
 

 

   
 
Akademin för Innovation, Design  och Teknik 

ABB AB Robotics  

 

 
  

 

 

 

       

Framtagande av dynamiskt VSM-
verktyg – ett utvecklingsarbete hos 

ABB Robotics 
 

 
Examensarbete 

Grundläggande nivå, 15 hp 
 

 Produkt- och processutveckling 
 
 
 
 

Roland Sahlander 
 

VT 2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare, företag: Jari Viitala 

Handledare, Mälardalens högskola: Yuji Yamamoto 

Examinator: Antti Salonen 



 

 

ABSTRACT 

Introduction and purpose 

Development of a VSM tool has been done by performing experimental field work at ABB 

Robotics, a company that mass produces industrial robots and associated accessories. The tool 

development, the primary part of the project, mainly puts focus on production aspects. 

Furthermore, it has been centered on plant layouts of the product layout kind (production line). 

 

The purpose of the development is to create a tailored VSM tool that auto generates a 

foundation for value stream maps based on calculations and possibly simple simulation. The 

purpose is broken down into two questions where concrete problems can be illustrated: 

 

A) How should the VSM tool plainly signal capacity vs. demand, time balances in 

production and the ratio between value and non-value adding aspects as well as 

intuitively promote knowledge and in a simple and fast manner be applicable to 

different kinds of production lines? 

 

B) Which constraints are placed on the potential of the VSM tool due to the current 

situation of the company, how does this contradict the main principles of VSM and how 

can the company work to maximize the tool´s potential in the future? 

Methodology and knowledge 

The development which is characterized by continuous counseling and feedback with the 

internal mentor is mainly based on laboratory work in Excel. In addition, the work has also 

involved the making of a user guide as well as an adjustable function for indicating production 

effects with colors. An evaluation of the tool and the user guide has also been made, which 

mainly is supported by a test run with the internal mentor and the nature of the methodology. 

 

The knowledge that the development uses as its footing mainly involves process- and value 

stream maps from the company, discussions with company personnel, self-performed 

laboratory work and theory from Rother and Shooks book “Lära sig se” (2005) and Drew. A. 

Locher´s book “Value Stream Mapping for Lean Development” (2008). 

Results 

The VSM tool manages, in a relevant way, to factor in all aspects that can be interpreted using 

a typical value stream map. In addition it also provides the following: balances between 

workstations and production lines, suggestions for amount of WIP between these, simple 

simulation of WIP between these, disturbance aspects, three total times; manufacturing lead 

time, inventory time and value adding time as well as a graphic illustration over production 

courses. The results are considered to fulfill the purpose of the project. 

Conclusion and future meaning 

The development results in a hybrid solution of sorts, a tool that exists somewhere in-between 

the typical draw-by-hand VSM work and simulation software. Its advantage is that it combines 

VSM theory with intuitive, swift and practical usage, which goes well in hand with today´s 

fluctuating conditions where time pressure of different kinds are present. The drawback is that 

the concept as a whole requires complementing in the form of Lean knowledge and gemba 

observations. Furthermore, there are implications associated with some types of parallel 

production and editing of the tool, which is to be addressed before implementation. In order to 

fully utilize the tool, the company also has to examine production times and make a minor 

adjustment to the process of collecting disturbance data. Three suggestions for the future are 

given; to study availability, transport aspects and the measuring of production times. 



 

 

SAMMANFATTNING 

Introduktion och syfte 

Ett framtagande av ett VSM-verktyg har skett genom experimentellt fältarbete på ABB 

Robotics, ett företag som massproducerar industriella robotar och diverse tillbehör. 

Verktygsutvecklingen, arbetets primära del, har utgått ifrån Microsofts Excel och fokuserar 

framförallt på produktionsaspekter. Vidare har denna kretsat kring plant layouts av slaget 

product layout (produktionslina). 

 

Framtagandets syfte är att skapa ett skräddarsytt VSM-verktyg som autogenererar underlag till 

värdeflödeskartor utifrån beräkningar och möjligen simpel simulering. Syftet bryts ner i två 

frågeställningar där konkret problematik kan belysas: 

 

A) Hur ska VSM-verktyget tydligt signalera kapacitet kontra behov, tidsbalanser och 

förhållandet mellan värdehöjande aspekter och icke sådana samt intuitivt främja 

kunskap och på ett snabbt och simpelt sätt kunna appliceras på olika produktionslinor? 

 

B) Vilka begränsningar sätter företagets nuvarande tillstånd på VSM-verktygets potential, 

hur går detta emot VSM-metodikens grundprinciper och hur kan företaget i framtiden 

arbeta för att maximera verktygets potential? 

Genomförande och kunskap 

Framtagningsarbetet som kännetecknas av kontinuerlig respons och rådgivning med den 

interna handledaren, grundar sig framförallt i Excel-laborering. Vidare har arbetet inneburit 

skapandet av en manual och en justerbar funktion för att färgindikera produktionseffekter. 

Utöver detta har en utvärdering av verktyget och manualen skett, vilken främst stärks av en 

testomgång med den interna handledaren och genomförandets karaktär. 

 

Kunskapen som ligger till grund för framtagandet består framförallt i process- och 

värdeflödeskartor från företaget, diskussioner med anställda på företaget, egen laborering och 

teori från Rother och Shooks bok ”Lära sig se” (2005) samt Drew. A. Lochers bok ”Value 

Stream Mapping for Lean Development” (2008).  

Resultat 

VSM-verktyget faktoriserar på ett relevant sätt in alla aspekter som kan tydas i en 

värdeflödeskarta och erbjuder utöver detta information kring följande: balanser mellan 

arbetsstationer och produktionslinor, förslag till antal WIP mellan dessa, simpel simulering av 

WIP mellan dessa, störningsdata, tre totaltider – genomloppstid, lagertid och värdehöjande tid 

samt grafisk illustration över produktionsförlopp. Detta bedöms möta uppdragets syfte. 

Slutsats och framtida innebörd 

Framtagandet resulterar i ett slags mellanting, ett verktyg som befinner sig mellan typiskt rita 

för hand VSM-arbete och simuleringsmjukvara. Fördelen med verktyget är att det kombinerar 

VSM-teori med ett intuitivt, snabbt och praktiskt utförande, vilket går väl i hand med dagens 

fluktuerande förhållanden där tidspress av olika slag förekommer. Nackdelen är att konceptet i 

sig medför komplettering i form av Lean-kunskaper och gemba-observationer. Vidare uppstår 

implikationer i samband med vissa typer av parallell produktion och redigering av verktyget, 

vilket planeras åtgärdas innan företaget påbörjar implementering. För att till fullo nyttja 

verktyget behöver företaget också betrakta produktionstider och göra en justering vid 

inhämtning av störningsdata. Som uppslag för framtiden rekommenderas företaget att forska i 

tillgänglighet, transportaspekter och mätning av produktionstider. 

 



 

 

FÖRORD 

 

Examensarbetet är en oförglömlig resa som framförallt varit intensiv, utmanande, 

intresseväckande och lärorik. Den kännetecknas också av en mycket betydelsefull innebörd – 

markeringen av det sista steget innan arbetslivet. Samtidigt som jag känner mig mer redo än 

någonsin att studera vidare, känner jag en ännu större önskan att få komma ut i arbetslivet. 

 

I efterhand när jag tittar tillbaka på allting som utförts, blir jag förundrad över hur mycket som 

åstadkommits sedan januari. Inte bara konkreta resultat, utan också på en personlig nivå. Sedan 

går tankarna till de personer som på olika sätt stöttat mig i arbetet. Till alla er vill jag på ett 

varmt och uppriktigt sätt säga: 

 

Tack så fantastiskt mycket! 

Jari Viitala 

Jag är otroligt tacksam för ditt engagemang, 

din rådgivning och för flertalet trevliga 

stunder. Du har gett mig mycket kunskaper 

och mycket goda förutsättningar för att 

utföra examensarbetet. 

Per Lejonklou 

Utan dig hade jag inte fått chansen att göra 

något examensarbete. Du gick den extra 

biten för att ge mig en möjlighet, för det är 

jag evigt tacksam. Tack för all din hjälp och 

dina kloka ord. 

Yuji Yamamoto 

Du har hjälpt mig att se saker ur ett unikt 

perspektiv. Din input har spelat stor roll i 

att hålla arbetet på banan. Vidare tackar jag 

för din mycket värdefulla 

rapporthandledning. 

Bengt Erik Gustafsson 

Stort tack till dig Bengt för att du tog dig 

tiden att sätta dig in i min Excel-

problematik, speciellt eftersom du var 

mycket upptagen. Din hjälp kom att spela 

stor roll i arbetet. 

ABB Robotics 
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har haft ett varmt bemötande som fått mig 

att trivas på företaget. Utöver detta har ni 

visat intresse och hjälpt mig under arbetets 
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just hos er! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västerås, maj 2017 

 

Roland Sahlander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INLEDNING ................................................................................................................................................... 1 

1.1. BAKGRUND ............................................................................................................................................... 1 
1.2. PROBLEMFORMULERING............................................................................................................................ 2 
1.3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................................... 3 
1.4. AVGRÄNSNINGAR ...................................................................................................................................... 3 

1.4.1. Projektets omfattning ....................................................................................................................................... 3 
1.4.2. Mjukvara, rekvisita och information ................................................................................................................ 3 
1.4.3. Fokus ................................................................................................................................................................ 4 

2. ANSATS OCH METOD ................................................................................................................................ 5 

2.1. FORSKNINGSSYFTE .................................................................................................................................... 5 
2.2. FORSKNINGSSTRATEGI .............................................................................................................................. 5 
2.3. ALLMÄNT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT .............................................................................................................. 5 

2.3.1. Teori och grundmässig verktygsutveckling ...................................................................................................... 6 
2.3.2. Respons och diskussion med intern handledare ............................................................................................... 7 
2.3.3. Uppföljning och gedigen verktygsutveckling .................................................................................................... 8 
2.3.4. Test av verktyget med intern handledare .......................................................................................................... 9 
2.3.5. Respons och diskussion med intern handledare ............................................................................................... 9 
2.3.6. Slutgiltig verktygsutveckling ............................................................................................................................. 9 

2.4. SÄKERHETSUTBILDNING............................................................................................................................ 9 
2.5. DATAINSAMLING ....................................................................................................................................... 9 
2.6. ARBETSPROCESSEN ................................................................................................................................. 10 

2.6.1. Kalkylator ....................................................................................................................................................... 11 
2.6.2. Mellanlager .................................................................................................................................................... 12 
2.6.3. Översikt .......................................................................................................................................................... 12 
2.6.4. Kartritning ..................................................................................................................................................... 13 
2.6.5. Test ................................................................................................................................................................. 14 
2.6.6. Analys och utvärdering .................................................................................................................................. 15 

2.7. PÅLITLIGHET ........................................................................................................................................... 15 

2.7.1. Information ..................................................................................................................................................... 15 
2.7.2. Mätning .......................................................................................................................................................... 15 
2.7.3. Undersökning ................................................................................................................................................. 15 

3. TEORETISK REFERENSRAM ................................................................................................................. 16 

3.1. PRODUKTIONSSYSTEM............................................................................................................................. 16 

3.1.1. Plant layout .................................................................................................................................................... 16 
3.1.2. Product layout (production line processing layout) ....................................................................................... 17 
3.1.3. Produktionsberäkningar ................................................................................................................................. 18 

3.2. LEAN ....................................................................................................................................................... 22 

3.2.1. Muda .............................................................................................................................................................. 23 
3.2.2. Kanban ........................................................................................................................................................... 24 
3.2.3. Gemba ............................................................................................................................................................ 24 

3.3. VALUE STREAM MAPPING ....................................................................................................................... 25 

3.3.1. Lean och VSM ................................................................................................................................................ 25 
3.3.2. Arbetsprocess – VSM ..................................................................................................................................... 26 
3.3.3. Struktur och grafik – värdeflödeskartor ......................................................................................................... 27 

4. RESULTAT .................................................................................................................................................. 30 

4.1. VERKTYGETS ARKITEKTUR ..................................................................................................................... 30 

4.1.1. Kalkylatorn ..................................................................................................................................................... 30 
4.1.2. Översiktsbladet för produktionslina ............................................................................................................... 32 
4.1.3. Värdeflödeskarta för produktionslina ............................................................................................................ 32 
4.1.4. Översiktsbladet för SEROP ............................................................................................................................ 33 
4.1.5. Värdeflödeskarta för SEROP ......................................................................................................................... 33 



 

 

4.2. FÖRETAGSBESKRIVNING.......................................................................................................................... 33 
4.3. APPLIKATION – VERKTYGET .................................................................................................................... 34 

4.3.1. Kravspecifikation för verktyget ...................................................................................................................... 34 
4.3.2. Målgrupp ........................................................................................................................................................ 36 
4.3.3. Plant layout – kompabilitet ............................................................................................................................ 36 

4.4. STÖDFUNKTIONER ................................................................................................................................... 39 

4.4.1. Manual ........................................................................................................................................................... 39 
4.4.2. Exemplariska värdeflödeskartor .................................................................................................................... 39 
4.4.3. Sammanställning av data ............................................................................................................................... 40 
4.4.4. Färgindikation ................................................................................................................................................ 40 

4.5. INTERNA FAKTORER ................................................................................................................................ 40 

4.5.1. Processtider.................................................................................................................................................... 40 
4.5.2. Värdehöjande processtider ............................................................................................................................. 41 
4.5.3. Ställtider ......................................................................................................................................................... 42 

4.6. EXTERNA FAKTORER ............................................................................................................................... 42 

4.6.1. Prognoser ....................................................................................................................................................... 42 

4.7. BERÄKNADE FAKTORER .......................................................................................................................... 42 

4.7.1. Cykeltider ....................................................................................................................................................... 43 
4.7.2. Värdeadderande cykeltider ............................................................................................................................ 43 
4.7.3. Störningsfaktorer ............................................................................................................................................ 43 
4.7.4. Balans............................................................................................................................................................. 44 
4.7.5. Lagerkvantiteter mellan processer (WIP-stationer) ....................................................................................... 45 
4.7.6. Totala produktionstider .................................................................................................................................. 46 

5. ANALYS AV VERKTYGET ...................................................................................................................... 47 

5.1. ANALYS AV INGÅENDE DELAR................................................................................................................. 47 

5.1.1. Parallell produktion ....................................................................................................................................... 47 
5.1.2. Produktionstider ............................................................................................................................................. 50 
5.1.3. Lagerkvantiteter ............................................................................................................................................. 53 
5.1.4. Störningsfaktorer ............................................................................................................................................ 55 
5.1.5. Balans............................................................................................................................................................. 56 
5.1.6. Exemplariska värdeflödeskartor .................................................................................................................... 58 

5.2. ANALYS AV ALLMÄN FÖRMÅGA OCH POTENTIAL .................................................................................... 58 

5.2.1. Utvärdering av verktygets förmåga ................................................................................................................ 59 
5.2.2. Framtida utveckling av verktyget ................................................................................................................... 61 

6. DISKUSSION OCH SLUTSATS ................................................................................................................ 63 

6.1. DISKUSSION ............................................................................................................................................ 63 
6.2. SLUTSATS ................................................................................................................................................ 65 

7. KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................................................................... 66 

7.1. SÄRSKILDA MÖTESFORMER ..................................................................................................................... 67 
 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 - Gantt-schema ................................................................................................................ I 

Bilaga 2 - VSM tool user guide (excerpt of step-by-step process). ............................................. II 
Bilaga 3 - Exemplary VSM template for production line ....................................................... XIV 

Bilaga 4 - Exemplary VSM template for SEROP. .................................................................... XV 
 

 

TABELLER 

Tabell 1 - Sammanställning av särskilda mötesformer .............................................................. 10 

 



 

 

FIGURER 

Figur 1 - Exempel på produktionsaspekter i värdeflödeskartor (Rother och Shook, 2005) ......... 4 
Figur 2 - Illustration av arbetsprocessen .................................................................................... 10 
Figur 3 - Exempel på produktionsrutor, ur VSM-verktyget ....................................................... 12 

Figur 4 - Beståndsdelarna hos ett produktionssystem (Carin Rösiö, 2015). .............................. 16 
Figur 5 - Exempel på värdeflödeskarta (Rother och Shook, 2005) ............................................ 26 
Figur 6 - VSM-processens steg, basering (Rother and Shook, 2005) ........................................ 26 
Figur 7 - Exempel på uppställning av parallella värdeflöden, ur VSM-verktyget ..................... 28 
Figur 8 - Exempel på VSM-grafik, ur VSM-verktyget (viss modifiering) ................................ 29 

Figur 9 - Övergripande bild av kalkylatorn, ur VSM-verktyget ................................................ 30 
Figur 10 - Förstoring (1) av översiktsfiguren över kalkylatorn, ur VSM-verktyget .................. 31 
Figur 11 - Förstoring (2) av översiktsfiguren över kalkylatorn, ur VSM-verktyget .................. 31 
Figur 12 - Förstoring (3) av översiktsfiguren över kalkylatorn, ur VSM-verktyget .................. 31 
Figur 13 - Övergripande bild av översiktsbladet för produktionslina, ur VSM-verktyget ........ 32 

Figur 14 - Övergripande bild av bladet för skapandet av värdeflödeskarta till produktionslina, 

ur VSM-verktyget ...................................................................................................................... 32 

Figur 15 - Övergripande bild av översiktsbladet för SEROP, ur VSM-verktyget ..................... 33 
Figur 16 - Övergripande bild av bladet för skapandet av värdeflödeskarta till SEROP, ur VSM-

verktyget ..................................................................................................................................... 33 
Figur 17 - Exempel på addering av parallellt produktionsflöde, ur VSM-verktyget ................. 37 

Figur 18 - Exempel (2) på produktionsrutor, ur VSM-verktyget ............................................... 37 
Figur 19 - Laboreringstest .......................................................................................................... 45 

Figur 20 - Simuleringsblad, ur VSM-verktyget ......................................................................... 46 
Figur 21 - Laboreringstest (2) .................................................................................................... 57 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

FÖRKORTNINGAR 

 

IPK In-Process Kanbans 

 

MDH Mälardalens Högskola 

 

MLT  Manufacturing Lead Time 

 

MPS  Material- och Produktionsstyrning 

 

OC  Operating Capacity 

 

OEM  Original Equipment Manufacturer 

 

SAP  Systems Applications Products 

 

SEROP  Företagets fabrik 

 

STM  Speed To Market 

 

TPS  Toyota Production System 

 

VSM  Value Stream Mapping (Lean-metod) 

 

WIP  Work In Progress 



1  

 

1. INLEDNING 

 

Följande avsnitt behandlar bakgrund, problemformulering, syfte och avgränsningar. 

Inledningsvis ges bakgrunden där teorin som legat till grund för studien och arbetet presenteras. 

Därefter presenteras problemformuleringen som knyter samman teorin med ABB Robotics 

behov och förfrågan. Syftet med arbetet, där frågeformuleringar använts för att koncist och 

meningsfullt sammanfatta uppdragets karaktär, följer sedan. Avslutningsvis presenteras 

projektets ramverk i form av avgränsningar. 

 

1.1. Bakgrund 

 

Världen förändras allt snabbare. Globalisering, ökat informationsflöde och teknologisk 

avancering är exempel på några av de bidragande faktorerna. Något som betonas i moderna 

studier, är att ett företags förmåga att förändra och utveckla sig kommer avgöra dess framtida 

konkurrenskraftighet. Locher (2008) menar att just Speed To Market (STM) är något som blivit 

allt viktigare för att en organisation ska frodas i dagens förhållanden. Detta, menar Locher 

(2008), grundar sig bl.a. i att konkurrens och kundbehov ökat samtidigt som marknaderna 

förändras i en signifikant snabbare takt. 

  

Lean-metoden Value Stream Mapping (VSM) är ett effektivt redskap när det kommer till att 

reducera ledtider, vilket direkt påverkar en organisations beredskap, eller STM. Rother och 

Shook (2005) menar att en viktighet med VSM, är dess förmåga att lägga grund för planering 

av förbättringar. Därmed täcks förändring på eget initiativ och förändring utifrån omvärlden in, 

d.v.s. intern strävan efter ökad gynnsamhet och extern beredskap utifrån omvärlden. I value 

stream maps, eller värdeflödeskartor, visualiseras produkt-, service- och informationsflöden på 

ett kärnfullt och lättförståeligt sätt (Locher, 2008). Det är därmed ett verktyg som främjar 

förståelse. Den enda vägen till förbättring är förändring och det första steget i ett 

förändringsarbete är just förståelse – att man vet hur verksamheten ser ut och fungerar. 

 

VSM är en kvalitativ metod som tar hänsyn till verksamhetens helhet och värdet hos olika 

moment. Därmed har metoden mer att erbjuda än flödesdiagram och kvantitativa verktyg av det 

slag som endast visar på beräkningar i tillverkningssteg (Rother & Shook, 2005). Metoden 

betraktar och illustrerar, om man så väljer, den dynamik som finns hos allt som flödar inom 

företaget. Detta avser hela förloppet, d.v.s. från att placering av order görs till skedet att nämnd 

order levererats. Detta inkluderar bl.a. saker som ledtider, transporttider, produktionens layout, 

mellanlager och flödesriktningar. Utöver det ges en kontrast över vad som är värdehöjande och 

icke sådant. Rother och Shook (2005) påpekar vikten av att fokusera på det kunden är villig att 

betala för och eliminera det icke värdehöjande. De menar också att VSM visualiserar mer än 

bara slöserier – orsakerna bakom kan också ses (Rother & Shook, 2005). Eftersom information 

kan tydas på ett relevant och snabbt sätt m.h.a. VSM, blir således förändringsarbete underlättat. 

Detta gäller både förändring på eget initiativ och sådan som sker baserat på omvärlden. 

 

För att tolka en signal och påbörja förbättringsarbete, är det också viktigt att signalens 

pålitlighet är tillfredställande. Ett väl utfört och pålitligt VSM-arbete har åtråvärda styrkor, men 

kräver framförallt en teoretisk kunskapsgrund, flertalet observationer, undersökningar, 

planering och kartritning. Detta kan oundvikligen tänkas vara tidskrävande, även för 

specialister som Rother och Shook. 

 

Finns det ett sätt att ta del av fördelarna med VSM utan att gå den långa vägen? 
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1.2. Problemformulering 

 

ABB Robotics, ett företag som massproducerar industriella robotar och diverse tillbehör, 

arbetar aktivt med att utöka sin kapacitet för att nå företagets framtida mål. Detta innebär att 

produktionen kommer expandera tämligen kraftigt i takt med tid, vilket i sin tur medför att 

framtida planering blir både svårare och viktigare. Därmed kan ett verktyg som använder 

prognoser för att visa på produktionseffekter komma väl tillhanda, vilket kortfattat är vad 

företagets Västeråsbaserade enhet förfrågat. Sådana effekter innefattar ledtider, lagertider, 

cykeltiders samspel med takttiden, tidsbalanser arbetsstationer och produktionslinor 

sinsemellan samt kontrasten mellan värdehöjande och icke värdehöjande tider. 

 

Verktyget önskas vara användarvänligt, snabbt vad gällande implementering, applicerbart på 

produktion i allmänhet, lätt att tyda och kunskapsfrämjande. Examensarbetets svar på detta blir 

ett skräddarsytt VSM-verktyg som autogenererar underlag till värdeflödeskartor utifrån 

beräkningar och möjligen simpel simulering. Underlaget (uppställd data) kombineras med en 

praktisk kartritningsfunktion för att underlätta skapandet. Detta önskas bestå av data som 

vanligen kan utläsas i en värdeflödeskarta (se beskrivning av produktionseffekter i föregående 

paragraf). Inledningsvis är det oklart hur täckande verktyget kommer att vara i slutändan av 

utvecklingsarbetet. Detta grundar sig i ovisshet kring företagets nuvarande begränsningar samt 

hur tidskrävande och avancerade de olika funktionerna visar sig vara. 

 

Ett sådant verktyg kan aldrig inkludera de fördelar som erhålls i samband med ett fullskaligt, 

traditionellt, VSM-arbete. 

 

En styrka som gås miste om är den s.k. gemba-aspekten. Rother och Shook (2005) nämner att 

de involverade i ett traditionellt VSM-arbete bl.a. lär sig var värde skapas någonstans. Locher 

(2008) belyser andra sidan av ekvationen – att icke traditionellt VSM-arbete som sker i 

konferensrum eller liknande, bl.a. leder till bristfällig kommunikation och förståelse. Detta kan 

kopplas till Lean-termen ”Gemba”, som kortfattat kretsar kring idéen att förståelse bäst erhålls i 

samband med besök till området där händelsen äger rum (Locher, 2008). 

