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ABSTRACT  

 

 
Environmental methods are used by national and international companies to improve their 

environmental standards. During the last decade, companies have developed in the direction of 

improving the environmental situation, which previously led to problems when the government 

set higher environmental standards. The manufacturing industry has recently made good progress 

nationally in terms of implementation of new environmental methods, but internationally it is 

still a slow process and requesting further development. The intention of this work was to use 

environmental methods to streamline and reduce the environmental impact of the production 

flow at the manufacturing unit of SWEA Electonics in Shanghai and see how useful these 

environmental methods are.  

 

To meet the intent was conducted a case study of documents, processes and activities in the 

production line were examined for identification of environmental aspects and value stream 

analysis for the determination of the organization's current status situation. E-VSM is used to 

give a visible overview of all the operantions, so it would be easiler to identify the environmental 

aspecs. Green Performance Map was then used to gain deeper knowledge about the prioritize 

areas. 

 

The environmental analytical methods proved to be of great use in the study of the manufacturing 

company. VSM showed to be an effective tool to get an overview of the productionflow, E-VSM 

was also a good tool since it made all the environmental operations visible. This two previous 

methods was the basis of the Green Map Performance. Using these methods, you can discover 

investment improvements and put greater focus on environmental improvements.  

 

Keywords: Green Performance map, (Environmental)Value stream map, High-mix Low-

volume, Lean production, Made-to-order, Theory of Constraints.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

SAMMANFATTNING 

 

Miljöanalysmetoder används vid analys och förbättring av miljöpåverkan hos ett flertal företag 

både nationellt och internationellt. Under de senaste decennierna har företag utvecklats i 

riktning mot att förbättra miljösituationen, som tidigare medfört utmaningar då regering satt 

upp högre miljökrav men också för att samhällets och kundernas ökade förväntningar på 

miljömedveten produktion. Tillverkningsindustrin har under senare tid gjort goda framsteg 

nationellt när det gäller implementering av nya miljömetoder, men i många delar i världen är 

det fortfarande ett område som kräver vidare utveckling.  

 

Intentionen med detta arbete var att använda olika miljömetoder för att effektivisera och 

minska miljöbelastningen i produktionsflödet hos SWEA Electronics tillverkningsenhet i 

Shanghai och se hur användbara dessa miljömetoder är. För att bemöta intentionen utfördes en 

fallstudie där dokument, processer och aktiviter i produktionslinan granskades för identifiering 

av miljöaspekter och en värdeflödesanalys för fastställandet av organisationens 

nulägessituation. Miljövärdeflödesanalys uttnyttjades för att få en visibel överblick över alla 

operationer som stöd för att identifiera miljöaspekter där sedan Green Performance Map 

användes för att få en fördjupad inblick i miljöaskpekterna och prioritera dessa.  

 

Miljöanalysmetoderna visade sig vara till stor användning i det studerade 

tillverkningsföretaget. Värdeflödesanalys visade sig vara ett effektivt verktyg för att få en 

överblick över produktionsflödet, Miljövärdeflödesanalys var även det väldigt effektivt då 

miljöbelastningsmoment blev visibla. Green Performance Map var ett funktionellt verktyg, 

speciellt med hjälp av förarbetet av Miljöflödesanalysen. Med hjälp av dessa metoder kan man 

få en framtidsvision över investeringsförbättringar samt en större fokusering kring förbättringar 

som värnar om vår miljö.  
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1. INLEDNING 

 

I detta kapitel presenteras vad som är grunden för denna studie. Kapitlet presenterar 

forskningfrågorna och i vilken utsträckning studien har utförts.   

1.1. Bakgrund 

En av de viktigaste utmaningarna är hållbar utveckling och idag har folk förstått allvaret. Tiden 

är nu inne för organisationer att engagera sig i miljöarbetet. Den snabba förändringstakten gör 

att kraven blir allt högre för företagen inte bara ekonomiskt utan även från ett miljöperspektiv 

(Ketels, 2009). I händelse av en naturkatastrof eller klimatrelaterade förhandlingar hamnar 

miljöfrågorna direkt i fokus, detta leder ofta till att blickarna hamnar på företagen. 

Tillverkningsindustrin står för drygt 20 % av världens CO 2-utsläpp (CAR,2014). Genom att få 

en stämpel som miljövänliga kan företag marknadsföra sig som gröna, vilket leder till ett 

positivt bemötande och kan även leda till att man vinner marknadsandelar (Adenling, 2007). 

 

Det finns många olika metoder för att bidra till att förbättra effektiviteten och miljö 

inverkan för företag. Valet av metoder beror på bolagets produktion och de tillgängliga resurser 

(Nave, 2002). Problematiken är att välja vilken metod som passar företagets specifika situation. 

Metoder och filosofier presenteras alltid av sina skapare som de mest effektiva. Vilken metodik 

och filosofi ska företagen gå efter för att uppnå sitt mål? (Nave, 2002).  

Det finns komplikationer vid användning av VSM i en HMLV Made-to-Order produktionslinje 

utan standardiserade och dokumenterade arbetsprocesser. Det finns fler gynnsamma verktyg 

som är både billigare och lättare att använda för den specifika situation. 

(Kasljevic & Mustafic, 2015). En miljöanalys sker under ett tidigt stadie i 

miljöstyrningsprocessen och är av stor betydelse för implementering av ett 

miljöledningssystem. Miljöanalysens främsta intention är att systematiskt beskriva företagets 

miljöpåverkan och genom det ha en gynnsam utgångspunkt för utformningen av sitt 

miljöledningssystem (Ammenberg, 2001). Det huvudsakliga syftet med en systematisk 

beskrivning av företaget i form av kartläggning är att kunna visualisera miljöpåverkande 

processer. Miljöanalysen visualiserar även onödig energiförbrukning samt möter konsumenters 

ökade intresse, där den gröna stämpeln kan bidra till marknadsföringsmöjligheter och 

ekonomisk vinning. En målsättning är att företagsledningen är involverad genom att de får 

grundlig kunskap om företagets negativa och positiva miljöpåverkan och för att driva 

utvecklingen vidare krävs det att miljöfrågan är visibel på alla plan oavsett område. 

 

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningsarbete. Enligt standarden ISO 14001 

är ett miljöledningssystem den sektion av ledningssystemet som tillämpas vid förbättring och 

implementering av miljöpolicy samt identifiering för hantering av miljöaspekter (Gustafsson 

(f.d. Emilsson) et al, 2011) 

 

Små tillverkande företag har specifika utmaningar för att kunna driva ett kontinuerligt 

miljöförbättringsarbete, då resurser ofta prioriteras på frågor som rör tillväxt och leverans. 

Genom att genomföra en miljöanalys kan man få små företag och organisationer i rätt riktning 

mot ett mer miljömedvetet tänkande (Tilling, 2008). 

    

Ett exempel på miljöanalysverktyg är GPM (Green Performance Map). Det är en metod för att 

identifiera och minska produktionens miljöbelastning. Med hjälp av metodens fem 

aktivitetssteg kan ett tillverkande företag identifiera onödiga kostnader och miljöförstörande 

delar i processen, GPM är på så sätt en metod för att stödja ISO 14001 (Bellgran et al, 2012).  

  



 

 

 

1.2. Problemformulering 

Idag finns det många metoder och filosofier för att göra företag effektivare och grönare. Men 

det finns svårigheter att välja lämplig metod eller verktyg för den specifika verksamheten eller 

produktionsanläggningen (Nave, 2002). Det finns en diskussion om E-VSM, GPM och Theory 

of constraints (TOC) kan vara  effektiv eller ineffektiv i en produktionsanläggning med hög 

mix, låg volym (HMLV) produktion (Nave, 2002). 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Avsikten med detta examensarbete är att analysera tillverkningen hos Swea Electronics AB 

utifrån ett flödes- och miljöperspektiv. Arbetet ska bidra till en struktur i produktionsflödet 

genom att identifiera miljöaspekter med hjälp av GPM-kartläggning och en värdeflödesanalys. 

