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Sammanfattning 

Fördjupande arbete i logistik, c-uppsats, civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan 

vid Linnéuniversitetet, logistik, 2FE04E (2FE02E), VT 2014 

Författare: Fanny Steenari och Malin Eklund 

Handledare: Maria Persdotter Isaksson 

Titel: En mixers väg genom produktionsflödet, en Value stream mapping på OPX 

Xylem Emmaboda 

Bakgrund: Den svenska produktionsindustrin hotas utav så kallade låglöneländer som kan 

erbjuda samma tillverkning med en högre lönsamhet. Detta gör att verksamheten måste vara 

attraktiv för såväl investerare som kunder vilket gör att företaget måste genomföra ständiga 

förbättringar för att klara konkurrensen. Detta är något som även Xylem i Emmaboda känner 

av. Xylem tillverkar ett brett utbud av dränkbara vattenpumpar men även annan utrustning 

som krävs för att leverera vattenteknologi. Tidigare studier på en utav Xylems verkstäder 

OPX har visat att produktionen lägger mycket tid på aktiviteter som inte är värdeskapande så 

som materialhantering och andra förflyttningar genom fabriken. För att  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera var det kan finnas slöserier genom att utföra en 

Value stream mapping på en utav Xylems verkstäder i Emmaboda.  

Metod: Arbetet består av en fallstudie med explorativt syfte som utförs genom en Value 

stream mapping. En kvalitativ forskningsmetod med insamling av såväl kvalitativa som 

kvantitativa data, genom observationer, intervjuer, litteraturstudier och tidsstudier har 

genomförts. 

Resultat, slutsatser: Uppsatsen resulterade i en nutidskarta över bana 102 på OPX som i 

vilken en del mindre slöserier identifierades. Dock gav inte den valda metoden Value stream 

mapping önskat resultat då de upplevda slöserierna ifrån fallföretagets sida inte kunde 

identifieras. Utifrån detta drar författarna slutsatsen att en annan metod med utgångspunkt 

ifrån de upplevda problemen borde ha valts eller att de upplevda slöserierna inte grundar sig i 

den utvalda tillverkningsbanan.  
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1. Inledning 

Uppsatsens inledningskapitel består av en presentation av vårt fallföretag, denna följs sedan 

av en bakgrundsbeskrivning rörande den efterföljande problemdiskussionen. Syftet med vår 

studie presenteras sedan och kapitlet avslutas med en disposition av det fortsatta arbetet.  

1.1 Företagspresentation 

Xylem grundades redan 1901 när Peter Alfred Stenberg startade ett gjuteri i Lindås, 

Emmaboda. Tillverkningen av pumpar började dock inte förrän 1929 då Hilding Flygt anslöt 

sig till företaget. Den huvudsakliga tillverkningen av pumpar har sedan dess skett i 

Emmaboda men idag finns även produktion i Kina, Italien och Argentina (Xylem inc., 2014). 

 

Företaget har sedan starten verkat under flera olika bolagsnamn och namnet Xylem fick de 

inte förrän 2011 när ITT industriers splittrades i tre olika bolag. Företaget är idag ett 

amerikanskt bolag och deras VD och ledning sitter i USA.1 Xylem finns representerade i 150 

länder och har 12 500 anställda världen över varav 1 100 anställda i Emmaboda. 

Huvudkontoret för det svenska bolaget finns placerat i Stockholm (Presentationsfolder, 2011). 

 

Xylem är ett globalt bolag och världsledande inom sitt område, att leverera vattenteknologi. 

Xylem har en bred produktportfölj som innehåller ett brett utbud av dränkbara och 

dieseldrivna pumpar med flera olika marknadsledande varumärken som Flygt och Godwin. 

De tillhandahåller även andra applikationer som krävs i industrin som internetbaserade 

laborationsinstrument, specialpumpar, tekniskt avancerade ventiler och system för 

membranfiltrering. Produkterna som företaget erbjuder hjälper kunder världen över att 

transportera, rena och utföra tester på vatten. Företaget arbetar även mycket med att lära ut 

hur vatten kan används på ett effektivt sätt och deras expertis inom området hjälper till att 

hitta lokala lösningar på många utmanande vatten- och avloppsproblem. Produkterna kan 

exempelvis användas inom kommunala anläggningar, bostäder, industrier, kommersiella 

byggnader samt inom jordbruk (Presentationsfolder, 2011).  

 

Ett utav Xylems huvudsakliga mål är att optimera tillgången och kvalitet på vatten runt om i 

världen. Till sin hjälp har de Xylem Watermark som är deras egen välgörenhetsorganisation 

och därigenom vill de hjälpa människor att använda och konsumera vatten på ett ansvarsfullt 
                                                
1 Sofia Lundin, (140320). 
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sätt. Genom Watermark tillhandahåller de utbildning om hygien till skolor och samhällen i 

utvecklingsländer, rent vatten och sanitär utrustning. De hjälper även till vid naturkatastrofer 

(Presentationsfolder, 2011).   

 

Xylems vattenpumpar återfinns idag på många olika platser och till många olika ändamål runt 

om i världen. På den plats där World trade center i New York tidigare fanns placerad finns 

idag en spektakulär minnesfontän som drivs av Xylems pumpar. I en utav Kinas största städer 

finns en pumpstation för regn- och avloppsvatten som hjälper till att ta tillvara på det vatten 

som faller under deras tyfonsäsong. I Sydafrika finns världen djupaste gruva, en guldgruva 

som mäter 3,9 kilometer som djupast, pumparna som de använder kommer även de ifrån 

Xylem (Presentationsfolder, 2011).  

1.2 Bakgrund 

En av de stora utmaningarna för tillverkande företag är att tillverka varierade produkter med 

den minsta möjliga ledtiden, låga lagernivåer och samtidigt ha en kvalitet av världsklass. 

Företag som lyckas med dessa aspekter kan få stora konkurrensfördelar (Singh & Singh, 

2013). Detta är en utmaning som även fabriken i Emmaboda känner av med en ledning i USA 

som ställer höga produktivitets- och effektivitetskrav och som ständigt letar efter de 

förmånligaste produktionsplatserna i världen. Det finns således alltid en risk att verksamheten 

flyttas till ett så kallat låglöneland 2, vilket också har blivit ett faktum för många producerande 

företag i västvärlden. Den främsta argumentationen för en sådan utveckling är att låga 

lönekostnader automatiskt skall leda till en högre lönsamhet. Detta är långt ifrån alltid fallet 

då vinsterna med råge kan ätas upp av ökat bundet kapital, sämre kontroll och längre ledtider 

(Petersson et.al, 2012). 

 

Logistikens betydelse och utveckling är accelererande och det finns flera anledningar till 

detta. Dagens marknad är global och avreglerad och detta gör att kraven på en verksamhet 

hårdnar (Petersson et.al, 2012). Det är dock inte bara avregleringen som gör att de geografiska 

gränserna får allt mindre betydelse utan även det faktum att vi idag bortser ifrån dem 

(Storhagen, 2001).  

 

                                                
2 Carl-Johan Karlsson, (140411). 
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Verksamheten måste vara attraktiv för investerare och detta har lett till att det i många fall inte 

räcker med en årsrapport, ägarna vill se snabba resultat som syns redan i nästa 

kvartalsrapport. Samtidigt måste företaget vara en bra leverantör till sina kunder. 

Marknadssituationen har gjort det möjligt för fler företag att etablera sig och därmed 

konkurrera om samma kunder, detta gör det ännu viktigare att tillmötesgå deras krav 

(Petersson et.al, 2012). Storhagen (2011) menar också på att utvecklingen till mer 

kundfokuserade företag beror på den hårdnade konkurrensen och det växande utbud som finns 

på marknaden. Fler produkter gör att kunderna har mer att välja på och kan därmed ställa 

stora krav på företagen.  

 

Företag måste arbeta med flera aspekter för att möta såväl ägarkrav som kundkrav, en utav 

dessa är företagets produktivitet, alltså ett systems förmåga att producera effektivt. Detta 

definieras som output av varor och tjänster som systemet har i förhållande till input av 

produktionsresurser (Mattsson, 2004). Att företaget har en väl fungerande produktion har 

därför en avgörande betydelse för företagets möjligheter att uppnå en väl fungerande logistik 

(Storhagen, 2011).  

 

Xylems produktionsanläggning i Emmaboda tillverkar flera olika typer av pumpar och varje 

pumptyp produceras i en särskild verkstad. I en utav dessa verkstäder tillverkas mixrar 

(härefter benämnt OPX) och det är också här författarna utfört en VSM. En mixer kan liknas 

vid en propeller och de går under flera namn som topp-omrörare, dränkbara mixers, dränkbara 

omrörare och jet-blandare som alla är lämpade att lösa blandnings behov i olika typer av 

verksamheter (Flygt, 2014). På OPX finns fem stycken produktionsbanor där det i genomsnitt 

tillverkas två olika modeller på varje bana. Denna uppsats kommer att baseras på bana 102 

där modellerna 4660 och 4650 tillverkas. I figur 1 visas ett exempel på hur en mixer av 

modell 4660 ser ut. Tidigare studier av verkstaden har visat att mycket tid läggs på icke 

värdeadderande aktiviteter och att det sker många omtag med truck vilket ökar risken för 

tillbud och olyckor. Det är även långa ledtider på det ingående materialet samtidigt som 

Xylems kunder vill ha korta ledtider vilket medför att det är viktigt att flödet i fabriken går 

snabbt och effektivt utan att kvaliteten blir lidande. 3 

 

 

                                                
3 Carl-Johan Karlsson, (140411).  
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Figur 1. Flygt compact mixers 4600 series - 4660, (Flygt, 2014).  

 

1.2.1 Lean och kartläggning 
Lean är ett förhållningssätt eller en strategi för hur en verksamhet skall bedrivas och Lean 

genomsyrar och omfattar företagskultur, värderingar, grundläggande principer, ledarskap med 

mera. Det är alltså inte så enkelt som genomförandet av en specifik aktivitet eller metod 

(Peterssson, et.al. 2012). Baudin (2004) beskriver målen med Lean på följande sätt:  

1. Leverans av det önskade materialet, när det behövs, i rätt mängd och rätt förpackat till både 

interna och externa kunder.  