 

En annan problematisk aspekt är att en användare kan tänkas fastna i verktygsprocessen. Detta 

innebär i.s.f. att användaren kommer att associera VSM-arbete med skapandet av 

värdeflödeskartor utifrån verktygets kalkylerings- och kartritningsfunktion. Tolkning av 

värdeflöden och framtagande av nya sådana genomsyras med fördel av Lean-principer/tänk 

(Rother & Shook, 2005), något som aldrig kan uppnås enbart med ett sådant verktyg. Ett 

verktyg av detta slag kan endast generera ett grundläggande underlag och främja förståelse för 

samspelet hos de ingående parametrarna, inte beskriva allt som är relevant. 

 

VSM-arbetet i sin helhet bör därför även genomsyras av annat slags arbete (exempelvis att gå 

till gemba och observera). Genom att göra företaget medvetet om dessa problematiker, får det 

en möjlighet att integrera kompletteringsmoment i arbetet kopplat till användning av verktyget. 

Vidare har verktyget andra styrkor som ett traditionellt VSM-arbete saknar (se företagets 

önskemål i sidans andra paragraf) och bibehåller relevans kring VSM-metodens grundprinciper 

– att skapa förståelse och lägga grund till förbättringsarbete. 

 

För att underlätta och starta igång implementering av VSM-arbete och därmed tackla de 

utmaningar ABB Robotics idag står inför, måste ett utvecklingsarbete ske – framtagning av ett 

anpassat VSM-verktyg. Detta måste ta hänsyn till företagets behov, resurser och egenskaper 

samt projektets begränsningar. 
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1.3. Syfte och frågeställningar 

 

Som beskrivet i bakgrund och problemformulering, finns flertalet utmaningar för 

organisationer i allmänhet och företaget i fråga. Ett lämpligt redskap för att tackla dessa är 

Lean-metoden VSM. Syftet med examensarbetet är att ta fram ett skräddarsytt VSM-verktyg 

som autogenererar underlag till värdeflödeskartor utifrån beräkningar och möjligen simpel 

simulering. Detta syfte frågeformuleras specifikt som sådant: 

 

Hur ska VSM-verktyget tydligt signalera kapacitet kontra behov, tidsbalanser och förhållandet 

mellan värdehöjande aspekter och icke sådana samt intuitivt främja kunskap och på ett snabbt 

och simpelt sätt kunna appliceras på olika produktionslinor? 

 

Ett projekt har alltid begränsningar i form av nuläget och resurser till handa. Därför skapas en 

ytterligare formulering för att göra syftet mer verklighetsförankrad: 

 

Vilka begränsningar sätter företagets nuvarande tillstånd på VSM-verktygets potential, hur går 

detta emot VSM-metodikens grundprinciper och hur kan företaget i framtiden arbeta för att 

maximera verktygets potential? 

 

För att VSM-underlaget ska kunna tas fram krävs det att viss data finns uppmätt, exempelvis 

cykeltider. Sättet företaget har mätt tiderna på kan komma att påverka den värdehöjande kontra 

icke värdehöjande aspekten – en grundläggande del i VSM. Faktorer av detta slag kan komma 

att begränsa verktygets funktioner och därmed potential. Det är därför av intresse att undersöka 

begränsningar, faktorisera in detta i verktygets utveckling och om lämpligt koppla detta till 

framtida förbättringsförslag. 

 

1.4. Avgränsningar  

 

Inledningsvis ska det nämnas att projektet är tämligen dynamiskt – slutprodukten tillåts variera 

utifrån vad som visar sig realistiskt och möjligt under färdens gång. Besökanden hos företaget 

kommer också vara flexibelt och binds därmed inte till ett visst antal avsatta timmar per vecka 

eller liknande. Det är likväl viktigt att projektets karaktär förhåller sig till de läromål och krav 

som finns i samband med kursens innehåll, vilket båda parter ansvarar för att ha i åtanke. 

 
1.4.1. Projektets omfattning 

 

Projektet sker i studietakten 50% och är, enligt kursens upplägg, menat att vara i 20 veckor. I 

praktiken kommer projektet istället anpassas utifrån akademins utsatta datum (se Bilaga 1 –  

Gantt-schema). Detta medför att arbetet sprids ut över en längre tidsperiod. Ca. 18 

arbetstimmar per vecka uppskattas avsättas för examensarbetet. 

 

Verktygets omfång och förmåga kan med stor sannolikhet förbättras med utökade resurser. 

Arbetet måste däremot hålla sig inom de ramar och därmed resurser som finns att tillgå. Därför 

skapas en deadline i tidsplanen (se Bilaga 1 –  Gantt-schema). Detta för att avsätta tid till 

analys av dess förmåga, applikation och annat kopplat till den skriftliga delen av studien. 

 
1.4.2. Mjukvara, rekvisita och information 

 

Mjukvaran som valts för studien är Microsofts Excel, både för beräkning och skapandet av 

värdeflödeskartor. Detta innebär att verktygets grafiska delar inte förväntas vara på en nivå 
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jämförbar med mjukvara vars inriktning är grafisk formgivning (t.ex. Microsofts Visio). 

Konkret sätt innefattar detta processen att rita värdeflödeskartor och inkluderad grafik så som 

symboler. 

 

Behövligheter av olika slag förses av företaget. Detta innefattar intern information relevant för 

projektet, dator, mejladress, kontouppgifter och behörigheter av olika slag. 

 
1.4.3. Fokus 

 

Verktygsutvecklingens fokus ligger på produktionsaspekter, vilket vanligen hittas i den undre 

delen hos värdeflödeskartor. Detta innefattar processrutor, lagerkvantiteter, tidslinje över 

produktionstider och sammanställning av totala produktionstider. Se bilden nedan. 

 
Figur 1 - Exempel på produktionsaspekter i värdeflödeskartor (Rother och Shook, 2005) 

 
 

Studiens ramverk innefattar inte att tillgänglighet (uptime-beräkningar), transporter (t.ex. 

sträckor, tider eller batch-storlekar) eller någon form av sambandsanalys faktoriseras in i 

verktyget. Däremot kan studien komma att beröra nämnda områden i syftet att föreslå 

förbättringar.  
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2. ANSATS OCH METOD 

 

I detta avsnitt presenteras det tillvägagångssätt som legat till grund för genomförandet av 

studien. Genomförandet delas upp enligt följande upplägg: forskningssyfte, forskningsstrategi, 

allmänt tillvägagångssätt, säkerhetsutbildning, datainsamling, arbetsprocessen och slutligen 

pålitlighet. Den ansats och metod som använts inom respektive område presenteras under 

tillhörande rubrik. 

 

2.1. Forskningssyfte 

 

Studien är i allmänhet av s.k. deskriptiv karaktär och syftar därmed till att beskriva, inte 

analysera eller tolka (Sallnäs, 2006). Således blir resultatet kvantitativt och ytligt. Detta innebär 

konkret sätt att data inhämtats, bearbetats och sammanställts enligt principen att den ska kunna 

interageras med, analyseras och tolkas – ett praktiskt underlag för framtida förbättringsarbete. 

 

Studien är till mindre del av s.k. explanativ karaktär och syftar därmed delvis till att analysera 

och tolka. Således blir en del av resultatet kvalitativt och djupgående (om ock på en 

grundmässig nivå). Detta avgränsas till det sekundära syftet – att komplettera huvudsyftet 

genom utvärdering av VSM-verktyget och ge förslag till framtida förbättringsarbete. Det 

sistnämnda inkluderar konkret sätt anknytningen mellan företagets nuvarande tillstånd samt 

framtida mål och processen att använda och vidareutveckla verktyget. 

 

2.2. Forskningsstrategi 

 

Majoriteten av arbetsinsatserna har varit av slaget experimentellt fältarbete. Denna 

forskningsmetod var inte planerad att användas, utan kom på naturlig väg att bli en 

tillfredställande metod för verktygsutveckling. 

 

Denscobe beskriver experimentell forskning som manipulation av variabler (Denscombe, 

2010). Detta genom, menar Denscobe, att aktsamt observera hur något beter sig vid tillförsel 

eller borttagning av specifika element. I beskrivningen associeras arbetsslaget bl.a. med god 

kontroll- och mätmöjlighet, simplare frågeställningar och metoder för kvantitativ behandling av 

data. Den belyser även att arbetsslaget vanligen lämpar sig för explanativ forskning som 

grundas på väletablerade teorier (Denscombe, 2010). 

 

Den experimentella forskningen i denna studie har varit av simplare karaktär där observationer 

inte till fullo dokumenterats, utan laborerats med för att ta fram Excel-funktioner (t.ex. 

matematiska Excel-formler). Dessutom har inte alla observationer förklarats ingående, utan 

satts ihop till en funktion som i sin tur förklarats. Fält avser i detta sammanhang kontorsarbete. 

I övrigt stämmer Denscobes beskrivning väl in på studiens experimentella del. 

 

Studiens arbetsinsatser har varit av både kvalitativt och kvantitativt slag. 

 

2.3. Allmänt tillvägagångssätt 

 

För att uppnå studiens syfte togs, på egen hand, följande tillvägagångssätt fram: 

 

1. Teori och grundmässig verktygsutveckling 

2. Respons och diskussion med intern handledare 

3. Uppföljning och gedigen verktygsutveckling 
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För test och utvärdering av VSM-verktyget, vilket äger rum efter den huvudsakliga 

verktygsutvecklingen, föreslogs följande forskningsmetodik: 

 

1. Test av verktyget med intern handledare 

2. Respons och diskussion med intern handledare 

3. Slutgiltig verktygsutveckling 

 

Tillvägagångssättet valdes bl.a. eftersom teoretiska och praktiska aspekter erhålls, vilket ansågs 

resultera i ett lämpligt underlag för verktygsutvecklingen. Det medförde också kontinuerlig 

delaktighet och kontroll. Genom att ständigt kommunicera med företaget, undviks 

misslyckanden av olika slag – att man t.ex. gör ett grundläggande fel som i senare steg blir 

mödosamt att rätta till. I boken Value Stream Mapping for Lean Development påstås följande, 

vilket kan tänkas kopplas till principen: 

 

 ”The cost of correcting a product or service failure increases incrementally (as much as 

tenfold) as it proceeds through each major stage of development, from concept to the 

customer...” (Locher, 2008, p.xi) 

 

Kombinationen av teoretisk sammankoppling med praktisk implementering och ett 

kommunikativt arbete, har upplevts väl fungerande och lärorik. 

 

Följande rubriker redovisar ingående den ansats och metod som använts inom varje steg. 

 
2.3.1. Teori och grundmässig verktygsutveckling 

 

Under VSM-verktygets utveckling fanns alltid problemformulering, önskemål (specifikationer 

för verktyget) och projektavgränsningar att förhålla sig till. Processen att uppnå detta var ibland 

uppenbar, antingen för att komplexiteten inte var speciellt stor eller att ärendet i fråga noggrant 

diskuterats med handledaren (se steg 2, nästkommande rubrik). I andra fall var det mer osäkert 

kring hur en lösning kunde tänkas se ut. Detta exempelvis om komplexiteten var stor eller att 

en idé till funktion inte ännu tänkts ut, presenterats och därmed diskuterats med handledaren. 

Därför behövdes ibland möjligheter utforskas, förslag till verktygsfunktioner tas fram och ett 

ungefärligt tidsomfång för skapandet av eventuell funktion uppskattas. För att uppnå detta 

behövdes befintlig kunskap kombineras med ny sådan, vilket innebar användning av flertalet 

informationskällor. 

 

De källor som ingående studerades var litteratur, material försett av den interna handledaren 

och kursmaterial, främst från Mälardalens högskola (MDH). Begreppet ingående avser en 

studieprocess där materialet granskas i sin helhet med målet att skapa förståelse. Detta innebär 

inte nödvändigtvis att en hel bok läses, att hela föreläsningar studeras eller att företagets 

produktion förstås till fullo. Istället valdes specifika, relevanta, kapitel och presentationer 

(powerpoints) ut och dokument över företagets produktion studerades i den mån som upplevdes 

relevant för projektet. 

 

Detta utgjorde en kontinuerligt växande kunskapsgrund som till stor del kretsade kring VSM-

arbete, tolkning av företagets nuvarande produktion och innovativ produktion och logistik. En 

mindre del grundade sig också i konkurrenskraftiga produktionssystem samt produktions- och 

logistikplanering. De tre sistnämnda områdena är kurser på MDH (för mer information, se 

högskolans hemsida). 
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Allt eftersom kunskapsgrunden växte, uppstod idéer för olika slags verktygsfunktioner. Detta 

eftersom företagets önskemål lättare kunde sammankopplas med relevant information. Som 

resultat av detta användes sökfraser på nätet för att hitta mer specifik information. Nedan följer 

en del av dessa sökningar: 

 

 ”Balance between processes in production line” 

 ”Calculating WIP amount” 

 ”Optimal number of WIP between processes” 

 “Production calculations” 

 “Sannolikhetsfördelning” 

 “Calculating number of customers in queue” 

 “VSM layouts for parallel production flows” 

 

De källor som hittades enligt ovan beskriven metod studerades inte ingående, utan skummades 

igenom. Notera att källorna som visade sig användbara kom att studeras mer ingående och 

källkritiskt senare. Dessa bestod i olika slags undervisningsmaterial, främst videos, 

powerpoints och diverse Lean-webbsidor, men också vetenskapliga verk (däribland artiklar och 

litteraturstudier). Begreppet skumma igenom avser i detta fall en studieprocess enligt: 

 

1. Materialets introduktion och eventuell sammanfattning läses. 

 

2. Eventuella delar av intresse studeras mer djupgående – att läsningen t.ex. skippade till 

specifik rubrik eller figur. 

 

3. Materialet bläddras igenom från start till slut så att en uppfattning kring komplexitet 

och omfattning kan skapas. 

 

Grundidén var att erhålla en övergripande bild kring befintlig forskning inom området 

produktion- och logistik. Detta med inriktning på VSM och beräkning av olika slags 

produktionsdata (takttider, ledtider, lagertider, balansförhållanden och liknande). 

Komplexiteten hos de befintliga och åtråvärda funktionerna var också av intresse. Detta 

innebar framförallt att betrakta graden av matematik som används vid olika slags beräkningar 

samt vilken typ av input-data som behövdes finnas tillgänglig för att kunna utföra dessa. 

 

I fallet att denna övergripande information eller mer noggrant studerad sådan var av intresse, 

användes denna för att ta fram en idé. Konkret sätt innebar detta en grundmässig lösning, vilket 

kunde innebära en snabbt ihopsatt Excel-funktion eller i enstaka fall blott en skiss med 

beskrivning (konceptuell nivå). Att förbereda idéer genom att lägga in grundmässiga funktioner 

i Excel bidrog till bättre illustrationer, en mer praktisk laboreringsprocess och gav en indikation 

kring processen att skapa funktionen i programmet. Detta lämpade sig väl inför responsmötet 

där idéen skulle presenteras. 

 
2.3.2. Respons och diskussion med intern handledare 

 

För att få respons på huruvida attraktiv och implementerbar en verktygsfunktion är för 

företaget, användes möten med den interna handledaren. Under dessa möten skedde även 

utbytande av material och andra diskussioner kopplat till examensarbetet. Vid de enstaka 

tillfällen där ett konventionellt möte försvårades, användes dessutom mejlkontakt för att 

diskutera verktygsrelaterat arbete. Majoriteten av mötena hölls med den interna handledaren, 

men i vissa sammanhang diskuterades arbetet även med andra personer på företaget. Detta 
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inträffade exempelvis om handledaren var bortrest eller att ett specifikt område skulle 

diskuteras, vilket uppmanade en diskussion med någon som arbetar inom området i fråga. Per 

Lejonklou, en production development manager på företaget, agerade ibland sekundär 

handledare och har sporadiskt deltagit i projektets utveckling. 

 

Inför mötena bokades vanligen ett grupprum där VSM-verktyget bättre kunde uppvisas. I 

samband med bokningen togs ibland annat upp, exempelvis uppdateringar kring arbetet, idéer, 

funderingar och problematik. På så vis fick handledaren möjlighet att förbereda sig. I mitten av 

verktygsutvecklingen skapades även en delad mapp (online-baserad) så att VSM-verktyget, 

eller annat material, kunde tas del av handledaren vid behov. 

 

Längden och innehållet varierade kraftigt möten sinsemellan, men varje möte hade en agenda. 

Denna skrevs i förväg och bestod av frågor och funderingar som dykt upp under självständigt 

arbete – den fungerade därmed principiellt som en checklista. Utöver detta inkluderade en del 

möten praktisk handledning där handledaren hjälpte till med produktutvecklingen. Detta berör 

specifikt startskedet där en grund att arbeta utifrån behövdes. Konkret sätt innefattar detta 

själva upplägget av kalkyleringsbladet (se hur ”Main production” i VSM-verktygets första blad 

är utformat och uppställt) och tips kring hur Excel kunde användas. Därefter skedde 

självständigt arbete och dennes praktiska involvering bestod främst utav sporadisk analysering 

av matematiska formler och innehåll. Detta innebar i praktiken att handledaren påpekade fel 

när en formel presenterades och i vissa fall, på plats, hjälpte till att lösa matematiska felsteg 

som gjorts. Detta gäller även VSM-verktygets innehåll och hur saker var uppställt. 

 

Den grundläggande principen bakom varje möte var att motverka friktion i arbetets utveckling. 

Detta innebär att varje möte bokades när hjälp behövdes, vilket i sin tur resulterade i att varje 

möte genererade någon form av användbart resultat. Dessa resultat antecknades och användes 

sedan som underlag för uppföljningen, vilket oftast innebar gedigen verktygsutveckling. 

 
2.3.3. Uppföljning och gedigen verktygsutveckling 

 

För att implementera de idéer som diskuterats i föregående steg, behövdes flertalet metoder 

användas. Dessa krävde i sin tur, vid flertalet tillfällen, att ny kunskap erhölls. 

 

Vilka eller vilken kombination av metoder som användes varierade kraftigt. Detta eftersom 

verktygsutvecklingen för olika funktioner kunde skilja sig i karaktär. Metoderna som användes 

var laboration i Excel, matematiskt arbete och utforskande av Excel-funktioner. 

Laboration i Excel 

Detta innefattar processen att bearbeta data enligt en logisk princip. Konkret sätt innebär detta 

att strukturera och matematiskt behandla data av olika slag. Ett exempel på detta är processen 

att skapa en logisk layout och applicera matematiska formler på den ingående datan. En logisk 

layout kan innebära att ordningen hos rader och kolumner (som innehåller rubriker) sorteras 

med användarvänlighet i åtanke. För att testa funktioner i VSM-verktyget fördes fiktiva, men 

realistiska, siffor in. 

Matematiskt arbete 

Detta arbete kan liknas vid den vedertagna matematiska processen som vanligen används i 

samband med inlärningssyften i skolsammanhang. Detta innebär konkret sätt uppställning, 

vanligen grafisk illustration av problematiken och beräkningssteg av olika slag. 
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Utforskande av Excel-funktioner 

Denna utforskning innebar att hitta inbygga funktioner i programmet för att effektivt bearbeta 

data enligt önskvärt sätt. Detta skiljer sig gentemot tidigare nämnda metoder i avseendet att 

funktioner skulle hittas och nyttjas istället för att tas fram. Ett exempel på detta kan vara att 

hitta och testa matematiska funktioner så som ”AND” eller ”COUNT” eller att få Excel-celler 

att ändra färger enligt vissa villkor. 

Underlag 

Dessa tre metoder var mödosamma att utföra i projektets start. Detta p.g.a. att vana saknades, 

vilket medförde att ny information därmed behövde erhållas. Informationen erhölls genom en 

intensiv studieprocess av litteratur, kursmaterial, utbildande texter och videos på nätet samt 

rådgivning (exempelvis mejlkontakt med lektorer på högskolan). Intensiv studieprocess avser i 

detta sammanhang att små mängder information, avgränsad till en specifik tillämpning, 

betraktades noggrant. Vanligen bestod detta av Excel-tekniker, matematisk teori och 

beräkningslära.  

 
2.3.4. Test av verktyget med intern handledare 

 

I detta avsnitt och de två som följer beskrivs steg 1-3 för test och utvärdering av VSM-

verktyget (för mer information, se rubrik 2.3). 

 

För att slutligen testa verktygets förmåga och pålitlighet utfördes en testomgång med den 

interna handledaren. Strukturen hos detta moment var inte särskilt genomtänkt, utan kretsade 

kring konceptet att tillsammans testa verktyget i sin helhet. Detta innebär konkret sätt att ta bort 

all fiktiv data och sedan föra in ny sådan och observera hur verktyget betedde sig. 

 
2.3.5. Respons och diskussion med intern handledare 

 

En diskussion om verktygets förmåga och pålitlighet planerades in i samband med 

testomgången. Detta så att företaget kunde få en bättre bild av användningsprocessen, 

pålitligheten och förmågan kopplat till verktyget. Denna diskussion syftade även till att ge 

respons och därmed underlag till en slutgiltig verktygsutveckling. 

 
2.3.6. Slutgiltig verktygsutveckling 

 

Ett slutgiltigt utvecklingsarbete planerades in för att finjustera verktyget och rätta till eventuella 

problem som uppenbarat sig under testomgången. 

 

2.4. Säkerhetsutbildning 

 

I början av projektet krävde företaget att tre nätbaserade säkerhetsutbildningar genomfördes, 

den s.k. SSG-utbildningen. Denna berörde framför allt säkerhetsfrågor kring arbetsmiljön, 

vilket bl.a. inkluderade aspekter kring företagsinformation, verkstad och miljö. Utbildningen 

avklarades när tre prov godkänts (Hallberg, 2011). 

 

2.5. Datainsamling 

 

Projektets datainsamling kan delas in i praktisk och teoretisk sådan. 

 

Den praktiska datainsamlingen avser processen att söka information om företagets nuvarande 

tillstånd och önskemål. Detta i syftet vidare stödja verktygsutvecklingen. Denna information 
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erhölls främst via diskussioner med den interna handledaren och studie av företagets 

produktion (företagsdokument av olika slag). Den interna handledaren ansvarade för att förse 

diverse eftertraktat företagsmaterial. 

 

Utöver detta skedde två besök till produktionen, en gång i samband med handledaren och en 

gång i samband med den interna så väl som externa handledaren. Detta kom att ge en 

övergripande bild av produktionens karaktär. 

 

Den teoretiska datainsamlingen avser processen att söka annan information nödvändig för 

VSM-verktygets utveckling. Denna information erhölls via litteratur, artiklar, Excel-laborering, 

matematiska test, kontakt i form av rådgivning med lektorer på MDH och deltagandet av en 

intern föreläsning på företaget. 

 

Nedan följer specifik information kring de diskussioner som ägt rum med andra anställda på 

företaget, en extern föreläsare och lektorer på MDH. 

 
Tabell 1 - Sammanställning av särskilda mötesformer 

Ämne/Ärende Mötesform Deltagare 

Produktionstider och tillhörande mätningsmetod 

hos produktionslinor 

Informellt 

möte 
Produktionstekniker 

Störningsdatabas och bakomliggande process – 

uppbyggnad och tillgänglig information 

Informellt 

möte 

Person delaktig i arbetet med 

störningsdatabasen 

Rådgivning kring teorin bakom matematisk 

formel – förändring av antal artiklar i mellanlager 
Mejlkontakt 

Examinator och 

universitetslektor Antti 

Salonen, MDH 

Rådgivning kring Excel-funktioner – främst 

generering av rader utifrån specifikt variabelvärde  
Mejlkontakt 

Universitetsadjunkt Bengt 

Erik Gustafsson, MDH 

Genomgång av VSM-verktyget – respons, 

förklaring och idéer 

Formellt 

möte, egen 

presentation 

Alla produktionstekniker (ett 

fåtal kunde inte närvara) samt 

den interna handledaren 

YourFlow AB – värdeflödeskartläggning och 

förkortning av ledtid 

Föreläsning 

på företaget 

Yourflow-anställd samt tre 

andra personer på företaget 

 

2.6. Arbetsprocessen 

 

Arbetets faser kan delas in i stegen som hittas i figuren på följande sida. Dessutom skrevs en 

verktygsmanual parallellt med alla steg utom det sista – analys och diskussion. 