Eftersom SWEA Electronics har sin produktion i ett annat land, långt ifrån Sverige kan det vara 

svårt att hålla full koll på vad som händer i fabriken. De har en miljöprodukt, och vill också ha 

en miljöprofil på tillverkningen, därav kan problematik uppstå tackvare avståndet mellan 

företag och fabrik. De är inte ISO 14001 certifierade men ser på hur ett miljöförbättringsarbete 

kan bidra till en start inom företaget för hur ett mer långsiktigt miljöarbete kan drivas vidare. 

I detta arbete har följande frågeställningar varit vägledande: 

 

 Kan produktionsflödet kontrolleras med E-VSM-kartläggning och TOC i kombination. 

Kommer denna kombination effektivisera tillverkningsprocessen och göra en 

miljöpåverkan i en hög –mix volym produktionsmiljö? 

 

 Är det lämpligt att använda  miljövärdeflödesanalys i 

kombination med TOC i en hög -mix låg volym produktionsanläggning? 

 

 Vilka är de kritiska miljöfaktorerna för företaget? 

 

 Vilka kvantiteter av de kritiska miljöfaktorerna förbrukar företaget? 

 

 Vilka förbättringsåtgärder finns för företaget? 

 

 

1.4. Avgränsningar  

Studien är begränsad till att granska E-VSM som används vid kartläggning av miljöaspekter. 

Studien kommer även behandla GPM och TOC i förhållande till HMLV i produktion. Studiens 

fokus ligger störst utsträckning på produktionflödet, miljöaspekter och effektivisering. För att 

undersöka produktionsflödet  i en HMLV produktionsanläggning har en fallstudie utförts på en 

LED produktionslina på Swea Elektronics produktionsanläggningen i Shanghai, Kina. 

Resultaten av fallstudien  har analyserats och dokumenterats i denna rapport. Den valda 

produken heter SWEA-LV045-2*2 och är en ljusplatta främst framtagen till kontorsbelysning.  

 

Arbetet ger endast företaget idéer på förbättringar, och med det menas att ett genomförande av 

förbättringsförslagen är upp till företagsledningen att avgöra.  

 

Examensarbetet har genomförts under en 20 veckors period, där 12 av dessa veckor spenderats 

i Shanghai (Kina). Arbetet har inkluderat intervjuer, företagsledningsmöten, litteraturstudie och 

fallstudie på Swea Electronics tillverkningsföretag i Shanghai.     



 

 

 

2. ANSATS OCH METOD 

 

2.1. Företaget 

SWEA Electronics AB har sin produktion hos ett annat företag som heter XDS (Shanghai 

Xindianshi). Företaget är lokaliserat några mil norr om Shanghais tätort och har en fabriksyta 

på 10000 m². Fabriken har strax över 200 anställda och totalt 5 produktionslinor. Fabriken är en 

så kallad High Mix, Low Volume fabrik. Detta innebär att man har väldigt många olika 

produkter, men inte så stora volymer. Eftersom fabriken används av flera företag kan mixen av 

produkter variera väldigt mycket. Men eftersom många produkter är liknande kan de köras i 

samma produktionslinor. SWEA Electronics kräver hög kvalité därav är XDS ett utmärkt val 

av samarbetspartner. XDS är certifierade inom ISO 9000/9001/9004/19011 vilket är 

kvalitetstandarder vilket visat att kvaliteten håller höga standarder (ISO 9000, 2016).  

 

2.2. Litteraturstudie 

Litteraturstudien utfördes av studenterna och var baserad på litteratur forskning inom området 

för  Lean production och Grönare produktion i ett HMLV produktionsföretag. Information som 

samanställdes under litteraturgenomgången  var viktig för utförandet av analysen av 

fallstudien.  

 

MDH bibliotek var basen för de flesta källor som kompletteras med vetenskapliga artiklar från 

främst vetenskapliga sökmotorer på  internet. Databaserna som användes var Google Scholar 

och DiVA. Nyckelord som används i sökmotorerna var ; LED, Lean Production, HMLV, TOC, 

VSM, Lean and Green och GPM. 

 

2.3. Intervjuer och observationer 

Intervjuer genomfördes vid två separata tillfällen; första intervjun var med XDS försäljnings 

chef för produktionsanläggningen. Chefen var ansvarig för introduktionen av fabriken och 

förklara tillverkningsprocessen för LED-lampor i allmänhet. Studenten hade en öppen dialog 

med försäljningschefen under rundturen i fabriken. Andra intervjun var med gruppledaren för 

den valda produktionslinan samt med maskinernas operatörer. Frågor bildades kontinuerligt 

under intervjun samtidigt som problemområden identifierades.  

 

Observationer kan räknas som direkta eller indirekta. Direkta observationer hänför sig till vad 

som händer i omgivningen som märks av. Indirekta observationer hänvisar till mätning med 

hjälp av instrument istället för observatörens sinne (Olsson et al. 2007). Vid genomgång av 

fabrik kunde direakta obervationer utföras, såsom hur fabriken var uppbyggd och hur logistik 

fungerade. Genom de olika sätten att samla in information kunde man få en bra bas för att 

sammaställa en E-VSM. Data behandlades och sammanställdes utifrån forskningsfrågor.   

 

Syftet med att intervjua de anställda var att få in fakta från personalen som arbetade på de olika 

stationerna. Dessa intervjuer tog mycket tid då de anställda enbart kunde kinesiska. Med en 

tolks hjälp kunde dessa intervjuer genomföras som planerat. Intervjuer gjordes även som ett 

sätt att samla in information då alla företagets dokument var på kinesiska. Det går snabbare att 

fråga konkreta frågor med tolk än att försöka tyda ett flertal dokument på kinesiska. Genom att 

intervjua de anställda under deras arbetspass skapades en bättre förståelse av processerna. 

Under genomgången av fabrik och produktionslina skapades ett stort antal följdfrågor, 

utgående från ett antal centrala nyckelfrågor. Tiden i fabriken var begränsad och därför krävdes 

det att få in så mycket information som möjligt vid besöken.  

  



 

 

 

Personer på företaget som intervjuades var följande:  

 

 VD för XDS 

 VD för SWEA Electronics 

 Försäljningschef 

 Maskinoperatörer 

 

Nyckelfrågorna för detta arbete var följande: 

 

 Hur mycket energi drar denna maskin/belysning? 

 Vad görs med restmaterial?  

 Hur mycket råmateral köps in? 

 Hur lång tid tar denna operation? 

 Hur mycket olja eller smörjmedel används? 

 

 

 

2.4. Data analysering  

 

Analyseringens första skede var att få en grundlig beskrivning på hur produktionsflödet 

fungerade och vilka operationer som hörde till produktionslinan. Den information som 

sammanställdes var direkt information genom intervju och skrevs på plats ner ordagrant för att 

efter besöket kunna gå igenom information ett antal gånger. Steget efter var att spara den 

information som var nödvändig för detta arbete. Till exempel det som handlade om mängder 

avfall som används i GPM och operations strukturen i produktionslinan som skulle användas i 

VSM och E-VSM.  

 

Mängderna avfall delades in i åtta kategorier, energi, emissioner (luft/ljud), 

emissioner(mark/vatten), produkter, restmaterial, produktivtmaterial, vatten, process material. 