2. Eliminering av alla typer av slöseri utan att försena leverans.  

Sammanfattningsvis, värdet utav tid, plats och presentation (Baudin, 2004).  

 

En metod som används inom Lean är Value stream mapping (VSM), vilket är ett verktyg för 

att kartlägga ett särskilt värdeflöde4 och därmed upptäcka var eliminering av slöseri kan ske 

(Singh & Singh, 2013). Ett värdeflöde är en sekvens av aktiviteter i en organisation som 

resulterar i den produkt eller tjänst som slutkunden önskar (Martin & Osterling, 2014). Value 

stream mapping anses vara effektiv för att summera, presentera och kommunicera viktiga 

särdrag i en process inom en organisation (Singh & Singh, 2013).  

 

Det finns många andra olika metoder som kan användas för att utföra en kartläggning, 

exempelvis Supply Chain Operations Reference Model (SCOR) och Value Refrence Model 

(VRM) (Ljungberg & Larsson, 2012). Ljungberg & Larsson (2012) beskriver en modell 

närmare som de kallar Value-based process Modeling (VPM) som består av enkla symboler 

                                                
4 Värdeflöde och flöde kommer att användas synonymt genom hela uppsatsen.  
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där syftet är att kartlägga processer av vitt skilda slag och i enlighet med organisationens 

valda strategi. Dock är inte utbudet av dokumentation för denna process särskilt stor vilket 

gör att tillgången på information är begränsad. Dock krävs det att den person som utför en 

VPM-kartläggning har kunskaper och färdigheter på området för att kunna utföra 

kartläggningen på ett bra sätt (Ljungberg & Larsson, 2012).  

1.3 Problemdiskussion 

Verkstaden OPX upplever idag att det finns flera områden som de skulle kunna bli bättre på. 

Ett utav dessa är att mycket tid och resurser går åt till materialhantering i form av både lagring 

mellan arbetsstationerna samt förflyttningar mellan olika platser i produktionen. En del av 

dessa omtag anses inte tillföra värde vilket även tidigare kartläggning på verkstaden har visat 

på.5 De icke värdeskapande aktiviteterna är aktiviteter som kunden inte betalar för och som i 

förlängningen kan ge en låg produktivitet. En eliminering av dessa aktiviteter kan bidra till att 

företaget ökar sin produktivitet och får konkurrensfördelar (Jonsson & Mattson, 2011).  Att 

öka produktiviteten är ett av målen som verkstaden i Emmaboda årligen ställs inför.6 Det är 

väsentligt att möta detta mål för att tillgodose både ägarnas och kundernas krav och därmed 

säkra att produktionen finns kvar i Emmaboda. 

 

De icke värdeskapande aktiviteterna är något som en kund inte vill betala för och det är därför 

viktigt att en produktion tar detta i beaktelse och är medveten om dess resursutnyttjande 

(Storhagen, 2011). Det finns sju olika typer av icke värdehöjande aktiviteter som vidare 

kommer att benämnas slöserier. Slöserier påverkar produktionen negativt och benämns 

följande: överproduktion, transport, väntetid, överbearbetning, onödigt lager, onödiga 

rörelser och defekter (Hines & Rich, 1997). Materialhanteringen på OPX ger enligt Sturesson 

och Karlsson upphov till några av dessa slöserier. Ett utav dessa är förhöjda lager där en 

konsekvens är att kapitalbindningen ökat. Kapitalbindning har under de senaste åren blivit allt 

viktigare för företagen att arbeta med då det påverkar både betalningsförmågan och 

lönsamheten för hela företaget (Jonsson & Mattson, 2011). En annan konsekvens av de högre 

lagernivåerna är att ledtiden genom avdelningen blir längre som gör att företaget får en sämre 

leveransförmåga. På OPX sker en del truckkörning och enligt Sturesson7 är risken för tillbud 

                                                
5 Carl-Johan Karlsson, (140411).  
6 Carl-Johan Karlsson, (140411). 
7 Fredrik Sturesson, (140320). 
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och olyckor förhöjd i verkstaden. Även detta är en indikation på att flödet i verkstaden inte är 

optimalt och att det finns förbättringsmöjligheter. 

 

Ett sätt att identifiera exakt var det finns utrymme för förbättringar och var det finns slöserier 

är att utföra en kartläggning. Xylem har tidigare utfört kartläggningar och andra metoder inom 

Lean med lyckade resultat, dock vill de nu ta in personer utifrån som kan se på företaget 

objektivt och förhoppningsvis därmed komma med nya synvinklar på produktionen.  Karlsson 

berättar även att de har ett önskemål om att upprätta en arbetsmetod som de skulle kunna 

använda sig av vid andra kartläggningar.8 

 

En Value stream mapping utförs för att få information och material att flyta genom ett 

värdeflöde utan avbrott, förbättra produktivitet och hjälpa de anställda att förstå hur flödet 

fungerar i sin helhet (Emiliani & Stec, 2004). En VSM utförs i tre huvudsakliga steg, en 

nutidskarta och beroende på vad den visar utförs sedan en framtidskarta. Framtidskartan 

syftar till att förbättra värdeflödet på de ställen där det finns slöserier. Det tredje steget syftar 

sedan till att ta fram en plan för hur förbättringarna skall genomföras. På detta sätt kan en 

VSM inte bara till att se vilka slöserier ett flöde innehåller och var de finns utan även källan 

till dem. En VSM kan även kompletteras med andra tekniker inom Lean för att studera en 

process närmare (Rother & Shook, 2003).  

Fördelarna med ett framgångsrikt arbete med Lean är många. Några av fördelarna som 

Peterson et. al (2012) nämner är att kvaliteten förbättras, minskade kostnader, ökad 

flexibilitet, förbättrad leveranssäkerhet och förkortade leveranstider. Genom att tillämpa VSM 

på bana 102 i verkstaden OPX kan de olika slöserierna och var de bottnar i kartläggas. 

Ständiga förbättringar leder till att verkstaden förblir konkurrenskraftig och att produktionen 

därmed säkras i Emmaboda. 

1.3.1 Problemformulering 

Problemdiskussionen har lett till följande problemformuleringar: 
 

• Hur ser värdeflödet ut på OPX bana 102? 

• Vilka slöserier finns i värdeflödet på OPX bana 102?  

                                                
8 Carl-Johan Karlsson, 140411 
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1.3.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att identifiera var det kan finnas slöserier genom att genomföra en 

Value stream mapping på en utav Xylems verkstäder i Emmaboda.    

1.4 Disposition 

Uppsatsen kommer att delas in i fem huvudrubriker, vilka illustreras i figur 2. Efter 

inledningskapitlet introduceras metoden och i den beskrivs det tillvägagångssätt vi har arbetat 

efter under uppsatsens gång. Vidare delas uppsatsen in efter problemfrågorna med 

efterföljande teori, empiri och analys, för att sedan mynna ut i en slutdiskussion och 

rekommendationer.  

 

 

 
Figur 2. Studiens fortsatta disposition, (egen bearbetning).    

2. Metod  

3. Hur ser 
värdeflödet ut på 
OPX bana 102? 

3.2 Teori 
3.3 Empiri 
3.4 Analys 

4. Var finns 
slöserierna på OPX 

bana 102? 
4.1 Teori 

4.2 Empiri 
4.3 Analys 

5. Slutdiskussion 
och 

rekommendationer 
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2. Metod 

Nedan kommer den valda metoden att beskrivas och studiens tillvägagångssätt. Den 

forskningsstrategi som har valts är fallstudie. Uppsatsen har utförts med en kvalitativ ansats 

och data har samlats in genom observationer, kvalitativa intervjuer och tidsstudier. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning.   

 

2.1 Val av ämne 

Vid val av ämne var båda författarna överens om att uppsatsen skulle vara av en 

problemlösande karaktär på ett fallföretag. Anledningen till detta är att de tidigare inhämtade 

teoretiska kunskaperna skulle kunna appliceras för att lösa ett verkligt problem. Tidigt i 

processen söktes lämpliga uppdrag via olika företags hemsidor. Valet föll tillslut på Xylem 

eftersom författarna redan tidigare kände till företaget. Xylem är ett stort och internationellt 

företag med en produktionsanläggning som är beläget i närområdet vilket bidrog ytterligare 

till att valet föll på just Xylem. Uppdraget som lades upp på deras hemsida passade både inom 

ramen för Civilekonomprogrammets logistikinriktning och även författarnas intresse för 

effektivisering och Lean. Mer specifikt innebar uppdraget att genom kartläggning och 

analysering identifiera slöserier och få ett bättre utnyttjande av resurser på OPX. En 

intresseanmälan skickades in och författarna blev kallade till en intervju där dessa mötte 

Fredrik Sturesson som är verkstadschef på OPX samt Sofia Lundin från personalavdelningen 

som gav mer information om uppdraget. Fredrik Sturesson blev sedan författarnas handledare 

tillsammans med Carl- Johan Karlsson, logistiker på OPX.    

2.2 Vetenskapligt synsätt 

Epistemologi eller med ett annat namn kunskapsteori berör frågor om hur kunskap om 

verkligheten kan nås (Johanessen & Tufte, 2003). En viktig fråga inom epistemologin handlar 

om huruvida en social verklighet kan studeras med hjälp av de metoder som används inom 

naturvetenskapen (Bryman & Bell, 2013). Två olika ståndpunkter inom epistemologin är 

positivism och hermeneutik ( Patel & Davidsson, 2011). Positivismens grund är i 

naturvetenskapen och det är naturvetenskapens metoder som ska användas när den sociala 

verkligheten och dess omgivning studeras (Bryman & Bell, 2013). Positivismen utgår från att 

ett problem kan studeras utifrån olika delar av ett problem och därmed ses problemet inte som 

en helhet utan som små delar som kan studeras var för sig. Inom detta synsätt finns ett 
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intresse av att förklara händelser. Ett annat kännetecken är att forskaren ska vara objektiv och 

dennes person ska inte påverka resultatet av forskningen (Patel & Davidsson, 2011).  