 
Figur 2 - Illustration av arbetsprocessen 

 
 

 

 

 

Kalkylator Mellanlager Översikt Kartritning Test 
Analys och 
diskussion 
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2.6.1. Kalkylator 

 

Projektets första fas innebar uppställning, sammankoppling och sammanställning av 

information kopplad till en produktionslina och produktionsscenarion. Notera att 

produktionslina i detta sammanhang avser samspelet mellan arbetsstationer. Informationen i 

fråga kan delas upp i interna, externa och beräknade faktorer. 

Interna faktorer 

Interna faktorer syftar till egenskaper hos en specifik produktionslina, exempelvis tillgänglig 

tid, antal skift, processtider, störningar samt antal operatörer. 

Externa faktorer 

Externa faktorer syftar till sådant anknutet med olika slags produktion scenarion, vilket 

specifikt innebär produkttyper och produktantal – vad och hur mycket som ska tillverkas. 

Beräknade faktorer 

Beräknade faktorer syftar till värden som kalkylerats utifrån ovannämnd information. 

 

Arbetet med kalkylatorn tilldelades mest resurser eftersom det skulle utgöra grunden för 

resterande verktygsfunktioner. Dessutom främjade denna typ av arbete fundamental kunskap 

kring dynamiken mellan de interna och externa faktorerna, vilket var en viktig del av projektet. 

 

Inledningsvis ställdes grundläggande information upp kring interna och externa faktorer. 

Därefter skapades en fördelningsfunktion för att visa hur stor del av produktionen de olika 

produkttyperna utgjorde. Detta kopplades sedan till tillhörande processtider, vilket i sin tur 

genererade en genomsnittlig processtid som sammanställdes. Denna tid benämndes 

inledningsvis som cykeltid, men cykeltiden kom i senare steg att innebära något annat. 

 

Detta inledande steg påbörjades tillsammans med handledaren och avklarades under ett 

mötestillfälle. De matematiska sambanden var tämligen simpla och de värden som använts var 

påhittade, men likväl realistiska. I ett senare skede av projektet utvecklades många av Excel-

formlerna för att undvika saker som ”Error” och ”Division with 0”, vilket kunde ske om vissa 

celler var tomma eller av någon anledning satta till värdet 0. Denna problematik går att 

undvika, men skulle i.s.f. innebära mer arbete för användaren. Detta gick emot en viktig aspekt 

som skulle genomsyra hela arbetet – att verktyget skulle vara så användarvänligt som möjligt. 

 

Nästa steg involverade att faktorisera in störningar. Frågeställningen som detta arbete kretsade 

kring var följande: 

 

 ”Hur kan störningar faktoriseras in i den sammanställda processtiden?” 

 

I detta skede påbörjades en undersökning för att skapa förståelse kring företagets 

störningsdatabas och hur den användes. Detta innebar att störningsdatabasen granskades samt 

diskussioner med en av de personer som var kunniga inom området (se Tabell 1 – 

Sammanställning av särskilda mötesformer). 

 

Notera att förändringar i kalkylatorn skedde sporadiskt under hela projektets gång, men att 

beskriven process i stora drag gäller för kalkylatorns utveckling. 
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2.6.2. Mellanlager 

 

Den andra fasen i arbetsprocessen innebar att koppla samman två arbetsstationer, vilket i sin tur 

innebar att mellanlagrets karaktär behövde faktoriseras in. Detta steg visade sig vara ett av de 

mest utmanade, vilket grundade sig i hur beräkningsformeln för antal enheter i kö fungerade. 

 

I fallet att tillförselhastigheten av enheter (cykeltiden hos föregående station) är större än 

avhämtningshastigheten (cykeltiden hos nästkommande station), var inte formeln kompatibel. I 

detta fall avser enheter artiklar eller Work In Progress (WIP). 

 

Detta uppmanade till undersökning av köteori och sannolikhetsfördelning. Köteorin innebar 

ingående studier av vetenskapliga så väl som allmänna (mindre akademiska och av lägre 

pålitlighet) texter och föreläsningsmaterial (ej MDH-baserat) samt rådgivning (se Tabell 1 – 

sammanställning av särskilda mötesformer). För information om sannolikhetsfördelning 

användes enbart föreläsningsmaterial. 

 

Undersökningen resulterade inte i något användbart resultat, utan endast förståelse kring varför 

formeln i första taget inte var lämplig för scenariot i fråga. Eftersom VSM-kartor alltid 

inkluderar mellanlager, upplevdes denna del kritisk för resultatet. Av denna anledning utfördes 

ytterligare försök för att nå en fungerande lösning. Dessa grundade sig i egna kunskaper och 

matematiska metoder. Detta resulterade slutligen i att en simulering funktion skapades med 

målet att generera det genomsnittliga antalet av artiklar i mellanlagret. 

 

I senare skede upptäcktes och implementerades en mer åtråvärd lösning som istället för att 

simulera, gav information kring hur mellanlagret borde styras för optimalt resultat. Denna 

lösning innebar arbete kring In-Process Kanbans (IPK) (Magnier, 2008). Funktionen för 

genomsnittligt antal av artiklar i mellanlagret ersattes av IPK-funktionen. 

 
2.6.3. Översikt 

 

Den tredje fasen i arbetsprocessen bestod av följande steg: 

1. Visuell sammanställning av produktionen och tillhörande mellanlager 

Inledningsvis komprimerades kalkylatorn till mindre, sammanfattande, produktionsrutor. Detta 

för att skapa en mer överskådlig bild. Dessa utformades enligt principen att de skulle användas 

för att fylla i process- och lagerrutorna i värdeflödeskartorna. Se exempel nedan. 

 
Figur 3 - Exempel på produktionsrutor, ur VSM-verktyget 

 
 

Idéen kring översiktsfunktionen, var att data automatiskt skulle inhämtas från 

kalkyleringsbladet. Här uppstod en problematik kring hur Excel gjorde antaganden för 

inhämtning av data, vilket medförde att flertalet Excel-tekniker letades upp online (ett tiotal). 

Denna typ av sökning lade liten relevans kring trovärdigheten kring källorna. Istället 

fokuserades det på att utforska, förstå och testa så många Excel-funktioner som möjligt. 
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Istället för att försöka få Excel att välja rätt data, valdes det att justera datans position efter hur 

Excel gjorde antaganden. Detta innebar att kolumner och rader, utifrån en specifik periodicitet, 

fick döljas. Denna metod kom att användas i alla blad förutom kalkyleringsbladet. 

2. Tidslinje 

Därefter skapades tidslinjen för de olika produktionsprocesserna (denna tidslinje hittas vanligen 

i den nedre delen hos värdeflödeskartor). Denna var också menad att bl.a. agera underlag för 

ritningen av värdeflödeskartorna. I detta skede insågs det att parallell produktion manuellt 

behövdes positioneras in i det huvudsakliga produktionsflödet – att automatisera detta 

upplevdes inte realistiskt. Detta medförde i sin tur att mycket resurser lades ned på att få en väl 

fungerande tidslinje som enkelt kunde tydas. 

3. Grafisk visualisering 

För att ytterligare visualisera produktionens upplägg, skapades ett stapeldiagram enligt samma 

princip som Gantt-scheman – att staplarna börjar ifrån olika x-värden. Detta för att representera 

varaktigheten och positionen hos de olika produktionsflödena. Excel begränsade 

visualiseringens elegans, men då den effektivt fyllde sin funktion valdes den att användas. 

4. Funktioner för att sammanställa data 

Avslutningsvis behövde all data ingående i översiktsdelen sammanställas så att en överskådlig 

bild kunde erhållas. Detta involverade den totala ledtiden, inventarietiden (lagertiden) och 

värdehöjande tiden. Även denna syftade bl.a. till att agera underlag för värdeflödeskartorna. 

 

Eftersom en del problematik dykt upp med positionering av olika produktionsflöden, 

påverkades denna sammanställning av data. Därför tillkom en del manuella steg för 

användaren. För att försöka motverka detta skapades tre instruktionsrutor. Processen beskrevs 

även, som allt annat, i VSM-verktygets manual. 

 
2.6.4. Kartritning 

 

Den fjärde fasen i arbetsprocessen innebar att skapa en praktisk kartritningsfunktion och utifrån 

denna göra två generiska mallar (värdeflödeskartor) i anda med företagets nuvarande 

produktionsupplägg. De företagsmaterial som fanns att tillgå inom området i fråga, och som 

därmed studerades, var flertalet processkartor och två värdeflödeskartor – en över SEROP 

(fabrikens namn) och en över en specifik produktionslina. 

 

En sådan ritningsfunktion behövde innehålla två saker: VSM-grafik (symboler) och 

överskådlig information om produktionen. Detta för att göra skapandeprocessen av 

värdeflödeskartorna så praktisk som möjligt. 

 

Utöver detta önskades den överskådliga informationen kring produktionen, d.v.s. tidslinjen och 

produktionsrutorna, kunna autogenereras in i värdeflödeskartan. Här uppstod en problematik, 

vilken grundade sig i att kolumner och rader dolts (se rubriken 1. Visuell sammanställning av 

produktionen och tillhörande mellanlager). Eftersom denna problematik visade sig mödosam, 

togs beslutet att gå vidare med annat arbete. Detta främst eftersom verktygsutvecklingens 

deadline närmade sig (för mer information, se Bilaga 1 – Gantt-schema). 

VSM-grafik 

Tillvägagångssättet som valdes för att erhålla VSM-grafik, var nätbaserad materialsökning. 

Detta eftersom det ansågs tidskrävande att från grunden bygga all nödvändig grafik. Denna 

sökning resulterade i att grafik i powerpoint-format hittades. Relevant grafik fördes in från 

powerpointen till VSM-bladen, vilket skedde med utgivarens samtycke (Roser, 2015). Denna 
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grafik ställdes sedan upp med användarvänlighet i åtanke. En del av grafiken behövdes ändock 

anpassas efter verktyget. Detta innebar att processen att hantera och skapa grafik i Powerpoint 

och Excel behövdes studeras. Tips kring denna process skapades i form av två 

instruktionsrutor. Denna information fördes även in, som allt annat, i VSM-verktygets manual. 

Åskådliggörande av information 

För att åskådliggöra information, valdes översiktsbladen att kopieras. På dessa kopior, som 

också modifierades, skapades sedan kartritningsfunktionen. Detta lämpade sig väl eftersom all 

produktionsdata fanns uppställd i form av produktionsrutor. 

 

Som nämnt i kapitlets introduktionsdel, fanns en idé om att automatisk föra in tidslinjerna och 

produktionsrutorna i värdeflödeskartorna. Denna idé kom att slopas, vilket innebär att det faller 

på användaren att fylla i värdeflödekartornas processrutor och tidslinjer. 

Exempelmallar 

Det sista momentet som utfördes var skapandet av exemplariska värdeflödeskartor. Genom att 

ha läst boken ”Lära sig se” fanns flertalet idéer kring hur en värdeflödeskarta borde utformas 

(Rother & Shook, 2005). Detta kombinerades med informationen erhållen ur process- och 

värdeflödeskartorna företaget försett. Denna information kom att sätta vissa begränsningar. 

 

I detta stadie insågs det att företagets värdeflödeskartor, vilket skulle agera underlag till 

mallarna, borde ha diskuterats och i mindre omfattning förändrats tillsammans med 

handledaren innan. Detta eftersom de inte riktigt var utformade efter de kartritnings principer 

som studerats, vilket begränsade mallarnas utformning. Eftersom ingen tid till detta fanns, 

skapades mallarna utifrån det underlag som fanns att tillgå. 

 
2.6.5. Test 

 

Efter flertalet upprepningar av de steg som beskrivits i rubrikerna 2.3.1-2.3.3, var den 

huvudsakliga produktutvecklingen färdig. Därmed inleddes ett test av verktyget som skulle ske 

tillsammans med den interna handledaren. Testet kompletterades genom att nyttja manualen 

som skrivits parallellt under projektets gång. Resonemanget med att följa manualen innefattar 

följande argument: 

 

 Manualen underlättar processen att testa verktyget. 

 Eventuella brister hos manualen blir framträdande i samband med att den testas. 

 Genom att använda manualen avklaras två aktiviteter av under ett tillfälle. 

 Testtillfället fungerar som ett incitament (deadline) för att göra klart manualen. 

 

Notera att manualen inte går igenom processen för den totala produktionen – samspelet mellan 

produktionslinor. Därför var denna del inte med i testet med den interna handledaren. Detta 

insågs senare och därmed utfördes ett nytt test, enligt samma tillvägagångssätt, på egen hand. 

Detta fungerade väl eftersom processen för den totala produktionen principiellt är den samma 

som processen kopplad till produktionslinor (vilket delvis är varför den inte behandlas av 

manualen utan endast diskuteras kring). Utöver detta är denna process mindre omfattande i 

avseendet att inget kalkyleringsblad behövs användas.  

 

För att ta del av tillvägagångssättet, se steg för steg processen i manualen (se Bilaga 2 – VSM 

tool user guide (excerpt of step-by-step process)). Efter att ett steg utförts, betraktades 

förändringarna av data i verktyget. Ibland kontrollerades formler genom att utföra specifika 

test. Detta kunde t.ex. innebära att justera siffror för att se hur en parameter förändrades. 
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Ingen betydelsefull problematik uppstod i samband med testet. 

 
2.6.6. Analys och utvärdering 

 

Den sjätte fasen i arbetsprocessen innebar analys och diskussion kopplat till utvecklingsarbetet 

(resultatet). Konkret sätt innefattar detta den akademiska presentationen som utförs i samband 

och enlighet med rapportskrivningen kopplat till examensarbetet. 

 

2.7. Pålitlighet 

 

Studiens pålitlighet delas in i tre områden: information, mätning och undersökning. 

 
2.7.1. Information 

 

Information avser den teori som ligger till grund för studien. Detta innefattar information om 

företaget och teori kopplat till verktygets funktioner (se den teoretiska referensramen). 

 

Pålitligheten kring företagsinformation stärks av diskussioner med flertalet anställda på 

företaget (se några av dessa i Tabell 1 – Sammanställning av särskilda mötesformer), studie av 

flertalet företagsdokument och kontinuerlig diskussion och respons med handledaren (se 

rubriker 2.3.1-2.3.3). 

 

Pålitligheten kring teori kopplat till verktygets funktioner stärks främst av tre anledningar: 

 

 Att källors karaktär tagits hänsyn till utifrån teorin i fråga (anpassad källkritik). 

 Att källorna som betraktats varit av olika slags karaktär (studiematerial, artiklar o.s.v.). 

 Att flertalet källor betraktas, vilket kan påvisa enlighet eller kontroversiella aspekter – 

att källor menar på olika saker vad gällande ett område. 

 
2.7.2. Mätning 

 

Mätning avser den processering som skett för att ta fram någon form av resultat. Detta 

innefattar att bearbeta data i Excel för att få fram åtråvärd information. 

 

Pålitligheten kring denna process stärks eftersom all data bearbetats och mätts med hjälp av 

datorer och Excel. 

 
2.7.3. Undersökning 

 

Undersökning avser processen att utvärdera samspel av olika slag. Detta innefattar att utvärdera 

verktygets funktioner. 

 

Pålitligheten kring denna process stärks av testgenomgången som utfördes tillsammans med 

handledaren och i enlighet med manualen. 

 

Pålitligheten kring denna process stjälps av frånvaron av en retrospektiv testomgång – att testa 

verktyget utifrån ett dokumenterat scenario. Inledningsvis fanns en idé om att använda en äldre 

prognos för att se hur väl verktyget representerade verkligheten, vilket inte genomfördes p.g.a. 

av tidsbrist. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

Detta avsnitt redovisar den teori som varit nödvändig för projektet. De ingående delarna är 

produktionssystem, Lean och VSM, vilket presenteras i nämnd ordning. Varje del erbjuder 

inledningsvis en kortfattad och övergripande introduktion till ämnet i fråga. Därefter avgrenas 

teorin mot de områden som varit relevanta för examensarbetet. 

 

3.1. Produktionssystem 

 

Ett produktionssystem kan beskrivas som alla aktiviteter och resurser nödvändiga för att 

förädla material till färdiga produkter (Rösiö, 2015). Detta är inte avgränsat till sådant som 

hittas inom en fysisk produktion (t.ex. det som sker i en produktionslina), utan inkluderar även 

flertalet andra aspekter. Se de ingående beståndsdelarna nedan. 

 
Figur 4 - Beståndsdelarna hos ett produktionssystem (Rösiö, 2012) 

 
 

Produktionssystem kan däremot benämnas, eller kategoriseras, utifrån principen den fysiska 

produktionen bygger på. Fast position, funktionell verkstad, flödesgrupp, kontinuerlig verkstad 

och produktionslina är fem exempel på sådana principer och därmed typer av 

produktionssystem (Rösiö, 2015). 

 

Den typ av produktionssystem som varit relevant för studien är produktionslina. 

 
3.1.1. Plant layout 

 

Upplägget hos den fysiska produktionen benämns vanligen som plant layout. Denna term syftar 

specifikt på arrangemanget av de ingående fysiska hjälpmedlen inom en produktion, t.ex. 

utrustning och maskiner (Javadi, 2015). 

 

En organisations plant layout påverkas av produktionssystemet karaktär. 
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3.1.2. Product layout (production line processing layout) 

 

Product layout, eller production line processing layout, syftar till arrangemanget av 

arbetsstationer och maskiner i en produktionslina, vilket styrs utifrån ordningsföljden 

operationerna sinsemellan (Javadi, 2015). 

 

Operationernas ordningsföljd baseras på produkternas tillverkningsprocess (därav namnet 

product layout). Detta innebär konkret sätt att produktionsresurserna utplacerats i samma 

ordningsföljd som tillverkningsprocessen nödvändig för att producera de olika produkterna 

(Jonsson, 2008). Detta skiljer sig, menar Jonsson (2008), ifrån en funktionell layout där 

produktionsresurserna istället placeras ut i enlighet med funktionerna i fråga. 

 

Product layouts förekommer bl.a. ofta i samband med monteringsarbete (Jonsson, 2008). 

Varianter 

Det skiljs på reglerade produktionslinor och flytande sådana (Jonsson, 2008). Reglerade 

produktionslinor baseras på mekanisk kontroll där alla arbetsstationer delar samma 

tillverkningshastighet. Flytande sådana saknar denna kontrollfunktion, vilket gör att 

lagerkvantiteter (mellanlager) tillåts byggas upp mellan arbetsstationerna (Jonsson, 2008). 

Fördelar 

En fördel med product layouts är dess höga grad av kompabilitet i samband med hög 

tillverkningskontinuitet- och/eller kvantitet samt med flödesorienterade system vars flöden är 

simpla och seriella (Jonsson, 2008). 

 

Vidare är detta upplägg också lämpligt för kortare ledtider och i teorin behöver inte heller 

kötider existera på annat ställe än innan produktionslinan (Jonsson, 2008). Denna layout är 

därmed fördelaktig i avseendet att bundet kapital inte behöver existera i större mängder. Som 

nämnt i föregående rubrik finns det s.k. flytande produktionslinor. Dessa tillåter mellanlager 

existera, vilket medför att en del kapital oundvikligen kommer att bindas upp. 

Nackdelar 

Den största nackdelen med detta upplägg är att det är speciellt känsligt för störningar – skulle 

exempelvis en arbetsstation sluta fungera, stannar produktionslinan upp (Jonsson, 2008). Den 

andra väsentliga nackdelen Jonsson (2008) tar upp är produktionslinans bristfälliga flexibilitet 

– den är särskilt känslig för förändringar vad gällande produktmix och design. Detta sker, 

menar Jonsson (2008), eftersom förändringar rubbar balansen (tillverkningstider) i 

produktionslinan. 

 

Obalanser p.g.a. förändringar kan tänkas leda till längre ledtider och större mellanlager mellan 

processer. Denna effekt kan tänkas särskilt bekymmersam för reglerade produktionslinor. Detta 

eftersom principen bygger på symmetri inom produktionen. Flytande produktionslinor tillåter 

viss obalans, men längre ledtider och mer mellanger (bundet kapital) är likväl kostsamt. 

Dynamik 

Javadi (2015) beskriver kortfattat dynamiken i en product layout enligt ett seriellt exempel. 

Dennes förklaring beskrivs i paragrafen nedan. 

Seriellt upplägg 

I ett seriellt upplägg anländer material till den första arbetsstationen. Denna station processerar 

sedan materialet för att skapa s.k. semi-finished products. Denna output blir därefter 
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nästkommande stations input. Processen upprepas tills en färdig slutprodukt kommer ut ur 

produktionslinans sista maskin eller operation. (Javadi, 2015) 

Parallellt upplägg 

Nedan följer rapportförfattarens tolkning av parallella upplägg baserat på erfarenheter erhållna 

i samband med examensarbetet. 

 

En produktionslina kan vara av s.k. parallellt upplägg. I detta fall finns det arbetsstationer i 

produktionslinan som utför någon form av arbete samtidigt som andra arbetsstationer. 

 

I vissa fall existerar två eller fler likadana arbetsstationer fullständigt parallellt. Detta innebär 

att de samtidigt utför samma slags operationer. I andra fall existerar parallella arbetsstationer 

som utför unikt arbete. Dessa har ingen motpart i det huvudsakliga, seriella, flödet. 

 

Det kan tänkas fördelaktigt att betrakta parallella arbetsstationer som produktionsflöden. Detta 

eftersom parallella arbetsstationer kan vara en serie av ihopkopplade arbetsstationer som löper 

parallellt med det huvudsakliga produktionsflödet. Författarna av boken ”Lära sig se” väljer 

bl.a. att benämna parallell produktion som flyter samman med den huvudsakliga flödet som 

parallella värdeflöden (Rother & Shook, 2005). 

 
3.1.3. Produktionsberäkningar 

 

För att utvärdera eller planera tillverkning inom en produktion, kan produktionsberäkningar 

utföras. De beräkningar som varit relevanta för examensarbetet presenteras nedan. Notera att 

dessa beräkningar inte nödvändigtvis använts i VSM-verktyget. 

Takttid 

Takttiden avgör hur ofta företaget måste tillverka en artikel eller komponent för att möta 

kundens behov (Rother & Shook, 2005). 

 

        
                     

                 
 

Operationstid (processtid) 

Operationstiden, eller processtiden, avser den värdeadderande tiden det tar att processera en, 

och endast en, produkt i en maskin eller arbetsstation (Javadi, 2015). 

Värdeadderande tid 

Den värdeadderande tiden avser tiden kunden är villig att betala för, vilken utgörs av de 

värdehöjande momenten i en process (Rother & Shook, 2005). Denna tid mäts genom 

observationer (underförstått). 

Icke värdeadderande operationstid 

Den icke värdeadderande operationstiden avser tiden det tar att utföra arbetsmoment som inte 

tillför värde. Detta inkluderar bl.a. saker som förvaring, inspektion och transport (Javadi, 

2015). 

Cykeltid 

Cykeltiden avser tiden det tar att behandla en, och endast en, produkt i en process. Denna tid 

mäts genom observationer (Rother & Shook, 2005). Till skillnad från operationstiden innefattar 

detta alla moment, även icke värdeadderande operationstid. 
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Operationstid kontra cykeltid 

Utifrån egna erfarenheter som grundar sig i VSM-studier av flertalet slag (litteratur, 

webbmaterial, företagsexempel m.m.), har det visat sig finnas flertalet missförstånd kring 

begreppen operations-, eller processtid, och cykeltid. Därför används begreppen på olika sätt. 

Detta är även sant för definitionen av ledtid (Rother & Shook, 2005). 

 

För att förklara rapportförfattarens bild måste en förklaring ges som inte direkt uttrycks i någon 

litteratur som använts. Av denna anledning kan informationen som följer nedan inte uttryckas i 

rubrikerna ”Operationstid (processtid)” och ”Cykeltid” – det vore ogiltig källhänvisning. 

 

Såvitt rapportförfattaren kan säga avser process- eller operationstiden den tid det tar för en, och 

endast en, produkt att processeras i en arbetsstation eller maskin. Det är oväsentligt om 

produkten processeras samtidigt som andra likadana produkter (s.k. batch-tillverkning) – den 

tillbringar likväl en specifik tid i arbetsstationen. 

 

Säg exempelvis att en produkt tillbringar 4 minuter i en maskin med 9 andra identiska 

produkter (en batch om 10 produkter). I detta fall är det dessa 4 minuter som väger in i 

operations-, eller processtiden. 

 

Cykeltiden å andra sidan tar hänsyn till batchen, därmed divideras 4 minuter med antalet 

produkter, d.v.s. 10 i detta exempelfall. Därför är det 0,4 minuter (4/10) som vägs in i 

cykeltiden. Denna tid avser alltså tiden en, och endast en, produkt i snitt lämnar en 

arbetsstation. 