Genom intervjuer och information från återförsäljare kunde mängder avfall identifieras. 

Avfallmängder och miljömoment kunde efter detta karläggas i E-VSM och GPM.  

 

2.5. Reliabilitet  

 

Enligt Björklund och Paulson (2008) är reliabilitet ett sätt man kan mäta hur stor sannolikheten 

är att uppnå samma resultat vid upprepade tillfällen. Man kan säga att man mäter pålitligheten 

av ett sammanhang där slumpmässiga faktorer inte har någon inverkan. Reliabilitet fås genom 

att upprepa sitt arbete men samtidigt uppnå samma resultat som tidigare (Olsson & Sörensen, 

2011). Ansatsen av denna fallstudie är grundad på kvalitativ forskning, vilket säger att det kan 

vara svårt att uppnå hög reliabilitet. Det kommer vara svårt att göra exakt samma processer och 

att uppnå exakt samma resultat. Då mycket av data- och informationsinsamlingen gjorts via 

löpande intervjuer kan man inte säkerhetsställa om den är hög eller låg reliabilitet utan den kan 

variera från tillfälle till tillfälle. Även den tidsbegränsning som fanns kan ha orsakat en 

rubbning i tillförlitligheten i arbetet då tid för flera mätningar saknats. Även felbedömningar 

och hur subjektiv man är kan påverka reliabiliteten i arbetet (Saunders et al, 2009).  

 

  



 

 

 

2.6. Validitet  

 

Förutom reliabilitet är det viktigt för ett företag att uppnå stor validitet. Validitet innebär att det 

passande mätinstrumentet används för det som ska mätas för att få korrekt data. (Olsson & 

Sörensen 2011). Hur stor reliabilitet det är i mätinstrumenten påverkar resultatet för validiteten. 

Studiens tidpunkt kan påverka resultatet, det är viktigt att studien genomförs under lämplig tid 

under produktionen för att sänka risken för missvisanda data Saunders et al. (2009) . Under 

detta projekt har begreppen intern och extern validitet fokuserats på. Den interna validiteten har 

varit låg under dennas studie på grund av att mätintrument inte varit tillgängligt, medan den 

externa validiteten varit hög under studien. VSM och GPM datan har inhämtats från 

återförsäljare som är av högvaliditet medan intervju frågorna ses som låg validitet.  

 

Denna studie har genomförts under tidslimitation och påverkats av interna och externa 

mätsituationer, genom detta är risken att den samanställda informationen inte är valid. För att 

öka validiteten krävs det en kritisk granskning av den sammanställda informationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

Detta avsnitt beskriver den teoretiska referensramen som ligger till grund för examensarbetets 

frågeställningar. Här presenteras GPM, LPS, TOC, VSM och E-VSM teoretiskt.  

 

3.1. Lean Production System 

Lean production system är en filosofi där man strävar mot resurssnålt samt effektiv produktion. 

Filosofin utgår från att alltid ha kunden i fokus och regelbundet identifiera och eliminera 

element som inte ger slutkunden något värde (Bisheno, et al, 2011). För att sträva efter att  

lyckas med Lean krävs det att företaget väljer lämpliga verktyg, företagets specifika situation är 

avgörande för vilka verktyg som är lämliga att använda. (Womack & Jones 2010) 

 

 Fokusera och specificera på vad som skapar värde från kundens perspektiv.  

 Identifiera alla steg längst processkedjan 

 Sträva efter att skapa oavbrutna processer  

 Tillverka efter kundbehov (pull)  

 Sträva efter perfektion genom att kontinuerligt eliminera slöserier  

 

Dessa fem principer får företag att tänka från en kunds perspektiv och det blir enklare att täcka 

behovet. Identifiering av vad som bör läggas till i processerna för att kunden ska vara nöjd blir 

lättare att visualisera. Principerna fokuserar även på resursslöserier och hur man ska reducera 

dessa i produktionsflödet. Det finns alltid något som kan förbättras i produktionflödet, där 

kommer den sist nämnda punkten in som korrigerar områderna som redan kontrollerats och 

förbättrats.  

 

3.2. Theory of Constraints – begränsningar  

Begränsningar är alla förhinder som uppstår för ett företag att utvecklas och förbättras. En 

flaskhals är en tydlig begränsing som uppstår i tillverkningsindustrin. Olika företag och 

organisationer benämner begränsingar på olika sätt (Nave 2002).  

 

En fysisk begränsing i tillverkningsföretag är verktyg, maskiner och utrustning men kan också  

handla om arbetare (Nave 2002). 

 

Policy är en begränsning om hur arbetet ska gå till. Genom exempelvis formell information. 

Genom att utförligt lära ut de anställda hur saker går till och bör göras istället för att grundligt 

förklara arbetet. Detta är en begränsing som sker ofta på olika företag. Att inte ordentligt gå 

igenom arbetsättet för den anställde kan påverka företaget negativt. Begräningar kan komma i 

form av företags regler (Goldratt 1990). 

 

Flaskhalsar är en begränsning och är vanliga i tillverkningsindustrin samt svåra att identifiera. 

De är även svåra att hitta en lösning till. Det är lättare att lösa problemet för en person som inte 

går efter det arbetsätt eller följer den policy som företaget har, därför har externa arbetare större 

möjlighet att hitta en lösning till problemet till skillnad från interna arbetare (Goldratt 1990). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3. Theory Of Constraints (TOC) 

Theory of Constraints (TOC) är en metod som används för att identifiera element som sänker 

effektiviteten i processen. Inom tillverkningsindustrin kallar man dessa element för bottelnecks 

(flaskhalsar). (Dillworth. 2000). Genom att kombinera Lean med TOC kan företag uppnå stora 

förbättringar i en HMLV produktionanläggning. Det finns en skillnad på när man kombinerar 

dessa två i små och stora företag. Företagsledning, kundmiljö, försäljning och organisation 

skiljer sig åt mellan små och stora företag. Tillverkningsmängd och variation av produkter är 

den betydande skillanden. (Guan et al. 2008). 

 

Theory of Constraints - Tre centrala verktyg  

För att det ska finnas en möjlighet för företag att uppnå sina kort och långsiktiga mål är det 

betydelsefullt att fokusera på ständiga förbättringar och sträva efter att regelbundet utvecklas 

för att kunna konkurrera på marknaden. (Dillworth. 2000). Inom TOC finns det en rad olika 

verktyg som är anpassade för olika produktionssystem, TOC verktyg som är anpassade för 

HMLV produktion presenteras nedan (Guan et al. 2008): 

 

 The Five Focusing Steps 

 The Thinking Processes 

 Throughput Accounting (Dettermer. 1997) 

 

 

Lean Production och Theory of Constraints – i jämförelse med varandra 

Lean och TOC är metoder som används för att effekivisera produktionsprocessen i 

tillverkningsindustrin. Metoderna fokuserar på olika element i processen samt uttnyttjas på 

olika sätt under arbetet.  

 

 Lean inriktar sig på identifiering av slöserier i procssen. Implementering av Lean har 

ofta påvisat minskade kostnader (Dettrmer. 1997). 

 TOC inriktar sig på identifiering och eliminering av flaskhalsar som sinkar 

processflödes i tillverkningen. Kapaciteten i tillverkningen har ofta ökat vid en 

framgångrik implementering.   

 

Metoderna fokuserar på att effektivisera företag, genom att öka hastighet, hållbarhet och 

anpassa de till ständiga förändringar. TOC talar för att ha kvar moment i processen som inte är 

flaskhalsar, och iställer för att eliminera slöserier så ligger fokuset på att öka kapaciteten,  av 

ekonomiska skäl. (Nave. 2002). 

