.6 m. 
Priset för bord-1 är 2 500 000 kr, totalt 5 000 000 kr eftersom två bord 
planerades att köpas in. Priset för bord-2 var 5 500 000 kr. I priserna ingår 
installationskostnaden. Vid beräkning av återbetalningstiden vid köp av 
formbord användes payback-metoden ekvation (4.1), där I ges av ekvation 
(4.6)  
I ekvation (4.6) betecknar I det årliga inbetalningsöverskottet, RFörslag är 
resultatet av förslagen och RNuläge är resultatet för nuläget. 
 
𝐼 = 𝑅𝐹ö𝑟𝑠𝑙𝑎𝑔 − 𝑅𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒𝑡                       (4.6) 

 
För att se vad en variation i intäkter skulle medföra för återbetalningstid 
användes ekvation (4.7). 
I ekvation (4.7) betecknar R resultatet, kProd den kostnad det kostar att 
tillverka skalväggar, P den årliga produktionen av skalväggar. E 
betecknar den andel av de producerade skalväggarna som säljs för det 
aktuella priset, IN1 och IN2, där E är 0.4 eller 0.6 (40% eller 60%). IN1 och 
IN2 betecknar de intäkter som skalväggarna ger, där IN1 står för priset 
1000 kr/m2 och IN2 för priset 860 kr/m2. 
 
𝑅 = 𝑘𝑃𝑟𝑜𝑑 − 𝑃 × (𝐸 × 𝐼𝑁1 + (1 − 𝐸) × 𝐼𝑁2)             (4.7) 
 
Anledningen till att E varierar är för att se vad för skillnad det skulle 
medföra på återbetalningstiden om en större eller en mindre andel av de 
producerade skalväggarna säljs för högsta priset (1000 kr/m2).  
 
Fabriken är idag utrustad med två traverser där varje travers har en 
lyftkraft på max 12.5 ton. Dessa kan parkopplas för en total lyftkraft på 
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25 ton. För att kontrollera att dessa kan användas används ekvation (4.9) 
där den totala vikten betecknas mtotal och detta ges av mformbord som är 
vikten på formbordet och mskalvägg som är vikten på skalväggen. 
 
Formbord-1 har en estimerad egenvikt på 10 ton. Motsvarande egenvikt 
är 21.8 ton för formord-2. Vikten på en skalvägg varierar beroende på 
tjocklek, 150–300 mm, och ligger mellan 240–280 kg/m2.   
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5 Resultat  
I detta kapitel redovisas resultaten från studien på fallföretaget. Kapitlet 
innehåller resultaten för nuläget (avsnitt 5.1) som inkluderar resultatet 
av värdefödesanalysen (avsnitt 5.1.1) samt spaghettidiagram och 
sträckmätning (5.1.2) Därefter presenteras resultaten för det framtida 
tillståndet (avsnitt 5.2) som innefattar resultatet av värdefödesanalysen 
(avsnitt 5.2.1), alternativa utformning av produktionen (avsnitt 5.2.2) 
samt spaghettidiagram och sträckmätning (avsnitt 5.2.3). Sist kommer 
det ekonomiska beräkningarna (avsnitt 5.3) som visar den ekonomiska 
påföljden av föreslagna utformningen samt avbetalningstiden för det 
föreslagna investeringarna. 
 

5.1 Nuläge 

 
5.1.1 Värdeflödesanalys  

APJ:s informations- och material-flöden presenteras genom en 
värdeflödeskarta, se Figur 5.1. Värdeflödeskartan anpassades utifrån 
teorisummering kring VSM (se avsnitt 3.3.7) och APJ:s produktion. Med 
hjälp av produktionsutformningen tillsammans med värdeflödeskartan 
framgår det tydligt att materialflödet är komplext; materialvägarna är 
korsande och mellanlagren många, vilket resulterade i att slöseri kunde 
identifieras. Flödet av material är ritat från vänster till höger i den undre 
delen av flödeskartan (blåa rutor). Informationsflödet är ritat i övre delen 
från höger till vänster (Från kund till leverantör). 

 
Figur 5.1 Värdeflödeskarta av tillverkning av skalväggen - Nuvarande tillstånd. I den övre delen visas 
informationsflödet och den nedre delen visar materialflödet 
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5.1.2 Spaghettidiagram med sträckmätning 

Spaghettidiagram togs fram för att visualisera rörelsen i fabriken för 
varje delmoment. Spaghettidiagrammet som redovisas i Figur 5.2 visar 
rörelsen som en yrkesarbetare gjorde under tillverkningen av en 
skalvägg. De olika delmomenten tilldelades en färg; armeringsprocessen 
markeras röd, tillverkningen av form markeras blå och gjutningsprocessen 
grön. Sträckmätningen gjordes för att tydliggöra vad förflyttningarna 
innebär i meter och vissa förflyttningar gjordes flera gånger. Detta 
diagram används sedan för att jämföra sträckorna för nuläget med den 
nya sträckan som det framtida arbetssättet medför, vilket Figur 5.2 visar. 
    
Figur 5.2 visualiserar förflyttningarna som gjordes under 
tillverkningsprocessen för ena sidan av en skalvägg. Den totala sträckan 
för varje tillverkningsprocess redovisas i Tabell 5.1 

 
Figur 5.2 Spaghettidiagram - Nuläge 

Tabell 5.1 Total sträcka för tillverkningsprocesserna. 

Tillverkningsprocess Totala sträckan (m) 

Armeringsprocessen 441,8 

Tillverkningen av form 481,9 

Gjutningsprocessen 128,9 
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5.2 Framtida tillstånd 
 

5.2.1 Värdeflödesanalys 

När kartläggningen av nuvarande tillståndet är utförd och slöseri 
identifierats, utformades en hypotetisk värdesflödeskarta över det 
önskade läget. I nuvarande tillståndet är processer inom APJ utspridda 
vilket medför långa och onödiga transportvägar samt flera mellanlager. 
I framtida tillståndet (Figur 5.3) lades därför fokuset på att minska 
korsande materialflöden, och mellanlager genom förändring i 
produktionsutformningen. 

 
Figur 5.3 Värdeflödeskarta av tillverkning av skalväggen - Framtida tillstånd. I den övre delen visas 
informationsflödet och den nedre delen visar materialflödet 

 

5.2.2 Alternativ utformning av produktionen 

I detta avsnitt presenteras alternativa utformningar av fabrikslokalen och 
motsvarar spaghettidiagram. De ekonomiska påföljderna av dessa 
utformningar redovisas i avsnitt 5.4. 
 

Förslag 1, fyra formbord 
En alternativ produktionsutformning arbetades fram med 5:s i åtanke 
och fokus på att minska det korsande materialflödet samt att, i den mån 
detta går, tilldela en dedikerad arbetsyta för varje arbetsprocess. 
 