Ställtid 

Ställtiden avser tiden det tar att förbereda en maskin för att processera en produkt (Javadi, 

2015). 

Genomloppstid 

Genomloppstiden, som är en del av ledtiden, avser den tid det tar att tillverka en produkt 

(Locher, 2008). Genomloppet avser alla aktiviteter som sker från materialutplock och start av 

första arbetsstationen till inleverans av färdig, kvalitetsgodkänd, produkt (Rother & Shook, 

2005). Detta består vanligtvis av omställningstider, produktionstider, transporttider och kötider 

(Rother & Shook, 2005). 

Ledtid 

Ledtiden kan i praktiken beskrivas som den tid det tar från att en kund placerat en order, till 

skedet att leveransen nått kunden (Rother & Shook, 2005). 

Ledtid hos delprocesser (materialets tid i mellanlager) 

Olika delprocesser bidrar till den totala ledtiden. Materialets tid i mellanlager, vilket i 

värdeflödeskartor visas i tidslinjen över produktionsförloppet, kan betraktas som en delprocess. 

Denna bidrar därmed till den s.k. genomloppstiden. 

 

Genom att sätta lagerkvantiteter (se WIP-rubriken nedan) mellan arbetsstationer i kontrast till 

det dagliga behovet, kan en ledtid kopplat till dessa delprocesser tas fram (Rother & Shook, 

2005). 
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I fallet att parallella flöden finns används den längsta deltiden hos delprocesserna i fråga 

(Rother & Shook, 2005). 

WIP 

Work in Progress, eller WIP, kan definieras enligt: mängden produkter som under ett specifikt 

tillfälle processeras i en verkstad eller befinner sig mellan processer (Javadi, 2015). Javadi 

(2015) menar att denna information kan användas i samband med production och inventory 

management för att främja förståelse kring det bundna kapitalet inom produktionen. 

 

Som nämnt i föregående produktionsberäkning kan lagerkvantiteter mellan processer också 

användas för att beräkna ledtiden hos delprocesser. 

IPK 

In-Process Kanbans, eller IPK, är ett värde som indikerar den optimala lagerkvantiteten mellan 

två arbetsstationer eller produktionslinor (Magnier, 2008). Beräkningen syftar till att skapa ett 

underlag för styrning av mellanlager så att obalanser kan motverkas (Magnier, 2008). 

 

Notera att inget akademiskt arbete kring formelns karaktär utförts. Därmed kan beräkningens 

förmåga inte kritiseras, utan endast uppskattas. 

 

    
                              

    
  

                  

    
  

 

Där: 

 

AT = Actual time = nästkommande stations (eller liknande) cykeltid 

 

TAKT = takttiden 

 

H = Effective work time per shift (raster, möten, toalettbesök o.s.v. exkluderas) 

Balans 

För att på ett simpelt sätt utvärdera balansen hos arbetsstationer i en produktionslina, fanns ett 

fåtal alternativ, t.ex. följande formel (används av ABB i Kina):  

 

       
                                          

                                 
 

 

Som förklaras senare kom ingen av dessa alternativ att användas, istället utvecklades en egen 

formel för VSM-verktygets balansutvärdering. 

 

Räknesätt av olika slag för att balansera en produktionslina, inte på ett simpelt sätt mäta dess 

balans, behandlades däremot av flertalet vetenskapliga verk (artiklar, litteraturstudier 

avhandlingar, forskningsrapporter etc.) samt webbsidor. Bl.a. granskades litteraturstudien 

“Improvement of Production System Efficiency and Production Capacity Using Line Balancing 

Method” (Setiana et al., 2016) och webbsidan Six-Sigma-Material (Six Sigma Material, 2017). 

 

De formler som fanns att tillgå gjorde inte frågeställningen rättvisa – rent matematiskt 

upplevdes inte dessa, och därmed tillhörande resultat, tillfredställande. De räknesätt som 

syftade till att balansera en produktionslina var inte i enlighet med vad som söktes – ett simpelt 

sätt att utvärdera balansen hos en produktionslina. 
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Detta innebar, eftersom tidspress fanns, att en formel fick utvecklas på egen hand. Ovanskriven 

information agerar därmed teoretiskt underlag för balansformeln som kom att användas. 

Tillgänglighet 

Tillgängligheten uttrycker sambandet, procentuellt, mellan den förlorade tiden som sker p.g.a. 

haverier hos en maskin och tiden det tar att reparera maskinen (Javadi, 2015). 

 

               
                                               

                         
 

 

Där: 

 

Mean time between failure (MTBF) är den genomsnittliga tiden det tar för en specifik maskin 

att haverera (Javadi, 2015). 

 

Mean time to repair (MTTR) är den genomsnittliga tiden det tar att reparera maskinen ifråga 

(Javadi, 2015). 

Genomsnittligt antal kunder i kö 

För att i ett system beräkna det genomsnittliga antalet kunder i kö, kan formeln nedan användas 

(Krajewski et al., 2013). Beräkningar av detta slag faller inom området köteori. 

 

                                 
    

      
 

 

Där: 

 

λ = genomsnittligt antal kunder som anländer under en specifik period 

 

μ = genomsnittligt antal kunder som betjänats under en specifik period 

 

Beräkningen för genomsnittligt antal kunder i kö bygger på s.k. sannolikhetsfördelning. Detta 

kom att innebära viss problematik (se ansats och metod), vilket uppmanade till studier av 

bakomliggande teori. Teorin presenteras i nästkommande fyra rubriker. 

 

Notera att formeln ovan inledningsvis inhämtades ur kursmaterial. Detta material var av 

kortfattat slag, vilket medförde att formelns karaktär inte till fullo insågs av rapportförfattaren. 

Informationen som presenteras nedan består av teori kopplat formelns karaktär. Denna 

information inhämtades efter att formeln redan använts för laborering och verktygsutveckling. 

Sannolikhetsfördelning 

Sannolikhetsfördelningar av olika slag dyker upp i samband med flertalet logistikberäkningar 

och därmed produktionsberäkningar. Tre exempel på sannolikhetsfördelningar är 

binomialfördelning, normalfördelning och Possion-fördelning (Linköpings Universitet, 2013). 

 

En slumpvariabel kan anta flertalet värden, vilket som antas bygger på sannolikhet – variabeln 

kan t.ex. tendera att anta ett specifikt värde oftare än ett annat (Linköpings Universitet, 2013). 

Det finns sammanställningar av möjliga variabelutfall där utfallens sannolikhet faktoriserats in, 

dessa benämns som sannolikhetsfördelningar (Linköpings Universitet, 2013). De olika 

fördelningarna kan kopplas samman med olika variabler, denna sammankoppling baseras på 

teoretiskt arbete eller stickprovstagning (Linköpings Universitet, 2013). 
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Diskret sannolikhetsfördelning 

En typ av sannolikhetsfördelning är diskret sådan. Denna syftar till att slumpvariabeln har ett 

ändligt antal utfall och/eller ett oändligt, men uppräkneligt, sådant (Linköpings Universitet, 

2013). 

Possion-fördelning 

Denna typ av diskreta sannolikhetsfördelning används i sammanhang där slumpvariabelns olika 

utfall kan ses som oberoende av varandra och väntevärdet är det samma som variansen 

(Linköpings Universitet, 2013). 

Little´s law 

Little´s law är en formel som sätter antalet kunder i ett system med köprincip (waiting-line 

system) i kontrast till tillförseln av kunder och deras väntetid, se nedan (Krajewski et al., 2013): 

 

  
 

 
 

 

Vilket kan väljas att skrivas om som: 

 

     λ 

 

Där: 

 

L = Genomsnittligt antal kunder som väntar i kö eller betjänas 

 

W = Genomsnittliga tiden en kund tillbringar i ett system 

 

λ = Genomsnittligt antal kunder som anländer under en specifik period 

 

Noter att formeln, när omskriven, beräknar antalet kunder som väntar i kö eller betjänas. Detta 

skiljer sig en aning ifrån ”Genomsnittligt antal kunder i kö” som presenterades tidigare.  

 

3.2. Lean 

 

Lean är, inom akademiska sammanhang, en välkänd ideologi som härstammar från en 

utvecklingsstrategi inom Toyota Production System (TPS). Lean kan beskrivas som ett 

systematiskt angreppssätt som syftar till att maximera värde genom att a) minimera slöserier 

och b) styra varor nedströms utifrån det dragande kundbehovet uppströms (Locher, 2008). 

 

Ideologin har över tid delats upp och kategoriserats utifrån flertalet sammanhang. Lean 

development, Lean production och Lean startup är några exempel på detta. Dessa olika 

uppdelningar av ideologin har alla olika innehåll, men allting kopplat till Lean inkluderar likväl 

vissa kärnprinciper och hjälpmedel av olika slag. 

 

Locher (2008) belyser Jeffrey Likers och James Morgans bok ”Toyota Product Development 

System” där 13 kärnprinciper identifierats. Dessa har sedan, av Liker och Morgan, delats in i 

tre kategorier: teknologi, verktyg och processer (Locher, 2008). 

 

Det finns flertalet tankesätt och redskap inom denna ideologi som kan kopplas till Lean-

metoden VSM, vilket examensarbetet kretsat kring. På nästkommande sida följer några av 

dessa tankesätt och redskap som varit relevant för just examensarbetet. 
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3.2.1. Muda 

 

Muda är ett japansk ord som bl.a. kan översättas till slöseri. Detta begrepp fick inom TPS en 

särskild mening och kom där att utgöra en kärnprincip. Begreppet kan också kopplas till kärnan 

med Lean-filosofin (se Lochers beskrivning av Lean i introduktionsdelen). 

 

En f.d. verkställande direktör på Toyota, Taiichi Ono, identifierade sju olika slags typer av 

slöserier som bör elimineras (Locher, 2008). På senare tid har det också, inom Lean-kretsar, 

uppstått ett åttonde slöseri (Locher, 2008). Dessa presenteras kortfattat nedan. 

 

Notera att slöserierna beskrivs kortfattat och utgår ifrån ett tillverkningsscenario. Locher (2008) 

menar att ett vanligt missförstånd kring Lean, är att det inte kan appliceras på 

utvecklingsprocesser som saknar repetitiv struktur. Detta kan tänkas kopplas till slöserierna 

nedan – att en del läsare antar att detta inte lämpar sig i samband med tjänsteverksamheter. 

Locher (2008) motbevisar detta genom att koppla slöserierna till tjänster och information. För 

att exemplifiera denna applikationsförmåga valdes första slöseriet, överproduktion, att också 

beskrivas utifrån ett tillverknings- och tjänstescenario. 

Överproduktion 

Överproduktion avser producering av komponenter som inte beställts av kund (Liker, 2009). 

Detta medför onödiga kostnader i samband med överbemanning, bundet kapital och transport 

(Liker, 2009). 

 

Alternativ beskrivning av överproduktion: 

 

”In overproduction, organizations produce more information or provide greater service than is 

needed, sooner than is needed either by the next process step or by the end user or customer” 

(Locher, 2008, p.15) 

Väntan 

Väntan avser väntetider av olika slag, inte att förväxlas med nödvändiga omställningstider. 

Dessa väntetider kan t.ex. innebära att en operatör övervakar en maskin eller väntar på en 

maskin, arbete eller att någon störning ska åtgärdas (Liker, 2009). 

Onödiga transporter eller förflyttningar 

Onödiga transporter avser ineffektiv eller icke nödvändig förflyttning av objekt tillhörande 

produkter (Liker, 2009). 

Överbearbetning eller felaktig sådan 

Överbearbetning eller felaktig bearbetning avser utförandet av onödiga åtgärder hos en 

komponent (Liker, 2009). Ineffektiv bearbetning av olika slag medför onödiga arbetsmoment 

och felaktigheter (Liker, 2009). Detta kan t.ex. ske p.g.a. dålig produktdesign – att produktens 

utformning medför en onödigt mödosam bearbetning, eller ineffektiva verktyg – att de är slitna 

eller inte lämpar sig för utförandet (Liker, 2009). Produkter designade med högre kvalitet än 

vad kunden behöver, medför oundvikligen överbearbetning (Liker, 2009). 

Överlager 

Överlager avser innehavandet av råvaror, WIP eller färdiga produkter som inte är nödvändigt 

(Liker, 2009). Detta medför bl.a. att kapital binds, genomloppstiden blir längre, gods skadas 

och utökade transport- och lagerkostnader (Liker, 2009). Denna typ av lager bidrar också till att 

problem av olika slag döljs, t.ex. sena leveranser från leverantörer, defekta produkter och 

bristfällig produktionsplanering (Liker, 2009). 
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Onödiga arbetsmoment 

Onödiga rörelser avser alla orimliga rörelser som en arbetare utför under ett arbetsmoment 

(Liker, 2009). Detta innefattar saker som att gå iväg för att hämta ett verktyg eller sträcka sig 

för att nå en nödvändig komponent (Liker, 2009). 

Defekter 

Defekter avser justeringar, reparationer eller defekt produktion kopplat till komponenter (Liker, 

2009). När en komponent slängs, omarbetas, repareras eller kontrolleras sker ett slöseri av tid, 

energi och hantering (Liker, 2009). 

Outnyttjad kreativitet eller kompetens 

Outnyttjad kreativitet avser slöseriet som sker när ett företag eller liknande inte lyssnar på deras 

anställda och/eller engagerar sig i dem (Liker, 2009). Följs inte principen förloras det tid, idéer, 

kompetens, förbättringsförslag och inlärningstillfällen (Liker, 2009). 

 
3.2.2. Kanban 

 

Kanban är ett japanskt ord som kan liknas vid ”skylt”. Dessa kan beskrivas som själva 

visualiseringsmedlen i ett kanban-system, d.v.s. skyltarna, korten, tavlorna eller liknande som 

används för att förmedla information (Liker, 2009). 

 

Ett kanban-system syftar kortfattat till att reducera slöserier genom att produktionsstyra utifrån 

behov uppströms (Liker, 2009). Detta innebär att signalering, med hjälp av kanbans, integrerats 

i en produktion för att skapa dragande flöden (Liker, 2009). 

 

Ett dragande flöde utgår ifrån principen att material ska tillförses när det är dags, varken 

tidigare eller senare (Liker, 2009). Författaren beskriver detta mer konkret genom att diskutera 

två processer – steg 1 och steg 2 (Liker, 2009). Steg 1 skulle t.ex. kunna vara en arbetsstation 

och steg 2 den nästkommande stationen som är beroende av den förstas output. När steg 2 

förbrukat en viss mängd material och nått ett s.k. säkerhetslager, skickas en signal till steg 1 att 

de ska påbörja tillverkning. Detta så att steg 2 sedan tillförses material i rätt tid. Genom att 

nyttja den dragande principen kan framförallt överproduktion undvikas (Liker, 2009). 

 
3.2.3. Gemba 

 

Gemba är ett japanskt ord som kan översättas i stil med ”stället där det händer”. Locher (2008) 

menar att det i samband med VSM är vitalt att gå till gemba. Görs inte detta – att de som är 

involverade planerar i konferenserum eller liknande, kommer viktig information att gås miste 

om (Locher, 2008). 

 

Detta grundar sig främst i tre anledningar (Locher, 2008). 

 

 Om de involverade inte tillsammans observerar vad som händer, ökar risken för misstag 

i den kommunikativa processen tillhörande kartläggningen. 

 

 Om kartläggningen sker i ett konferensrum eller liknande, kommer inte arbetsmiljön att 

vara synbar. På så vis kan de involverade inte observera saker som störningar, avståndet 

mellan resurser, kommunikationsförhinder eller andra problem anknutet till 

produktionsmiljön. 
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 När någon beskriver en process i ett konferensrum eller liknande, förbises ofta viktiga 

aspekter kopplat till processen i fråga. Detta kan t.ex. röra sig om källmaterial som 

ligger på någons skrivbord eller annan viktig informationskälla. 

 

Diskussioner kring problematik eller förbättringsarbete som äger rum ifrån gemba kan medföra 

flertalet misstag. Genom att gå till stället där det händer (vilket ofta syftar till ett ställe där 

värde skapas) kan svaren hittas och kommunikationsproblematik undvikas (Locher, 2008). 

 

3.3. Value Stream Mapping 

 

Inledningsvis ges grundläggande information kring VSM, vilket kopplas till Lean. Därefter 

presenteras den övergripande VSM-processen. Slutligen ges en beskrivning av strukturen och 

de olika beståndsdelarna i en värdeflödeskarta. 

 
3.3.1. Lean och VSM 

 

Locher (2008) beskriver Lean som ett systematiskt angreppssätt som syftar till att maximera 

värde genom att a) minimera slöserier och b) styra varor nedströms utifrån det dragande 

kundbehovet uppströms (se rubrik 3.2). Notera att b) även indirekt kan tänkas kopplas till a). 

Denne fortsätter med att centrera sin beskrivning runt tre specifika ord, värde, flöde och drag 

(Locher, 2008), som sedan kopplas till Lean-metoden VSM. Notera att flöde i detta fall kopplas 

samman med begreppen upp- och nedströms – flödesriktningarna produkter, tjänster eller 

information färdas i. 

 

I value stream maps, eller värdeflödeskartor, visualiseras produkt-, service- och 

informationsflöden på ett kärnfullt och lättförståeligt sätt (Locher, 2008). Denna information 

tar skepnad i form av grafik (symboler) och process- samt systemrelaterad data (siffor) 

(Locher, 2008). Författaren påpekar också att metoden, med sin inkludering av flertalet 

processer, signifikant överstiger förmågan hos traditionella metoder för processkartläggning 

(Locher, 2008). Författarna av boken ”Lära sig se” instämmer i detta (Rother & Shook, 2005). 

 

Av dessa anledningar, menar Locher (2008), är denna Lean-metod det redskap som framförallt 

gäller vid utvärderings- och planeringsarbete i samband med Lean-praktisering. Det är också 

ett effektivt redskap för att främja Lean-tankesätt (Locher, 2008). På nästkommande sida följer 

en värdeflödeskarta ur ”Lära sig se” (Rother & Shook, 2005). 
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Figur 5 - Exempel på värdeflödeskarta (Rother och Shook, 2005) 

 
 

3.3.2. Arbetsprocess – VSM 

 

Målet med VSM-arbete kan vara framtagandet av ett verktyg för kommunikation, 

verksamhetsplanering och hantering av förändringsprocesser (Rother & Shook, 2005). En stor 

fördel med detta kan också tänkas vara att de involverade lär sig se och förstå värdeflöden. 

 

På nästkommande sida följer en bild av stegen som ingår i VSM-processen och hur de hänger 

samman. Denna är framtagen på egen hand och baseras (inte att förväxlas med kopieras) på en 

grafisk visualisering ifrån boken ”Lära sig se” och den tillhörande beskrivande texten (Rother 

& Shook, 2005). 

 
Figur 6 - VSM-processens steg, basering (Rother and Shook, 2005) 

 
 

VSM-arbete kan med fördel delas in i ett fåtal steg – tre stycken, vilket grundar sig i att 

majoriteten av arbetet sker parallellt. På nästkommande sida följer en beskrivning av dessa. 

Vald produktfamilj 

Karta över nuvarande tillstånd 

Handlingsplan för genomförandet 

Karta över framtida tillstånd 
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Observationer och kartläggning 

Inledningsvis ritas värdeflödeskartan för det nuvarande tillståndet upp, vilket sker parallellt 

med följande tre steg (Rother & Shook, 2005): 

 

 Information om verksamheten samlas in – att de involverade gör gemba-observationer. 

 

 Sporadisk ritning av kartan för det framtida tillståndet utförs allt eftersom idéer erhålls i 

samband kartläggning av nuläget. 

 

 Information som förbisetts, men under ritandet av den framtida kartan insetts vara 

behövlig, samlas in. 

Handlingsplan och implementering 

Det andra steget är att skapa en handlingsplan och implementera denna. Planen baseras på 

föregående steg och bör kunna beskrivas på ett A4-blad (Rother & Shook, 2005). 

Kartläggning över framtida tillstånd 

Det tredje och sista steget är att kartlägga ännu ett framtida tillstånd. VSM-arbetet är inte något 

som utförs en gång, utan kretsar kring principen att ständiga förbättringar ska ske (Rother & 

Shook, 2005). 

 
3.3.3. Struktur och grafik – värdeflödeskartor 

 

Värdeflödeskartor skiljer sig kraftigt vad gällande innehåll, men strukturen och grafiken som 

används förblir i princip densamma. Genom att följa stegen i boken ”Lära sig se” inses det 

gradvis hur denna grafik används och hur strukturering bör ske (Rother & Shook, 2005). 

 

Grafiken presenteras i slutet av detta avsnitt och strukturen, som delats upp enligt egen princip, 

presenteras mer ingående i de följande rubrikerna. Innan detta ges några förord baserade på 

egen erfarenhet som kan tänkas ges läsaren ett mer öppet sinne kring teorin i fråga. 

Förord 

I samband med att aktivt ha betraktat värdeflödeskartor från olika källor och bearbetat 

information kring VSM-arbete, har en insikt erhållits. Strukturen som värdeflödeskartor 

generellt baseras på är lämplig i avseendet att den är logisk och pedagogisk, men bör inte 

betraktas som ett ultimatum. I större drag innebär denna struktur att produktionsaspekter 

placeras längst ned tillsammans med en tidslinje, transporter i kartans vänstra och högra kant 

och informationsflöden i övre samt mittre delen av kartan. 

 

Verksamheter fungerar på olika sätt, vilket medför att värdeflödeskartornas innehåll kan variera 

kraftigt. Det viktigaste att fokusera på, är att ha en logisk struktur och ordning som genomsyras 

av pedagogik – att kartan är lätt att tyda. Den allmänna strukturen bör följas, men inte så pass 

noggrant att den stannar upp ritningsprocessen eller går emot grundprincipen – att koncist och 

tydligt presentera information. Om en mindre strukturell förändring medför att kartan kan bli 

mindre rörig (utan bekostnad av logik), överväg då möjligheten att tänja på gränserna. 

 
Läsning 
Värdeflödeskartors start- och slutpunkt är det övre högra hörnet (kundsymbolen) och läses 

allmänt sett enligt moturs princip. Begreppet uppströms avser, oavsett var på kartan det utgås 

ifrån, en riktning mot skedet att kunden placerar en order hos företaget. Nedströms avser 

istället riktningen mot skedet att kunden tar emot de beställda produkterna. 
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Information – övre och mittre delen av kartan 

Den översta delen i en värdeflödeskarta består av informationsflöden. Dessutom tillkommer en 

faktaruta över kundbehovet, vilket ritas ut uppe i högra hörnet (Rother & Shook, 2005). 

I samma hörn, ovanför faktarutan, finns en fabrikssymbol som symboliserar kunden (Rother & 

Shook, 2005). På motsatt sida i det övre, vänstra, hörnet hittas ännu en fabrikssymbol, vilken 

istället representerar företagets leverantör (Rother & Shook, 2005). 

 

I mitten av kartans övre del, mellan leverantören och kunden, placeras en symbol för material- 

och produktionsstyrning (MPS) (Rother & Shook, 2005). Mellan dessa tre symboler placeras 

informationsflöden av olika slag. Vanligen representeras flödena av blixtformade pilar 

eftersom sådana indikerar elektroniska informationsflöden, vilket är vanligt förekommande 

(Rother & Shook, 2005). 

 

Under MPS-symbolen, d.v.s. i kartans mittre yta, hittas informationsflöden som sker mellan 

MPS och de olika produktionsprocesserna (Rother & Shook, 2005). Dessa flöden sträcker sig 

ned till kartans nedre del där produktionsaspekter hittas. Denna typ av informationsflöde är 

vanligen av manuellt slag (Rother & Shook, 2005). 

Produktion 

Den undre delen i en värdeflödeskarta består av produktionsaspekter. Detta innefattar 

processrutor, lagerkvantiteter, flödesdynamik och en tidslinje (Rother & Shook, 2005). 

Processrutorna utgör den största delen av kartans undre kant. Mellan rutorna finns 

lagertrianglar och information kring flödesdynamiken – om de opererar utifrån dragande eller 

tryckande princip, vilket indikeras av olika slags pilar (Rother & Shook, 2005). Under 

processrutorna hittas tidslinjen representerande tillverkningens ledtid (Rother & Shook, 2005). 

 

Notera att produktionens dynamik kan beskrivas mer ingående med olika slags symboler. Det 

finns alltså inte bara information kring huruvida produktionen använder tryckande eller 

dragande princip. 