 

3.4. Dragande flöde (Make-to-Order) 

Dragande flöde innebär att produktionen anpassas efter kundorder. Anpassning efter kundorder 

innebär att företaget endast producerar det som kunden beställt. Detta bidrar till mindre lager 

som sänker kostnaderna. (Edward G, et al, 2005). Fördelen med ett dragande flöde är att 

råvaror beställs in precis i den mängd som är tillräcklig för att utföra kundordern, mindre 

råvarulager minskar kostnaderna för företaget. Dragande flöde kommer från Lean och kräver 

ett stabilt och jämt flöde för att kunna optimera produktionen (Davis, et al. 2003).  Produkter 

produceras bara efter beställning vilket medför att slutlageret inte kommer bli så stort. Genom 

detta undviker man att binda kapital i slutlager med produkter som inte någon kund är 

intresserad av. Leveranstiden till kund gör att man behöver besluta var kundorderpunkten 

läggs. Men självklart finns det ett litet lager med råmaterial så att man kan komma igång med 

produktionen så snabbt som möjligt. Målet med ett dragande flöde är även att minska 



 

 

mellanlager för att forcera produktionsflödet (Martin, 1994). Dragande flöde fungerar bra i 

företag med HMLV produktion, det som är viktigt att tänka på är att man följer filosofin och 

fokuserar på att förstå den innan verktygen implemteras i produktion. (Lane. 2007). 

 

Dragande flödes huvudprinciper: 

 Produktionen utgår från kundorder. Beställning av material sker när kunden vill och 

efter lämplig mängd.  

 Påfyllning görs regelbundet men endast med den mängd kunden hämtar ut.   

 

3.5. Värdeflödesanalys (VSM) 

VSM är en metod som kommer till användning vid kartläggning av processflöden. Med hjälp  

av VSM-verktyget kan möjliga slöserier identifieras och förtydliga kopplingar mellan 

olika operationer i processen. Kartläggning med VSM-struktur ger en bra översikt över hela 

processen vilket är gynnsamt vid identifiering och visualisering av Lean produktions 7 + 1 

slöseri, men även ett nionde slöseri moment, miljö som inte beaktas av de resterande (Bin Ali, 

Nauman. 2015). Förbättringar som endast fokuserar detaljer i en specifik operation är inte 

intressant, VSM-verktyget huvudsakliga användning är att identifiera förbättringsmöjligheter 

som gynnar hela processen. Ändamålet är att hitta grundorsaken till problemet och inte endast 

reparera indikationen. Verktyget visualiserar alla aktiviteter i processen (se bilaga 1) och 

produkten analyseras från input till output med kundens intresse i centrum (J. Lu, et al, 2011). 

Genom att rita upp flödet kan man få en klarar bild över produktionen och hur lång tid alla steg 

tar.  

 

Denna granskning kategoriseras in i tre delar 

 Aspekter i processen som är värdeskapande.  

 Aspekter i processen som inte är värdeskapande men ändå behövs  

 Aspekter i processen som inte bidrar med något värdeskapande och måste elimineras. 

 

 

3.6. Miljöflödesanalys (E-VSM) 

Värdeflödesanalys med fokus kring miljö har stor betydelse inom Lean produktion. 

Miljöbelastning inom industrin har genom att blivit inräknad i värdeflödesanalysen blivit mer 

synlig, genom att mätbara värden nu kan granskas på ett enkelt sätt (EPA, 2011). 

 

E-VSM ger en djupare inblick kring miljöpåverkade slöserier som improduktivt bruk av 

material- och energislöseriger. Genom denna metod har produktionsavdelningar på ett lättare 

sätt kunnat prioritera miljöaspekter genom att analysera flödet. 

 

 Identifiera utvecklingsmöjligheter inom miljö. 

 Processernas miljövärden förs in i en värdeflödesanalysen . 

 Granskning av materialflödet, dvs råmaterial som används. 

 Se framtida förbättringsmöjligheter. 

Miljömoment räknas ut för varje operation i produktionsflödet. Exempelvis mäts mängden olja, 

energi eller restmaterial som uppstår vid varje operation. Operationer i processen behöver 

särskild uppmärksamhet då de kan frambringa risker i säkerhet, hälsa och miljö, dessa märks ut 

och även operationer som visar möjlighet för framtida förbättringar som att minska avfall och 

materialutgifter. Mätdata från varje operation visas med hur stor del allvarligt avfall varje 

operation skapar per skift.   



 

 

En värdeflödesanalys fokuserar på tiden det går åt för en produkt från input till output i varje 

operation i hela processen. Materialanvändning och materialrester läggs ingen fokus på under 

produktens framställning i processen vilket en miljövärdeflödesanalys lägger stort fokus på. I 

värdeflödesanalysens nedre del finns en linje som visar tiden produkten tillbringar under varje 

operation. I en miljövärdesflödesanalys beskrivs även vilka miljöfaktorer man ska ta hänsyn till 

i varje operation. Värdeflödesanlys används av organisationer för att på ett fördjupat plan 

kartlägga processen. Inputs och outputs kartläggs och kan förbindas med avfall, vatten och 

energi. En bedömning av miljöpåverkan kan genomföras i de olika operationerna.  

 

3.7. ISO 14001 

ISO 14000 är en samling av internationella standarder som behandlar miljö och miljöledning.  

Genom att använda dessa olika standarder kan man skapa ett miljöledningsystem, vilket lätt 

kan integreras i en redan existerande verksamhet. (Swedish Standards Institute, 2016)  

 

Genom att använda ett miljöledningsystem kan man därför göra arbetet lättare och med hjälp 

av standarderna får man en arbetsmodell som inriktar sig på ständiga förbättringar.  

 

Efter man infört ledningsystemet kan arbetsmodellen brukas. Genom denna process kan man få 

en egen uppfattning av överensstämmelsen med standarden. Man kan även använda det som en 

grund för en certifiering.  

 

Med ett miljöledningsystem kommer många fördelar. Företag och organisationer minskar sin 

användning av resurser och sänker sina kostnader för avfallshantering.  

 

Genom ett bra integerat miljöledningsystem kan man även få dessa effekter: (ISO 14001, 2016) 

 

 Högre processeffektivitet 

 Effektivare användning av material och resurser  

 Mindre produktion av avfall och därmed lägre utgifter för avfallshantering 

 Högre andel förnybara resurser 

 Högre trovärldighet för företagets miljöarbete 

 Högre kompetens inom företaget 

 Bättre kontakt mellan intressenter och företaget 

 

De krav som ställs på företag och organisationer som söker ISO 14001-certifikat är:  

 

 Företaget skall ha ett kvalitetsledningsystem som tillämpar de krav som just den 

specifika standardern kräver 

 Systemet skall involveras dagligen i företagets verksamhet 

 Systemet skall vara beskrivet 

 Systemet och dess beskrivning skall underhållas regelbundet  

 Företaget eller organisationen skall bli granskade mot kraven för ISO 14001:2004. 

 

 

ISO kan använda på olika typer av företag och organisationer. Det spelar ingen roll om 

företagen har olika stor miljöbelastning och miljöpåverkan. Som ett bevis på att en organisation 

eller ett företag lever upp till de krav som ställs blir företaget certifierat. Detta görs av ett 



 

 

oberoende certifieringsorgan. ISO bygger mer på ständiga förbättringar inom organistaionen än 

på specifika miljömål. 