  

Hermeneutik används främst inom samhällsvetenskapen och handlar om tolkning av 

människors handlingar ( Patel & Davidsson, 2011). Enligt Bryman & Bell (2013) ligger fokus 

på att ur den sociala aktörens synvinkel uppfatta saker. Hermeneutiken syftar till att se 

helheten i ett problem för att uppnå förståelse. En forskare som använder det hermeneutiska 

synsättet ser sina egna tankar, känslor och kunskap (förförståelse) som en tillgång för att 

förstå det objekt som studeras (Patel & Davidsson, 2011).   

 

Positivism och hermeneutik är motsatser till varandra och mellan dem placeras 

postpositivism. Enligt Lichtman (2010) är postpositivism ett synsätt som uppmärksammar 

bristerna i positivismen men som samtidigt strävar efter en objektivitet. Postpositivismen 

accepterar samtidigt att det forskaren har med sig som exempelvis bakgrund, kunskap och 

värderingar som kan påverka det som observeras. Inom postpositivism ses kunskap som något 

ovisst som inte kan baseras på säkra grunder (Phillips & Burbules, 2000).  

 

Ett postpositivistiskt synsätt stämmer väl överens med Lean då Lean handlar mycket om 

tidigare kunskap, både hos forskaren och de personer som studeras. I Lean är samarbete och 

hela gruppens samlade kunskaper viktiga. Eftersom postpositivism accepterar att forskaren 

har med sig tidigare erfarenhet i forskningen kommer detta synsätt att användas.  

2.3 Forskningsansats 

Sambandet mellan teori och forskning (metod) betecknas forskningsansats. Det finns två 

huvudtyper av forskningsansatser; induktion och deduktion (Bryman & Bell, 2013).  

En forskare som arbetar induktivt utför sin undersökning utan att först ha förankrat den i teori. 

Teorin formuleras sedan utifrån den insamlade empirin. Detta skulle kunna göra att den teorin 

som sedan formuleras inte är generell då den enbart baseras på just den specifika situationen 

som den insamlade empirin rör (Patel & Davidsson, 2011). Deduktion kännetecknas av att 

forskaren utgår ifrån teori som sedan härleds till en eller flera hypoteser, dessa hypoteser tas 

sedan i beaktelse i en empirisk undersökning (Bryman & Bell, 2013). Författarna till denna 

uppsats har utgått från en redan befintlig teori som sedan har fått bestämma vilken empiri som 

har samlats in och hur denna har tolkas (Patel & Davidsson, 2011), detta medför att uppsatsen 

har skrivits i linje med deduktion snarare än induktion.   
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2.4 Undersökningsdesign 

Det finns en mängd olika typer av undersökningsdesigner som vilka placeras under tre olika 

klassificeringar, som är explorativ, deskriptiv och förklarande (Yin, 2007). I de explorativa 

undersökningarna inhämtas så mycket kunskap som möjligt om ett bestämt problemområde 

och olika tekniker används för att belysa problemområdet på ett grundligt sätt. Denna utgår 

ifrån vad man redan vet om ämnet och syftar sedan till att fylla i luckorna. En deskriptiv 

undersökning syftar till att vara beskrivande inom ett område där det redan finns en mängd 

kunskap, detta kan då handla om beskrivningar av dåtid, eller beskrivningar av nutid. Till 

skillnad från den explorativa undersökningen beskrivs här bara den del som forskaren är 

intresserad av men den del som beskrivs, beskrivs grundligt (Patel & Davidsson, 2011). En 

förklarande undersökning behandlar som namnet antyder förklaringar på en viss händelse 

eller företeelse. Dessa förklaringar ställs sedan mot varandra för att se vilken av dem som 

bästa förklarar händelsen eller företeelsen (Yin, 2007).   

 

Dessa kvalificeringar mynnar sedan ut i fem olika forskningsdesigner, vilka är: experiment, 

survey, analys av källor, historisk studie och fallstudie. Dessa strategier kan sedan användas i 

alla tre ovan beskrivna syften (Yin, 2007). En undersökning på en mindre avgränsad grupp 

betecknas fallstudie. Trots att undersökningen sker på en mindre grupp utgår en fallstudie 

ifrån ett helhetsperspektiv för att få så fullständig information som möjligt.  Därför är det inte 

ovanligt att information av lika karaktär, exempelvis en grupp kan bestå av en organisation, 

situation, en grupp individer eller en enda individ (Patel & Davidsson, 2011). En sådan 

undersökning svarar bäst på en forskningsfråga som är formulerad som "hur" eller "varför" 

(Yin, 2007). Vidare lämpar sig fallstudier särskilt väl vid undersökning av processer och 

förändringar (Patel & Davidsson, 2011) I denna uppsats kommer ansatsen således att vara en 

fallstudie med ett explorativt syfte, eftersom studien kommer att beröra ett bestämt 

problemområde och en mindre avgränsad grupp.  

2.5 Forskningsstrategi   

Det finns olika sätt att etablera kunskap på och två olika ansatser som används är kvantitativa 

och kvalitativa ansatser (Johannessen & Tufte, 2003). De båda ansatserna kan enligt Bryman 

och Bell (2013) också ses som forskningsstrategier. Det finns några skillnader mellan de båda 

forskningsstrategierna och det beror på undersökningens frågeställning vilken av dem som 

väljs. En av skillnaderna mellan den kvantitativa och den kvalitativa forskningsstrategin är 
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hur man arbetar med olika typer av data (Johannessen & Tufte, 2003). Den kvantitativa 

forskningsstrategin har sitt fokus på kvantifiering av data medan den kvalitativa fokuserar på 

ord. En kvantifiering av data innebär inte att datan enbart består av tal utan kan även bestå av 

ord som kvantifieras. En annan skillnad mellan forskningsstrategierna är hur flexibel 

undersökningen kan vara. Den kvalitativa forskningsstrategin anses vara den med störst 

flexibilitet eftersom en struktur under exempelvis en intervju kan ändras och att större hänsyn 

kan tas till respondenten och vilken information som kommer fram (Bryman & Bell, 2013). 

  

Att använda sig av en kvalitativ forskningsstrategi ger en helhetsförståelse och mer djup i 

undersökningen sett till vad en kvantitativ forskningsstrategi kan ge. Därför har författarna 

valt att använda sig av en kvalitativ forskningsstrategi. En annan anledning till att valet föll på 

en kvalitativ forskningsstrategi är att analysen av data är mer integrerad i datainsamlingen 

vilket ger en möjlighet att byta datainsamlingsteknik för att komplettera med data under 

processens gång och att teorier och hypoteser kan ändras (Johannessen & Tufte, 2003).  

2.6 Datainsamling 

En forskare kan välja mellan att samla in data på egen hand eller att använda data som en 

annan forskare redan samlat in. Den data som samlas in på egen hand kallas primärdata 

medan  redan  insamlad data kallas sekundärdata (Bryman & Bell, 2013). Insamlingen av data 

kan ske genom flera olika metoder (Johannessen & Tufte, 2003). Vilka metoder som används 

beror bland annat på vilken information forskaren har tillgång till, hur problemformuleringen 

är utformad och om undersökningen är kvantitativ eller kvalitativ (Patel & Davidsson, 2011). 

Hur informationsrik studien blir beror till stor del på forskarens förmåga att registrera och 

analysera data samt repondentens förmåga att förmedla information (Johannesson & Tufte, 

2003). Vid genomförandet av fallstudier rekommenderar Yin (2007) att fler än en 

informationskälla används, på det sättet blir fallstudien troligtvis mer övertygande och riktig 

om dessa informationskällor styrker varandra. Denna typ av insamling kallas triangulering. 

Det finns inga särskilda bestämmelser eller riktlinjer för vilken typ av insamlingsmetod som 

skall användas i en fallstudie, det viktigaste är att kvaliteten säkerställs i de metoder forskaren 

väljer att använda (Yin, 2007). 
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2.6.1. Litteraturstudier 

Den information som finns i litteraturstudier har oftast tagits fram för ett annat syfte och 

informationen är en form av sekundärdata (Björklund & Paulsson, 2003). Enligt Björklund & 

Paulsson (2003) ses allt skrivet material som litteratur. En fördel med att använda 

litteraturstudier är att mycket information finns tillgängligt och hjälper till att kartlägga den 

nuvarande kunskapen som finns inom ett specifikt område. Även om mycket information kan 

nås via litteraturstudier är det inte säkert att den ger en heltäckande bild av området som 

studeras då det kan vara svårt att hitta tillräckligt med tidigare forskning som täcker det valda 

ämnet (Björklund & Paulsson, 2003). 

2.6.2 Kvalitativa datainsamlingsmetoder 
Inom den kvalitativa forskningsstrategin finns några olika tekniker för att samla in data. Två 

av dem är deltagande observation och kvalitativa intervjuer. Att utföra en deltagande 

observation innebär att forskaren under en tidsperiod deltar och iakttar en viss verksamhet 

eller social miljö (Bryman & Bell, 2013). Observatören kan ha olika roller beroende på vilken 

grad av öppenhet och grad av deltagande som observatören väljer att ha. Den information som 

kan nås genom observationer kan oftast inte nås genom andra datainsamlingstekniker 

(Johannessen & Tufte, 2003). Att utföra en deltagande observation är ofta tidskrävande 

(Björklund & Paulsson, 2003).  

 

Att använda sig av kvalitativa intervjuer är troligen den mest använda metoden för att samla 

in data inom den kvalitativa forskningsstrategin. Kvalitativa intervjuer är ett samlingsnamn 

för ostrukturerade- och semi-strukturerade intervjuer. I ostrukturerade intervjuer använder 

forskaren ingen mall utan utgår från ett visst antal teman som respondenten sedan får svara 

fritt kring. Fördelen med denna form av intervju är att den liknar ett vanligt samtal och 

forskaren enkelt kan ställa följdfrågor. En semistrukturerad intervju innehåller en 

intervjuguide med ett visst förbestämt antal teman som ska tas upp i en viss ordningsföljd. 