 

I fallet att parallella värdeflöden existerar, placeras dessa ut ovan varandra (Rother & Shook, 

2005). Följande bild representerar principen: 

 
Figur 7 - Exempel på uppställning av parallella värdeflöden, ur VSM-verktyget 

 

Transporter 

I värdeflödeskartors vänstra och högra kant visas transportflöden av olika slag. För att belysa 

att det rör sig om en transport används en specifik typ av pil och för att belysa transportmedlet i 

fråga används en symbol, t.ex. en lastbil (Rother & Shook, 2005). 
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VSM-grafik 

Grafiken som presenteras i bilden nedan är en ingående del av VSM-verktyget. Denna grafik är 

i grunden hämtad ifrån en annan källa, vilket sker med utgivarens samtycke (Roser, 2015). 

 

Grafiken har modifierats en aning, men inte på ett sådant sätt att den kan tänkas misstolkas. 

Först modifierades den för att passa VSM-verktyget. Därefter plockades en del saker bort och 

resterande grafik omplacerades med syftet att skapa en illustrativ bild åt detta avsnitt. 

 
Figur 8 - Exempel på VSM-grafik, ur VSM-verktyget (viss modifiering) 
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4. RESULTAT 

 

I detta avsnitt presenteras först VSM-verktygets arkitektur och därefter projektets insamlade 

empiri – information som ligger till grund för verktygsutvecklingen och analysen av verktyget. 

Empirin delas upp enligt följande teman: företagsbeskrivning, applikation, stödfunktioner, 

interna faktorer, externa faktorer och slutligen beräknade faktorer. 

 

4.1. Verktygets arkitektur 

 

Här presenteras verktygets arkitektur. Detta innefattar grafisk illustration av verktygets olika 

delar, eller Excel-blad. Illustrationen består av bilder som tagits direkt på verktyget, d.v.s. 

skärmdumpar. Dessa syftar till att ge läsaren en helhetssyn av verktygets olika blad. I de fall 

där detta försvåras hänvisas det istället till Bilaga 2 – VSM tool user guide (excerpt of step-by- 

step process) där det är lättare att se verktygets karaktär. Utöver detta ges en kortfattad 

beskrivning av de ingående delarna. 

 

Verktygets simuleringsblad exkluderas eftersom det kom att ersättas av IPK-funktionen. Dessa 

behandlas däremot under rubrik 4.7.5 samt i bilagan som nämns i paragrafen ovan. Båda 

alternativen erbjuder, precis som detta avsnitt, översiktsbilder. 

 
4.1.1. Kalkylatorn 

 

Kalkylatorns syfte är att behandla information kopplat till en specifik produktionslina. Den 

behandlar seriell så väl som parallell produktion. Första steget i verktygets process innebär att 

föra in data i detta blad. 

 
Figur 9 - Övergripande bild av kalkylatorn, ur VSM-verktyget 

 
 

Se förstoringar av översikten på nästkommande sida. 
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Figur 10 - Förstoring (1) av översiktsfiguren över kalkylatorn, ur VSM-verktyget 

 
 
Figur 11 - Förstoring (2) av översiktsfiguren över kalkylatorn, ur VSM-verktyget 

 
 
Figur 12 - Förstoring (3) av översiktsfiguren över kalkylatorn, ur VSM-verktyget 
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4.1.2. Översiktsbladet för produktionslina 

 

Översiktsbladet sammanställer informationen som kalkylerats i verktygets kalkyleringsblad. 

Bladets andra syfte är att positionera ut parallella produktionsflöden i en tidslinje. De ingående 

delarna (i förstorat format) och beskrivning kring dessa hittas i Bilaga 2 – VSM tool user guide 

(excerpt of step-by-step process). 

 
Figur 13 - Övergripande bild av översiktsbladet för produktionslina, ur VSM-verktyget 

 
 

4.1.3. Värdeflödeskarta för produktionslina 

 

Detta blad visar information från översiktsbladet som beskrevs ovan. Dessutom finns en 

exemplarisk värdeflödeskarta och diverse VSM-relaterad grafik. I detta blad skapas 

värdeflödeskartan över produktionslinan i fråga. 

 
Figur 14 - Övergripande bild av bladet för skapandet av värdeflödeskarta till produktionslina, ur VSM-

verktyget 
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4.1.4. Översiktsbladet för SEROP 

 

Översiktsbladet för SEROP kan liknas vid översiktsbladet för en specifik produktionslina (se 

rubrik 4.1.2). Skillnaderna som finns är att detta blad innehåller färre produktionsrutor (rutorna 

längst ner) och att data, när verktyget implementerats av företaget, kommer hämtas ur ett 

samlingsdokument. Detta beskrivs ingående under rubrik 4.4.3. 

 
Figur 15 - Övergripande bild av översiktsbladet för SEROP, ur VSM-verktyget 

 
 

4.1.5. Värdeflödeskarta för SEROP 

 

Detta blad kan liknas vid det som behandlar skapandet av värdeflödeskartan rörande en 

specifik produktionslina (se rubrik 4.1.2). 

 
Figur 16 - Övergripande bild av bladet för skapandet av värdeflödeskarta till SEROP, ur VSM-verktyget 

 
 

4.2. Företagsbeskrivning 

 

ABB Robotics utvecklar, tillverkar och marknadsför industriella robotar med tillhörande 

styrsystem, mjukvaror, bågsvetsprodukter, åkbanor samt motorpaket. Företaget erbjuder 

tillverkningsverksamheter lösningar ämnade att förbättra bl.a produktkvaliteten, 

produktiviteten och säkerheten i arbetsmiljön. Vanliga tillämpningar av företagets produkter är 

svetsning, maskinbetjäning, materialhantering, slipning, paketering och montering. 
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I Sverige är företaget baserat i Västerås och Göteborg, vilket innefattar omkring 600 anställda. 

Företaget ingår i ABB koncernens affärsenhet Robotics, vilken tillhör den större divisionen 

Robotics and Motion. Försäljningen av robotar och robotsystem sker från lokala ABB-bolag 

samt via fristående systemintegratörer och OEM-företag (Original Equipment Manufacturer). 

Dessa är vad företaget kallar sina Partners, eller Value Providers.  

 

I dagsläget har ABB installerat över 300 000 robotar världen över. Mer än 90% av 

produktionen exporteras. De stora biltillverkarna i världen är alla betydelsefulla kunder och 

därmed användare av robotbaserad automation. Andra användare innefattar underleverantörer 

inom bilindustrin och den s.k. generella industrin (t.ex. livsmedelsindustri). I den generella 

industrin sker användning av robotbaserad automation i växande omfattning. 

 

Den i dagsläget allmänna trenden på robotmarknaden, karaktäriseras av täta generationsskiften 

och prispress. Utvecklingen av nya robotmodeller görs i ett nära samarbete med kunder och 

leverantörer för att produkten ska optimeras prestanda- och kostnadsmässigt. 

 

Företaget står idag inför flertalet utmaningar. En av dessa är att utöka sin kapacitet för att nå 

dess framtida mål. Detta innebär att produktionen kommer expandera tämligen kraftigt i takt 

med tid, vilket i sin tur medför att framtida planering blir både svårare och viktigare. 

 

4.3. Applikation – verktyget 

 

I detta avsnitt presenteras övergripande aspekter kopplade till användning av verktyget. Detta 

innefattar kravspecifikationen för verktyget (hur det är menat att användas), dess målgrupp 

(vilka som kommer använda verktyget) och slutligen production layout (kompabilitet med 

produktionstyper). 

 
4.3.1. Kravspecifikation för verktyget 

 

Underlag till verktygets kravspecifikation tillkom i samband med de första två mötestillfällena 

med företaget. Företagets deltagande var den interna handledaren och Per Lejonklou, en 

production development manager som sporadiskt deltagit i projektet. 

 

Kravspecifikationen skrevs därefter av rapportförfattaren utifrån underlaget. Denna 

presenterades sedan under ett möte med samma deltagare. Dessa gav respons, vilket i sin tur 

ledde till en uppdatering av kravspecifikationen. Denna hittas nedan. 

Specifikationen 

All produktion (företagets) ska kunna behandlas av verktyget, men beroende på hur 

produktionen ser ut kan det krävas att användaren själv modifierar vissa delar. I 

beräkningsdelen ska det finnas färdiga mallar, eller liknande, att använda för seriell och 

parallell produktion. Processen att skräddarsy verktyget utifrån produktionsslag ska vara simpel 

att utföra och tydligt beskrivas i en manual. 

 

Värdeflödeskartornas nedre del, delen innehållande processrutor, tider och lagerkvantiteter, ska 

autogenereras. Resterande ikoner eller struktur ska skapas manuellt av användaren. För att 

underlätta detta ska generiska värdeflödeskartor skapas (i anda med företagets nuvarande 

layout) som enkelt kan anpassas efter behov. 

 

Nedan följer samtliga specifikationer. 
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 VSM-verktygets syfte är att agera signaltavla, vilket konkret sätt innebär att 

produktionseffekter endast uppvisas. Därför skall inte fokus läggas på analys och 

tolkning, detta lämnas istället åt användarna. 

 

 VSM-verktyget skall skapas med hjälp av Microsoft Excel och vara på engelska. 

 

 VSM-verktyget skall ha en manual, också på engelska. 

 

 VSM-verktyget skall delas upp i två delar: produktionslina och SEROP (hela 

produktionen). 

 

 VSM-verktyget skall innehålla matematiska så väl som grafiska funktioner. Dessa skall 

vara användbara, men exakt kvalité och förmåga kan komma att variera utifrån 

projektets gång. 

 

 VSM-verktyget skall vara användarvänligt och robust konstruerat.  

 

 VSM-verktyget skall inkludera volym och sortiment. En prognos innebär flertalet 

produkter i varierande antal, detta skall verktyget kunna hantera på ett relevant sätt. 

 

 VSM-verktyget skall om möjligt kunna illusterara produktionseffekter för olika 

målgrupper, t.ex. skall en insatt person kunna få en avancerad överblick och en mindre 

insatt en mer simplistisk sådan. 

 

 VSM-verktyget skall på ett pedagogiskt och utstående sätt kunna belysa eventuella 

risker eller problem vad gällande produktionseffekter. Exempelvis kan en inmatad 

prognos leda till en bekymmersam flaskhals någonstans, då önskas detta kunna ses 

extra tydligt med någon form av signal så som en blinkande röd text. Detta innefattar 

inte avancerade samband utan simplare saker som t.ex. flaskhalsar och storlek på 

mellanlager. 

 

 VSM-verktygets första del, delen rörande produktionslinor, skall snabbt kunna 

appliceras på andra produktionslinor. Lösningen skall m.a.o. vara generell och inte 

enbart fungera på en produktionslina. Utöver detta skall denna första del ta hänsyn till 

sortiment och volym med anknytning till produktionslinans alla stationer. Alla 

stationers värden skall kunna sammanställas till ett gemensamt värde som representerar 

produktionslinan i helhet (vilka värden det rör sig om är ännu inte helt bestämt). 

 

 VSM-verktygets andra del, delen rörande SEROP, skall kunna använda första delen för 

att skapa en användbar sammanställning (data från flera produktionslinor ska kunna 

kopplas samman). 

 

 VSM-verktyget skall inkludera två kartfunktioner, en som kan kopplas till 

produktionslinor och en som kan kopplas till SEROP. Kartorna skall skräddarsys utifrån 

ABB Robotics nuläge (en generisk mall, eller grundkarta, skapas). 
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4.3.2. Målgrupp 

 

Verktygets målgrupp är i första hand produktionsteknikerna på ABB Robotics. Varje tekniker 

har ansvar (s.k. ägarskap) för en produktionslina, vilken denne skall kunna applicera verktyget 

på. Den interna handledaren, som arbetar med logistik på en mer övergripande nivå, ska också 

använda verktyget. Delen rörande SEROP – samspelet mellan produktionslinor, riktar sig 

främst till den interna handledaren. Delen rörande produktionslinor – samspelet mellan 

arbetsstationer, riktar sig främst till produktionsteknikerna. 

 

Informationen som finns kring målgruppen grundar sig främst i diskussioner med den interna 

handledaren, men också på ett presentationstillfälle. Detta skedde inför flertalet 

produktionstekniker och syftade till att presentera verktygets första del – kalkylatorn för 

produktionslinor. 

 

Målgruppen visade intresse och såg positivt på det som presenterats. Produktionsteknikerna 

önskade ännu en presentation av verktyget när det var färdigt (detta tillfälle är inplanerat efter 

att rapportskrivningen är över).  

 

Informationen som insamlats runt målgruppen sammanfattas enligt flöjande: 

 

 Målgruppen är kunniga inom området i fråga (produktionsaspekter), men är inte 

nödvändigtvis lika kunniga när det kommer till Excel. Eftersom verktyget är omfattande 

och använder avancerade Excel-funktioner, blir detta särskilt viktigt.  

 

 Målgruppen har begränsad tid, vilket medför att en för lång användningsprocess (vilket 

också styrs av användarvänlighet) kan göra det mindre attraktivt. 

 

 Målgruppen kommer i första hand att lära sig verktyget under ett möte. Manualens syfte 

är att agera underlag. 

 
4.3.3. Plant layout – kompabilitet 

 

Företaget önskar att verktygets kompabilitet ska innefatta produktionslinor med seriellt och 

parallellt upplägg. Efter diskussioner med den interna handledaren och besök till produktionen 

framgår det att seriella produktionsflöden är vanligast, men att parallella sådana förekommer. 

Seriell produktion 

Verktygsutvecklingen utgick ifrån ett seriellt scenario. För att kunna gå vidare behövdes denna 

del vara väl utformad. Ingen problematik uppstod i samband med kompabiliteten kring seriella 

produktionsflöden. Begränsningen som finns är att verktyget maximalt kan behandla 20 

stycken arbetsstationer, vilket för företaget innebär en stor säkerhetsmarginal. 

Parallell produktion 

För att gå vidare från seriell produktion till parallell sådan, behövdes funktioner läggas till. I 

kalkylatorn, verktygets första blad som berör produktionslinor, användes samma formaterade 

områden som för seriell produktion. På nästkommande sida följer ett bildexempel som 

illustrerar processen att kopiera ned data från det huvudsakliga, seriella, produktionsflödet till 

ett parallellt produktionsflöde. 
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Figur 17 - Exempel på addering av parallellt produktionsflöde, ur VSM-verktyget 

 
 

Notera att de formaterade områdena för parallella produktionsflöden beter sig identiskt med 

området för det seriella, huvudsakliga, flödet. Det enda användaren måste ta hänsyn till som är 

annorlunda, är att byta ut siffrorna som hängt med från det huvudsakliga flödet i kopieringen. 

Konkret sätt innefattar detta endast informationen kopplad till arbetsstationer, t.ex. 

processtider, störningar och antal operatörer. Resterande information, t.ex. produktvolymer, 

tillgänglig tid och antal skift, är menad att förbli. 

 

Antalet områden som gjorts i ordning är totalt 16 stycken – ett för det seriella produktionsflödet 

och resterande för eventuella parallella sådana. Därmed finns en ett begränsat antal områden 

för parallell produktion. 

Problematik med parallell produktion 1 

Mot slutet av projektet insågs det att det begränsade antalet områden för parallell produktion, 

inte skulle kunna täcka in den del av produktionen där systemtest av robotar utförs. Detta 

eftersom antalet parallella testrutor var något fler (ca 20st) än antalet parallella, förinlagda, 

områden (15st). 

 

Denna typ av problematik har en lösning, men lösningen i sig är mödosam. Varför den är det 

grundar sig i problematiken som följer nedan. 

Problematik med parallell produktion 2 

När data hämtas från kalkyleringsbladet och ska ställas upp i översiktsbladet för 

produktionslinor, uppstår en problematik med Excel – det gör felaktiga antaganden. Detta 

visade sig grundas i periodiciteten, eller symmetrin, kring hur allt var uppställt i 

kalkyleringsbladet. Konkret sätt medförde detta att Excel hämtade fel slags data till process- 

och lagerrutorna. Nedan följer ett bildexempel på dessa rutor. 

 
Figur 18 - Exempel (2) på produktionsrutor, ur VSM-verktyget 

 



38 

 

Efter att flertalet tekniker testats, tydde det på att ingen Excel-funktion kunde manipulera 

programmet att göra antagande enligt önskvärd princip. De val som fanns, såvitt 

rapportförfattaren kunde säga, var följande: 

 

 att fundamentalt göra om kalkyleringsdelen 

 att i förväg föra in unika formler i flertalet celler 

 att låta användaren fylla i data manuellt 

 att programmera Excel med Visual Basic (kodspråket som ligger till grund för Excel) 

 att leta efter något helt annat tillvägagångssätt 

 

Notera att denna datainhämtningsproblematik medförde att process- och lagerrutorna i 

översiktsbladet inte kunde kopieras runt – de nya rutorna hämtade fel slags data och behövde 

manuellt justeras. Hundratals process- och lagerrutor önskades tas fram. 

 

En undersökning kring valen i punktlistan ovan utfördes. Att fundamentalt göra om 

kalkyleringsdelen skulle varit högst mödosamt och resulterat i ett mindre pedagogiskt upplägg. 

Att i förväg föra in formler, var egentligen den manuella justeringen som försökte undvikas (se  

föregående paragraf). Att låta användaren fylla i data manuellt ansågs orimligt mödosamt och 

komplicerat för användaren. Att programmera Excel hade varit lärorikt och allmänt hjälpsamt, 

men detta skulle tagit för lång tid. Att leta efter något helt annat tillvägagångssätt var den enda 

rimliga vägen att gå, vilket resulterade i diverse Excel-laborering. 

 

Som resultat av laboreringsprocessen valdes det istället att justera datans position utifrån 

Excels antaganden – inte att justera hur antaganden görs, vilket försöktes uppnås inledningsvis. 

Detta uppnås genom att rader och kolumner döljs utifrån en viss periodicitet. Denna lösning är 

vad som förlänger processen att utöka formaterade områden i kalkyleringsbladet. 

Lösningen är därmed i sig också en problematik. Ingen undersökning kring denna indirekta 

problematik skedde under verktygsutvecklingen, men efter att ha utvecklat verktyget och 

studerat Excel-möjligheter inses följande: 

 

 Det är möjligt, tack vare att en längre Excel-kod i senare stadie utvecklades, att 

fullständigt och på ett praktiskt sätt utesluta interaktion med simuleringsbladen. 

 

Koden, som beskrivs nedan i exemplarisk form, används i samband med IPK-beräkningar. 

Dessa sker i översiktsbladens lagerrutor. Notera att detta exempel innehåller hänvisningar till 

Excel-celler. För mer allmän information, se teori kring IPK beskrivet i den teoretiska 

referensramen eller, om tillgång finns, dubbelklicka på formeln i verktyget. 

 

=IF(AL66="";"";IF(0,5>((AL66-'1. Production line Calculator'!$B$6)*('1. Production line 

Calculator'!$B$3/AL66))/'1. Production line Calculator'!$B$6;0;(ROUND(((AL66-'1. 

Production line Calculator'!$B$6)*('1. Production line Calculator'!$B$3/AL66))/'1. 

Production line Calculator'!$B$6;0)))) 

 

Notera att allt som beskrivits i denna rubrik först skedde i samband med utveckling av 

simuleringsbladen. Denna rubrik valdes likväl att kopplas till översiktsbladen, detta för att 

förklaringen inte behövde bli lika komplicerad. Kortfattat kan det sägas att översiktsbladen 

råkade ut för samma problematik, men att lösningen först implementerades i samband med 

simuleringsbladen. 
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Problematik med parallell produktion 3 

Den tredje problematiken kring parallell produktion sker i samband med ett scenario där 

parallella produktionsflöden startar innan det huvudsakliga, seriella, produktionsflödet. 

 

I samband med diskussion med den interna handledaren rörande översiktsbladen, insågs det att 

första arbetsstationen i ett parallellt flöde kan tänkas (i sällsynta fall, rent teoretiskt) starta 

innan första arbetsstationen i det seriella flödet. 

 

En undersökning påbörjades, vars resultat summeras väl i informationen nedan. Notera att 

denna information baseras på verktygets manual. Den förekommer även, i liknande form, i en 

faktaruta som hittas i verktygets båda översiktsblad. 

I det sällsynta fallet att parallell produktion startar innan det huvudsakliga flödet 

I fallet att användaren bestämmer sig för att positionera parallell produktion någonstans tidigt i 

det huvudsakliga produktionsflödet, uppstår möjligheten att verktyget sätter flödets starttid till 

en negativ sådan. Detta betyder med andra ord att den parallella produktionen startar innan den 

huvudsakliga produktionen för att möta den deadline som positionerats ut. 

 

Olyckligtvis utvecklades inte verktyget med detta scenario i åtanke, men det är möjligt att lösa 

genom att följa instruktioner i verktygets manual. 

Problematik med stapeldiagram 

I scenariot som beskrivits kan inte stapeln över den huvudsakliga produktionen (grå) betraktas 

som den totala genomloppstiden. Utöver detta är stapeln som representerar det parallella 

produktionsflödet i fråga kortare än i verkligheten. Detta grundar sig i att stapelns negativa del, 

på grund av Excel-begränsningar, måste existera dold bakom axeln som staplarna utgår ifrån. 

 

4.4. Stödfunktioner 

 

Avsnittet redovisar fyra stödfunktioner som önskats av företaget – manual, exemplariska 

värdeflödeskartor, sammanställning av data och färgindikation. Stödfunktioner avser i detta fall 

sådant som syftar till att i allmänhet underlätta användning av verktyget, d.v.s. praktiska 

aspekter som inte är en fundamental del av verktygets mekanik. 

 
4.4.1. Manual 

 

Företaget önskar en verktygsmanual på engelska som stöd vid användningsprocessen. Ett 

utdrag av denna hittas under Bilaga 2 – VSM tool user guide (excerpt of step-by-step process). 

 

Inga särskilda restriktioner fanns rörande detta arbete. Rapportförfattaren utvecklade därför 

denna tills det att den upplevdes heltäckande. 

 
4.4.2. Exemplariska värdeflödeskartor 

 

Företaget önskar två exemplariska värdeflödeskartor, d.v.s. två mallar i anda med företagets 

nuvarande situation. Resultatet av detta arbete finns att ta del av i Bilaga 3 - Exemplary VSM 

template for production line och Bilaga 4 – Exemplary VSM template for SEROP. 
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4.4.3. Sammanställning av data 

 

Efter att ha påbörjat utveckling med verktygets andra del – samspelet mellan produktionslinor, 

insågs det att data från andra dokument behöver länkas samman med verktyget. 

 

En diskussion med den interna handledaren resulterade i följande insikt: 

 

 Att ha ett verktygsdokument, d.v.s. att endast ett Excel-dokument utgör verktyget, med 

alla produktionslinor blir rörigt. Detta eftersom antalet Excel-blad (eller flikar) blir så 

pass stort att det blir svårt att navigera. Detta bidrar också till att datorn måste ladda mer 

information varje gång dokumentet öppnas. 

 

Denna insikt ledde till att följande förslag togs fram: 

 

 Genom att ha ett dokument för varje produktionslina, undviks problematiken. 

 

 Ovannämnt förslag kräver att ett samlingsdokument existerar med data över alla 

produktionslinor. Detta kräver i sin tur att en serverplats skapas (mapp i nätverket). 

 

 I sådant fall kan verktyget delas upp av företaget – ett Excel-dokument för 

produktionslinor och ett för SEROP (hela produktionen). 

 
4.4.4. Färgindikation 

 

Företaget önskar ha en funktion som belyser bekymmersamma produktionseffekter. I vidare 

undersökning framgick det att företaget också var intresserat av att kunna justera denna 

funktion. Detta resulterade i att färgindikationer baserade på villkor, eller regler, togs fram. 

Villkoren som reglerna baseras på kan justeras manuellt i Excel. Processen att utföra detta 

beskrivs i verktygets manual. De olika typer av färgindikationer som lagts in kan ses i bilaga 2 

– VSM tool user guide (excerpt of step-by-step process). 

 

4.5. Interna faktorer 

 

Interna faktorer syftar till egenskaper hos en specifik produktionslina, exempelvis tillgänglig 

tid, antal skift, processtider, störningar samt antal operatörer. Dessa används, tillsammans med 

s.k. externa faktorer, för att generera beräknade faktorer. De är med andra ord en del av 

verktygets input-data. 

 

I detta avsnitt presenteras empirin som tagits fram i samband sådana faktorer. Notera att en del 

av verktygets interna faktorer är av trivial karaktär och har därför inte undersökts. 