 

 

3.8. Green Performance Map 

Enligt Bellgrad et al (2012) används GPM-verktyget för att systematiskt exemplifiera 

företagets nuvarande miljöförhållande eller uppvisa en framtidsvision som organisationen kan 

sträva efter att uppnå. GPM-metoden har samma riktlinjer som Lean produktion med en 

fördjupad inblick i att åskådliggöra miljörelaterade moment i arbetssätt, produktionsprocesser 

eller i hela organisationen. De involverade arbetarnas huvudsakliga syfte med en systematisk 

beskrivning av företaget i form av kartläggning är att kunna visualisera miljöslöserier genom 

att fokusera på  karläggning inkommande material (input) och vad som blir resultatet från 

processen (output). Input och outputs 

kategoriseras in i olika sektioner med avseende 

på miljöaspekt. Varje miljöaspekt ska värderas 

efter omfattning och kostnad. Viktigt att man 

fokuserar studien med avseende på vilka 

miljömoment som ger störst belastning samt 

vilka av dessa som är möjliga att påverka.  

Intentionen med kartläggningen är att på ett 

distinkt sett kunna visualisera miljöpåverkade 

element som är utmärkande inom varje grupp i 

processen. Den systematiska beskrivningen är 

indelad i åtta olika grupper (se Figur 1).  

 

 

  

Figur 1- GPM-karta 



 

 

 

3.7.1 Beskrivning av arbetsprocessen och förberedelsearbetet  
Förarbetet börjar i steg (0) . En engagerad företagsledning är av stor betydelse för ett 

framgångsrikt utvecklingsarbete. För att GPM-metoden ska utföras på ett ordentligt sätt krävs 

det att engagemanget är stort från organisations ledning. Man kan börja med en process med 

ivrigt intresserade medarbetare, där man kan utföra en workshop med en kunnig miljödirektör 

inom den specifika processen. Projektet kan inledas med en utbildning där man ger 

medarbetarna den grundkunskap som krävs innan man fortsätter med GPM-metoden.  

 

Miljöaspekterna identifieras (1) genom workshops där varje åtgärd diskuteras i 

operatörsgruppen. GPM-kartan fylls i med miljöaspekter och för varje miljömoment redogörs 

kostnad och mängd om det är möjligt. De miljöaspekter som är relevanta för arbetet prioriteras 

(2) efter utsträckning, kostnad, tillgänglighet på resurser samt vilka effekter som framställs och 

i vilken omfattning. I steg (3) används en handlingsplan för hur man ska gå tillväga för att 

miljömomenten ska utföras. Arbetsområden verkställs med avseende på de prioriterade 

aspekterna som bestämts tidigare och ansvariga för de områdena väljs ut. Implementering (4), 

en systematisk beskrivning i form av en plan vy över anläggningen eller processen genomförs 

där de prioriterade miljömomenten placeras in. Direkta och indirekta resultat kontrolleras i 

detta steg (5) och så småningom kan en ny kartläggning med förbättringar ritas in. 

 

3.7.2 Identifiering av miljöaspekterna – visulisering med hjälp av miljöaspektskartan  
Vanligtvis börjar man med att dela in de olika operatörerna i halvsmå grupper, 6-8 personer. 

När gruppindelningen är utförd ska operatörerna tillsammans med teamledaren ha en 

workshop. På en tom GPM-karta förs de miljöaspekter från gruppens olika operationer in. 

Saker som tillverkas eller förbrukas ska ritas in som nya element på GPM-kartan. Även 

restprodukter och utsläpp ska räknas med. Det finns totalt åtta kategorier för dessa element som 

delas in i två olika grupper, Input och Output.  

 

Input 

 Produktivt material 

 Processmaterial 

 Energi 

 Vatten 

Output 

 Produkter 

 Restmaterial 

 Emissioner (ljud/luft) 

 Emissioner (vatten/mark) 

 

Alla de miljöaspekter som man finner i den valda processen ska föras in i GPM-kartan (se figur 

2). Genom att visa gruppen några enkla exempel på miljöaspekter kan man hjälpa operatörerna 

att komma igång med tänkandet. Miljöaspekterna kommer sedan ritas in i GPM-mallen. Efter 

detta steg bör varje grupp gå tillbaka till sitt arbetsområde för att kunna se miljöaspekterna rent 

konkret och även kunna komplettera eller lägga till fler miljöaspekter.  

 

När man har fått en klarare bild av de miljöaspekter som finns i ens egna arbetsprocess ska 

kostnader och mängder anges. Ett exempel kan vara att se hur mycket en maskin kostar att 

hålla igång. I vissa fall kan det vara bra att få hjälp från en miljöexpert i dessa lägen. Grupper 

av operatörer och teamledaren får därefter möjligheten att komma med förbättringsåtergärder. 



 

 

  

 
 

 

 

3.7.3 Prioretering av miljöaspekter 
När miljöaspekterna identifierats ska man prioritera dem. Det finns olika typer av aspekter och 

vissa kommer kräva mer av företaget. Det finns även lättare aspekter som genom åtgärder kan 

generara stor ekonomisk vinst till en liten kostnad. Vid valet när man ska bestämma vad som 

ska prioriteras kan det vara bra att ta hjälp av personal från underhåll eller produktionsteknik. 

Det vill säga de personer som tar hand om arbetsstationer och även underhåller dem.  

 

Man använder sig av färger för att se hur statusen ser ut för de olika miljöaspekterna (Den 

gröna färgen betyder att miljöaspekten är åtgärdad eller under kontroll. Den gula färgen betyder 

att aspekten har en mindre miljöpåverkan. Den röda färgen innebär att miljöaspekten har en 

hög miljöpåverkan och ska prioriteras högt. De olika miljöaspekterna prioriteras efter 

utsträckning, tillgänglighet av resurser, kostnad och vilka effekter som framställs och i vilken 

omfattning.  

 

När man prioriterar kan dessa frågor vara till hjälp: 

 

 Vilka miljöaspekter betyder mest? 

 Har ledningen speciella prioriteringar i större utstäckning på övergripande plan?  

 Finns det några miljöaspekter som har potential för att spara pengar på? 

 Finns det några miljöaspekter som kostar mycket pengar? 

 Finns det några miljöaspekter som kommer påverka miljö och kvalitet? 

 

Figur 2- Identifiering (Bellgran et al. 2012). 



 

 

 

Figur 3- Prioriteringar (Bellgran et al. 2012). 

 

3.7.4 Skapa en handlingsplan 
Efter steget där man prioriterat aspekterna skall en handlingsplan läggas fram (se figur 4). 

Detta sker genom att se över om teamet ska ta ansvar för själva förbättringsarbetet själva eller 

om åtgärderna skall genomföras av andra. De olika aktiviteterna kan sedan delas in i 

utvecklingsprojekt eller gruppaktiviteter. Företagets styrelse, operatörer, tekniker, experter 

samt personal som ansvarar för underhåll bör lägga störst vikt på projekten. Ett projekt kan 

kräva olika slags investeringar, det kan vara utrustning men även tid. Dessa gruppaktiviteter 

bör operatörerna främst lägga sitt fokus på. Genom att t.ex. göra en rotanalys för att gå till 

botten av problemet kan man åtgärda och följa upp problemet.  

 

Vanligtvis genomförs möten om förbättringsmöjligheter 2-4 gånger i månaden. På dessa möten 

går man igenom olika mätetal och trender men även diskuterar åtgärder på hur man kan stärka 

statusen på de områden som prioriterats. Oftast jobbar man med några enstaka punkter åt 

gången inom varje område. Ett exempel på detta kan vara ett team som lägger fokus på ett 

läckage i en maskin, genom att noggrant följa trender på spill och användning av vätskor. En 

rotorsaksanalys gör vid varje läckage för att se vart man ska sätta in åtgärder.  