Tre alternativ togs fram; ett med fyra par bord (se Figur 5.4), ett med två 
par bord (se Figur 5.5) och ett med endast ett par bord (se Figur 5.6). 
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Uppe till vänster i Figur 5.4–5.6 finns en numrerad beskrivning (1–8) om 
vad som finns i fabriken. Numreringen korresponderar med siffrorna i 
ritningen. 
 
Den förändring som gjorts i fabriken är att armeringsprocessen har fått 
en dedikerad arbetsyta där tillverkning av vägbarriärer tidigare var 
(nummer 4 5 och 8 i Figur 5.4–5.6), arbetsytan för vägbarriärer har flyttats 
till andra sidan i fabriken (nummer 6 i Figur 5.6–5.8). 

 
Figur 5.4 Förslag 1 på utformning av produktionen. Uppe till vänster i figuren finns en numrerad 
beskrivning (1–8) om vad som finns i fabriken, numreringen korresponderar med sofforna i utformningen. 

 

Förslag 2, två formbord 
Den alternativa utformningen med två par bord (16.5mX3.6m), se Figur 
5.5, togs fram för att öka den tillgängliga produktionsytan på 
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formborden, ge möjlighet att tillverka större väggar samt att minska 
antalet vändningar under produktionen.  
 
Utöver denna förändring har inga andra förändringar i utformningen 
gjorts i jämförelse med den med fyra par bord.  

 
Figur 5.5 Optimerad utformning av produktionen, med två formbord. Uppe till vänster i figuren finns en 
numrerad beskrivning (1–9) om vad som finns i fabriken, numreringen korresponderar med sofforna i 
utformningen. 

 

Förslag 3, ett formbord 
Den alternativa utformningen med ett par bord (36mX3.6), se Figur 5.6, 
togs fram för att möjliggöra att det endast ska krävas en vändning under 
tillverkningen av skalväggar.  
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Figur 5.6 Optimerad utformning av produktionen, med ett formbord. Uppe till vänster i figuren finns en 
numrerad beskrivning (1–9) om vad som finns i fabriken, numreringen korresponderar med sofforna i 
layouten. 

 

5.2.3 Spaghettidiagram med sträckmätning  

Spaghettidiagrammet för det framtida tillståndet togs fram för att 
visualisera rörelsen i fabriken vid en förändrad utformning (se Figur 5.7). 
Vid framtagandet av det framtida tillståndet strävades det efter att 
förbättra varje delmoment i arbetsprocessen. Fokuset var att minska 
antalet förflyttningar, minska avståndet vid förflyttningar och/eller att 
eliminera moment som innebar tunga lyft för yrkesarbetarna som kan 
medföra förslitningsskador. De olika delmomenten tilldelades samma 
färger som i Figur 5.2. 
 
Figur 5.7 visar det förflyttningarna som tillverkningsprocessen skulle 
kräva vid ett framtida tillstånd. Den totala sträckan för varje 
tillverkningsprocess redovisas i Tabell 5.2. Ingen skillnad för 
gjutningsprocessen då det inte gick att ändra denna. Däremot har 



49 
 
 

sträckorna för armeringsprocessen och tillverkningen av form kortats av 
markant, runt en tredjedel av sträckorna i nuläget. 
 

 
Figur 5.7 Spaghettidiagram – Framtida tillstånd 

Tabell 5.2 Total sträcka för tillverkningsprocesserna. 

Tillverkningsprocess Totala sträckan (m) 

Armeringsprocessen 129 

Tillverkningen av form 143,5 

Gjutningsprocessen 128,9 

 

5.3 Ekonomiska beräkningar 
I detta avsnitt redovisas vad förslagen på de alternativa utformningar av 
fabrikslokalen, som presenterades i avsnitt 5.2.2, skulle medföra för 
ekonomiska påföljder, för APJ. Alla värdesiffror i tabellerna har 
avrundats utifrån vissa kriterier; värdesiffror över miljoner är avrundade 
till närmsta tusental, värdesiffror under miljoner är avrundade till närmsta 
hundratal. Utöver dessa kriterier avrundades kostnader uppåt och intäkter 
samt resultat nedåt som en försiktighetsprincip.  
 

5.3.1 Påföljd av förbättringsförslagen 
I Tabell 5.3 redovisas påföljden som förbättringsförslagen inom 
produktionen kan ha. I det gråa partiet redovisas information om 
formborden och förbättringsförslagens effekt jämfört med ”nuläget”. 
 I det gula partiet redovisas produktionsvolymen om det enbart 
produceras en ”optimerad väggstorlek för respektive formbord”. Detta 
syftar på största möjliga vägg som går att producera med hänsyn till att 
fyra skalväggar ska tillverkas.  
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I det rosa partiet redovisas produktionsvolymen baserat på den 
”genomsnittliga väggstorleken som producerades under mätning”. 
Storleken togs fram med beräkningar av den dagliga leveransen av 
betong till fabriken till varje formbord. Storleken på väggen som 
beräknades fram var 16.3 m2.  
 
Tabell 5.3 Förbättringsförslagens effekt på produktionen 

Information om formborden och 
produktion 

Nuläge 
Förslag 1, 

fyra par 

Förslag 2, 

två par 

Förslag 3, 

ett par 

Formbordens storlek (m^2) 27,0 27,0 59,4 129,6 

Antal brukad av tillgänglig formbord 3 av 4 4 av 4 2 av 2 1 av 1 

Totala yta av formbord (m^2) 81,0 108,0 118,8 129,6 

Andel av formbordet som kvarstår 
efter form  

90,4% 90,4% 91,3% 91,8% 

Brukbar produktionsyta (m^2) 73,2 97,6 108,5 118,9 

Ökning av produktionsyta jämfört 
med "nuläget" 

0,0% 33,3% 48,2% 62,5% 

Optimerad väggstorlek för respektive 
formbord.                                                 
Storlek på vägg som produceras (m2) 

24,4 24,4 27,1 29,7 

Daglig produktion av "optimerade 
väggar" (st) 

3,0 4,0 4,0 4,0 

Årlig produktion, max antal väggar 
(st) 

690,0 920,0 920,0 920,0 

Årlig produktion, kvadratmeter vägg 
(m2) 

16831,6 22442,1 24946,0 27326,2 

Genomsnittliga väggstorlek som 

producerade under mätning.                                     
Storlek på vägg som produceras (m2) 

16,3 16,3 16,3 16,3 

Daglig produktion av "optimerade 
väggar" (st) 

3,0 4,0 6,0 7,0 

Årlig produktion, max antal väggar 
(st) 

690,0 920,0 1380,0 1610,0 

Årlig produktion, kvadratmeter vägg 
(m2) 