 
4.5.1. Processtider 

 

Efter diskussion med den interna handledaren och en produktionstekniker, har det framgått att 

processtiderna företaget har till handa hämtas ur affärsmodellen SAP (Systems Applications 

Products). Dessa tider finns även tillgängliga i Avix (vilket hämtat dessa ur SAP). Tiderna 

består av flertalet delar (benämns i vissa sammanhang som subset times) och grundar sig i 

filminspelningar, vilka granskats samtidigt av ett team. 
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Varför just processtiderna i SAP består av de delar som presenteras nedan har inte undersökts. 

Summeringen av beståndsdelarna hittas också i verktygets manual (se Bilaga 2 – VSM tool 

user guide (excerpt of step-by-step process)).  

Introduktion 

Processtiderna i SAP avser tiden det tar att skapa en specifik produkt inom en arbetsstation. 

Dessa tider inte är helt värdeadderande, utan består istället av s.k order preparation time, labor 

time och machine time. Förklaring av beståndsdelarna ges nedan. 

 
Order preparation time 

Tiden det tar för en operatör att förbereda arbete, t.ex. att välja arbete I SAP-systemet, att 

transportera nödvändigheter till arbetsstationen eller att göra något redo att arbeta med. 

 
Labor time 
Tiden det tar för en operatör att ställa om maskinen och processera produkten. Processera syftar 

i detta fall till det värdeadderande momentet som utförs av operatören. 

 
Machine time 

Tiden det tar för något som inte är en operatör att utföra en process, t.ex. när en robot 

processerar en produkt. 

 
4.5.2. Värdehöjande processtider 

 

Ända fram till testomgången av verktyget arbetades det utifrån faktumet att inga av de 

processtider som fanns att tillgå inom företaget, var fullständigt värdeadderande. Detta 

eftersom beskrivningen av processtiderna (se föregående rubrik) inkluderade icke värdehöjande 

moment, t.ex. att ställa om en maskin. 

 

I samband med testomgången tillkom däremot motstridande fakta. Den interna handledaren 

visade att de värdehöjande delarna av processtiderna numera fanns att ta del av i Avix-

databasen. Detta visade sig inte innebära någon problematik eftersom en lösning för en framtid 

där företaget hade värdehöjande tider tillhanda, redan i förväg skapats. Se förklaring nedan. 

 

Som resultat av att ha läst teori, eller litteratur, om VSM fanns kunskap kring produktionstiders 

karaktär och hur de används vid beräkning. En sådan kunskap var att den värdehöjande tiden i 

värdeflödeskartors tidslinje, består av cykeltider. Med andra ord avser cykeltider per VSM-

definition värdehöjande tider (detta kan tänkas motsägelsefullt, se analyskapitlet). 

 

För att företaget skulle kunna nyttja VSM-principen, behövde processtiderna avse 

värdeadderande tid. Därför fördes, i förväg, en värdehöjande aspekt in i verktyget. Detta för 

skapa ett incitament hos företaget – att motivera det till att skilja på värdehöjande moment, 

samt att göra verktyget mer i enlighet med VSM-teorin. 

 

Notera att VSM-teori använder cykeltider för att generera ledtider i värdeflödeskartors 

tidslinjer. På ABB Robotics finns istället s.k. ”Process times” att tillgå. Vad detta kan tänkas 

innebära beskrivs i rapportens analyskapitel. Notera också att det VSM-verktyget kallar 

cykeltid, är en genomsnittlig processtid. 

 

Ledtiden i tidslinjen hos värdeflödeskartor innebär konkret sätt genomloppstiden. 
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4.5.3. Ställtider 

 

Efter att ha läst om VSM-teori, insågs det att ställtider kan vara av intresse. En mindre 

undersökning gjordes (enbart korta diskussioner med anställda), vilket resulterade i 

informationen som följer. 

 

Ställtider observeras och dokumenteras inom företaget, men det är ovanligt att sådant arbete 

förekommer. Ett exempel där det förekom var i samband med en maskinpress av något slag. 

Såvitt rapportförfattaren kan säga, grundade sig detta mindre vanliga arbete (om pressen) i ett 

scenario där ställtider var ett uppenbart problem och där processen i fråga var åtråvärd att 

optimera. 

 

Notera att ställtider indirekt inkluderas i processtiderna som hittas i SAP-databasen. Såvitt 

rapportförfattaren kan säga, går dessa tider inte att bryta ut, vilket innebär att ställtider inte 

egentligen finns tillhanda. 

 

Ställtider kom att föras in som ett alternativ i VSM-verktyget. 

 

4.6. Externa faktorer 

 

Externa faktorer syftar till sådant anknutet med olika slags produktion scenarion, vilket 

specifikt innebär produkttyper och produktantal. Externt avser i detta fall att faktorn i fråga 

bestäms av något utanför företaget – kunder. Externa faktorer används, tillsammans med s.k. 

interna faktorer, för att generera beräknade faktorer. De är med andra ord en del verktygets 

input-data. 

 

I detta avsnitt presenteras empirin som tagits fram i samband sådana faktorer. 

 
4.6.1. Prognoser 

 

Företaget önskar använda prognoser som underlag för VSM-verktyget. Verktyget inkluderar 

två aspekter kring detta – hantering av produkttyper och produktantal. 

 

En snabb genomsökning av information skedde för att möjligen utöka verktygets förmåga 

kopplat till externa faktorer. Läsningen kretsade kring bl.a. produktfamiljer, produktmix, 

optimal fördelning, supermarket och pacemaker-processen. Detta resulterade i två insikter: 

 

a) Det finns saker som är värda att vidare betrakta och som möjligen kan komma att 

faktoriseras in i verktyget på ett relevant sätt. 

 

b) Ett sådant arbete går utanför kravspecifikationen och bör utföras om tid finns över. 

 

Detta arbete utfördes aldrig, endast produkttyper och produktantal innefattas av verktyget. 

 

4.7. Beräknade faktorer 

 

Beräknade faktorer syftar till värden som kalkylerats utifrån interna och/eller externa faktorer. 

Notera att en del av verktygets beräknade faktorer är av trivial karaktär och har därför inte 

undersökts. 
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4.7.1. Cykeltider 

 

Flertalet diskussioner med interna handledaren, studie av företagsdokument (i allmänhet) och 

betänkande kring VSM-teori, resulterade i det som beskrivs nedan. 

 

I vanliga fall är det cykeltider som listas i värdeflödeskartors processrutor, vilka tillsammans 

utgör den värdehöjande delen av tidslinjen (Rother & Shook, 2005). Verktygets cykeltid, eller 

”Cycle time (C/T)” som det benämns i verktyget, är inte av samma karaktär. Se rubrik 3.1.3 för 

allmän definition av cykeltid. 

 

VSM-verktygets cykeltid består av flertalet processtider för olika produkter, d.v.s. en 

genomsnittlig processtid över olika produkttyper. Dessa processtider innefattar i sin tur icke 

värdehöjande moment som t.ex. ställtider (se rubrik 4.5.1 för mer information). Detta snitt har 

sedan faktoriserat in störningar hos individuella produkter. Vidare skiljer sig verktygets 

cykeltid gentemot en vanlig sådan i avseendet att den tar hänsyn till ett OC-värde (Operating 

Capacity). OC beskrivs i verktygets manual och nedan. 

Operating Capacity 

Detta värde representerar hur effektivt operatörer kan utföra arbete i en arbetsstation. Syftet 

med funktionen är att ge användaren möjligheten att ta hänsyn till förminskad eller ökad 

prestation av alla dess slag. Därmed är värdet i sig inte en av verktyget beräknad faktor – den 

tas fram på egen hand och förs in manuellt av användaren. 

 

OC-värdet är av procentuellt slag. Ett värde på 100% representerar en prestation som förväntas 

under en normal dag. Det procentuella värdet står i direkt anknytning med cykeltiden – är OC 

t.ex. 120% blir cykeltiden 20% kortare. 

 
4.7.2. Värdeadderande cykeltider 

 

I samband med idéen som beskrivs under rubriken 4.4.2 – Värdehöjande processtider, skapades 

en värdeadderade cykeltid, eller ”Value adding P/T, average” som den benämns i verktyget. 

Denna består av flertalet processtider för olika produkter, d.v.s. en genomsnittlig processtid. 

Den inkluderar inte några icke värdehöjande deltider och påverkas därmed inte av störningar. 

 
4.7.3. Störningsfaktorer 

 

Efter flertalet diskussioner med handledaren, insågs det att företaget var intresserat i att 

faktorisera in störningar. För att göra detta behövde en undersökning göras, vilket i slutändan 

resulterade i följande: 

 

                       (                      (
                    

            
)   )               

 

Där: 

 

Disturbance frequency är störningsfrekvensen för en specifik produkt. Detta innefattar hur 

många störningar, procentuellt, som genomsnittligen sker i samband med produktion av 

produkten. Denna information baseras på statistik erhållen ur företagets störningsdatabas. 

 

Disturbance duration är tiden en störning i genomsnitt varar för en specifik produkt. Denna 

information baseras på statistik erhållen ur företagets störningsdatabas. 
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Resultatets underlag 

Denna formel grundades på matematiska kunskaper och laborering (laborering i Excel 

tydliggör effekten en formel har direkt, vilket kan uppskattas vara rimligt eller ej). För att ta 

fram formeln användes inledningsvis matematiska koncept som ritats på papper. Formeln är 

inte, i någon omfattning, baserad på andras arbete. 

 
4.7.4. Balans 

 

Balansformeln togs fram på egen hand med visst teoretiskt underlag (för mer information, se 

”Balans” under rubrik 3.1.3). Framtagandet resulterade i följande Excel-formel: 

 

         (
(  

                  
                  

)

 
  )  (

(  
          

                  
)

 
  ) 

 

Där:  

 

Bottleneck (slowest cycle time) är produktionslinas långsammaste cykeltid 

 

Fastest cycle time är produktionslinas snabbaste cykeltid. 

 

Average cycle time är produktionslinas genomsnittliga cykeltid, vilket beräknas enligt följande: 

 

                   
                    

                  
 

 

Där: 

 

MLT är Manufacturing lead time, d.v.s. genomloppstiden. 

 

Inventory time är lagertiden, d.v.s. totala tiden det tar att processera allt mellanlager (WIP). 

 

Number of stations är antalet arbetsstationer i produktionslinan. 
 

Denna formel grundades på matematiska kunskaper och laborering (laborering i Excel 

tydliggör effekten en formel har direkt, vilket kan uppskattas vara rimligt eller ej). För att ta 

fram formeln användes inledningsvis matematiska koncept som ritats på papper. 

 

Den interna handledaren och rapportförfattaren arbetade inledningsvis tillsammans med detta 

framtagande. Igenom detta samarbete erhölls flertalet insikter. I slutändan var det däremot 

rapportförfattaren som utvecklade formeln, något som inte vore möjligt utan den input interna 

handledaren bidragit med under mötet där formeln försökte tas fram. 

 

Bilden nedan är ett resultat av en egen undersökning i samband med framtagandet av formeln. 

Syftet med denna simpla undersökning var att gå till botten kring ”vad som ska divideras med 

vad”. Laborering utifrån logik och s.k. trial and error fungerade generellt sätt bra, men i detta 

fall blev det rörigt, svårt att förstå och tillslut nådde processen ett stillestånd. Genom att utföra 

testet enligt bilden på nästkommande sida, kunde åtminstone en problematik redas ut. 
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Figur 19 - Laboreringstest 

 
 

4.7.5. Lagerkvantiteter mellan processer (WIP-stationer) 

 

På företaget tillåts det att lagerkvantiteter (WIP) byggs upp mellan arbetsstationer eller 

produktionslinor (flytande princip, se teoretisk referensram). Denna aspekt önskas tas hänsyn 

till i verktyget. WIP-arbetets resultat kan delas in i två områden: antal kunder i kö och IPK. 

Antal kunder i kö 

En del av WIP-arbetet inkluderade laborering med logistikformeln nedan. 

 

                                 
    

      
 

Resultat av laborering 

Resultatet nedan är av principiell karaktär och syftar till att efterlikna laboreringen som skedde 

i VSM-verktyget. Siffrorna som representerar variablerna är därmed inte exakt de samma som 

under laborationen. Detta har ingen betydelse, eftersom det rör sig om att belysa en princip (för 

mer information, se analyskapitlet). 

 

                                 
   

 

      
  

    
 

       
  

   

  
 

 

                                 
   

 

      
  

   
 

        
  

  

  
 

Simulering 

För att simulera hur lagerkvantiteter förändras mellan arbetsstationer togs simuleringsblad 

fram. Se bilden på nästkommande sida. 
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Figur 20 - Simuleringsblad, ur VSM-verktyget 

 
 

Nedan följer den teori som legat till grund för simuleringsfunktionen. 

 

 Följande information finns, i samband med att simuleringsarbetet påbörjas, att ta del av 

i VSM-verktyget: 

 

a) cykeltider hos flertalet arbetsstationer och b) antalet cykler en arbetsstation utför 

under en hel dag, d.v.s. produkten av tillgänglig tid och antalet skift. 

 

 Information kring transportsträckor- och tider berörs inte av projektet. 

 

 Information kring eventuell batch-produktion berörs inte av projektet. 

IPK 

Företaget värderar information kring hur lagerkvantiteter ska styras högre än information om 

hur lagerkvantiteter beter sig. Därmed ersattes simuleringens ”average # of WIP” med IPK. 

 
4.7.6. Totala produktionstider 

 

Enligt VSM-teori summeras två saker i sammanställningsrutan för produktionstider: ledtid och 

värdehöjande tid (Rother & Shook, 2005). Denna ruta hittas i slutet av tidslinjen som 

förekommer i samband med värdeflödeskartor. 

 

Eftersom företagets processtider innefattande både värdehöjande och icke värdehöjande 

moment, togs en annorlunda summering för produktionstiderna fram. Denna innefattade 

följande: genomloppstid, lagertid och värdehöjande tid. 

 

Den värdehöjande tiden kan endast erhållas ifall information kring hur stor del av 

processtiderna som är värdeadderande finns.  
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5. ANALYS AV VERKTYGET 

 

I detta avsnitt presenteras först analysering av verktygets ingående delar och sedan en analys 

och utvärdering av verktygets allmänna förmåga. Notera att flera av delarna som redovisats i 

föregående kapitel inte valts att analyseras. Detta eftersom all presenterad empiri inte kräver 

någon analys – en del av resultatet har en ytlig och uppenbar innebörd. 

 

5.1. Analys av ingående delar 

 

Här presenteras analysering kopplad till verktygets olika delar. Avsnittet delas upp enligt 

parallell produktion, produktionstider, lagerkvantiteter, störningsfaktorer, balans och slutligen 

exemplariska värdeflödeskartor. 

 
5.1.1. Parallell produktion 

 

Verktygets funktion för parallell produktion kan tänkas vara en av de mest utmärkande 

verktygsdelarna vad gällande problematik. I resultatkapitlet beskrivs tre problematiker. Nedan 

följer analys av dessa. 

Problematik 1 – antalet formaterade områden för parallell produktion är för få 

Som nämnt i resultatkapitlet har verktyget 15 stycken formaterade områden, eller platser, för 

parallella produktionsflöden i kalkyleringsbladet. Vid senare tillfälle insågs det att detta var 

lägre än antalet parallella arbetsstationer i Systemtest där färdigmonterade robotar testas. 

Kortfattat är anledningen till detta att ett missförstånd skett – det antogs att antalet parallella 

arbetsstationer var lägre än det faktiskt var. 

 

I efterhand kan det tänkas orimligt att göra formaterade områden för varje parallellt 

produktionsflöde, speciellt eftersom processen att ta fram områden är någorlunda mödosam. 

Detta grundar sig i problematiken kring hur Excel gjorde antaganden, d.v.s. det som ledde till 

att kolumner och rader behövde döljas (se resultatkapitlet). Det fanns däremot en tanke bakom 

att ha flertalet formaterade områden, vilken förklaras nedan. 

Varför det inte är lämpligt att låta antal operatörer påverka cykeltiden 

Notera att begreppet cykeltid används i denna rubrik. Såvida inte ordet specifikt hänvisas till 

VSM-verktygets typ av cykeltid, innebär begreppet den allmänna definitionen (för mer 

information, se den teoretiska referensramen). 

 

Processtiderna som finns tillhanda i SAP (eller Avix) avser skapandet av en, och endast en, 

produkt. Om det som standard t.ex. är två operatörer i en arbetsstation blir klockningen utifrån 

ett scenario där två operatörer arbetar. 

 

Hur går denna klockning till? 

 

Gissningsvis sker något av följande scenarion: 

 

a) Antalet producerade enheter betraktas efter en specifik arbetscykel ägt rum. Detta 

innebär att en sekvens av arbetssteg utförs, ett visst antal produkter lämnar stationen 

och sedan divideras antalet produkter med tiden det tog. Därmed erhålls en 

genomsnittlig cykeltid för 1 produkt av särskilt slag. 
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b) En produkts väg genom de steg som krävs för att processera den betraktas. Saker som 

batch-tillverkning tas inte hänsyn till – det är tiden produkten tillbringar som är 

relevant. I sådant fall erhålls en processtid för 1 produkt av särskilt slag. 

 

Är mätningen pålitlig? 

 

Med fördel betraktas flertalet cykler för att få ett mer pålitligt genomsnitt (under en laboration i 

skolsammanhang användes t.ex. 8 mätningar för att få ett pålitligt resultat). I första fallet där 

stationens output dividerades med tiden för en cykel, bör t.ex. 8 cykler betraktas. I detta fall 

mäts tiden för alla 8 cykler och antalet produkter som lämnat stationen under den tiden. Sedan 

tas en genomsnittlig processtid fram. I det andra fallet som beskrevs följer man istället 8 

identiska produkters färd igenom stationen och tar därigenom fram genomsnittstiden. 

 

Står antalet operatörer i direkt korrelation med stationens output? 

 

Anta att två operatörer under en arbetscykel genererar 10 produkter. Betyder detta 

nödvändigtvis att en operatör som står själv genererar 5 produkter eller att tre sådana genererar 

15 produkter? Svaret på detta kan tänkas vara nej eftersom omställningar, batch-storlekar och 

arbetsprocessen i sig kan påverka sådant. 

 

En undersökning kring hur tider mäts hade med fördel genomförts i projektet, men p.g.a. av 

projektets ramverk behövde resurser placeras på annat. 

 

Vad betyder detta för verktyget? 

 

1. Klockningen avser antagligen (spekulativt, ingen undersökning har gjorts) en 

genomsnittlig cykeltid eller en processtid. 

 

2. Mätningen baseras med fördel på flertalet observationer av samma sak. 

 

3. Antalet operatörer behöver inte stå i direkt korrelation till stationens output. 

 

Sammanfattningsvis finns en cykeltid (genomsnittlig) eller en processtid (tiden en produkt 

processeras utan avseende till t.ex. batch-produktion). Tiden, oavsett karaktär, avser skapandet 

av 1 produkt. Tiden i sig, oavsett karaktär, är baserad på ett standardscenario, vilket kan betyda 

olika antal av operatörer. Tiden står antagligen inte i direkt korrelation till antalet operatörer, 

d.v.s. tas en operatör bort dubbleras nödvändigtvis inte processtiden (om den skulle mätas). 

 

Detta innebär att processtiden som förs in i början i verktyget (kalkylatorn) redan är förminskad 

då mätningen baserades på ett standardscenario med två operatörer (enligt det spekulativa 

scenariot som beskrevs i början). 

 

Nedan syftar cykeltid på verktygets typ av cykeltid. 

 

Har verktyget utvecklats så att 1 operatör medför: cykeltid * 100%, blir det fel. Detta eftersom 

en arbetsstation med två operatörer som standard då måste sättas till "1 operator" för att det inte 

ska bli 200%, eller en halverad cykeltid, rent matematiskt. Väljs denna lösning – att det förs in 

”1 operator” och att det motsvarar 100%, representeras istället antalet människor felaktigt. 
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Återkoppling till lösningen med förinlagda områden för parallell produktion 

Av dessa anledningar valdes det att använda flertalet formaterade områden för parallell 

produktion, mer specifikt att kopiera ner det redan befintliga området för seriell produktion (se 

”Main production flow” i verktygets kalkyleringsblad). Varför denna lösning hanterar 

problematiken kring tid och antal människor exemplifieras kortfattat nedan. 

 

Anta ett en station vanligen har en operatör, men att det tillförs folk ibland när 

bekymmersamma situationer uppstår. I sådant fall är detta nya antal inte standard och den 

klockade processtiden som finns utgår ifrån att en operatör står och arbetar. När ännu en person 

sätts in kan man öka antalet operatörer i verktyget till 2 och "Operating Capacity" till 200%, 

eller t.ex. 180% om personen i fråga inte jobbar fulltid eller av någon anledning inte bidrar till 

dubbla resultatet. 

 

Detta kräver å andra sidan att varje station kan föras in i ett formaterat område. 

Den optimala vägen att gå 

Nedanstående information togs fram efter att verktygsutvecklingen var slut gentemot 

ovanstående information som agerande underlag för val under arbetets gång. 

 

En uppenbar problematik med den kvantitativa lösningen som innebär flertalet parallella 

förinlagda områden, är att det är mödosamt att göra förändringar och även utöka antalet 

områden vid behov. Fördelen är att den ger en korrekt bild av tider och antal människor. 

 

Den optimala lösningen vore att ha en kvalitativ funktion, d.v.s. få formaterade områden, som 

kan representera tider och antal människor korrekt. En lösning på detta är att skapa en funktion 

som signalerar följande ”Den här stationsrutan representerar 20 stycken identiska stationer”. 

 

Om mer tid funnits inom projektet hade en sådan funktion lagts in. Det skulle konkret sätt 

kunna vara följande rubrik ”# of identical parallel workstations”. I denna fylls antalet identiska 

arbetsstationer in, t.ex. 20 stycken. Detta i sin tur dividerar cykeltiden med 20. Antalet 

operatörer som ingår är fritt från matematisk interaktion och kan sättas till det faktiska antalet 

människor som arbetar i stationerna. I detta fall måste användaren vara noggrann med att 

processtiden som hämtas ur SAP inte skiljer sig mot andra processtider (t.ex. att de som mätt 

tiderna tänkt att det vore smidigast att lägga in den genomsnittliga processtiden eftersom det är 

parallellt upplägg). Denna tid bör alltså stå ut i avseendet att den är mycket långvarig, vilket är 

anledningen till att flertalet parallella stationer behöver existera från första början. 

 

Vidare är inte en värdeflödeskarta lämpad att visa t.ex. 20st. parallella rutor (stationer), utan 

endast parallella flöden (Rother & Shook, 2005). Därför är det bäst att ha en kortfattad 

indikation som visar ifall det rör sig om flertalet identiska parallella arbetsstationer. 

Problematik 2 – Excel gör felaktiga antaganden 

Lösningen för att Excel gör felaktiga antaganden när det hämtar data, består i att dölja rader 

och kolumner utifrån en viss periodicitet (baseras på kalkylatorns struktur). Detta är vad som 

förlänger processen att utöka formaterade områden i kalkyleringsbladet. 

 

Senare i projektet insågs följande: 

 

 Det är möjligt, tack vare att en längre Excel-kod i senare stadie utvecklades, att 

fullständigt och på ett praktiskt sätt utesluta interaktion med simuleringsbladen. 
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Om mer tid funnits inom projektet hade simuleringsbladen helt kunna uteslutas, eller isoleras 

från resterande verktygsblad. På så vis skulle enbart översiktsbladen beröras av problematiken 

med att dölja rader och kolumner. Detta i sig uppskattas mer än halvera tiden för redigering av 

olika slag. Utöver detta skulle verktyget bli avsevärt simplare i avseendet att det inte hämtas 

information ur så många olika blad. På så vis skulle översiktsbladet enbart kunna hämta data 

ifrån kalkyleringsbladet, vilket allmänt simplifierar granskning och redigering av verktyget. 

Problematik 3 – Ett scenario där parallell produktion startar innan det huvudsakliga, seriella, flödet 

Eftersom detta scenario är sällsynt förekommer inget större intresse att analysera. Vidare finns 

det en lösning på problematiken beskriven, även om den kan tänkas aningen mödosam. 

 

Om en lösning för detta skulle bli relevant och tid fanns att tillgå, skulle en smartare 

utpositionerings funktion av parallella flöden kunna skapas. I sådant fall blir 

grundproblematiken att få Excel att registrera tidslinjen och var olika arbetsstationer utplacerats 

på den. Antagligen vore det i.s.f. inte bara möjligt att kringgå scenariot beskrivet enligt 

rubriken, utan också hela processen med ”Parallel production interaction” (se Bilaga 2 – VSM 

tool user guide (excerpt of step-by-step process)). 