 

Åtgärderna skickas sedan vidare till underhåll- och produktionstekniska personalen för att i sin 

tur driva vidare åtgärderna i form av utvecklingsprojekt. Förbyggande arbete kan behövas för 

att undersöka behovet av investeringar eller tidsåtgång. Dessa åtgärder kommer oftast behöva 

genomgå en beslutsprocess från VD och mellanchefer innan de kan planeras att genomföras. I 

vissa fall kan även en period av datainsamling behövas för att fastslå problemen och dess 

lösningar. 

 

 



 

 

 
Figur 4- Handlingsplan (Bellgran et al. 2012). 

 

3.7.5 Genomför åtgärderna 
Förbättringsåtgärder diskuteras och en överenskommelse utförs, angående vem som ska 

ansvara för de prioriterade förbättringsområderna (se figur 5). En målsättning är att hela 

projektteamet är involverad, där alla engagerade i utvecklingen får en specifikt uppgift tilldelad 

av struktur och tidsmässiga skäl. Viktigt att alla anställda inom organisationen får en helhets 

bild angående problemen och lösningen för att kunna följa upp utvecklingen i hela 

verksamheten.  

 

Miljöförbättringsplanen sätts upp så att den hela tiden finns tillgänglig nära verksamheten, den 

är synlig under produktion för att på ett enkelt sätt kunna följa upp information, planering och 

förbättringar.  

 

 
 

Figur 5 Genomförande (Bellgran et al. 2012). 

 

3.7.6 Utvärdering av resultat 
 

Direkta och indirekta resultat kontrolleras i detta steg (se figur 6). Slutligen bevakar man de 

fattade beslut som verkställs genom att övervaka tid och resultat. Antalet åtgärder som fastställs 



 

 

tas upp samt vilka som är viktiga, beslut om delar i processen som inte vidtar åtgärder tas upp 

med motiverad anledning. Mätvärden granskas för att kontrollera om förändring har skett på de 

prioriterade områdena, som kostnader och direkt mätdata.  

 

Om de element som man vidtagit åtgärder på har visat ett bra resultat ändras de från röda eller 

gula till gröna på planritningen. Visar resultatet inga förändringar kommer miljöelementet gå 

igenom ännu en omgång av GPM-metoden. De prioriterade aspekterna kommer genomgå 

yttligare granskning , för att se om teamet är överens om att slutresultatet är övertygande. 

Viktigt att mätdata samlas in på kort avstånd från processen för att få så bra resultat som 

möjligt för att stödja mätsystemet.  

 

När alla fem stegen genomförts bedöms resultatet för företagsledningen. Ändamålet är att visa 

goda framsteg och ge företaget motivation att fortsatt utveckla sin miljöstandard. 

 

 
 

Figur 6 - Utvärdering (Bellgran et al. 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. RESULTAT (Empiri) 

 

I det här kapitlet presentera resultatet av studierna. Detta steg besvarar frågeställningarna, tar 

upp avgränsingar, forskningen och definitionen av problemet. 

 

4.1. Dragande flöde 

Företaget använder dragandeflöde i produktionen. Det menas med att tillverkningen utgår från 

kundbehovet och inte efter prognoser (MTO). Råmaterial införskaffas efter vad kunden 

beställer. Dock finns det ett litet förlager så produktionen kan komma igång direkt efter order. 

Tillverkningsfabriken är uppdelad i två våningar. På nedervåningen ligger metallverkstaden 

och de fyra första stationerna. Här tillverkas metallramar till LED-belysningen tillverkas för att 

sedan skickas vidare till målning (externt). På övervåningen ligger en produktionslina för 

monteringen av LED-belysningen. Först av allt sker en ytmontering i form av SMT-tekniken 

(Surface-Mount Technology) där man svetsar fast ljusdioderna på ett PCB (Printed Circuit 

Board). Efter lite tester monteras allt ihop i metallramarna.  

 

Ledtiden hade ett totalt värde på 11 dagar 1 timme 50 minuter 46 sekunder. Den del i processen 

som bidrog med störst del av den totala ledtiden var outsourcing av plåtarna för färgning vilket 

utgjorde cirka 7 dagar av hela processen (se figur 7).

 
Figur 7 – Värdeflödeskarta 

 

4.2. Identifiering av miljöaspekter 

Under denna punkt tas viktiga faktorer upp, som iakttagits under intervjuer (se figur 8).  

 

Belysning 

Genom observationer och frågeställningar kunde frågor som rörde belysningen tas upp. 

Belysningen runt om i fabriken visades och förklarades. På lagret hade nya LED-lampor 

installerats och information om hur mycket företaget tjänade på denna investering togs upp. 

Genom dessa observationer kom frågeställningen om man skulle kunna byta ut lamporna i hela 

fabriken. Genom detta skulle fabriken kunna betala av sin investering efter endast två år. I en 

större skala skulle det leda till mindre utgifter samt även värna om miljön. Även arbetet att byta 

ut lamporna skulle minska då en LED-lampa har en livslängd på drygt 25 gånger längre än en 

traditionell lampa. (U.S. Department of Energy, 2016) 

 

Buller 

Efter en grundlig genomgång av fabriken kunde drogs slutsatsen att bullret var väldigt högt. 

Det högsta ljudet utgjordes av stansningsmaskinen på bottenvåningen. Genom rundturen kunde 

slutsatsen dras att ljudnivån var hög i alla delar av fabrikens bottenvåning.  

 

Plåt 

Stansningsmaskinen var väldigt noggrann när den stansade plåtskivorna. Genom en 

frågeställning till personal kunde slutsatsen dras att maskinen knappt lämnade något spill som 

inte gick att återanvända i några andra produkter. 



 

 

 

 

Svetstråd 

Observationer från svetsningen gjordes och slutsatsen att svetstråd användes kunde dras.  

 

Emballage och kartong (in/ut) 

Under vistelsen i lagret kunde man se material som kom in till fabriken samt produkter som var 

på väg ut. Genom detta kunde slutsatsen om förpackningar och kartonger dras. Även plast och 

liknande kunde iakttas när produkten skulle lämna fabriken.  

 

Produkt 

Efter att ha följt hela processen kunde även en färdig produkt visas och testas.  

 

Oljeburkar 

Genomgången på bottenvåningen gav möjligheten att se de tunga maskinerna. Vissa av dessa 

använda sig av olja. Genom en frågeställning kunde det konstateras att oljeburkar användes för 

att fylla på maskinerna.  

 

Poleringsskivor  

Under genomgången av fabriken kunde poleringsmaskinerna iakttas. Slutsatsen att 

poleringsskivor användes kunde dras. 

 

Energi 

Energi var en av de viktigare faktorerna under E-VSM arbetet.  

Förklaras mer i punkt 4.3 

 

 
Figur 8 – Green Performance Map  

  



 

 

 

4.3. Energi    

Figur 9 – E-VSM  

 

Energikonsumtion i produktionen utgörs av elektricitet. Elektricitet används för 

tryckluftspumpar, belysning och maskiner m.m. Det uppkom en viss problematik vid insamling 

av energidata då företaget inte hade information om all energiförbrukning. Värden på 

strömförsörjning kunde ändå uppskattas för varje maskin på undervåningen med hjälp av 

information från återförsäljare. Företaget använder deras egnaproducerade LED-lampor som 

lagerbelysning och beräkningar kunde även genomföras kring strömförsörjningen inom detta 

område. Med en miljöflödesanalys kan man fördela energivärden i olika processer, enligt 

principen för värdeflödesanalys är detta en motstridig metod då metoden går ut på att insamling 

av data ska ske i verklighet.  