11247,0 14996,0 22494,0 26243,0 

 
Hädanefter kommer medelvärdet av den optimerade och genomsnittliga 
väggstorlek, för respektive fall, att redovisas. 
I Tabell 5.4 redovisas medelvärdet av den optimerade och 
genomsnittliga väggstorlek från tabell 5.3 som markerats som ett ljusblått 
parti. 
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Tabell 5.4 Snittresultatet av förbättringsförslagen effekt på produktionen 

Snittet: Information om 
formborden och produktion 

Nuläge 
Förslag 1, 

fyra par 

Förslag 2, två 

par 
Förslag 3, ett par 

Formbordens storlek (m2) 27 27 59,4 129,6 

Antal tillgänglig/brukad 
formbord  

3 4 2 1 

Totala yta av formbord (m2) 81 108 118,8 129,6 

Andel som tas upp av själva 
formen  

9,6% 9,6% 8,7% 8,2% 

Brukbar produktionsyta (m2) 73,2 97,6 108,5 118,9 

Ökaning av produktionsyta 
jämfört med "nuläget" 

0,0% 33,3% 48,2% 62,5% 

Storlek på vägg som 
produceras (m2) 

20,3 20,3 21,7 23,0 

Daglig produktion av 
"optimerade väggar" (st) 

3,0 4,0 5,0 5,5 

Årlig produktion, maxantal 
väggar (st) 

690 920 1150 1265 

Årlig produktion, 
kvadratmeter vägg (m2) 

14 039,3 18 719,1 23 720,0 26 784,6 

 

5.3.2 Förbättringsförslagens påföljd 
I Tabell 5.5 redovisas vad den ekonomiska påföljden som 
förbättringsförslagen medför. I denna tabell är raden ”Resultat, jämfört 
med nuläget (snittpris)” den mest centrala delen. Den klargör vad för 
ekonomisk vinst varje förslag har resulterat i gentemot ”nuläget”. 
Tabell 5.5 Den genomsnittliga ekonomiska påföljden av förbättringsförslagen 

Snittet: Ekonomisk 
påföljd 

Nuläge 
Förslag 1, fyra 

par 
Förslag 2, två 

par 
Förslag 3, ett 

par 

Årlig kostnad 11 874 000 kr 15 831 000 kr 20 044 000 kr 22 623 000 kr 

Intäkter. Beräknad med 

en kostnad på 930 

kr/m^2 (snittpris) 

13 058 000 kr 17 411 000 kr 22 052 000 kr 24 908 000 kr 

Resultat (snittpris) 1 184 000 kr 1 580 000 kr 2 008 000 kr 2 285 000 kr 

Resultat, jämfört med 

nuläget (snittpris) 
0 kr 395 500 kr 824 000 kr 1 101 000 kr 

 

5.3.3 Investering i truck 
Truckarna vars kostnader och återbetalningstid presenteras här beskrivs 
i metodavsnittet (se avsnitt 4.5.1). 
 
I nuläget hämtar lastbilen bygelflaken för leverans, men utöver det 
fraktar den också de färdiglastade bygelflak som är inne i fabriken ut till 
mellanlagrat för vidaretransport. Detta tar i nuläget 2.5 timmar i veckan. 
I Tabell 5.6 visas information om lastbilen. Där redogörs dess årliga 
närvaro samt den årliga kostnaden. Men även vad dessa skulle vara om 
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lastbilen begränsas till en timmes arbete i veckan samt den besparing 
detta hade inneburit för APJ. Utöver dessa redogörs även den tid trucken 
skulle ersätta lastbilen om detta gjordes. Tiderna för både truck och 
lastbil är tilldelats en varsin rad, de ljusblåa raderna. 
Tabell 5.6 Information om lastbil 

Information lastbil Nuläge 
Förslag 1, fyra 

par 

Förslag 2, två 

par 

Förslag 3, ett 

par 

tLastbil (h) 2,5 3,3 3,7 4,1 

Närvaro, per år (h) 115,0 153,3 170,3 186,6 

Årlig kostnad  195 500 kr 260 700 kr 289 600 kr 317 300 kr 

Lastbil begränsas till 

1h i veckan 
Nuläge 

Förslag 1, fyra 

par 

Förslag 2, två 

par 

Förslag 3, ett 

par 

Närvaro, per år (h) 46,0 46,0 46,0 46,0 

Årlig kostnad  78 200 kr 78 200 kr 78 200 kr 78 200 kr 

Besparing ifrån lastbil  117 300 kr 182 500 kr 211 400 kr 239 100 kr 

tTruck (h) 1,5 2,3 2,7 3,1 

Kvarstående tid som 

truck ersätter, per år (h) 
69,0 107,3 124,3 140,6 

 
I Tabell 5.7 redovisas den årliga driftkostnaden för truckarna, både köp 
och leasing. Men även besparingarna på lastbilen för både de 
oförändrade beloppen och de ökade beloppen (se avsnitt 4.5.1). Det 
redovisas även det kvarstår av besparingarna efter det att driftkostnaden 
är betald. Dessa kommer användas vid beräkning av återbetalningstiden. 
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Tabell 5.7 Det årliga inbetalningsöverskottet för truck 

 
I Figur 5.8 redovisas den återbetalningstid varje fall har. 
Återbetalningstiden för trucken SMV/Konecranes SL32-1200 (truck-1) 
ligger mellan 17.3-19.5 år för nuläget, 11.1-12.5 är för förslag 1, 9.6-10.8 år 
för förslag 2 och 8.5-9.6 år för förslag 3. Återbetalningstiden för den andra 
trucken, Kalmar DCD320-12LB (truck-2), ligger mellan 16.9-19.2 år för 
nuläget, 10.9-12.3 år för förslag 1, 9.4-10.6 år för förslag 2 och 8.3-9.4 år för 
förslag3. Något som är att anmärka är att förslag 2:s kortaste tid är den 
samma som förslag 3:s längsta tid, gäller för båda truckarna. Anledningen 
till detta syns i Tabell 5.7 vid observation av ”köp av truck” under båda 
”resultat, kvarstående belopp efter årlig driftkostnad”. Där syns det att 
det kvarstående beloppet för förslag 2 är 182 300 kr vid en 10 % ökning 
av besparingarna. Detta är samma belopp som för förslag 3, fast när ingen 
ökning av besparingarna gjorts. Det beror på att skillnaden mellan förslag 
2:s ”besparing ifrån truck”, vid en 10 % ökning av besparingarna, och 
förslag 3:s ”besparing ifrån truck”, fast när ingen ökning av 
besparingarna gjorts, är det samma som skillnaden för dessas 
driftkostnad.  
 