Forskaren kan ställa följdfrågor där det antas att det behövs (Bryman & Bell, 2013). 

2.6.3 Tidsstudie 
En metod för att mäta arbete och sätta standards är att göra en tidsstudie där ett stoppur 

används för att mäta hur lång tid arbete tar. Upprepande arbete med många detaljer lämpar sig 

för en tidsstudie.  
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Studien görs oftast på plats och arbetet delas upp i mindre processer som alla mäts 

individuellt. Mätningen görs ofta flera gånger, summeras och delas sedan med antalet 

mätningar för att ta fram ett medelvärde (Chase & Jacobs, 2010).  

2.6.2 Uppsatsens datainsamlingsmetoder 

Nedan presenteras och beskrivs de metoder som använts för att samla in data till denna 

uppsats.   

2.6.2.1 Litteratururval 
Den sekundärdata som författarna använt till denna uppsats utgjordes främst av böcker som 

berörde den valda metoden och den teori som ansågs relevant för arbetet. Författarna utgick 

först från litteratur som rörde tekniken kring Value stream mapping och gick sedan vidare 

med de böcker som dessa i sin tur refererade till. Litteraturen samlades in på 

Linnéuniversitetets universitetsbibliotek i Växjö men även genom fjärrlån. En del akademiska 

artiklar har även använts och dessa har valts utifrån rekommendationer ifrån handledare men 

även genom egen sökning på databaserna OneSearch och Google Scholor. De vanligaste 

sökorden författarna använt sig av vid sökning efter vetenskapliga artiklar är: VSM, 

processmapping, kaizen, Lean, waste och process improvement. 

2.6.2.2 Kvalitativa datainsamlingsmetoder och val av intervjupersoner 

Vid första kontakten med Xylem intervjuades Fredrik Sturesson som arbetar som 

verkstadschef på OPX för att få en inblick i företaget samt för att få mer information 

uppdraget. Denna inledande intervju resulterade i att författarna förutom Fredrik Sturesson 

blev tilldelad Carl-Johan Karlsson som handledare. Författarna har under arbetets gång haft 

mest kontakt med Carl-Johan Karlsson. De intervjuer som genomförts med Carl-Johan 

Karlsson har varit av både ostrukturerad och semistrukturerad form. Anledningen till att båda 

formerna av kvalitativa intervjuer valts beror på att de båda formerna av intervjuer har lämpat 

sig för de olika situationer som uppkommit. Vid de tillfällen som författarna har kunnat 

förbereda frågor och haft mycket frågor att ställa till Carl-Johan har en semistrukturerad 

intervjuform använts. Fördelen med den semistrukturerade intervjun var att en förberedd 

frågemall har använts som minskat risken för att glömma bort att ställa vissa frågor.  Den 

ostrukturerade intervjuformen har använts främst efter den genomförda kartläggningen för att 

få svar på de frågetecken som uppkom  under den deltagande observationen. Dessa frågor var 
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svåra att förbereda och därmed användes den ostrukturerade formen så att Carl-Johan 

Karlsson kunnat svara fritt kring det ämne som författarna behövt mer information kring.  

  

För att kunna besvara den första problemformuleringen som syftar till att kartlägga 

värdeflödet på OPX har författarna använt sig av en deltagande observation för att få en större 

insikt i den verksamhet som bedrivs och för att kunna skapa sig en egen uppfattning om hur 

värdeflödet ser ut. Att göra en deltagande observation har varit en förutsättning för att kunna 

göra en kartläggning av flödet. Flera intervjuer har genomförts med personer som arbetar i 

den produktionsbana där kartläggningen utförts. Dessa respondenter har valts ut genom ett 

snöbollsurval, de redan etablerade respondenterna hjälpt till att hitta andra respondenter som 

är relevanta för studien (Bryman & Bell, 2013). Enligt Johannessen & Tufte (2003) är ett 

snöbollsurval vanligt vid deltagande observationer eftersom forskaren kommer i direkt 

kontakt med nya personer som i sin tur kan bli respondenter för undersökningen. De 

intervjuer som skett med montörerna på produktionsbanan har varit av en ostrukturerad 

intervjuform. Detta beror på att intervjuerna som genomförts med montörerna har varit under 

den deltagande observationen och de frågor som uppkommit har varit svåra att bestämma på 

förhand.  Författarna har använt intervjuer för att komplettera den deltagande observationen 

för att få mer information om de processer som finns i flödet. 

 

För att få ytterligare vägledning kring hur företag arbetar med Lean och VSM genomfördes en 

semistrukturerad telefonintervju med Niklas Gudmundsson som arbetar som Leanchef på 

Flextronics i Ronneby. 

2.6.2.3 Tidsstudie 
Tidsstudien genomfördes som en del i framtagningen av nulägeskartan för att ta fram 

processtid, ledtid och takttid. Mätningen utfördes två gånger på varje processblock med olika 

montörer. Eftersom båda mätningarna visade ett liknande resultat valde författarna att inte 

genomföra mätningar fler gånger. Resultatet av mätningarna summerades och bildade ett 

medelvärde. Hur de olika mätetalen mättes finns beskrivet senare i uppsatsen.  

2.7 Forskningens kvalitet 

För att bedöma kvaliteten på en fallstudie används fyra stycken vanliga kriterier; 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet (Yin, 2007).  
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2.7.1 Begreppsvaliditet 
Om ett instrument som är framtagen för att mäta en viss aspekt verkligen mäter den aspekten 

har instrumentet en god validitet (Patel & Davidsson, 2011). Yin (2007) beskriver två steg 

som måste genomföras för att säkerställa validitet. Det första steget är att utifrån 

undersökningens ursprungliga målsättning välja ut specifika slag av förändringar som ska 

studeras. Det andra steget är att välja ut mått på dessa förändringar och visa på att dessa 

verkligen mäter de specifika slag av förändringar som har valts ut.  

 

Ett sätt att öka begreppsvaliditeten i en studie är att använda sig av flera empiriska källor i 

datainsamlingsfasen (Yin, 2007) och det är även så författarna har valt att öka validiteten i 

denna studie. Författarna har valt ett brett spektrum av intervjupersoner för att få en 

helhetsbild av situationen. En Leanchef utanför fallföretaget valdes för att få en objektiv bild 

av Value stream mapping. Verkstadschefen och en logistiker intervjuades för att få ett 

chefsperspektiv på företaget och anställda på det kartlagda flödet gav en bild av hur det 

operativa arbetet såg ut. Författarna valde även att göra observationer för att skapa sig en egen 

uppfattning.  

2.7.2 Intern validitet 
Intern validitet rör frågan om i vilken utsträckning ett resultat som inbegriper ett kausalt 

förhållande mellan två eller fler variabler är riktigt eller giltigt (Bryman & Bell, 2013). Enligt 

Yin (2007) används inte intern validitet vid explorativa studier vilket gör att vi inte kommer 

att tillämpa detta i denna studie.  

2.7.3 Extern validitet 
Den externa validiteten rör huruvida ett resultat kan generaliseras utöver den aktuella 

fallstudien, alltså om resulterat kan appliceras på ett annat, liknande fall. Kritiker menar att ett 

enda fall utgör en svag grund för generalisering (Yin, 2007). I denna studie tillämpas 

generella arbetsmetoder som skulle kunna användas i andra liknande fall. Resultatet är 

specifikt för just fallföretaget men de problem som de upplever och de slutsatser som 

författarna kommer fram till kan vara till hjälp även för andra liknande producerande företag.  

2.7.4 Reliabilitet 
Reliabilitet mäter hur tillförlitlig en studie är. Vid vissa typer av undersökningar kan ett mått 

på tillförlitligheten tas fram som uttrycker instrumentets stabilitet, dess homogenitet och dess 

likvärdighet. I detta fall då mest observationer och intervjuer kommer att genomföras säkras 
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reliabiliteten genom att författarna turas om att vara observatör respektive intervjuare vilket 

leder till en samlad bedömning. Detta gör att olika typer av bedömningsfel minskar (Patel & 

Davidsson, 2011).  

 

2.8 Etiska överväganden 

Både forskning och annan verksamhet i samhället ger konsekvenser för andra människor. 

Förhållandet mellan människor, det vill säga vad vi kan och inte kan göra mot varandra är det 

etik handlar om. Etik styrs av principer, regler och riktlinjer som anger om en handling är 

riktig eller felaktig (Johanessen & Tufte, 2003). Enligt Bryman & Bell (2013) rör några av 

dessa etiska regler frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Det svenska 

vetenskapsrådet har tagit fram några vetenskapsetiska principer och regler för forskning och 

dessa är: informationskravet; att forskaren ska informera om uppsatsens syfte. 

Samtyckeskravet; att de personer som deltar i undersökningen vet om att deras deltagande är 

frivilligt.  Konfidentialitetskravet; att personuppgifter och andra uppgifter om deltagande 

personer behandlas konfidentiellt och på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet; att uppgifterna som insamlats enbart får användas inom forskningen 

(Johanessen & Tufte, 2003). Bryman & Bell (2013) nämner även falska förespeglingar som 

en riktlinje vid forskning och innebär att forskare ej får ge vilseledande eller felaktig 

information. De ovan nämnda etiska riktlinjerna har författarna beaktat för att uppsatsen ska 

få en hög forskningsetik.  

 

Under arbetets gång har författarna varit noga med att informera respondenterna om arbetets 

syfte samt haft en dialog om något ändrats i enlighet med informationskravet. Dialogen har 

bidragit till ett bättre samarbete i form av utbyte av tankar och idéer. Vid intervjuerna med en 

extern part har dessa spelats in efter att respondenten medgivit till detta. Främsta anledningen 

till att dessa har spelats in är för att författarna skall kunna gå tillbaka till intervjun och 

transkribera dem för eget bruk vilket också respondenten fick kännedom om. Då författarna 

har skrivit på ett kontrakt med fallföretaget om att arbetet skall behandlas konfidentiellt har 

författarna vid dessa intervjuer inte lämnat några detaljer kring företagets produkter eller 

liknande.  