 
5.1.2. Produktionstider 

Processtider 

I föregående avsnitt gavs en analys över processtider och dess påverkan. Utifrån denna 

information kan följande insikt erhållas: 

 

Var delaktig i mätningen av processtider 

 

Det kan tänkas överdrivet att en tids innebörd behöver begrundas i större omfattning, men det 

är alltid viktigt att sträva efter förståelse och att nyttja en resurs på ett sätt som maximerar 

gynnsamheten. Den andra sidan av ekvationen är att det är kostsamt med beslut som baseras på 

felaktig data (och processtiderna är en del av grunddatan som hela verktyget bygger på). Som 

Locher (2008) beskriver syftar Lean till att maximera just gynnsamheten genom att bl.a. 

minimera slöserier. Författaren tar också upp att fel som görs tidigt blir avsevärt dyrare desto 

längre de tillåts flöda mot kunden (Locher, 2008). 

 

För att koppla detta till verktyget så vore det ett slöseri att inte använda verktygets fulla 

förmåga. Genom att nyttja det till fullo maximeras gynnsamheten. Den andra sidan av 

ekvationen är att det är kostsamt med fel som sker tidigt men upptäcks sent. Desto senare steg, 

desto mer kostsamt att åtgärda problemet. Grunddatan i verktyget, t.ex. processtiderna, bör 

därför noggrant begrundas. 

 

Genom att gå till gemba och se vad som händer, ha en hand i filmandet eller klockningen och 

sedan vara med vid analys, är en metod för att undvika denna problematik (Locher, 2008). 

 

Vidare är det av vikt att mäta tider flertalet gånger så att en pålitlig genomsnittstid kan erhållas. 

Eftersom verktyget behandlar samspelet mellan produktionslinor, är det också viktigt att 

produktionsteknikerna (vilka mäter tiderna för produktionslinan de ansvarar för) använder 

samma metod för att få ut processtider. 

Värdeadderande processtider 

Det kan tänkas särskilt viktigt att skilja på processtider och värdeadderande processtider. Med 

tanke på att verktyget tydligt skiljer på dessa (det finns en rubrik för varje), bör därmed en slags 
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felsäkring vara indirekt inbyggt. Detta kan tänkas liknas vid poka-yoke principen som kortfattat 

innebär att fel undviks genom att misstag blir omöjliga eller otvivelaktigt uppenbara. 

 

I vilken omfattning uppdelningen av värdeadderande tid och icke sådan skett, finns ingen 

information kring (som nämnt i resultatkapitlet var det inte förrän mot slutet som 

värdeadderande processtider blev tillgängliga). Med andra ord är det oklart om alla processtider 

i företagets Avix-databas har delats upp i värdeadderande och icke sådan tid. 

 

Att endast föra in värdeadderande processtider för vissa arbetsstationer kan leda till en 

missvisande bild i senare steg. Detta berörs mer ingående av rubriken nedan. 

Totala produktionstider 

Vanligen i värdeflödeskartor förekommer ”ledtid”, representerande den totala cykel- och 

lagertiden, samt ”värdeadderande ledtid”, representerande den totala cykeltiden (Rother & 

Shook, 2005). VSM-verktyget tar detta ett steg längre genom att visa genomloppstid 

(manufacturing lead time), värdeadderande tid (value adding time) och lagertid, eller 

inventarietid (inventory time). 

 

I verktyget finns möjligheten att ta del av mer information, vilket är en fördel eftersom denna 

information kan främja kunskap och därmed underlätta förbättringsarbete. Generellt sätt kan en 

mer komplett bild erhållas via ett tydligt och smidigt sätt. Denna information kan även enkelt 

tydas i kalkylatorn, men det är likväl en fördel att ha i översikten och värdeflödeskartan 

oavsett. Konkret sätt bidrar denna information till att problematik kan inses på en mer 

övergripande nivå. Detta igenom att belysa kontrasten mellan lagertider och andra icke 

värderande moment i samband med cykeltiderna. Vidare kan dessa i sin tur jämföras med den 

totala värdehöjande tiden. 

 

Betrakta följande scenario. 

 

En arbetsstation påvisar större lagerkvantiteter och därmed lagertider än närliggande stationer. 

Ett utvecklingsarbete sker och obalansen fixas till. 

 

Vad som inte insågs var att produktionslinan stationen tillhörde redan var den snabbaste linan i 

hela fabriken. Därmed hade resultatet inte så stor påverkan som ett annat typ av 

förbättringsarbete hade kunnat haft (i den långsammaste produktionslinan t.ex.). 

 

Genom att se totaltider av olika slag hade detta kunnat undvikas. I och med att VSM-verktygets 

totaltider innefattar genomloppstid, lagertid och värdehöjande tid finns fler aspekter att gå på. 

Detta bidrar till en mer precis bild av vad som kan tänkas bromsa fabrikens kapacitet. Med 

detta underlag väljs rätt åtgärder eftersom arbetet grundar sig i helheten och sedan dedikerar 

resurser på en mer lokal nivå där det medför mest resultat i allmänhet. 

Cykeltider 

Det finns två typer av cykeltider – verktygets cykeltider och det som vanligen definieras som 

cykeltider. 

 

Vad innebär denna skillnad för verktyget? 

 

Svaret på frågan är att det beror på hur företaget mätt processtiderna, vilka ligger till grund för 

det verktyget benämner cykeltid. I fallet att processtiderna är enligt definitionen, innebär det att 

batch-produktion (eller annat med liknande effekt) inte tas hänsyn till. I fallet att processtiderna 
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tar hänsyn till batch-produktion (eller annat med liknande effekt), är det istället ordet cykeltid 

som per definition bör användas. För mer information, se 3.1.3. – ”Operationstid (processtid) 

kontra cykeltid” samt rubriken ”Varför det inte är lämpligt att låta antal operatörer påverka 

cykeltiden”. 

 

I fallet att det per definition är cykeltid som mäts av företaget, är det i enlighet med VSM-teori. 

Detta gäller under förutsättningen att värdeadderande tid kan skiljas från cykeltiden. 

 

Eller? 

 

I detta fall ifrågasätts VSM-teori, specifikt Rother och Shooks bok ”Lära sig se” där cykeltiden 

definieras enligt följande (Rother & Shook, 2005): 

 

”Hur lång tid det tar för en artikel eller produkt att bli färdigbehandlad i en process. Tiden 

mäts upp genom observation. Där är även den tid som det tar för en operatör att genomföra 

alla sina arbetsmoment innan de repeteras för nästa produkt.” (Rother & Shook, 2005, p.17). 

 

Som kan ses i figur 1 under rubrik 1.4.3 används cykeltiden C/T av författarna i tidslinjen hos 

en värdeflödeskarta. Denna tidslinje sammanfattar sedan värdeadderande tider, vilket är en 

sammanställning av cykeltiderna (Rother & Shook, 2005). 

 

Om denna tid per definition inte består av enbart värdehöjande moment, hur kan då summan 

av dessa påstås vara den totala värdehöjande tiden? 

 

Oavsett vad problematiken ovan grundar sig i och betyder förblir likväl poängen att företaget 

bör sträva efter att skilja på värdehöjande tid. Vidare har det framgått att processtiderna i 

verktyget kan syfta på olika saker beroende på mätningsmetodens karaktär. 

 

Såvitt rapportförfattaren kan säga måste företaget självt reflektera kring mätningsprocessen och 

därifrån definiera vilken typ av mätning som bör användas. Det vore högst spekulativt att 

försöka analysera vad de olika tidsmätningsmetoderna skulle innebära för företaget utan att ha 

en mycket klar bild av produktionens karaktär. 

 

Den andra skillnaden mellan verktygets cykeltid och vanlig sådan, är att den består av en 

sammanställning av flera processtider, d.v.s. är en form av genomsnittlig tid. Denna tar hänsyn 

till individuell data för de olika produkterna, t.ex. volymer och störningar, vilket är varför den 

representerar en god bild av verkligheten. Detta är en lämplig lösning eftersom den är i anda 

med verktygets syfte, vilket är att ge en övergripande bild (genomsnittlig), inte exakt simulera. 

Lagertider 

En vanlig värdeflödeskarta fungerar annorlunda än verktyget vad gällande lagertider. I denna 

delas kundbehovet över en viss tidsperiod med antal väntande artiklar i mellanlagret (WIP). 

Detta genererar en del av ledtiden (Rother & Shook, 2005). 

 

I verktyget används istället olika cykeltider för att beräkna lagertiderna. Detta innebär konkret 

sätt att mellanlagret mellan t.ex. station 3 och 4 kalkyleras m.h.a. cykeltiden hos station 4. 

Detta sker genom att multiplicera antalet WIP med cykeltiden. 

 

Skillnaden mellan en vanlig värdeflödeskarta och verktygets sådan kan därför sammanfattas 

enligt följande: en vanlig karta visar en lagertid baserat på kundbehovet (indirekt takttiden) och 

verktygets karta visar en lagertid baserat på nästkommande stations cykeltid. 
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Takttiden är den tid som bör strävas efter. Kan företaget inte följa takten, kommer kunden att 

bli missnöjd eftersom den inte får sin order i tid. Därför kan det tänkas viktigt att med avsikt 

sträva efter en cykeltid som är något lägre än takttiden. Detta för att motverka saker som 

störningar och försenade leveranser. Förseningar kan å andra sidan motverkas av 

säkerhetslager, vilket i sin tur är kostsamt eftersom det binder kapital. Notera att överlager är 

en av slöserierna inom Lean (Liker, 2009). 

 

Vilken säkerhetsmarginal bör väljas? 

 

Denna fråga kan vara svår att besvara. Gissningsvis har företag en känsla kring detta baserad på 

erfarenhet. Fördelen med att verktyget faktoriserar in störningar, är att det kan hjälpa att stänga 

gapet av ovisshet kring säkerhetsmarginalen. Genom att komma närmare verkligheten, vilket 

sker m.h.a. mätningar och beräkning, kan företaget alltså bättre anpassa sig efter takttiden. 

Detta i sig innebär att produktionen kan ske långsammare (marginalen är lägre), vilket står i 

kontrast till de olika slöserierna in Lean. Detta innebär m.a.o. att företaget kan undvika flertalet 

problematiker. 

 
5.1.3. Lagerkvantiteter 

IPK 

I föregående rubrik diskuterades ena halvan av lagertidernas ekvation – cykeltiden. I denna 

rubrik fokuseras det på andra halvan – antalet WIP i mellanlagret. 

 

Antalet väntande artiklar i mellanlagret baseras vanligen på observationer (Rother & Shook, 

2005). Därför kommer det finnas ett visst antal sådana, inte optimalt eller genomsnittligt antal. 

Detta antal sätts i kontrast till kundens behov, vilket genererar en del av ledtiden. Den totala 

ledtiden sätts också i kontrast till den värdehöjande tiden, vilket indikerar hur effektivt 

företaget presterar (Rother & Shook, 2005). En analys av denna information kan göras av 

företaget som utifrån detta tar fram en framtida värdeflödeskarta vars lagerkvantiteter är lägre. 

Detta blir målet att sträva efter och för att nå detta görs bl.a. en handlingsplan (för mer 

information, se den teoretiska referensramen). 

 

Istället för att observera antalet WIP i mellanlager, genererar verktyget ett optimalt antal (om 

det verkligen är optimalt eller inte har ej undersökts akademiskt) vilket benämns som IPK. 

 

    
                              

    
  

                  

    
  

 

Där: 
 

AT = Actual time = nästkommande stations (eller liknande) cykeltid 

 

TAKT = takttiden 

 

H = Effective work time per shift (raster, möten, toalettbesök o.s.v. exkluderas) 
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IPK-funktionen talar för sig själv – den är snabb, bygger på matematik och praktisk. Den kan 

också användas för inlärningssyften eftersom det går att laborera med verktyget för att försöka 

ta fram goda produktionseffekter, vilka är kvantifierade (konkret data finns tillgänglig). 

 

Även om IPK-värdet är en lämplig indikation av optimalt antal WIP i mellanlager, måste likväl 

gemba-observationer göras. Med andra ord: eftersom verktyget erbjuder en övergripande 

teoretisk bild, är det viktigt att praktiska aspekter faktoriseras in på något sätt. Ett lämpligt sätt 

att erhålla sådan kunskap är s.k. gemba-observationer (Locher, 2008). 

 

I fallet att användaren önskar se nuvarande antal WIP i mellanlager hos produktionen, kan 

istället simuleringsbladen användas. 

Simulering 

Verktygets simuleringsfunktion påvisar hur lagerkvantiteter beter sig mellan arbetsstationer. 

Detta fungerar kortfattat genom att dela in en tidsperiod i cykler. En cykel avser cykeltiden för 

stationen i fråga och tidsperioden är produkten av tillgänglig tid och antal skift. I simuleringen 

ses det hur mycket WIP som existerar i mellanlagret i respektive cykel. Utöver detta ges ett 

IPK-värde samt det genomsnittliga antalet WIP mellan stationerna under tidsperioden i fråga. 

Eftersom simuleringsfunktionen ersattes av IPK-funktionen, har denna inte noggrant 

redovisats. Därför ges inte heller någon ingående analys. Däremot var utvecklingsarbetet 

kopplat till funktionen av intressant karaktär, detta ur ett teoretiskt perspektiv. 

 

Som nämnt i resultatkapitlet erhölls följande resultat i princip (siffrorna är fiktiva, men 

illustrerar principen som insågs under verktygsutvecklingen): 

 

                                 
   

 

      
  

    
 

       
  

   

  
 

 

                                 
   

 

      
  

   
 

        
  

  

  
 

 

Där: 

 

λ = genomsnittligt antal kunder som anländer under en specifik period 

 

μ = genomsnittligt antal kunder som betjänats under en specifik period 

 

Idéen med formeln var att betrakta produkter som kunder. Detta innebär att tillförseln (λ)  

representerar takten produkter anländer i, d.v.s. föregående arbetsstations cykeltid. Antalet i 

kön representerar mellanlagret, d.v.s. antalet WIP mellan två stationer. Avhämtningen (μ) 

representerar takten produkter lämnar, d.v.s. nästkommande stations cykeltid. 

 

I det övre fallet genereras ett negativt antal kunder i kö, ca. -11st. Detta trots att det anländer 

kunder snabbare än vad det betjänas sådana. I det undre fallet när det anländer kunder 

långsammare än sådana hinner betjänas, blir istället antalet kunder i kö positivt, ca. 8st. 

 

Anledningen till att kön blir negativ är att täljaren alltid blir positiv, men att nämnaren blir 

negativ ifall λ > μ. Detta kan enkelt uttydas med hjälp av formlerna ovan. 
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Anledningen till att formeln fungerar på det vis den gör, såvitt rapportförfattaren kan säga, har 

att göra med att den lämpar sig under vissa scenarion, eller förutsättningar. En del antaganden 

måste därför göras i samband med beräkning (Krajewski et al., 2013). En av dessa antaganden 

innefattar att kunderna anländer enligt en Possion-fördelning (diskret sannolikhetsfördelning). 

Med andra ord kan det upplevas att formeln beter sig konstigt såvida dess användningsområde 

och tillhörande lämpliga antaganden inte studerats. 

 

Eftersom arbetsstationer har varierande cykeltider måste scenariot där λ > μ och λ < μ täckas 

in. Av denna anledning är inte formeln i fråga lämplig, vilket ledde till att 

simuleringsfunktionen togs fram (egenutvecklad). 

 

I samband med vidare studering kan det konstateras att formeln i fråga inte var lämplig för 

denna del av verktygsutvecklingen (Krajewski et al., 2013). Det kunde också konstaterats att en 

annan teori hade lämpat sig väl för det exakta scenariot i fråga – att beräkna antalet WIP i 

mellanlagret. Denna teori innefattar Little´s law som presenteras nedan (för mer information, se 

den teoretiska referensramen): 

 

  
 

 
 

 

Vilket kan väljas att skrivas om som: 
 

     λ 

 

Där: 

 

L = Genomsnittligt antal kunder som väntar i kö eller betjänas 

 

W = Genomsnittliga tiden en kund tillbringar i ett system 

 

λ = Genomsnittligt antal kunder som anländer under en specifik period 

 

Notera att Little´s law inte kan bli negativ såvida inte någon faktor är det. Detta sker däremot 

aldrig eftersom ingen av de ovannämnda faktorerna kan vara negativa saker verklighetsmässigt. 

Vidare är formelns resultat (L) mer i enlighet med definitionen av WIP. Detta eftersom WIP 

per definition innefattar alla produkter i arbete, även de som för tillfället är i arbetsstationerna 

(Javadi, 2015). Däremot är detta inte särskilt relevant eftersom varje arbetsstations cykeltid, i 

värdeflödeskartor, redan representerar varje stations bidrag till ledtiden (Rother & Shook, 

2005). I verktyget avser WIP enbart de produkter i arbete som befinner sig mellan två 

arbetsstationer. Detta förklaras i manualen och framgår tydligt av verktygets struktur (WIP-

stationer är t.ex. placerade mellan två arbetsstationer). 

 

Little´s law kan användas för att fram antalet WIP i en produktion, genomsnittliga tiden 

produkter tillbringar i en produktion och genomsnittliga antalet produkter som anländer under 

en viss period. För att ta fram detta krävs att information kring två av dessa tre existerar. 

 

5.1.4. Störningsfaktorer 
 

Störningsinformation kan hittas i företagets störningsdatabas. I dagsläget kan störningsdata 

endast appliceras på arbetsstation- och produktionslinjenivå i verktyget, vilket aldrig 

genomfördes. Detta eftersom antalet störningar och tiden de varat finns tillgängligt, men inte 
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information kopplad till specifika produkter. För att tydliggöra denna problematik kan följande 

sägas: en användare kan välja produktionslina -> arbetsstation -> handled 1-2 och där bl.a. se 

antalet störningar och längden på dessa. Däremot ser inte användaren ifall störningarna avser 

handled 1-2 för t.ex. produkt IR4400 eller produkt IR4600. 

 

Detta resulterar i att endast ett snittvärde för stationer respektive linor kan göras. Snittvärdet 

kan alltså ställas i kontrast till stationens eller linans cykeltid, men ekvationens relevans 

minskar eftersom det inte går att sammankoppla störningsdata med produkttyper. Detta är 

relevant eftersom antalet IR4400 som ska produceras antagligen inte är detsamma som för 

IR4600. Detta är ett problem eftersom VSM-verktyget använder genomsnittliga cykeltider 

baserat på just tillverkningsantalet associerat med respektive produkttyp. 

 

Det kan konstateras att produktdata inte heller existerar någonstans i Excel-datan bakom 

störningsstatistiken, d.v.s. i Excel-dokumentet som störningsdatabasen grundas på. Datan i 

störningsdatabasen erhålls via skanning. När en störning uppstår skannas produkten i fråga, 

vilket sedan skickas in. 

 
Förslag 
Inför att inskanningen tar med vilken produkttyp det rör sig om, t.ex. "IR4400s handled" istället 

för bara "handled". Att genomföra detta bedöms realistiskt eftersom skanning redan sker. 
 

5.1.5. Balans 

Formel 

Finns det någon simpel matematisk formel för att på ett relevant sätt uttrycka balansen inom 

produktionslinan? 

 

         (
(  

                  
                  

)

 
  )  (

(  
          

                  
)

 
  ) 

 

Där:  

 

Bottleneck (slowest cycle time) är produktionslinas långsammaste cykeltid. 

 

Fastest cycle time är produktionslinas snabbaste cykeltid. 

 

Average cycle time är produktionslinas genomsnittliga cykeltid, vilket beräknas enligt följande: 

 

                   
                    

                  
 

 

Där: 

 

MLT är Manufacturing lead time, d.v.s. genomloppstiden. 

 

Inventory time är lagertiden, d.v.s. totala tiden det tar att processera allt mellanlager (WIP). 

 

Number of stations är antalet arbetsstationer i produktionslinan. 
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Svaret på frågeställningen i föregående sida är ja. Denna egenskapade formel kom att bli en 

tillfredsställande lösning för utvärdering av balansen hos produktionslinor. Den är tämligen 

simpel och kräver ingen större kunskap eller tid att nyttja. 

 

Som nämnt i resultatkapitlet utfördes ett simpelt experiment (Excel-laborering) för att gå till 

botten kring ”vad som bör divideras med vad”. Nedan presenteras analysen av experimentets 

resultat, om ock på en övergripande nivå – allt innehåll redovisas inte, bara tillräckligt för att 

principen ska kunna förstås. 

Underlag 

 
Figur 21 - Laboreringstest (2) 

 
 

Den blå linjen representerar division där något tal divideras med 30. Den röda linjen 

representerar att 30 divideras med något tal. Något tal (n) avser i detta fall en gradvis ökning 

från 1 till 60. Anledningen att intervallet var just 1-60 och att värdet 30 valdes, var för att se 

vad som händer med kvoten i de olika fallen (röd och blå) när n var både lägre och högre än det 

valda värdet 30. Intervallet hade alltså kunnat vara t.ex. 1-100 och det valda värdet 50. 

 

Som påvisas av grafen är kvoterna för de olika fallen runt n = 30 tämligen lika. Med andra ord 

är speglandet runt skärningspunkten till synes symmetrisk. Desto mer n skiljer sig ifrån 30, ju 

mer uppenbart blir däremot det faktiska sambandet. Kortfattat kan detta beskrivas enligt: 30/n 

(röd) beter sig inte symmetriskt inom intervallet. När n närmar sig 1 blir kvoten signifikant 

större än när n närmar sig 60. Den andra divisionen n/30 (blå) å andra sidan påvisar ett 

fullständigt symmetriskt beteende. 

 

Notera t.ex. att när n är 24 och 36 (6 enheter ifrån 30) resulterar den blå kurvan i kvoterna 0,8 

och 1,2 – en perfekt symmetri på 0,2 enheter. Den röda kurvan visar däremot 1,25 och 0,83 – 

0,25 enheter och 0,17 enheter från skärningspunkten. 
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Sammankoppling av underlag och formel 

Insikten som presenteras under föregående rubrik är relevant eftersom balansuträkningen måste 

ta lika stor hänsyn till den långsammaste cykeltiden som den snabbaste, d.v.s. speglandet runt 

skärningspunkten måste vara symmetrisk. Med andra ord kopplas det statiska värdet 30 till den 

genomsnittliga cykeltiden i produktionslinan (average cycle time). När n är 1-29 representeras 

olika scenarion av snabba cykeltider (fastest cycle time). När n är 31-60 representeras olika 

scenarion av långsamma cykeltider (bottleneck). 

 

Eftersom n/30 (blå) påvisar fullständig symmetri kring skärningspunkten är denna lämpligast 

att använda. Eftersom att det statiska värdet 30 är i nämnaren, bör alltså genomsnittliga 

cykeltiden placeras i formelns nämnare. 

 

I formeln förekommer även tre andra saker – en uppdelning (två parenteser), en division med 2 

och talet 1. Dessa existerar mer som matematiska knep för att få fram samma slags skillnader 

och snitt. De kan inte kopplas till produktionen i fråga som tidigare nämnda faktorer. 

 
5.1.6. Exemplariska värdeflödeskartor 

 

Verktygets två exemplariska värdeflödeskartor finns att ta del av i form av bilagor. De hittas i 

slutet av listan över bilagor. Dessa skapades utifrån företagets redan befintliga process- och 

värdeflödeskartor. 

Struktur 

De exemplariska kartorna var till stor del beroende av företagets material. Två av dessa 

material, de värdeflödeskartor som fanns till handa, var inte helt enlighet med erhållen VSM-

teori (Rother & Shook, 2005). Detta berör specifikt övre och vänstra delen av kartorna där 

informationsflöden och transport från leverantör till företaget hittas. Vanligen används den övre 

kantens mitt för att lägga in MPS. I från denna dras sedan informationsflöden ner till undre 

delen, delen innehållande produktionsaspekter. Vidare brukar den vänstra kanten endast 

innehålla transporter från leverantör till företaget i fråga. 