 

Det årliga inbetalningsöverskottet 
Nuläge 

Förslag 1, 

fyra par 

Förslag 2, 

två par 

Förslag 3, 

ett par 

Besparing ifrån lastbil (kr) 117 300 kr 182 500 kr 211 400 kr 239 100 kr 

Total årlig driftkostnad för truck  

Köp  27 900 kr 43 400 kr 50 200 kr 56 800 kr 

Leasing 21 000 kr 32 600 kr 37 800 kr 42 800 kr 

Resultat, kvarstående belopp efter 

årlig driftkostnad 
 

Köp av truck 89 400 kr 139 100 kr 161 200 kr 182 300 kr 

Leasing av truck 96 300 kr 149 900 kr 173 600 kr 196 300 kr 

Det årliga inbetalningsöverskottet. 

BesparingX110%   
 

Besparing ifrån lastbil (kr) 129 000 kr 200 700 kr 232 500 kr 263 000 kr 

Resultat, kvarstående belopp efter 

årlig driftkostnad 
 

Köp av truck 101 100 kr 157 300 kr 182 300 kr 206 200 kr 

Leasing av truck 108 000 kr 168 100 kr 194 700 kr 220 200 kr 
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Figur 5.8 Återbetalningstid för köpt truck. Färgerna på diagonala linjerna korresponderar med färgerna 
som fallen har tilldelats i det tidigare tabellerna (se Tabell 5.7). Det punktsträckade linjerna visar kostnaden 
för truckarna, där den vita linjen är för truck-1 och den röda för truck-2. När de diagonala linjerna skär de 
punktsträckade linjerna är då trucken är betald, men även då dess break-even med lastbilen under samma 
tid. Varje fall har två linjer där den nedre visar återbetalningstiden då ingen ökning på besparingsbeloppet 
har gjorts och den övre visar återbetalningstiden då besparingsbeloppet har ökat med 10 %. Orsaken till 
att endast en av de gula linjerna syns, den då ingen ökning på besparingsbeloppet har gjort, är för att den 
andra, den då besparingsbeloppet har ökat med 10%, ligger under den nedre orangea linjen. 

I Figur 5.9 och Figur 5.10 redovisas resultaten för båda leasingkontrakten 
för den truck som var för leasing (Kalmar DCF330-12LB). Då ingen 
återbetalningstid finns för denna truck, då den leasas, undersöktes 
istället resultatet av dess kostnader med det tillgängliga beloppet från 
besparingarna ifrån trucken. I Figur 5.9 syns det att tillgängligt kapital, 
”tillgängligt kapital på grund av minskad lastbilskostnad, under 
kontraktstid”, skulle behöva ökas med ungefär 255–605 %, förslag 3-
nuläge, för att täcka truckens totala kostnad under 1-årskontraktet. 
Medan för 5-årskontraktet (se Figur 5.10) skulle det tillgängliga kapitalet 
behövas öka med ungefär 109–307%. Detta beror på att 
månadskostnaden för 5-årskontraktet är lägre än för 1-årskontraktet (se 
Tabell 4.2), men driftkostnaden är den samma. 
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Figur 5.9 Resultat av leasing av truck, 1-årskontrakt. I den nedre delen i figuren beskrivs vad varje stapel 
redovisar. Och under varje stapelparti redogörs för vilket av  fallen staplarna gäller.   

  
Figur 5.10 Resultat av leasing av truck, 5-årskontrakt. I den nedre delen i figuren beskrivs vad varje stapel 
redovisar. Och under varje stapelparti redogörs för vilket av fallen staplarna gäller. 

I Tabell 5.8 redovisas skillnaden de föreslagna truckarna medför efter det 
att den årliga kostnaden är betald. För de truckar som föreslagits för köp 
är det enbart den årliga driftkostnaden som återkommer. För trucken 
som skulle leasas är denna årliga kostnad både driftkostnaden men även 
den årliga kostnaden för leasingkontraktet, gäller båda fall. I denna tabell 
är raderna ”skillnad på resultat, jämfört med ”om lastbil ej ersätts” ” det 
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mest intressanta delarna. Där redovisas skillnaden de olika truckarna 
hade medfört i jämförelse med om ingen truck hade införskaffats. I 
tabellen framgår det att leasing av truck medför ett lägre resultat än om 
lastbilen ej ersätts, till skillnad för köp av truck där resultatet är högre. 
 
Tabell 5.8 Den årliga skillnaden truckarna medför på resultatet efter dessas årliga kostnad är betalda, 
”Resultat om lastbil ersätts av truck (köp)” innefattar både truck-1 och truck-2 då de har samma 
driftkostnad. För den leasade trucken innefattar den årliga kosten. 

Resultat om lastbilen ej 

ersätts  
Nuläge 

Förslag 1, 

fyra par 

Förslag 2, två 

par 

Förslag 3, ett 

par 

Resultat (snittpris) 1 184 000 kr 1 580 000 kr 2 008 000 kr 2 285 000 kr 

Resultat, jämfört med 

nuläget (snittpris) 
0 kr 396 000 kr 824 000 kr 1 101 000 kr 

Resultat om lastbilen 

ersätts av truck (köp) 
 

Resultat (snittpris) 1 273 000 kr 1 718 000 kr 2 168 000 kr 2 467 000 kr 

Resultat, jämfört med 

nuläget (snittpris) 
0 kr 445 000 kr 895 000 kr 1 194 000 kr 

Skillnad på resultat, 

jämfört med "om lastbil 

ej ersätts" 

89 000 kr 138 000 kr 160 000 kr 182 000 kr 

Resultat om lastbilen 

ersätts av truck (1-

årskontrakt) 

 

Resultat (snittpris) 473 600,00 kr 923 000,00 kr 1 374 000,00 kr 1 674 000,00 kr 

Resultat, jämfört med 

nuläget (snittpris) 
0 kr 449 000 kr 900 000 kr 1 200 000 kr 

Skillnad på resultat, 

jämfört med "om lastbil 

ej ersätts" 

-710 400 kr -657 000 kr -634 000 kr -611 000 kr 

Resultat om lastbilen 

ersätts av truck (5-

årskontrakt) 

 

Resultat (snittpris) 
822 800,00 kr 

1 272 000,00 

kr 
1 724 000,00 kr 2 024 000,00 kr 

Resultat, jämfört med 

nuläget (snittpris) 
0 kr 449 000 kr 901 000 kr 1 201 000 kr 

Skillnad på resultat, 

jämfört med "om lastbil 

ej ersätts" 

-361 200 kr -308 000 kr -284 000 kr -261 000 kr 

 

5.3.4 Investering i formbord 
Formborden vars återbetalningstid presenteras här beskrivs i 
metodavsnittet (se avsnitt 4.5.2). 
 