 

Författarna har med jämna mellanrum besökt företaget vilket också det har bidragit till ett gott 

samarbete. De intervjuer som genomförts på Xylem har varit frivilliga för respondenterna att 
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delta i och författarna har ingen avsikt att använda informationen till annat än uppsatsen. De 

montörer som arbetat under mätningarna kommer inte nämnas vid namn eftersom det inte är 

deras prestation som utvärderats vid mätningarna. Författarna har inte heller medvetet gett 

vilseledande eller felaktig information till företaget. 
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2.9 Metodsammanfattning 

 

 
 

Figur 3. Grafisk illustration av uppsatsens metod, (egen bearbetning).  

 
  

Val av ämne  
•  Xylem i Emmaboda 
•  Kartläggning av värdeflöde 

Vetenskapligt synsätt 
•  Postpositivism 

Forskningsansats 
•  Deduktion 

Undersökningsdesign 
•  Fallstudie med ett explorativt syfte 

Forskningsstrategi 
•  Kvalitativ ansats 

Datainsamling 
•  Deltagande observation 
•  Intervjuer 
•  Litteraturstudie 
•  Tidsstudie 

Forskningens kvalitet 
•  Begreppsvaliditet - Flera empiriska källor har använts 
•  Extern validitet - Generella arbetsmetoder som kan 

tillämpas i andra liknanade fall 
•  Reliablitet - En samlad bedömning då författarna delat på 

ansvaret att vara intervjuare och observatör 

Etiska överväganden 
•  Informationskravet - Öppen dialog med respondenterna 
•  Samtyckeskravet - Informerat om att alla intervjuer har 

varit frivilliga att deltaga i 
•  Konfidentialitetskravet - Kontrakt med företaget om att 

inte ge ut känslig information 
•  Nyttjandekravet - Den insamlade empirin kommer ej att 

användas till annant än denna uppsats  
•  Falska förspeglingar - Har ej medvetet gett vilseledande 

eller felaktig information 
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3. Värdeflödet 

"Alltid när det finns en produkt avsedd för en kund, så finns det också ett värdeflöde. 

Utmaningen ligger i att se detta flöde." 

(Petersson et.el, sid. 115, 2012) 

 

För att kunna besvara frågan "hur ser värdeflödet ut på OPX bana 102?" kommer kapitel 3 

att inledas med teori kring metoden Value stream mapping. Den följs av studiens insamlade 

empiri som har samlats in via intervjuer, tidsstudier och observationer. Kapitlet avslutas 

sedan med en analys kring teorin och empirin där också nulägeskartan finns presenterad.  

 

3.1 Teori - Value steam mapping 

Value steam mapping har sina rötter i Lean och kommer ursprungligen ifrån Toyota Motor 

Coporation och användes där under namnet "materials and information flow mapping". 

Författarna Mike Rother och John Shook studerade och utvecklade Toyotas metod och gav 

den namnet Value stream mapping (VSM) (Martin & Osterling, 2014). Rother & Shook 

(2003) beskriver VSM som ett verktyg som hjälper användaren att se och förstå flödet av 

material och information när en produkt går igenom ett värdeflöde. När själva kartläggningen 

utförs följs produktens väg genom produktionen i företaget och under tiden ritas en karta över 

varje process i både material och informationsflödet (Rother & Shook, 2003). En utav 

fördelarna med VSM är att risken för suboptimering minskar då man ser till helheten istället 

för delarna (Martin & Osterling, 2014). En annan är att den kopplar samman 

informationsflödet och materialflödet vilket inget annat verktyg inom Lean gör (Rother & 

Shook, 2003). Med rätt förberedelse så tar en VSM-kartläggning bara ett par dagar medan en 

traditionell processkartläggning ofta är mer detaljerad och kan ta veckor eller månader att 

slutföra (Martin & Osterling, 2014).  

 

Kartläggningen består av fyra huvudsakliga aktiviteter: först väljs en produktfamilj, sedan 

sammanställs en karta över nuvarande tillstånd, utifrån denna konstrueras en karta över det 

framtida tillståndet. Dessa resulterar sedan i en handlingsplan för genomförandet av det 

önskade framtida tillståndet (Rother & Shook, 2003). Aktiviteterna illustreras i figur 4 och 

presenters närmare under respektive rubrik.  
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Figur 4. Value Stream mapping aktiviteterna, (Rother & Shook, 2003).  

 

Martin & Osterling (2014) lägger även till en femte aktivitet "förberedelse" vilket ligger 

placerat framför "produktfamilj". Förberedelsen består av en "Value stream mapping charter" 

(vilken finns redovisad i sin helhet i bilaga 1). Den skall fyllas i fyra veckor innan 

kartläggningens start och den tjänar ett fyrfaldigt syfte: planering, kommunikation, riktning 

och byggande av konsensus (Martin & Osterling, 2014).  

 

I denna uppsats kommer en kombination av båda ovannämnda strategier att användas, dock 

kommer inte en framtidskata att presenteras då denna inte skulle tillföra värde till det utvalda 

värdeflödet. Inte heller kommer en implementeringsplan för att eliminera de identifierade 

slöserierna kommer att presenteras. De aktiviteter som kommer genomföras illustreras i figur 

5. 
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Figur 5. Value stream mapping aktiviteterna, (egenkonstruerad baserad på Martin & 

Osterling, 2014 och Rother & Shook, 2003). 

3.1.1 Förberedelse - Value stream mapping charter 
Hur mycket förberedelse som görs innan en kartläggning startar är avgörande för resultatet. 

Martin och Osterling (2014) har utvecklat en ”Value stream mapping charter” där användaren 

på ett enkelt sätt kan ta fram all information som behövs innan en kartläggning startar. 

Dokumentet är indelat i tio olika områden: omfattning, ansvariga parter, logistik, nuvarande 

problem och företagsbehov, mätbara mål, kundfördelar, företagsfördelar, kartläggningsteam, 

jourstöd och avtal. Dokumentet finns bifogat i sin helhet i bilaga 1.  

• Omfattning (scope): då det inte skall finnas några oklarheter om var fokus ska ligga 

under kartläggningen definieras det väl under omfattning. Här klargörs bland annat 

vilket värdeflöde som skall förbättras, vilken efterfrågan produkten har och vilka 

begränsningar gruppen har som skall utföra kartläggningen (Martin & Osterling, 

2014).  

• Ansvariga parter (accountable parties): i detta område definieras vilka personer som är 

ansvariga för vad under kartläggningen. Det viktigaste är att en "executive sponsor" 

(ofta en chef som har varit verksam länge i företaget) och en facilitator (en slags 

projektledare) finns representerade, eventuellt resterande deltagare beror på hur stor 

organisationen är och hur den är strukturerad (Martin & Osterling, 2014).  

Förberedelse - Value 
stream mapping charter 

Val av produktfamilj 

Karta över nuvarande 
tillstånd 

Identifikation av 
slöserier 
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• Logistik (logistics): i logistik beskrivs de praktiska detaljerna som gäller under de 

dagar kartläggningen pågår. Ett exempel som redogörs under logistik är under vilka 

dagar kartläggningen pågår och när uppdatering inom gruppen skall ske. Denna 

information kan ses om banal men bidrar till att kartläggningen flyter på ett bra sätt 

(Martin & Osterling, 2014). 

• Nuvarande problem och företagsbehov (current state problems and business needs): 

att få klarhet i vilka problem som företaget möter och varför det finns ett behov för 

förbättring kan skapa motivation och konsensus hos arbetsteamet (Martin & Osterling, 

2014). 

• Mätbara mål (measurable target condition): i mätbara mål planeras vilka de mätbara 

aspekter är som skall förbättras samt hur mycket de ska förbättras. Exempelvis kan det 

handla om ledtid eller kvalitet (Martin & Osterling, 2014). 

• Kund- och företagsfördelar (benefits to customers and benefits to business): bland 

personalen kan det finns motstånd till förändring. Det finns därmed ett behov av att se 

till helheten och beskriva de fördelar både företaget och kunden kan få vid en 

förbättring av värdeflödet. Här kan även aspekter som är svåra att mäta tas upp som 

exempelvis bättre relationer till externa kunder (Martin & Osterling, 2014). 

• Kartläggningsteam (mapping team): generellt sett är det bättre att vara färre i teamet 

då arbetet tenderar att blir mer effektivt (Martin & Osterling, 2014). Dock är det 

viktigt att alla roller i flödet finns representerade eftersom flödet brukar sträcka sig 

över organisatoriska gränser. En person som har mandat att påverka hela flödet bör 

också finnas med i teamet (Petersson et.al., 2012).  

• Jourstöd (on-call support): till jourstöd hör de chefer och medarbetare som inte behövs 

på heltid i teamet men som ändå behöver finnas tillgängliga för att kunna svara på 

frågor som teamet kan ha kring arbetet i värdeflödet (Martin & Osterling, 2014). 

• Avtal (agreement): beroende på hur organisationens kultur ser ut kan det vara 

nödvändigt att bifoga signaturer på de chefer som är ansvariga för kartläggningen 

(Martin & Osterling, 2014). 

 

När dokumentet är ifyllt är viktigt att hela teamet får ta del av det. Martin och Osterling 

(2014) föredrar ordet socialisera framför kommunicera då de menar att det inte räcker att 

mejla dokumentet runt till de berörda. Dokumentet bör noga gås igenom för att inga 

frågetecken ska finns när väl arbetet skall börja. Det är även viktigt att ledningsgruppen får ta 
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del av dokumentet för att säkerställa att kartläggningsmålen är i linje med de mål som 

företaget i stort vill uppnå. Om detta steg förbises kan det i värsta fall resultera i att resultatet 

inte verkställs vilket innebär att tid lagts på något som inte kommer att användas. Om 

resultatet inte verkställs kan det påverka motivationen inför framtida kartläggningar (Martin 

& Osterling, 2014). Även om en ledare besitter de kunskaper, färdigheter och erfarenheter 

som krävs är det centralt att denne kan förmedla sitt budskap till individen, gruppen och 

organisationen för att dessa skall fungera och kunna samarbeta på ett bra sätt (Önnevik, 

2010).   