 

Eftersom arbetet att ta fram exemplariska kartor utgick ifrån denna information, delar dessa 

samma struktur som de försedda av företaget. Detta upplägg bedöms däremot inte utgöra någon 

problematik. Det viktigaste är att skapa en karta som tydligt representerar företagets situation, 

vilket rapportförfattaren anser att denna struktur gör. Detta lämnar dessutom mer rum åt 

parallella flöden (det finns mer utrymme i mitten av kartan), vilket kan vara praktiskt ifall 

flertalet sådana ska användas. Å andra sidan är inte värdeflödeskartor menade att illustrera alla 

flöden, inte heller att illustrera dem i detalj (Rother & Shook, 2005). VSM har i allmänhet en 

större förmåga än processkartor, men varken Locher (2008) eller Rother och Shook (2005) 

påstår att de helt ersätter processkartor eller flödesdiagram – dessa har sin nytta också (Locher, 

2008). Konkret sätt innebär detta att värdeflödeskartor ska vara sammanfattande och koncist 

förmedla information på ett pedagogiskt sätt. Att involvera för mycket detaljer i kartan, går 

emot denna grundprincip. Detaljrik information är däremot viktigt, vilket uppmanar till att 

komplettera VSM-arbete med processkartor och flödesdiagram. 

 

5.2. Analys av allmän förmåga och potential 

 

Här presenteras analysering kopplad till verktygets allmänna förmåga och potential – istället 

för att betrakta individuella funktioner läggs fokus på helheten. Avsnittet delas upp enligt: 

utvärdering av verktygets förmåga samt framtida utveckling av verktyget. 
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5.2.1. Utvärdering av verktygets förmåga 

Problemformulering och frågeställningar 

Nedan följer frågeställningar som presenterats i inledningskapitlet. 

 

A) Hur ska VSM-verktyget tydligt signalera kapacitet kontra behov, tidsbalanser och 

förhållandet mellan värdehöjande aspekter och icke sådana samt intuitivt främja 

kunskap och på ett snabbt och simpelt sätt kunna appliceras på olika produktionslinor? 

 

B) Vilka begränsningar sätter företagets nuvarande tillstånd på VSM-verktygets potential, 

hur går detta emot VSM-metodikens grundprinciper och hur kan företaget i framtiden 

arbeta för att maximera verktygets potential? 

 

I detta avsnitt sätts ovanstående frågeformulering i kontrast till verktygets allmänna förmåga. 

Den understrukna delen behandlas under rubriken 5.2.2. 

 

Signalering av kapacitet och behov sker i flertalet former. Behovet representeras av takttiden, 

en tid som beräknas i kalkylatorn och som det gjorts rum för i värdeflödeskartorna (se 

faktarutan i exempelkartornas övre högra hörn). Kapaciteten framgår i kalkylatorn där 

produktionslinans flaskhals kan ses. Den längsta cykeltiden belyses också av färgindikation – 

Excel-cellen med högst cykeltid i ett produktionsflöde blir röd. Vidare kan kapacitet i form av 

producerat antal produkter ses i varje område representerande arbetsstationer av olika slag. 

Vilken tidsperiod ”antal produkter” syftar på beror på vilken tidsperiod användaren valt. 

 

Förhållandet mellan värdehöjande och icke värdehöjande aspekter ingår i verktyget. Denna 

funktion är möjligen begränsad av företagets insamlade data. Det finns tider att ta del av, men 

ingen undersökning har gjorts kring huruvida många processtider som delats upp i 

värdehöjande och icke värdehöjande tid. Kontrasten mellan dessa typer av tider kan uttydas i 

varje arbetsstation genom att betrakta ”Value adding P/T, average” och ”Cycle time (C/T)”. De 

kan också uttydas i bladen där översikt ges eller i bladen där värdeflödeskartor skapas. I dessa 

blad ställs också den totala värdehöjande tiden i kontrast med den totala tiden av motsatt slag. 

 

Verktyget bedöms främja kunskap eftersom det är ett visualiserande sätt att arbeta på. I 

kalkylatorn finns ett logiskt och tydligt upplägg för hantering av siffror som stöds av 

färgindikationer. I översiktsbladen finns en tidslinje, sammanfattande totaltider och en grafisk 

illustration över produktionen i fråga. Vidare har färger använts för att skilja på olika slags 

parallella flöden. I översiktsbladet för den totala produktionen finns även en färgindikation 

kring huruvida den långsammaste produktionslinan möter takttiden. I bladen för skapandet av 

värdeflödeskartor finns exemplariska mallar för att underlätta arbete kring värdeflödeskartor. 

Vidare finns en sammanställning av VSM-grafik med förklaring under varje symbol. 

 

Utöver att verktyget visualiserar vad som händer, kan det också visa varför det händer. Genom 

att experimentera i verktyget kan olika slagkraftigheter hos parametrar inses. Vidare kan det 

också påvisa samband mellan olika parametrar. Balans, mellanlager, processtider, 

värdehöjande processtider, tillverkningsvolymer, störningar, tillgänglig tid och antal skift är 

exempel på dessa parametrar.  

 

Verktyget kan i vissa aspekter snabbt och simpelt appliceras på olika produktionslinor. Den 

första delen, verktygsbladet, bedöms vara snabbt och simpelt att använda. Utöver detta kan den 

appliceras på olika produktionslinor, t.ex. sådana med parallell produktion. Att föra in parallell 

produktion av större slag, t.ex. om flertalet identiska arbetsstationer existerar, kan processen i 
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kalkylatorn bli aningen mödosam. Detta eftersom flertalet formaterade områden måste fyllas i. 

Vidare är denna funktion begränsad av antalet förinlagda formaterade områden. Denna 

problematik bedöms kunna lösas tämligen enkelt med mer tid (se ”Den optimala vägen att gå” 

under rubriken 5.1.1). 

 

Den andra delen, översiktsbladen, bedöms kunna hantera olika typer av produktion. Processen 

att göra detta betraktas inledningsvis simpel och snabb. Att positionera ut parallell produktion 

på tidslinjen går tämligen fort och är i sig simpelt. Att manuellt föra in data under ”Parallel 

production interaction” kan tänkas svårt att komma in i. Vidare kan problematik ske i det 

sällsynta, men möjliga, fallet att någon parallell produktion startar innan det huvudsakliga, 

seriella, flödet. Dessa problematiker stöds av instruktionsrutor som hittas i dessa blad, 

manualen och utbildningen som kommer att ges av rapportförfattaren på företaget. 

 

Företaget sätter i nuläget ett fåtal begränsningar på VSM-verktyget. Detta bedöms inte gå 

emot VSM-metodikens grundprinciper. De begränsningar som möjligen finns är att 

värdehöjande processtider inte finns för alla produkter (det kan säkerställas att det finns för 

flertalet däremot). Sättet företaget mäter processtiderna på kan också begränsa verktygets 

förmåga. Det är av vikt att vidare undersöka detta för att säkerhetsställa att de beräknade 

faktorerna representerar det är menade att göra. Nedan följer några frågeställningar företaget 

bör fundera kring: 

 

 Är det processtider eller cykeltider (enligt definition) som mäts? 

 

 Mäts tiderna flertalet gånger för ett mer pålitligt resultat? 

 

 Mäts alla tider på samma sätt? 

 

 Vad innebär produktionens karaktär för tiderna? Innebär dubbelt antal operatörer 

halverade tider eller spelar maskiner, batch-aspekter eller t.ex. arbetsprocessers 

karaktär in? 

 

En begränsning som kan säkerhetsställas är bristen av störningsdata. I dagsläget kan t.ex. data 

kring ”handled 1-2” ses. Däremot förekommer ingen data kring vilken slutprodukt föremålet 

ska användas till. Detta är en nödvändighet i verktyget. Att lösa detta bedöms tämligen enkelt 

(för mer information, se rubrik 5.1.4). 

Kravspecifikation 

Efter att ha granskat punkterna i kravspecifikationens lista, bedöms det att alla punkter möts av 

verktyget. Däremot finns en del problematik hos verktyget och flertalet förbättringsmöjligheter. 

Verktygets förmåga i kontrast till traditionell VSM 

Verktyget erbjuder andra styrkor än traditionellt VSM-arbete. Nedan följer några av de mer 

framgående aspekterna: 

 

 Kalkylering av diverse värden kan ske automatiskt. 

 Beräknade faktorer erbjuder en mer exakt bild av verkligheten. 

 Störningsdata bidrar till ovanstående punkt. 

 Balanser kan ses. 

 Aspekter kring mellanlager erbjuds – var, hur mycket och hur mycket det bör vara. 

 Totaltiderna avser fler aspekter. 
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 Verktyget genererar resultat avsevärt snabbare än ett traditionellt VSM-arbete. 

 Verktyget belyser parametrars slagkraftighet och sambandet mellan dessa. 

 Verktyget belyser problematiska produktionseffekter. 

 Verktyget främjar kunskap på ett praktiskt sätt. 

 

Verktyget har en del svagheter gentemot traditionellt VSM-arbete: 

 

 Verktygets beräkningar grundas inte på faktiska observationer (gemba), vilket medför 

att viktiga aspekter kan överses. 

 

 Eftersom verktyget genererar mycket data och värdeflödeskartor, kan det tänkas finnas 

en risk att användaren associerar verktyget med VSM-arbete. Som påföljd förlitar sig 

användaren för mycket på själva verktyget när kompletteringsarbete också bör ske. 

 

 Verktyget erbjuder ingen kunskap kring Lean-principer, vilka med fördel används för 

att ta fram gynnsamma framtida värdeflöden. 

 

 Verktyget i sig uppmanar inte kommunikation. 

 

 Verktyget i sig har vissa komplikationer, vilka inte existerar i traditionellt VSM-arbete. 

 
5.2.2. Framtida utveckling av verktyget 

 

Här presenteras analys kring utvecklingsarbete kopplat till verktyget. 

Redigeringsproblematik 

Innan utvecklingsarbete kan ske, måste redigeringsproblematiken redas ut. 

Den enda problematiken som finns vid redigering är att rader och kolumner måste döljas 

utifrån kalkylatorns symmetri. Detta innebär att förändring av kalkyleringsbladet påverkas. 

Önskas t.ex. någon parameter läggas till i bladet, måste alla WIP-simulationsbladen och 

översiktsbladen redigeras. Detta hade varit fallet även om denna problematik inte fanns, men 

skillnaden är att denna redigering kräver mer avancerade kunskaper. 

Som tidigare nämnt kan WIP-simuleringen isoleras från verktyget (ingen data behöver hämtas 

därifrån). Rapportförfattaren har för avsikt att implementera denna lösning innan verktyget 

implementeras av företaget. Det finns också en avsikt att helt eliminera momentet att dölja 

rader och kolumner för översiktsbladen. Visar sig detta omöjligt kan andra lösningar införas. 

T.ex. kan redigeringsprocessen beskrivas i manualen eller tomma kolumner läggas i varje 

arbetsstation så att utrymme att bygga på finns för framtida utveckling. 

Fortsatt produktutveckling 

Efter att rapportförfattaren gjort redigering mer praktisk, kan det vara intressant att betrakta 

följande: 

 
Tillgänglighet 
Att se en arbetsstations eller produktionslinas tillgänglighet, eller uptime, kan vara av intresse. I 

nuläget kan detta endast föras in som statisk text i verktygets värdeflödeskartor, med andra ord 

finns inga beräkningar kopplat till detta. Därmed kan det på sin höjd vara ett mätvärde som 
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enbart representerar och inte faktoriseras in i något (t.ex. cykeltiden). En sådan användning 

medför liknande insikt: "Den här stationen har bekymmersamt låg uptime och är dessutom 

långsammare än andra stationer, hit borde vi titta för förbättringar". 

 

Alternativt kan tillgängligheten användas för att ytterligare realisera tider, precis som 

störningar faktoriserats in och därmed genererat längre samt mer realistiska cykeltider. 

Problemet med tillgänglighet och störningar är dels att störningssiffrorna möjligen redan täcker 

in tillgänglighetsproblem. Utöver detta blir störnings- och tillgänglighetsproblem mer relevant 

över längre tidsperioder. Verktyget å andra sidan är i nuläget gjort för att titta på kortare 

tidsperioder (beror på hur grunddatan används), se exempel på problematik nedan: 

 

Om Mean Time Before Failure (eller "Stop" - kan innebära oplanerade och eller planerade 

sådana) är 200h och Mean Time To Repair (eller "Start") är 2h, blir tillgängligheten ca 0.99 

eller 99% uptime. 

 

En station körs, i företagets fall, 1200 minuter eller 20h varje dag (1 dag är tidsperioden som 

används i samband med verktygsutvecklingen). Att faktorisera in detta kan vara missvisande 

gentemot relevant. Ändrar vi istället tidsperioden till en månad (10 dagar x 20h = 200h), blir 

istället resultatet mer relevant. 

 

Önskas detta verkligen faktoriseras in i ett verktyg som tittar på kortare perioder, 

rekommenderas det att forska kring effekter på produktionslinjenivå. På så vis ökar 

sannolikheten att något slutar fungera dagligen, vilket blir mer relevant. Se konkret exempel: 

 

8 arbetsstationer slutar fungera 10 minuter ungefär var 160:e timme. I snitt kommer därmed en 

station att sluta fungera 10 minuter var 20:e timme, eller en gång om dagen (180h/8st). Detta 

kan sedan faktoriseras in i produktionslinans cykeltid eller liknande. 

 
Transportaspekter 
Det kan tänkas relevant att föra in transportaspekter i verktyget, åtminstone i viss mån. Detta 

eftersom transporter direkt påverkar ledtiden och därmed genomloppstiden. Denna aspekt finns 

inte direkt uttryckt i en traditionell värdeflödeskarta (Rother & Shook, 2005). Å andra sidan 

kan det tänkas att transporter alltid ser till att fylla på i rätt tid. 

 

Av denna anledning kan det tänkas att saker som hämtningsintervall, transporttider, hur mycket 

produkter som transporteras i varje hämtning (t.ex. hur mycket som ryms i en fraktpall) och 

liknande inte har någon betydelse. Vad som däremot kan betraktas och faktoriseras in är 

försenade transporter. 

 

Eftersom transporter skannas inom företaget, bör data finnas tillgänglig. Denna data skulle 

förslagsvis kunna användas för att fram ett genomsnittligt värde för försening. Detta värde, som 

bör vara en genomsnittlig förseningstid, kan sedan faktoriseras in cykeltiderna. Är t.ex. 

transporten mellan arbetsstation 1 och 2 i snitt försenad med 1 minut, får möjligen station 2 

vänta innan 1 minut innan de kan arbeta. Därmed blir cykeltiden förlängd för station 2. 

 

I ett sådant scenario är det viktigt att betrakta säkerhetslager som förekommer i samband med 

kanban-system (Liker, 2009). Detta eftersom förseningar kan motarbetas med hjälp av dessa. 

Genom att få en konkret bild över förseningar och även andra saker kopplat till verktyget (t.ex. 

störningar) kan möjligen säkerhetslagrets storlek bättre anpassas, d.v.s. göras precis så litet som 

det behöver vara. På så sätt undviks överlager, en av slöserierna inom Lean (Liker, 2009). 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

 

6.1. Diskussion 

 

Som resultat av examensarbetet har ett dynamiskt VSM-verktyg, tillhörande manual och 

framtida förbättringsförslag kring verktyget tagits fram åt ABB Robotics, ett företag som 

massproducerar industriella robotar. Utvecklingsarbetet har till större delen skett genom 

experimentellt fältarbete där Microsofts Excel använts som mjukvara. Dess huvudsakliga 

resultat, VSM-verktyget, syftar på en övergripande nivå till att underlätta och stödja 

förändringsarbete och därmed förbättringsarbete. På en konkret nivå syftar det till att utgående 

från VSM belysa produktionseffekter av olika slag för att stödja framtida expansion. 

 

VSM-verktyget faktoriserar på ett relevant sätt in alla aspekter som kan tydas i en 

värdeflödeskarta och erbjuder utöver detta information kring följande: balanser mellan 

arbetsstationer och produktionslinor, förslag till antal WIP mellan dessa, simpel simulering av 

WIP mellan dessa, störningsdata, tre totaltider – genomloppstid, lagertid och värdehöjande tid 

samt grafisk illustration över produktionsförlopp. Dessa parametrar i kombination med typiskt 

VSM-innehåll resulterar i ett praktiskt underlag för framtida utvecklingsarbete. 

  

Vidare kan verktyget appliceras på seriell så väl som parallell produktion, detta avgränsas till 

plant layouts med simplare flöden. Framtagningen av verktyget har specifikt kretsat kring 

product layouts (produktionslinor). Processen att föra in parallell produktion kan, i scenarion 

där mycket sådan önskas faktoriseras in, resultera i en mödosam process. Sannolikt innebär 

detta att verktygets attraktivitet, i parallellt avseende, kan minska hos ett fåtal användare. Det 

sistnämnda kan härledas till den tidspress som i dagsläget bl.a. finns inom industrier – 

lösningsmetoder måste vara praktiska och gå snabbt att genomföra. 

 

Utvecklingsarbetets resultat kan därmed anses vara i enlighet med projektets syfte och följer 

dessutom den mer ingående kravspecifikationen som tagits fram i ett nära samarbete med 

företaget. En del implikationer har förekommit, men de mest betydelsefulla sådana planeras 

åtgärdas innan företaget implementerar verktyget. 

 

VSM-verktygets förmåga inkluderar fördelar som inte hittas i traditionella VSM-arbeten, men 

det inkluderar också en del svagheter som inte hittas i dessa. Därför är det relevant att 

komplettera arbete kring verktyget. Konkret sätt bör detta innebära att kombinera Lean-

kunskaper och utföra observationer utifrån gemba-principen – att gå till stället där det händer. 

Utan Lean-kunskaper gås det miste om fördelaktiga principer vad gällande utveckling av nya 

värdeflöden. Sker inte observationer där värde skapas, finns risken att en felaktig bild skapas 

kring verksamheten. 

 

För att till fullo nyttja VSM-verktyget behövs främst tre saker utföras i framtiden. Det första är 

att säkerhetsställa att värdeadderande data finns hos respektive processtid. Finns inte detta att 

tillgå kommer totaltiden för värdehöjande moment, en tid som ställs emot tiden för icke 

värdehöjande moment, vara missvisande. Det andra att betrakta hur produktionstider mäts och 

att de mäts likadant, annars finns risk att grunddatan inte representerar verkligheten. Detta vore 

framförallt ett slöseri som i allmänhet sänker kvalitén på värdena som genereras av verktyget. 

Det tredje att inkludera data kring specifika produkter i störningsdatabasen. 

 

På nästkommande sida följer teoretiska aspekter kopplade till arbetets resultat: 
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Balansformel 

En balansformel utvecklades under arbetets gång. Formeln utvärderar på ett simpelt sätt en 

produktionslinas balans. Detta med avseende på den snabbaste, genomsnittliga och 

långsammaste arbetsstationen. Såvitt rapportförfattaren kan säga utifrån de sökningar som 

utförts under projektets gång, finns ingen sådan formel tillgänglig. En anledning till detta kan 

vara dess karaktär – att så simpla uträkningar inte behandlas av forskning. För att 

säkerhetsställa värdet hos formeln behöver ett mer akademiskt arbete utföras, men enligt 

rapportförfattaren och den interna handledaren beter sig formeln logiskt och genererar resultat 

av intresse. Vidare lämpar den sig väl i samband med VSM-verktygets koncept. 

Little´s law 

Denna formel som tillhör området köteori är inte egenutvecklad. Däremot är det en metod som 

kan uppnå resultat som inledningsvis eftersträvades m.h.a. formeln för genomsnittligt antal 

kunder i kö. Resultatet som eftersträvades var att utifrån cykeltiden hos två arbetsstationer eller 

produktionslinor ta fram lagerkvantiteterna mellan dessa. Fördelen med detta är att nuläget kan 

bedömas, nackdelen är att det kan ta ett tag att forska fram vad som ska justeras för att uppnå 

bättre lagerkvantiteter. 

IPK 

Denna formel är inte egenutvecklad, men dess applikationsförmåga har visat sig gå väl i hand 

med VSM-verktygets koncept. Detta värde syftar till att stödja styrning av lagerkvantiteterna i 

mellanlager. Detta till skillnad från teori av det slag som påvisar hur mycket som antagligen 

finns i mellanlager. 

Störningsdata och tillhörande formel 

Att nyttja störningsdata har visat sig gå väl i hand med VSM-verktygets koncept. Genom att 

föra in denna realistiska aspekt kan marginalen mellan produktionens takt och kundens behov 

minskas, vilket kan spara pengar. Desto mer något kan mätas, desto mer nödvändigt arbete kan 

utföras. Denna princip kan framförallt tänkas kopplas till Lean-slöseriet överlager. 

 

För att säkerhetsställa värdet hos formeln behöver ett mer akademiskt arbete utföras, men enligt 

rapportförfattaren och den interna handledaren beter sig formeln logiskt och genererar resultat 

av intresse. Vidare lämpar den sig väl i samband med VSM-verktygets koncept. 

Missförstånd kring process- och cykeltider 

I samband med arbetet har innebörden av tiders mätningsprocess berörts, detta med avseende 

på cykeltider och processtider. Med hjälp av denna rapport kan möjligen missförstånd kring 

begreppen redas ut. 

Påpekande av motstridande information inom VSM-teori 

Som resultat av att ha läst VSM-teori presenteras motstridande fakta i boken ”Lära sig se” 

(Rother & Shook, 2005). Detta berör hur cykeltiden kan definieras som icke helt värdehöjande 

när tidslinjen på värdeflödeskartor benämner att summan av alla cykeltider är värdehöjande tid. 

Förhoppningsvis väcker detta vidare fundering kring definitioner och mätning av 

produktionstider. 

 

Nedan följer uppslag till framtida arbeten. 

Fortsatt utveckling 

Genom att faktorisera in tillgängligheten hos arbetsstationer och produktionslinor kan en mer 

precis bild av verkligheten genereras m.h.a. verktyget. Detta berörs möjligen redan av 

störningsdatan. Vilken relevans tillgänglighetsdata skulle ha för företaget återstår att ta reda på.  
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Genom att faktorisera in transportaspekter i verktyget kan en mer precis bild av verkligheten 

genereras m.h.a. verktyget. På en omfattande nivå kan det tänkas intressant att noggrant studera 

företagets produktion och teoretiskt koppla detta till verktyget på ett relevant sätt. På en mindre 

omfattande nivå kan företaget fokusera på att betrakta genomsnittliga förseningar och 

faktorisera in detta i cykeltiderna. 

 

Genom att forska kring produktionstiders innebörd och mätningsprocess kan kvalitén hos 

verktygets genererade resultat säkerhetsställas och/eller ökas. Ett sådant arbete kan möjligen 

behöva utföras på en djupare nivå, d.v.s. att betrakta dynamiken inom arbetsstationer. 

 

6.2. Slutsats 

 

VSM-verktyget är en form av mellanting, inte simulering men inte heller traditionellt rita för 

hand VSM-arbete. Konceptets fördel är att det är lättare att förstå och nyttja än simulering, men 

kombinerar fördelarna med teknologi och VSM. Konkret innebär detta den mer praktiska och 

tidsbesparande processen att arbeta med automatiserade funktioner, vilket väl möter dagens 

ständigt förändrande och påfrestande förhållanden. Å andra sidan uppstår vissa begränsningar 

och komplikationer. Det sistnämnda kan beskrivas enligt principen att desto mer avancerat 

något är, desto mer kan gå fel. En annan princip kan också kopplas till lösningens karaktär – att 

desto mer som automatiseras, desto mindre grundläggande förståelse erhålls av användaren. 

Som koncept lämpar sig lösningen väl med dagens miljö där marknader förändras fort, STM är 

fundamentalt för överlevnad och arbetsprocesser ska vara simpla, praktiska och gå fort. En 

bedömning görs av rapportförfattaren att verktyget i sig nästan lever upp till detta. Med en del 

modifiering, varav mycket redan planerats in, kan verktyget nå hela vägen. 
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7.1. Särskilda mötesformer 
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Produktionstider och tillhörande mätningsmetod 

hos produktionslinor 

Informellt 

möte 
Produktionstekniker 

Störningsdatabas och bakomliggande process – 

uppbyggnad och tillgänglig information 

Informellt 

möte 

Person delaktig i arbetet med 

störningsdatabasen 

Rådgivning kring teorin bakom matematisk 

formel – förändring av antal artiklar i mellanlager 
Mejlkontakt 

Examinator och 

universitetslektor Antti 

Salonen, MDH 

Rådgivning kring Excel-funktioner – främst 

generering av rader utifrån specifikt variabelvärde  
Mejlkontakt 

Universitetsadjunkt Bengt 

Erik Gustafsson, MDH 

Genomgång av VSM-verktyget – respons, 

förklaring och idéer 

Formellt 

möte, egen 

presentation 

Alla produktionstekniker (ett 

fåtal kunde inte närvara) samt 

den interna handledaren 

YourFlow AB – värdeflödeskartläggning och 

förkortning av ledtid 

Föreläsning 

på företaget 

Yourflow-anställd samt tre 

andra personer på företaget 
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