Formborden som undersökts har måtten 16.5X3.6 m samt 36X3.6 m. Av 
formbordet 16.5X3.6 m ska två par införskaffas och ett par för formbordet 
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36X3.6 m. Formbord-1 kostar 2 500 000 kr per bord, totalt 5 000 000 kr. 
Det största formbordsparet, formbord-2, kostar 5 500 000 kr per bord, 
totalt 5 500 000 kr. 
I Figur 5.11 redovisas återbetalningstiden för formborden då lastbilen ej 
ersätts av truck och Figur 5.12 om lastbilen blir ersatt av en truck. Det 
årliga inbetalningsöverskottet (I) togs fram med ekvationerna i 
metodavsnittet (se avsnitt 4.5.2), Formbord-1 införskaffas för förslag 2 och 
formbord-2 införskaffas för förslag 3.  
Återbetalningstiden för formbord-1 ligger mellan 5.2–7.3 år och 4.3–6.0 år 
för formbord-2 (se Figur 5.11). 
 

 
Figur 5.11 Återbetalningstid på formbord då lastbil ej ersätts av truck. I den nedre delen av figuren beskrivs 
vad varje linjer i visar.   

Återbetalningstiden för formbord-1 ligger mellan 4.8–6.4 år och 3.9–5.3 år 
för formbord-2 (se Figur 5.11). 
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Figur 5.12 Återbetalningstid på formbord då lastbil ersätts av truck. I den nedre delen av figuren beskrivs 
vad varje linjer i visar. 

I Tabell 5.9 redovisas vikten formborden har, utan och med skalvägg. 
Detta är intressant att kolla på då traverserna i fabriken har en maximal 
lyftkraft på 25 ton, om de parkopplas. Formbord-2 har en egenvikt på 
21,8 ton. Denna vikt gör att det max kan produceras 13,33 m2 vägg på 
detta formbord, av formbordets maximala brukbara yta på 118,9 m2, om 
väggens vikt är 240 kg/m2. Formbord-1har en egenvikt på 10 ton. Denna 
vikt gör att det max kan produceras 53,57 m2 vägg per formbord av dess, 
av formbordens maximala brukbara yta på 54,25 m2, om väggen vikt är 
280 kg/m2. 
 
Tabell 5.9 Formbordens vikt, utan och med skalvägg. 
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 kr-

 kr1 000 000

 kr2 000 000

 kr3 000 000

 kr4 000 000

 kr5 000 000

 kr6 000 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8

A
C

K
U

M
U

LE
R

A
T 

Å
R

LI
G

T 
IN

B
ET

A
LN

IN
G

SÖ
V

ER
SK

O
TT

 (
K

R
)

ÅR

Formbord

Förslag 2 Förslag 2 Förslag 3

Förslag 3 Formbord-1 Formbord-2



59 
 
 

6 Analys & diskussion 
Följande kapitel inleds med VSM där analyseras den nuvarande läge och 
framtagning av framtida (se avsnitt 6.1–6.1.2). Därefter besvaras studiens 
syfte med hjälp av en förbättrad VSM (se avsnitt 6.1.3). I avsnitt 6.1.4 
reflekteras kring metoden VSM. I avsnitt 6.2–6.2.2 presenteras 
rekommendationer till fallföretaget. Metodkritiken förklaras i avsnitt 
6.3–6.3.3. Kapitlet avslutas med teoretiskt bidrag och fortsatta studier (se 
avsnitt 6.4 och 6.5) 
 

6.1 VSM   
6.1.1 Analys av nuvarande läge 

Informationsflöde 
Som tidigare nämnts skickar arbetschefen e-post som innehåller en 
prognos till ABT betong i slutet av varje vecka med volymen på 
nästkommande veckas gjutningar. Därefter avropas per telefon på 
leveransdagen. Vid ett tillfälle fick leverantören inte prognosen via e-
post, när sedan arbetschefen skulle anropa saknades beställningen vilket 
resulterade i förseningar i produktionen. Sådana problem kan undvikas 
med hjälp av en automatisk kvittens att prognosen mottagits och godtas.  
 
Informationsflödet upplevdes inte integrerat genom hela fabriken. 
Produktionsplaneringen finns i personalutrymme utanför 
fabrikslokalen, vilket innebär att om yrkesarbetaren behöver ta del av 
planeringen behöver denne gå en bit. APJ saknar ett produktionssystem 
och datorer i fabrikslokalen som visar vilka produkter som ska 
produceras, vilket material som ska användas och anvisningar för 
produktionen. Därmed sker allting manuellt, dvs, inrapportering av 
material som kommer till fabriken rapporters på papper med penna, 
även de färdiga produkterna. Vid produktionen skrivs ritningarna ut och 
under produktionen observerades vid flertal gånger att medarbetaren 
tappade bort ritningen p.g.a, att det inte finns en dedikerad plats för 
ritningen (i fabrikslokalen)/(under arbetet). Vid leverans av skalväggar 
skickas en följesedel med skalväggarna samt en följesedel till kontoret. 
Under samma dag som de skickas till kunden faktureras de levererade 
varorna från kontoret. 
 
Materialflöde 
Materialflödet upplevdes bestå av onödiga transporter samt onödiga 
rörelser och överbelastning av personal vilket resulterade i att slöseri 
kunde identifieras. Som tidigare nämnts i teorin anses rörelser och 
förflyttningar som inte medför till att skapa något värde som slöseri, t.ex, 
att gå onödigt långt sträcka för att hämta material eller materiel tack vare 
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att de är opraktiskt utplacerade i fabrikslokalen. Denna typ av slöseri 
innehåller även rörelser och förflyttningar som kan vara skadliga för 
kroppen ur ett ergonomiskt synsätt, vilket är det mycket viktigt för 
ledningen att skapa bästa möjliga förutsättningar för en god arbetsmiljö. 
Vid formtillverkning beror förflyttningarna på kundens krav än en gång. 
Kundens beställning kan innefatta enklare typer av skalväggar, 
avsaknad av installationer så som eldosor, rör och/eller öppningar. Men 
det kan också vara mer avancerade skalväggar där dessa installationer 
efterfrågas. Dessa installationer kräver mer tid från yrkesarbetaren då 
inmätning och utplacering av dessa ska göras. Anpassningarna kan 
medföra fler förflyttningar då tillverkningen av formdelar görs i 
sågrummet samt  att materialen och materiel är opraktiskt placerade. 
Utövar sina ordinarie arbetssysslor observerades det vid flertalet gånger 
att personalen var tvungna leta efter materiel och material. 
Yrkesarbetarna bekräftade att oordning i fabrikslokalen medför att det 
blir svårt att hitta material och materiel vilket leder till en stressig miljö 
vid tillverkningen. Enligt Liker (2004) leder stressigare miljöer till 
överbelastning av personal. När personalen överbelastas på ett ohållbart 
sätt resulterar detta i större risker för produktionsstopp, haverier och 
defekta produkter. Utöver dessa rörelser som är en from av slöseri så 
fanns det också slöserier ur ett ergonomiskt perspektiv inom APJ. Detta 
slöseri syftar till onödiga och repeterande lyft som observerads under 
armeringsarbeten då armeringsjärnen ligger på golvet vilket innebar att 
yrkesarbetarna behövde böja sig, resultatet av dessa lyft är att det kan 
orsaka förslitningsskador. Fabriken saknade en lastbärare till 
armeringsjärn vilket personalen skötte genom att bära dessa för hand. 
Därför skulle det vara fördelaktigt för APJ att möjliggör ett 
produktionsflöde som gagnar yrkesarbeteranas hälsa för att uppnå en 
effektivare produktion.  
 