3.1.2 Val av produktfamilj  

Såvida företaget som studeras inte har en enda produkt i sin produktion måste produkterna 

delas in i produktfamiljer. Detta beror på att kartläggningen annars skulle bli för komplicerad. 

En familj är en grupp produkter som alla i en nedåtgående process går igenom samma eller 

likande processer (Rother & Shook, 2003). En produktfamilj tar inte hänsyn till attribut som 

utseende, kundtillhörighet eller volym (Petersson et.al. 2012). När den valda produktfamiljen 

är utsedd är det viktigt att skriva ner antalet produktnummer som är inkluderat i 

produktfamiljen och hur stor den årliga efterfrågan är (Rother & Shook, 2003). Detta bör 

göras i "the value stream mapping charter" (Martin & Osterling, 2014).  

3.1.3 Karta över det nuvarande tillståndet 

Att kartlägga det nuvarande tillståndet i en produktion är viktigt, bristande fakta, antaganden 

och inkorrekt information bidrar till långvariga och återkommande problem (Martin & 

Osterling, 2014). Ljungberg & Larsson (2012) menar att en kartläggning leder till att osynliga 

processer synliggörs. Det ofta är under kartläggningen som samband mellan funktioner 

upptäcks och förstås. Kartläggning av en produktfamilj kan ske på olika nivåer, exempelvis 

från en processnivå till "företag emellan". Att starta vid en verksamhet från ”dörr till dörr” 

anses vara en bra start. Utifrån denna kan man sedan zooma in en specifik process eller 

zooma ut och se kopplingen till andra verksamheter inom företaget eller externt till andra 

företag (Rother & Shook, 2003).  

3.1.4 De fem kartläggningsaktiviteterna 
Martin och Osterling (2014) beskriver fem aktiviteter som används för att kartlägga ett flödes 

nuläge, dessa är: promenad längs värdeflödet, strukturera kartan, gå en andra promenad längs 

värdeflödet, addera detaljer till kartan och slutligen summera kartan.  
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3.1.4.1 Den första promenaden  
När en kartläggning startar bör ett konferensrum bokas för den dagen kartläggningen 

genomförs där teamet kan placera ett stort papper som utgör basen för kartan (Martin & 

Osterling, 2014). Att fysiskt gå längs värdeflödet bör göras två gånger. Den första 

promenaden är för att få en känsla för flödet och dess processer medan den andra promenaden 

syftar till att få en djupare förståelse och för att starta själva kartläggningen (Rother & Shook, 

2003). Under promenaden har teamet möjlighet att observera arbetet och prata de anställda 

längs flödet. Det är viktigt att poängtera för de anställda som arbetar i flödet att det inte är 

deras personliga prestation som kartläggs utan verksamhetens design. De som arbetar på 

företaget kan ha olika uppfattning om hur arbetet i flödet ser ut. Chefer har ofta en bild av hur 

flödet ser ut, andra hur det borde se ut och hur det skulle kunna se ut. Vid en rundvandring får 

teamet se hur arbetet verkligen utförs (Martin & Osterling, 2014). 

 

En värdeflödeskarta visar hur arbetet går till den dagen kartläggningen genomförs och under 

de förutsättningar som gällde just den dagen. I ett värdeflöde med hög variation kan det dock 

vara att föredra att återkomma vid fler än ett tillfälle för att se hur flödet fungerar under andra 

förutsättningar (Martin & Osterling, 2014). Under promenaden bör alla deltagare med hjälp 

utav papper och penna göra en skiss på hur flödet ser ut och vilka processer som finns på en 

övergripande nivå (Rother & Shook, 2003). När väl den första promenaden är avslutad ska 

teamet återgå till "baslägret" där det stora pappret finns placerat. Där jämförs anteckningarna 

för att komma överens om vilka processer som skall finns på kartan samt i vilken 

ordningsföljd (Martin & Osterling, 2014).  

3.1.4.2 Kartans layout 
I detta stadie är det viktigt att kartan inte blir för detaljerad, meningen är att teamet skall 

fokusera på de grundläggande aspekterna. Till sin hjälp har teamet Post-it lappar som de 

placerar på det stora pappret. En Post-it lapp symboliserar kunden och placeras högst upp till 

höger på pappret. En lapp symboliserar leverantören uppe till vänster. Information om 

kundens efterfråga och vilka produkter som efterfrågas bör finnas med på kartan. Fem till 

femton processblock placeras ut på kartan beroende på hur stort flödet är (Martin & Osterling, 

2014). När arbetet flyter på utan avbrott finns ett flow9, när arbetet sedan stannar indikerar det 

                                                
9 I det engelska språket skiljer de på flow och stream, på svenska översätts de bägge till flöde. För att 
inte skapa förvirring och för att visa på att ordet används med olika betydelse kommer det engelska 
ordet flow att användas för att beteckna flyt. 
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ett nytt processblock, detta sker vid exempelvis flytt av arbetet till en ny arbetsstation. Detta 

innebär att det kan finnas flera processer i ett processblock (Rother & Shook, 2003). När 

teamet har enats om vilka processblock som skall finns representerade på kartan skall dessa 

skrivas ner, överst, på varsin Post-it lapp med få ord. Dess aktivitet skrivs högt upp och dess 

funktion/funktioner undertill. Lapparna numreras och läggs i rätt ordning på pappret. Figur 6 

visar hur kartan bör se ut i detta stadie (Martin & Osterling, 2014).  

 

 
Figur 6. Värdeflödeskartans processblocks placering, (egen bearbetning och Martin & 

Osterling, 2014).  

3.1.4.3 Den andra promenaden 

Under den andra promenaden samlas nödvändig data in som visar hur mycket tid som läggs i 

olika processer, detta är viktigt för att senare kunna bestämma det framtida tillståndet (Rother 

& Shook, 2003). Det finns en rad olika mättal att använda sig av och författarna har valt att 

använda sig av följande;  

• Process tid (PT) eller Cykel tid (C/T): processtid10 även kallad cykeltid syftar till den 

tid det tar för en montör att gå igenom alla arbetssteg innan de upprepas, alltså hur ofta 

en produkt eller del blir färdigställd i en process (Rother & Shook, 2003). Processtiden 

inkluderar inte väntan eller förseningar (Martin & Osterling, 2014).   

                                                
10 Vidare i uppsatsen kommer mätetalet att benämnas processtid.  
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• Ledtid (L/T): ledtiden är den tid det tar för en produkt att ta sig från start till färdig 

produkt genom en process eller värdeflöde (Rother & Shook, 2003). Ledtid inkluderar 

cykeltid, kötid och förseningar. Ledtid är uttryckt i timmar, dagar, veckor eller till och 

med månader. Ledtiden för ett processblock startar när arbetet finns tillgängligt och 

inte när den anställde börjar arbetet (Martin & Osterling, 2014).  

 

Det kan finnas andra faktorer i en produktion som inte upptäcks genom ovan beskrivna mättal 

som kan bidra till att det inte uppstår ett flow i flödet. Ett exempel kan vara att tillverkningen 

måste ta hänsyn till ett särskilt batchantal, att personalen har andra uppdrag som avbryter 

arbetet eller att det finns olika prioriteringsregler för arbetet (Martin & Osterling, 2014).  

 

För att Post-it lapparna för varje processblock skall bli komplett krävs en del annan 

information;  

• Produkter i arbete (PIA) - Produkter i arbete är benämningen på material som befinner 

sig mellan råvaru- och färdigvarulagren. Om en produkt produceras rätt i förhållande 

till efterfrågan uppstår inga problem med lager av produkter i arbete. De kan bli 

problem när det finns brister i produktionsstyrningen och samordningen då produkter i 

arbete orsakar kapitalbindning och sämre flexibilitet (Storhagen, 2011). I en value 

steam mapping beräknas tre nivåer av PIA, arbete som inte har startat, påbörjat arbete 

och arbete som är färdigt men inte har gått vidare till nästa station (Martin & 

Osterling, 2014). 

• Antal personer som arbetar i varje processblock. Inför det framtida tillståndet är det 

relevant att veta antalet anställda eftersom för lite personal stoppar flödet medan för 

mycket personal kan tyda på stor variation i flödet (Martin & Osterling, 2014).  

• Antal arbetade timmar.  

• Vad som utlöser arbetet? Kommer arbetet fysiskt till personen eller görs det 

tillgängligt elektroniskt?  
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3.1.4.4 Addera detaljer till kartan 
Efter andra promenaden bör Post-it lapparna se ut som figur 7 visar till höger. 

 

 
Figur 7. Post-it lapp efter den andra promenaden, (Martin & Osterling, 2014).  

 

Processtiden och ledtiden placeras nere till höger. %C&A placeras nere till vänster de gånger 

det går att använda mätetalet och i denna uppsats används det ej. I mitten placeras övriga 

hinder som kan finnas till flödet och under det hur många personer som arbetar i processen. 

PIA symboliseras av en boxikon men kan också symboliseras av en triangel, denna placeras 

till vänster om processblocket. Beroende på om produktionen är av push eller pull karaktär 

symboliseras detta av pilar som går emellan processblocken. För att ha möjligheten att göra 

ändringar i en värdekedja är det viktigt att förstå informationsflödet, därför identifieras vilka 

system och applikationer varje process i flödet kommer i kontakt med (Martin & Osterling, 

2014). IT-systemen och processblocken kopplas sedan samman med pilar, en rak för 

information och en blixtformad för elektronisk information. Det kan handla om till exempel 

order till leverantörer, produktionsorder och prognoser (Rother & Shook, 2003).  