 

På övervåningen fanns inga värden på hur mycket varje maskin drog men fabriken visste 

tidigare att det kostade 1000 RMB(kinesisk valuta) vilket motsvarar drygt 1300 kr att hålla 

igång produktionslinan under en arbetsdag (se tabell 2).   

 

Elektriciteten beräknades med hjälp av information från återförsäljare samt formler för att få ut 

strömförsörjningen för endast en produkt i varje operation. Elpris per kilowatttimme i Shanghai 

användes för att sedan kunna räkna ut hur mycket energi operationstiden krävde. Belysning 

beräknades genom att räkna ut hur många LED-lampor som var tillgängliga på lagret, 

elförbrukningsdata fanns tillgänglig för varje LED-lampa. Energiförbrukning för tryckluft har 

inte vart möjlig att räkna ut p.g.a. informations brist.  

 

Mätbara värden saknas i vissa delar, trots detta kan data som inte ger något värdeadderande 

identifieras i processen. Elektricitet som används till maskiner, pumpar och belysning räknas 

som värdeadderande dock fanns det ett visningsrum med olika sorters designer av LED-lampor 

som förbrukade onödig energi då elektriciteten i rummet var påslaget hela tiden. Med hjälp av 

värden från värdeflödesanalysen kunde strömförsörjningen räknas ut inom varje operation (se 

tabell 1). 

  

 
Tabell 1 – Energiförbrukning våning 1 



 

 

 
Tabell 2 – Energiförbrukning våning 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

5. ANALYS 

 

E-VSM, GPM, VSM och TOC i kombination 

 

De två vertygen gör ett grundarbete för analysering och prioritering av miljömoment som 

åstadkommer verkliga miljöförbättringar. Verktygen är enkla att änvända och kan nyttjas på ett 

stort plan, och kan även anpassas efter olika produktionssystem. Genom visibla kartläggningar 

blir det mer simpelt att identifera miljöaspekter och slöserier då dessa vertyg illustrerar 

problemet. Genom att kombinera E-VSM och GPM täcker man de flesta miljörelaterade 

aspekterna.  

 

E-VSM visar vart miljöaskpekter befinner sig i processen och de markeras ut. Genom detta 

förarbete blir det lätt att sedan använda GPM som används för att räkna på mängder och göra 

prioriteringar. Tanken med GPM är att en avdelning ska kunna åstadkomma miljöförbättringar 

på egen hand, och med regelbundna framsteg förbättra miljön och reducera slöserier i 

produktionen. Dessa verktyg engagerar även miljöarbetet genom att de är enkla att använda. 

Genom att först kartlägga hela processen och markera miljömoment i operationer och sedan gå 

igenom GPM fem steg, så kommer denna kombination att jämna ut vertygens svagheter och 

styrkor. E-VSM är ett väldigt bra verktyg när det gäller att kartlägga och identifiera aspekter i 

operationer, men inte lika effektiv på att räkna ut mängder slöserier eller utföra prioriteringar. 

GPM är effektivt vertyg vid prioritering av miljömoment, men den visar inte i vilken operation 

aspekten identifierats. Genom en kombination av dessa metoder går miljöarbetet effektivare 

och blir tydligare. TOC arbetet lägger fokus på begränsningar som uppstår i processflödet. 

Genom att flashalsar identifierats måste flödet anpassas efter dessa begränisngar. Genom att 

uttnyttja VSM kartläggningen kommer dessa flaskhalsar att visuliseras på ett effektivare sätt.  

 
Rekomendationer  

Ett förbättringsförslag för Swea Electronics AB:s tillverkningsföretag i Shanghai för framtiden 

är att installera trycklufts och vattenförbruksningmätare. Införandet skulle ge företaget en bättre 

överblick av förbrukningsvaror.    

 

Det skulle vara gynnsamt för företaget att göra en värdeflödesanalys lite då och då. Det kräver 

ingen investering i kapital men skulle gå åt en del tid att genomföra. Det är viktigt att kunna 

analysera produktionsflödet för att kunna visualisera miljöaspekter men även andra 

ekonomiska vinstområden. Ledtider kan förkortas och lagervolymer minska. Det är nödvändigt 

att införa värdeflödesanalysen tidigt i effektiviseringsprocessen så att slöserierna identiferas 

och reduceras.  

 

Det finns stora möjligheter att förkorta ledtiden på genom ombyggnation. Genom att införa en 

måleristation i fabriken istället för outsourcing kan företaget minska ledtiden. Denna 

förbättringsåtgärd kräver ett stort investeringskapital. Åtgärden kräver även mycket kunskap då 

det finns en miljöpolicy kring färgning inom industrin. Förutom ledtiden gynnar införandet 

miljön genom att produkterna inte behöver transporteras mellan de olika företagen.  

 

Alla produkter i fabriken använder stansningsmaskinen, under stora beställningvolymer kan 

denna station ses som en flaskhals då det blir ett stort mellanlager innan operationen. Genom 

att införskaffa en till stansningsmaskin skulle produktionen flyta på utan behöva vänta vilket 

skulle resultera i att ledtiden minska.  



 

 

 

 
Rekomendationer för de prioriterade miljöaspekterna 

Detta var GPM-metodens andra steg, där två miljöaspekter valdes att prioriteras. Under 

prioriteringsprocessen fokuserade arbetet på förbättringmöjligheter som var möjliga att 

genomföra på kort varsel och med besparingspotential. De olika färgerna visar hur kritiskt läge 

det var i de olika stationerna. Röd står för kritiskt och behöver åtgärdas, gul är mindre kritiskt 

men fortfarande något som bör ses över och grön är något som fungerar bra.   

 

Belysning (röd) 

Belysningen i fabriken ansågs som en potentiell förbättringsmöjlighet. Sedan tidigare har 

fabriken installerat LED-belysning i lagret. På bara två år hade lamporna sparat in så mycket 

pengar att de täckte upp för sin egen kostnad. Denna besparing ansågs som en bra möjlighet att 

kunna spara in pengar men samtidigt värna om miljön. Enligt U.S. Department of Energy har 

en LED-lampa upp till 25 gånger längre livslängd mot en traditionell glödlampa. Detta skulle 

inbära att fabriken inte skulle behöva tänka på sin belysning kommande år och spara både 

pengar och på miljön. Detta är en besparingspotentiell förändring som kan åtgärdas omgående 

utan något större investeringskapital.  

 

Buller (röd) 

På första våningen i fabriken ligger metallverkstaden. Ljudnivån är extremt hög, främst från 

stansningsmaskinen. Även om hörselskydd är tillgängliga så används det inte i alla delar av 

fabriken. Fabriken har en väldigt öppen planlösning så alla stationer på undervåningen blir 

drabbade av den höga ljudnivån. Genom att isolera stansningsmaskinen en aning skulle 

ljudnivån i fabriken kunna sänkas extremt. Detta skulle leda till en bättre hälsa, vilket skulle 

kunna resultera i friskare och starkare anställda.  

 

Plåt (grön) 

Företagen beställer in material efter order. Detta leder till att slöseri av metall är relativt låg. 

Restmaterial som blir över efter stansning återanvänds i mindre produkter. Till skillnad från 

andra stationer återanvänds materialet i samma fabrik, istället för att skicka iväg det till någon 

återvinningscentral eller liknande. Detta resulterar i mindre transporter.  

 

Svetstråd (gul) 

Svetstråd används för att svetsa ihop metallformarna och husen till själva lamporna. Detta steg 

kan vara svårt att göra några förändringar på då svetsning är en naturlig del av produktionen. 