Arbetsmiljön upplevdes bristfällig i fabrikslokalen, då personalen inte 
använder sig av skyddshjälm eller skyddsglasögon vid vissa 
arbetsuppgifter. Eftersom det inte finns en dedikerad armeringsyta kan 
det finnas armeringsavfall på golvet i fabrikslokalen vilket utgör en 
snubbelrisk som kan orsaka allvarliga olycksfall. Dessutom upplevdes 
fabrikslokalen osorterad, ostrukturerad och i behöv av städning. Som 
tidigare omnämnt att fabriken saknar en truck som kan flytta ut 
bygelflaken utanför fabrikslokalen. Därför hyr APJ en bygeltrailer som 
sköter förflyttningen, detta kan medföra en olycksrisk när bygeltrailern 
backar in i fabrikslokalen.  
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Produktionspersonalens roll i tillverkningsprocessen 
APJ:s anställda arbetar i ett skift på åtta arbetstimmar. Under 
tillverkningsprocessen observerades varje yrkesarbetare endast när 
denne genomförde arbete inom sitt ansvarsområde, nämligen arbete 
med den skalvägg som medarbetaren hade blivit tilldelad. I vissa fall 
kunde däremot en medarbetare hjälpa en annan om de kommit efter i 
produktionen av olika anledningar. Avbrott observerades även flera 
gånger, exempelvis då yrkesarbetarna var tvungen att avbryta 
tillverkningen för att exempelvis leta eller hämta material eller materiel. 
Medarbetarna upplever till viss del stress när bygeltrailen inte anländer 
i tid då det kan medföra stopp i produktionen. Av den anledningen anser 
medarbetarna att tillgång till en truck med en lyftkraft på 30 ton hade 
varit fördelaktigt och gett större frihet i arbetet. 
 

6.1.2 Utformande av framtida tillstånd  

Informationsflöde 
I nuläget har APJ inget automatiska informationssystem som Electronic 
Data Interchange (EDI). All information inom företaget sker manuellt 
genom telefon, brev och e-post. Implementering av EDI-system innebär 
en resursinvestering och systemet är oftast inte speciellt anpassad inom 
byggbranschen. Därför föreslås att använda ett mer automatiskt 
avropssystem mellan APJ och leverantören. Dock innebär det en 
investering som både APJ och leverantören måste acceptera och 
implementera tillsammans. De elektroniska bekräftelserna på avrop i 
leveransplanen kan vara ett steg mot förbättring inom APJ:s 
informationsflöde.  
 

Materialflöde 
Produktionen på APJ är i nuläget ojämn, detta beror på att varje 
yrkesarbetare arbetar med den skalvägg som den är tilldelad. Detta 
skulle kunna undvikas om yrkesarbetarna arbetade tillsammans för att 
få ett mer balanserat flöde i produktionen. Balanseringen skulle innebära 
att armeringen från en dedikerad arbetsstation och samarbetet mellan 
personalen ökar. För att detta ska kunna göras har en dedikerad 
arbetsstation för armeringen upprättas. Detta ger möjligheten att 
effektivisera tillverkningen av armeringsnät då denna arbetsstation 
minskar delen onödiga rörelser under tillverkningen. Utöver det är den 
upprättad så att den medför god ergonomi som ska förebygga 
förslitningsskador. Armeringsstationen är tänkt för en yrkesarbetare då 
formtillverkningen är mer tidskrävande och skulle då med fördel göras 
av de två resterande yrkesarbetarna. Denna tillverkning skulle kräva ett 
samarbete mellan yrkesarbetarna så det under tillverkningen av 



62 
 
 

skalväggar är tydligt i vilken ordning väggarna tillverkas så att 
materialet, armeringsnäten, inte behöver vänta på att rätt form blir 
färdig. Tanken är att medans ena yrkesarbetaren förbereder formborden 
förbereder den andra formdelarna och eventuella installationer för att 
sedan tillsammans tillverka formen. Dock ska det vara rotation i 
arbetsuppgifterna bland yrkesarbetarna dels för omväxling i arbete och 
dels för att de tre yrkesarbetarna skall kunna arbeta i alla stationer ifall 
en yrkesarbetare blir sjuk.  
 
Inom fallföretaget är det tydligt att det finns ett behov av kulturell 
förändring i hela verksamheten. Ledningen inom fallföretaget måste 
engagera sig i Lean som tankesätt och måste förstå varför förändringen 
görs. Därför för att uppnå en kulturförändring i hela verksamheten 
behövs styrning från högsta ledningen. Det är viktigt att börja med att 
förankra Lean för yrkesarbetarna och definiera standarder för repetitiva 
arbetsmoment, vilket ger en möjlighet att skapa en Lean-kultur som 
strävar efter ständiga förbättringar. Dessutom måste verksamhetens 
ledning ges de befogenheter som behövs för att införa Lean. 
 

6.1.3 Förbättrad VSM  

Studiens syfte besvarades med hjälp av teorisummeringen (avsnitt 3.3.7) 
och det insamlade materialet från fallföretaget. VSM:s tre steg kunde 
anpassas efter kundorderdriven tillverkning med HVLV på följande sätt: 
 