 

Eftersom en value stream mapping syftar till att se en helhet kartläggs inte alla leverantörerna 

till produktfamiljen men en eller två av de viktigaste råmaterialen finns representerade till 

vänster på kartan. Här skrivs information om vad leverantören/leverantörerna heter, hur 

mycket som levereras varje gång och vilka dagar. Detta symboliseras av en lastbil och en bred 
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pil. Till höger representerar en likadan pil och lastbil leveransen till kund (Rother & Shook, 

2003).  

 

I en Value stream mapping karta användas en mängd olika symboler för att illustrera 

aktiviteter och processer, nedan i figur 8 visas ett urval av de vanligast förekommande. 

Symbolen högst upp till vänster visar en extern part som kan vara en kund, leverantör eller en 

part som företaget outsourcat sin verksamhet till. Pilen högt upp till höger visar ett 

elektroniskt flöde av information, en rak pil visar ett informationsflöde som drivs människor 

emellan. Lastbilen visar en transport av något slag, ofta från företag till kund eller från 

leverantör till företag. Den fjärde symbolen, triangeln, indikerar ett PIA-lager mellan två 

processblock. Glasögonen symboliserar något som montörerna fysiskt måste se för att kunna 

ta ett beslut (Martin & Osterling, 2007).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Value stream mapping symboler, (Martin & Osterling, 2007).  
 

3.1.4.5 Summering av kartan  
Nästa steg i att skapa nulägeskartan är att skapa en tidslinje som visar graden av flow, alltså i 

vilken hastighet organisationen levererar produkter till kunder och hur mycket jobb som läggs 

ned längs flödet. Denna linje ritas direkt under Post-it lapparna. Notera är att tiden är uttryckt 

i arbetstid och arbetsdagar vilket innebär att tillexempel 24 timmar motsvarar tre arbetsdagar 

och inte ett dygn (Martin & Osterling, 2014).  Talen summeras sedan i följande tre mätetal:  

• Total ledtid (total LT) - Den sammanlagda ledtiden för de olika processblocken 

(Martin & Osterling, 2014). 

• Total cykeltid (total CT) - Den totala arbetsinsatsen i värdeflödet räknad i tid (Martin 

& Osterling, 2014). 
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• Activity ratio (AR) - AR visar procentandelen tid som arbetet aktivt arbetas med, 

inklusive analys, diskussion och fysisk omvandling, alltså graden av flow.  I industrin 

kallas ofta detta mått för %VA (procent värdeskapande), detta kan dock vara 

missvisande då all processtid inte är värdeskapande (Martin & Osterling, 2007). AR 

beräknas enligt följande: AR = (summan av tidslinjens PT/summan av tidslinjens LT) 

x 100 (Martin & Osterling, 2014). 

Dessa mätetal placeras till höger om tidslinjen. Vid detta lag bör kartan se ut som figur 8 

illustrerar.  

 

Alla i gruppen bör nu ha fått en djupare förståelse för hur värdeflödet ser ut och fungerar. Det 

kan då visa sig att gruppen behöver använda andra tekniker för att gå djupare in i någon 

process, detta kan vara andra metoder inom Lean som till exempel spagettidiagram. Troligtvis 

har en del områden som kräver förbättring uppmärksammats. Exempel på brister är; onödig 

handpåläggning, stor variation i hur arbetet utförs och att det inte finns något standardarbete 

(Martin & Osterling, 2014). 

Figur 9 visar ett exempel på hur en färdig Value stream mapping karta kan se ut. 

 

Figur 9. Den färdiga kartan, (Martin & Osterling, 2014), (Emiliani & Stec, 2004), (egen 

bearbetning).   
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3.2 Empiri - Verksamheten på OPX 

Xylems fabrik i Emmaboda består av flera olika verkstäder där olika typer av pumpar och 

mixrar tillverkas. En utav dessa verkstäder heter OPX och det är där som kartläggningen i 

denna uppsats kommer att genomföras. På OPX tillverkas tolv olika huvudtyper med olika 

variationer av mixrar. På verkstaden finns fem olika tillverkningsbanor och denna 

kartläggning kommer att fokusera på bana 102 där mixrarna 4650 och 4660 tillverkas. Dessa 

typer av mixrar marknadsförs som flexibla, lätta att installera och de kan användas till många 

olika ändamål men som alla har gemensamt att blanda olika typer av vätskor. Produkterna 

består av standardiserat material och komponenter men de anpassas till kunders specifika 

behov och alla mixrar är kundspecifika. I dagsläget har 4650 och 4660 en årlig efterfrågan på 

2769 stycken varav 1538 st 4650 och 1231 st 4650, fördelat på 228 produktionsdagar per år.  

 

Tillverkningen sker på order ifrån Xylems kunder som ofta är säljbolag och återförsäljare. 

Kunderna finns belägna över hela världen och hela 98 % av produkterna går på export. Xylem 

har även ett stort färdigvarulager som ligger beläget i Metz i Frankrike.  

3.2.1 Val av produktfamilj  
Valet av produktfamilj och även vilken bana kartläggningen skulle genomföras på gjordes i 

samråd med Fredrik Sturesson och Carl-Johan Karlsson. Mixrarna som tillverkas på OPX är 

redan uppdelade i lämpliga produktfamiljer utefter vilka tillverkningsprocesser mixrarna 

genomgår. Utefter detta är de sedan fördelade på de fem olika produktionsbanorna.  

 

För att tillverka 4650 och 4660 på bana 102 krävs fyra stycken anställda som arbetar längs 

flödet och i dagsläget kan de tillverka sex stycken mixrar per anställd och dag. Om fyra 

anställda arbetar längs flödet kan 24 stycken mixrar tillverkas under en arbetsdag.  

 

Ledtiden för de olika mixrarna är tre till sex veckor. Kunderna efterfrågar en kort ledtid men 

då materialet har lång ledtid är det viktigt att det inte finns några slöserier i produktionen som 

skulle kunna sakta ner tillverkningsprocessen.  

 

3.2.2 Förberedelse - Value stream mapping charter 

För att skapa en grundläggande förståelse för hur kartläggningen skulle se ut och gå till 

fylldes dokumentet value stream mapping charter i som har utvecklats av Martin & Osterling 
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(2014). Dokumentet verkar också som ett verktyg för att behålla fokus under hela processen. 

Detta är den första aktiviteten i kartläggningsprocessen som finns beskrivet i teoriavsnittet. 

Niklas Gudmundsson arbetar som Leanchef på Flextronics i Ronneby har lång erfarenhet av 

Lean och Value stream mapping förespråkar vikten av att veta vad som är slutmålet med en 

kartläggning. Författarna har dock valt att inte fylla i alla fält i dokumentet då det anses att 

inte alla områden tillför värde till just denna kartläggning.  

 

Främst har värdeflödet som skall kartlägga specificerats vilket tidigare nämnt är bana 102 

med en produktfamilj innehållandes mixrar 4650 och 4660. Det som startar processen är order 

ifrån kund. Ansvariga för kartläggningen är förutom författarna även verkstadschef Fredrik 

Sturesson och logistiker Carl-Johan Karlsson  

 

För att behålla fokus och motivation på varför kartläggningen och en förbättring i värdeflödet 

behöver göras finns en sammanställning på vilka problem som Xylem har i det aktuella 

flödet. Dessa är många omtag med truck, höga lager, en förhöjd olycksrisk och de upplever 

även att mycket tid läggs på aktiviteter som inte är värdeskapande. Dessa aspekter genomgår 

även i de mätbara målen för flödet. Förhoppningen är att en kartläggning och det framtida 

tillståndet skall ge kortare ledtid till kund, en bättre kvalitet och att tid och resurser läggs på 

värdeadderade aktiviteter.  

 

Dokumentet finns presenterat i sin helhet i bilaga 3.  

  



 
 

32 

3.2.2 Informationsprocessen  
Processen på OXP verkstaden startar med att en extern kundorder läggs som behandlas av 

orderavdelningen och hamnar därefter i Xylems egna materialplaneringssystemet IDMS. 

IDMS skapar inför varje vecka ett produktionschema där exakt antal mixrar som ska 

tillverkas fastställs för varje produktionsbana och personal planeras. I verkstaden finns ett 

informationssystem för de anställda där de kan se hur målen för tillverkningen ser ut per 

vecka och dag uppdelad per produktionsbana. När tillverkningen startar skrivs ett 

tillverkningskort ut av produktionsplaneraren där de exakta detaljerna för ordern finns med. 

Detta tillverkningskort hämtas av de anställda på bana 102 inne på kontoret, se punkt 7 på 

figur 10. Tillverkningskortet följer sedan med under hela produktionen. När 

tillverkningskortet skrivs ut hamnar ordern samtidigt i ett datasystem som benämns 

"truckkön". Meningen med truckkön är att den personal som kör truck ska veta vilket material 

som ska hämtas fram till banan och på vilken lagringsplats materialet ska placeras i väntan på 

tillverkning. Truckkön kan liknas vid en plocklista för det material som behövs i monteringen 

och uppdateras under hela dagen. I dagsläget finns inget meddelandesystem om när truckkön 

uppdaterats utan det är upp till de anställda att med jämna mellanrum hålla sig uppdaterade i 

systemet. I truckkön ges även information om det finns materialbrist på en viss produkt. Om 

det finns materialbrist ska denna kundorder egentligen inte hamna på truckkön men det sker i 

dagsläget ofta. På det tillverkningskort där materialbristen finns hamnar istället i ett särskilt 

fack på kontoret som de anställda på banan hämtar först när materialet inkommit. Det är 

produktionsplaneraren som uppdaterar tillverkningskortet när väl materialet inkommit. De 

anställda på banan ser att nytt material levererats genom truckkön, men ofta promenerar de 

själva ner till lager 999 för ankommet gods för att se om materialet finns där.    