För att kunan förbättra denna operation skulle det krävas en konstruktionsförändring eller en 

annan metod för att foga ihop husen. Därav ansågs det inte som en relevant prioritering  

 

Emballage (gul) 

Förpackningar och liknande återvinns efter användning. Detta ansågs ej som en viktig 

prioritering då återvinning redan fanns.  

 

El för produktion (gul) 

Energiförbrukningen i produktionen utgår från vilka maskiner som används för att producera 

produkterna. En sammanställning av elförbrukningen finner man under rubriken 4.2 Energi. 

Detta ansågs som en naturlig del av produktionen och därav var det inte mycket att göra åt 

saken.  

 

Produkt (gul) 



 

 

Produkten kommer ut och görs redo för leverans till kunder.  

 

Emballage-plast (gul) 

Den färdiga produkten plastas in. Detta för att skydda den under leverans. Plasten som 

användes ansågs som nödvändig, därav prioriterades det inte.  

 

Kartong (gul) 

En kartong för att frakta varje produkt sätts ihop. Då kartongen var inköpt hade den redan alla 

rätta mått så inga rester blev över. Därav prioriterades inte denna.  

 

Oljeburkar (gul) 

Företaget använder sig av olja till vissa bearbetningsprocesser. Oljeburkar och liknande som 

blir över återvinns. Därav ansågs det inte finnas något konkret att förbättra.  

 

Polering-skivor (gul) 

För att se till att alla metallkanter är släta och fina måste de poleras. Detta görs med en 

poleringsmaskin där skivorna måste bytas ut då och då. Detta ansågs som en nödvändig 

operation där restmaterialet återvinns, därav prioriteras det inte. 

 

 

 
Figur 10 – GPM-karta med olika färger på stationerna 

Research Question – E-VSM i en HMLV fabrik 

Jeffrey, K, Liker skriver i sin bok ”The Toyota Way” (2009) att värdeflödet är alla aktiviteter i 

en produktionsprocess. Det spelar ingen roll om det är värdeskapande eller icke-värdeskapande 

aktiviteter (Jeffrey. K, 2009).  

 

 Standardiserade aktiviteter och processer är viktigt för att en värdeflödesanalys ska 

kunna utföras på ett bra sätt.  

  Standardiserade aktiviteter kräver en bra grundposition, 5S är en bra metod att använda 

i förarbetet, både de värdeskapande och icke-värdeskapande elementen. (Rother et al. 

2004).  

 VSM är främst anpassad för en produktion med HVLM (Jeffrey. K, 2009).  

 



 

 

Första punkten visar brister i fabriken som fallstudien behandlar. Aktiviteterna som man finner 

i fabriken är inte standardiserade. Det andra punkten har redan varit uppe i fokus för 

organisationen vid tidigare tillfälle men har mer eller mindre försvunnit ur bild då fokus har 

lagts på annat. Efter att ha sett över det tredje påståendet har studenterna insett att fabriken inte 

använder sig av HVLM utan HMLV, vilket inte är optimalt för användning av VSM-verktyget. 

Användning av VSM-metoden kan leda till ett missledande flödesresultat.  

 

De två första punkterna är viktiga ur ett annat perpektiv. När man inte har standardiserade 

arbetssätt kan beslut tas av magkänslan och personliga erfarenheter istället för från fakta. Det 

upplever studenterna på plats och därav anser att fallstudieorganisationen inte arbetar på ett 

standardiserat sätt. En VSM bildades trots allt och var till stor hjälp vid  kartläggningen av 

flödet. 

 

Vid insamlingen av data för E-VSM uppstår det vissa svårigheter. Energin samlas in genom 

sekundärdata vilket motsäger Likers tankesätt där man ska försöka använda sig av endast 

primärdata (Jeffrey K, 2009). Denna kompromiss är dock viktig för att studien inte ska falla. 

TOC är ett väldigt flexibelt och effektivt verktyg för att identifiera flaskhalsar i produktionen. 

TOC består av ”The Five Foucsing Steps” där första steget är identifiering av begränsningar 

(Nave, 2012). Inom TOC fokuserar man på de enskilda processerna och inte på hela 

tillverkningsprocessen. (Goldratt and Cox, 1993).  

 

6.  DISKUSSION OCH SLUTSATSER  

 

Arbetets huvudsyfte delades in i fem forskningfrågor. Intentionen med forskningsfrågorna var 

att strukturera upp en bra planering för arbetet. Från att hitta passande litteratur och teoretiska 

metoder till att utföra miljöeffektiviseringarbetet praktiskt på företaget.   

 

 Är det lämpligt att använda Lean production verktyg ; miljövärdeflödesanalys  i 

kombination med TOC i en hög -mix låg volym produktionsanläggning? 

 Kan produktionsflödet kontrolleras med E-VSM-kartläggning och TOC i kombination. 

Kommer denna kombination effektivisera tillverkningsprocessen och göra en 

miljöpåverkan i en hög –mix volym produktionsmiljö? 

 Vilka är de kritiska miljöfaktorerna för företaget? 

 Vilka kvantiteter av de kritiska miljöfaktorerna förbrukar företaget? 

 Vilka förbättringsåtgärder finns för företaget? 

 
Värdeflödesanalys  

Målet med denna studie var att visualisera och identifiera vilka miljöaspekter som bidrog till 

någon form av miljöbelastning. Vid arbeten av denna sort är det nödvändigt att fokusera på 

analys och kartläggning av betydelsefulla områden. Genom en värdeflödesanalys kan man få 

en användbar översikt av produktionflödet. På ett enkelt sätt kan man kartlägga flödet genom 

att följa produkten mellan de olika operationerna. Genom att följa flödet kan man enkelt se hur 

bearbetning sker vid varje station. Dock var det problematiskt att få en överblick över vad som 

hände vid montering av chip på SMT-kretskort. SMT-montering skedde i en aoutomatiserad 

produktionslina vilket resulterade i att noggrann analysering inte var möjlig. Värdeflödesanalys 

är generellt en väldigt bra metod för kartläggning och gav en mycket visibel bild över 

produktionen.  

 
  Miljövärdeflödesanalys/GPM 



 

 

För varje tillverkad produkt kan man utläsa de olika miljöaspekterna i mängd, vikt och 

utsträckning. Problematiken låg vid vatten och tryckluft förbrukning p.g.a. att inga mätare 

fanns tillgängliga för dessa moment. Energiförbrukningen identifierades med hjälp av 

information från återförsäljare och fakturor. Genom att införa mätutrustning för de olika 

momenten skulle förbättringsarbetet regelbundet följas upp för både miljö och ekonomisk 

vinning.  

 

GPM är ett bra verktyg för att markera vilka miljöaspekter som är relevanta för arbetet medan 

problematiken ligger i uppsakttningen av miljöaspekter då data saknas.  

 

Avslutningsvis var syftet med studien att undersöka om E-VSM är ett effektivt verktyg att 

använda sig av i ett HMLV produktions företag. Den här studien uppmärksammar faktorer som 

är viktiga vid kombination av E-VSM och TOC i en HMLV produktion samt ger en fördjupad 

bild på hur dessa kan användas.  Företag kan visa sig få problem när de använder sig av Lean 

för att verktygen inte är anpassade för just HMLV produktion.  Litteraturstudien studien visar 

att TOC är ett bra verktyg att använda i HMLV produktion.  E-VSM utvecklades för HVML 

produktion men kan även användas för HMLV efter anpassning eller användas för att stödja 

GPM kartläggningen. Studien visar att det är viktigt med  någon form av grundarbete som t.ex 

5S innan man försöker samla in data för E-VSM. 
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8. Bilagor 

 
Bilaga 1 - E-VSM-karta (inkluderar även en VSM) 

 