Produktfamilj 
Vid en traditionell VSM, vid linjär produktion är det enkelt att identifiera 
produktfamiljer då produkterna genomgår samma huvud- och 
delprocesser. Dessutom ser produktflödarna lika ut. Till skillnad till 
företag med kundorderdriven produktion med HVLV, där 
produktionsflödet är komplext och icke-linjärt, vilket gör det svårt att 
identifiera en produktfamilj. Eftersom varje produkt är unikt och 
produktflödarna ser olika ut samt att produkten inte genomgår samma 
ordning av processer vid tillverkning. Därför vid problem med 
identifiering av produktfamilj så kan ett generaliserat flöde 
sammanställas med huvudprocesser av produktionen. Det 
generaliserade flödet ska helst kartläggas fysiskt. T.ex, en skalväggs 
huvudprocesser är tillverkningen av form, armering, 
gjutningsprocessen, vändning mm. En skalvägg går alltid igenom dessa 
huvudprocesser men inom dessa kan det finnas olika delprocesser 
beroende på dess utformning.  
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Kartläggning av nutida 
Då ett företag med kundorderdriven produktion kännetecknas av ett 
flertal material- och informationsflöden är det första steget att alla 
möjliga flöden kartläggs. Detta genomförs med en optimerad VSM-karta 
där alla potentiella flöden gestaltas istället för ett flöde, såsom linjärt 
flöde. Vid datainsamling för kartläggningen ska detta göras på plats i 
den fabrik som undersöks, detta görs genom med hjälp av intervjuer med 
personalen samt egna observationer. Fokuset ligger inte på att behandla 
tidsvariabler utan ligger istället på det fysiska flödet av material och 
information. För att bilda en förståelse över dessa komplexa flöden kan 
det vara fördelaktigt att måla upp ett spagettidiagram som visar vart i 
fabriken processerna är placerade. Tillsammans med 
spagettidiagrammet och VSM-kartan finns möjligheten att se korsande 
transport- och materialvägar i produktionen. När dessa kartor är 
upprättade är det även lättare att identifiera vart icke-värdeskapande men 
nödvändiga och icke-värdeskapande aktiviteter finns. Då 
produktionspersonalens roll inom produktionen fastställdes vara 
centrala för företagets produktivitet och tillväxt anses det även att dess 
roll i flödet kartläggs för att inom den mänskliga aspekten kunna 
identifiera slöseri. 
 

Framtida tillstånd 
För att skapa en VSM för ett framtida tillstånd är första steget att ha en 
VSM över nuläget där material- och informationsflöden gestaltats. Vid 
framtagandet av det framtida tillståndet har det icke-värdeskapande men 
nödvändiga och icke-värdeskapande aktiviteterna identifieras och fastställs. 
Framtagandet av det framtida tillståndet gör på samma sätt som för 
nuläget men där fokuset är på att identifiera och eliminera slöseri i 
processerna. Inom detta steg kan även en ny processkarta skapas för att 
visa den framtida layouten i fabriken. För att det framtida tillståndet ska 
framställas på bästa möjliga sätt anses det att även yrkesarbetarna ska 
vara med vid framtagandet av denna, detta då de har bäst koll på 
produktionen och vad som kan och inte kan göras. 
 

6.1.4 Reflektioner kring metoden VSM 

Kartläggningen av värdeflödet i denna studie utfördes av två studenter. 
Där studenterna följde processen objektivt och drog slutsatser med hjälp 
av teorier, insamlade materialet och diskussioner med personer inom 
företaget.  En nackdel med att genomföra på det här sättet, är att 
förbättringsförslagen som framställas kan vara svåra att implementera 
då de inte är förankrade hos yrkesarbetarna som förändringarna 
påverkar. Ett förslag är att kartläggningen av VSM utförs genom en 



64 
 
 

workshop med alla involverade i värdeflödet för att skapa ett 
gemensamt synsätt och förståelse på hur företaget ska bedrivas. Alla ska 
delta i kartläggningen och tillsammans identifiera problemområden och 
försöka reda ut förbättringsmöjligheter. Dock finns det också fördelar 
med att ha två utomstående involverade i kartläggningen av värdeflödet, 
som kan se kritiskt på värdeflödet och ställa frågor där svaren kan tyckas 
självklara men de inte är det. Allt handlar om att skapa ett gemensamt 
sätt att kommunicera förbättringsmöjligheter.  
  
Några upplevda fördelar med VSM är att metoden okomplicerad och lätt 
att förstå då den innehåller standardsymboler. På så sätt kan alla 
processer illustreras med en visuell karta vilket resulterar i att alla inom 
företaget kan förstå denna lätt. För personer som inte är involverade i 
framtagandet av värdeflödeskartan är det ett utmärkt sätt för att bilda en 
uppfattning över värdeflödet. Analysen ger en bra bild av hur 
informations- och materialflödet samverkar. VSM är också ett relativt 
billigt verktyg eftersom det centrala materialet som krävs endast är 
penna och paper, dock förbrukas tiden för de inblandade. Verktygets 
styrka ligger i kommunikation.  
  
VSM är utmärkt för att analysera värdeflödet på ett helhetsperspektiv 
och att identifiera problemområden.  Det är viktigt att redovisa i vilket 
syfte VSM ska användas, vad värdesätter kunden mest? Är det korta 
ledtider, kostnad, miljö och /eller kvalitet? Utöver det är det viktigt att 
beakta att det är ingen mening att implementera en VSM om inte resurser 
finns för att genomföra förbättringar som föreslås i det framtida 
tillståndet.  
  
Nackdelen med VSM är att det kan finnas risk för att viktig information 
utelämnas på grund av information-och materialflöde förenklas. 
Förutom detta kan VSM inte ge en helt korrekt bild av ett system om det 
finns störningar i processerna, om flödet är komplext och om det finns 
många produkter i systemet. Dessutom kan VSM enbart användas från 
ett befintligt system, dvs, metoden kan inte användas för att skapa ett 
nytt system från grunden (Rother & Shook, 2003).  
 

6.2 Rekommendationer till APJ 
6.2.1 Truckar  

Truckarna som föreslagits för köp ger en ökning av intäkter i resultat 
enligt Tabell 5.8 (se avsnitt 5.4.3). Men som det nämns, och syns, i Figur 
5.8 skulle det ta mellan 8.3-19.5 år innan dessa ökade intäkter skulle 
tillkomma.  Detta anses göra det svårt att motivera ett köp av en truck. 
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Gällande den truck som skulle leasas medförde denna aldrig högre 
intäkter än lastbilen. Detta alternativ ses då inte som ett attraktivt förslag. 
För att en truck skulle kunna rättfärdigas måste produktionen öka 
markant jämfört med nuläget. Då produktionen är begränsad tack vare 
den långa härdningstiden på betongen skulle det krävas en 
härdningsugn där formborden, med skalvägg, kan föras in för att kunna 
tillverka fler väggar dagligen. Detta medför en rad stora investeringar 
samt att fabriken troligtvis skulle behöva byggas om och denna möjlighet 
har inte studerats i studien. Att behålla lastbilen är därmed det alternativ 
som rekommenderas, men detta förutsätter att lastbilen kan närvara mer. 
Nackdelen med detta är den att APJ är beroende av lastbilen för att 
kunna flytta bygelflaken, då det under studien förekom att lastbilen var 
försenad eller inte kom skulle det krävas att ett tydligare avtal mellan 
parterna upprättas.  
  
Reliabiliteten av beräkningarna kan variera då resultaten kan avvika från 
en verklig implementering. Detta då beräkningarna förutsätter att det 
under produktionen aldrig förekommer några typer av stopp eller 
försening. Beräkningarna har heller inte inkluderat någon ränta på 
investeringarna, detta då räntan varierar. Det förutsätter också att 
lastbilens timpris är det samma för dagens närvaro som om den skulle 
närvara en timme. Skulle det vara så att timpriset ökar skulle detta 
medföra att återbetalningstiden skulle förlängas för alla fall.  
 

6.2.2 Produktionsutformning/Formbord 

Av förslagen på layout är det endast förslag 1 och förslag 2 som skulle 
kunna implementeras. Detta då formbordet som skulle införskaffas för 
förslag 3 har en egenvikt på 21,8ton, skulle endast kunna tillverkas 
13,33m2 skalvägg med hänsyn till traverserna. Mellan förslag 1 och förslag 
2 anses förslag 1 vara det förslag medför bäst resultat utifrån vad för 
investeringar som krävs. Den medför en potentiell ökning av 
produktionen på 33% genom en omarbetad layout av fabriken, där 
avstånd mellan material och materiel har minskat i produktionen. Först 
vid ett behov av en ökad produktion är förslag 2 av intresse.  
 
Reliabiliteten för beräkningar och skalväggar anses vara god då 
informationen för dessa har blivit tilldelade av APJ själv samt av 
leverantören för de befintliga formborden. 
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6.3 Metodkritik   
6.3.1 Reliabilitet 
Inom Lean finns verktyget VSM som inom dess kretsar är välkänt då det 
inom effektivisering och produktionsutveckling visat goda resultat. 
Verktyget har vid tidigare tillfällen, i praktiken, påvisat hög 
applicerbarhet samt kvalitet som medför till dess pålitlighet. Men då 
produktionen i fallstudien inte är linjär med låg produktionsvariation, 
som VSM är utvecklat för, så kan det i detta fall sänka reliabiliteten. Vid 
intervjuer med arbetschefen och koncernsamordnare för fallföretaget 
hade respondenterna tilldelats frågorna inför intervjun under ett tidigare 
skede för att kunna styra tidpunkten och platsen för när intervjuerna 
skulle hållas. Detta bedöms ökat reliabiliteten med hjälp av en minskad 
risk för feltolkningar av frågorna samt minska risken för partiska och 
felaktiga svar. Intervjuer med yrkesarbetare in fabriken på fallföretaget 
bedömdes inte hålla samma reliabilitet då intervjuerna var då mer 
spontana och risken för partiska svar och feltolkning var större. 
 

6.3.2 Validitet  
Inför att arbetet påbörjades informerades, förklarades och motiverades 
arbetet för yrkesarbetarna inne på fabriken innan några mätningar och 
observationer gjordes. Detta anses ha medfört att mätningarna och 
observationerna återspeglar verkligheten då arbetet kunde fortsätta som 
vanligt när dessa mätningar gjordes. Resultaten från studien betraktas 
hålla en hög validitet då verktyget VSM är ämnat för kartläggning av 
produktionsprocessen. Dock är inte VSM framstället för den typ av 
produktionssystem som det företaget hade. Detta kan medföra att det 
kan finnas brister i validiteten. Intervjuerna som hölls under arbetet 
bedöms hålla en hög validitet med hänsyn till det mätmetoder som 
användes och vad dessa ansågs mäta samt att intervjuerna hölls inom 
fallföretaget var med personal med olika befattningar. För att öka 
validiteten ytterligare hade det gynnat att föra fler intervjuer med fler 
respondenter. Fast mycket av svaren från intervjuerna ansågs intressanta 
filtrerades svara för att studien enbart skulle nyttja det relevanta 
materialet. 
 

6.3.3 Applicerbarhet 
Med tanke på tidsramen studien hade beslutades det att utföra enbart en 
fallstudie då utförandet av fler hade varit för tidskrävande och 
omfattande. Generaliserbarheten är begränsad i studien då enbart en 
fallstudie genomfördes på ett fallföretag. För att höja generaliserbarheten 
hade fler fallföretag behövts studeras. 



67 
 
 

6.4 Teoretiskt bidrag  
Ett teoretiskt bidrag är att VSM kan anpassas till verksamhet med andra 
produktionskaraktär som egentligen VSM initialt inte framtagen till 
denna typ av miljö. I grunden går verktyget ut på att mäta mättalen vilket 
denna studie opponera sig mot. Ett annat bidrag till teorin är det brister 
som påvisades inom VSM, där frånvaron av den mänskliga aspekten 
inom värdeflödet ansågs vara den största bristen. Då dessa personer 
sitter på kunskap som är av stor vikt vid optimering av hela värdeflödet.  
 

6.5 Fortsatta studier  
Då studien avgränsades till de tre första stegen inom VSM skulle 
ytterligare vidare forskning förslagsvis kunna vara att undersöka hur en 
handlingsplan, baserat på stegen som tagits fram i denna studie, kan 
implementeras. Ytterligare ett förslag till vidare forskning skulle vara att 
undersöka om det finns fler produktionsmiljöer som VSM an anpassas 
till. 
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7. Slutsats  
I detta kapitel presenteras rapportens slutsatser och de tre 
frågeställningarna besvaras.  
 

7.1 Besvarande av frågeställningar 
F1 - Hur ser det nuvarande värdeflödet ut för APJ och hur skulle det 
framtida värdeflödet kunna se ut?   
Genom värdeflödeskartering av nuläget tillsammans med 
produktionsutformningen konstaterades att fallföretaget har ett 
komplext materialflöde som består av långa transportvägar, många 
korsande materialflöden, många mellanlager och där slöseri kunde 
identifieras.  Detta låg sedan som grund till framtagning av framtida 
tillståndet för att eliminera slöseri. I framtida tillståndet behöver 
fallföretaget förbättra informationsflödet genom att investera i en 
automatiska informationssystem. Däremot skulle materialflöde kunna 
förbättras genom förändring i produktionsutformningen där 
armeringsprocessen tilldelas en egen arbetsyta och personalen arbetar 
mer som en grupp.  
 
F2 - Vilka åtgärder skulle kunna göras för att minska 

kvalitetsbristkostnader och öka lönsamheten för fallföretaget?  
Genom förslag på produktionsutformningen och beräkningar för vad 
dessa skulle kunna medföra för ekonomisk påföljd, samt dess 
investeringar, har ett underlag skapats för fallföretaget, d.v.s. vad som 
skulle krävas för att minska kvalitetsbristkostnader och öka 
lönsamheten, baserat på filosofierna inom Lean. 
  
F3 - Hur kan VSM anpassas efter verksamheter med en 
kundorderdriven produktion som karaktäriseras av HVLV?  
Fokuset ska ligga på att kartlägga det fysiska flödet av material och 
information samt inte behandla tidsvariabler.  Utöver det, 
rekommenderas användning  av processkartor som visar processernas 
placering inuti fabrikslokalen. Vidare har ytterligare en viktig aspekt 
fastställts som är betydande vid implementering av VSM inom denna 
produktionsform, nämligen kartläggningen av produktionspersonalens 
roll i flödet. Eftersom teori kring VSM inte tar hänsyn till detta.  
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