3.2.3 Tillverkningsprocessen 
Tillverkningsprocessen startar med att ankommande material både från interna och externa 

kunder ankommer till OPX verkstad (punkt 1 i figur 10). Där lagras materialet på lager 999 

för ankommande gods (punkt 2 i figur 10) tills det körs ut till respektive produktionslina. Var 

materialet ska placeras vid de olika produktionslinorna bestäms av truckkön. Vid varje 

produktionslina finns en lagringsplats för det material som ska användas i just den 

produktionen. Materialet körs ut till produktionslinorna direkt när det inkommer. Om 

inleveransen är stor lagras material någon dag innan det kan köras ut. På bana 102 är det 

lagringsplatser på både punkt 3 där material av mindre slag förvaras och punkt 4 där större 

material förvaras. Hela verkstaden har ytterligare en lagringsplats till, lager 333 där mindre 
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material förvaras. Där kan material hämtas av alla produktionsbanor på lagret. Lager 333 

befinner sig på punkt 8 i figur 10. På punkt 3 i figur 10 finns ett lager av mindre material som 

används av bana 102.  

 

Tillverkningen på bana 102 startar vid punkt 2 i figur 10. På banan finns det fem stycken 

arbetsstationer och tillverkningen följer flödet tills produkten är färdig tillverkad och placeras 

på ett löpande band vid punkt 5 i figur 10. Från punkt 6 i figur 10 går den färdiga produkten 

vidare med blå tåget, som kör interna transporter, till distributionscentralen där produkten 

lagras en kort tid i väntan på skeppning till kund. 

 
Figur 10. Karta över fabrikslayouten på OPX verkstaden, (Xylems interna dokument). 
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3.3 Analys - Karta över nuvarande tillstånd 

3.3.1 Den första promenaden  

Att fysiskt gå längs flödet anses av många författare vara det bästa sättet för att lära känna ett 

flöde (Martin & Osterling, 2014) (Rother & Shook, 2003) (Womak & Jones, 2003). Martin & 

Osterling (2014) förespråkar att kartläggningen utförs av ett team som innehåller både chefer 

och anställda som är väl insatta i företaget och det utvalda värdeflödet. Niklas Gudmundsson 

menar också att det svårt för personer som kommer utifrån att tillfullo sätta sig in i ett flöde. 

Då författarna vid tidpunkten inte själva hade tillräckligt med kunskap för att följa flödet på 

egen hand gick de under den första promenaden tillsammans med en logistiker på företaget. 

Under vägledning observerade sedan författarna flödet för att få en känsla för det och dess 

processer.  

 

Promenaden startade vid ankommande material där allt material som behövs till produktionen 

på OPX kommer in. Materialet läggs sedan på lager eller går direkt till den tillverkningsbanan 

där det skall användas. Promenaden gick sedan till bana 102 där de olika 

tillverkningsprocesserna blev förklarade. Under tiden tog författarna anteckningar på vilka 

aktiviteter som utfördes och hur de utfördes i flödet. Den aktuella dagen arbetade tre personer 

på bana 102 och författarna ställde även frågor till dem. Både Gudmundsson och Martin & 

Osterling (2014) påpekar att de som jobbar i produktionen ofta har väldigt stor kunskap och 

att det bör tas tillvara på. På frågan om de upplevde något problem i flödet var det att order 

ofta släpps innan allt material finns tillgängligt vilket medför att produkterna ofta blir 

stillastående på banan.  

 

Produktionen på bana 102 startar med ett tillverkningskort som montörerna hämtar inne på 

kontoret, detta följer med den specifika mixern genom hela produktionen. På korten finns en 

ruta som heter "monteringsinstruktion", här står det om är någon särskild detalj som skall 

monteras på produkten. Montören berättar också att det händer att det uppstår saldodifferenser 

på lagret till följd av att material inte förflyttas i datorsystemet.  

 

När den första promenaden ägde rum tillverkades mixer 4660 med det exakta artikelnumret 

4660-412-0593. I dess tillverkningsprocess på bana 102 identifierades följande processer som 

illustreras i figur 11 och 12:  
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Figur 11. Processaktiviteterna på bana 102, (egen bearbetning).  

 

 

 

 
Figur 12. Processaktiviteterna forts., (egen bearbetning). 

Statorhus, stator 
och kåpa  
• Pressas ihop  
• Ev. monteras en FLS 
• Läggs på vagn 

Lagerhus 
• Montering av o-ringar, 
kullager och fett.  

• Värme 

Lagerhus och 
axelenhet 
• Lagerhuset sätts ihop 
med en axelenhet 

Lagerhus, 
axelenhet, statorhus 
och kåpa 
• Dessa fyra 
komponenter sätts 
ihop och muttrar och 
oringar montera. 

Lyft till ny station 
• En fästplatta med kablar 
monteras 

• Eltest utförs  
	  

Lyft till ny station 
• Tätningar med fett görs 
• Montering av propeller 
• Tätningstest och 
funktionstest 

Mixern läggs på 
pall 
• Instruktionsböcker och 
etiketter läggs med  

• Packning 
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3.3.2 Kartans layout 
Enligt Martin & Osterling (2014) är det viktigt att nulägeskartan inte blir för detaljerad och 

bör innehålla fem till femton processblock beroende på hur stort flödet är. Författarna till 

denna uppsats har identifierat elva stycken processblock från det att tillverkningen startar tills 

den färdiga produkten packas. På bana 102 finns fem stycken arbetsstationer men de 

identifierade processblocken är elva till antalet. Enligt Rother & Shock (2003) indikerar ett 

nytt processblock att den tidigare processen avbrutits eller att det inte längre finns ett flow i 

processen. Detta är anledningen till att processblocken är fler till antalet än arbetsstationerna.  

 

Efter den första promenaden sammanställdes den information som inhämtas på Post-it lappar 

där processblocken fick namn och placerades i rätt ordning efter hur flödet ser ut i enlighet 

med Martin & Osterling (2014).  Nedan, i figur 13 visas en bild av hur kartan såg ut efter 

sammanställning: 

 

 
Figur 13. Kartan efter den första promenaden, (egen bearbetning). 

 

Kartan visar två olika flöden, ett informationsflöde och ett tillverkningsflöde, vilket ses som 

materialflödet. Informationsflödet startar med kunden och är beläget högst upp på kartan. 

Eftersom efterfrågan från kunderna fluktuerar vill företaget kunna planera ut sin produktion 
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och arbetar således med prognostisering av efterfrågan från kunderna (Jonsson & Mattson, 

2011) 11. Den information som kommer till produktionsplaneringssystemet IDMS bygger 

både på verkliga kundorder och prognostisering. Verkliga kundorder inkommer dagligen och 

ersätter de prognostiserade kundorderna när väl en verklig kundorder läggs. 

Produktionsplaneringssystemet IDMS skickar veckovis ut ett produktionsschema där en 

planering för hur tillverkningen kommande vecka ser ut.  

 

Utifrån prognostisering och verkligt inkomna kundorders prognostiseras det materialbehov 

som kommer att behövas från de externa leverantörerna som Xylem har. Många av företagets 

leverantörer befinner sig i närområdet och någon leverantör har sitt lager beläget på Xylem 

för att ledtiden ska vara kort, men leverantörer finns belägna världen över. Prognostiseringen 

till Xylems leverantörer sker på antingen 16 veckor eller 52 veckor för att leverantörerna ska 

få tid till att planera sin produktion. Ordrar läggs dagligen till leverantörerna och det 

inkommer dagligen leveranser från leverantörerna. 

 

 Nedan, i figur 14 visas en detaljerad karta över hur produktionsbana 102 ser ut: 

 

 
Figur 14. Detaljerad karta över produktionsbana 102, (Xylems interna material).  

 

De punkter som är markerade i kartan utgör de olika arbetsstationer som finns på banan och är 

fem stycken till antalet. Den sjätte punkten visar var de färdiga produkterna lastas på det 

löpande bandet. Efter den första promenaden delades den första arbetsstationen upp i tre olika 

processblock, montering av statorhus, kåpa och stator, montering av lagerhus och axelenhet 

                                                
11 Carl-Johan Karlsson 140509 
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samt hopsättning av montering av statorhus, kåpa, stator, montering av lagerhus och 

axelenhet. Vid denna arbetsstation finns en anställd. Anledningen till att arbetsstationen efter 

första promenaden delats upp i tre processblock trots en anställd beror på att när den första 

monteringen är gjord i processblocket får produkten en väntetid tills monteringen på det andra 

processblocket är klart innan båda produkterna kan monteras ihop. För den anställde innebär 

det lyft från två olika monteringsplatser till den plats där den slutliga monteringen sker vid 

punkt 2 i figur 14. Arbetet stannar av vid två tillfällen på denna arbetsstation.   

 

Den andra arbetsstationen i tillverkningen punkt 2 och 3 i figur 14 blev efter den första 

promenaden indelad i fyra processblock, montera fästplattan, montera kabel, sätta ihop 

statorhus, kåpa, lagerhus, axelenhet, fästplatta och utföra eltest. På denna station finns också 

en anställd som utför de fyra aktiviteterna. Arbetet utförs inte på samma plats, montering av 

fästplattan sker i direkt anslutning till tidigare process (punkt 2 i figur 14) medan montering 

av kabel sker bakom arbetsstationen där närhet finns till lagerhyllorna (punkt 3 i figur 14). 

Eltestet och ihopsättning utförs på samma plats där fästplattan monteras varför författarna 

skapade fyra processblock. Efter utfört eltest flyttas produkten vidare i flödet och en ny 

arbetsstation tar vid i punkt 4 i figur 14. Eftersom mixern nu behöver flyttas ett par meter 

används en kärra och detta indikerar ett nytt processblock, tätning och montering av 

propellrar. När tätningen och monteringen är klar genomförs två test på mixrarna vid denna 

arbetsstation, ett täthetstest och ett funktionstest. Även om testerna är två till antalet är de 

hyfsat lika i utförandet och genomförs utan förflyttning och därför ses de som ett 

processblock.  

 

De sista arbetsstationerna punkt 5 och 6 i figur 14 innehåller två processblock, packa 

instruktionsböcker och packning av mixrarna. Packningen av instruktionsböcker genomförs 

inte alltid, om processen genomförs eller inte beror på vilken kund mixern är tänkt att gå till. 

Om leverans ska ske direkt till en extern kund genomförs oftast processen men om mixern ska 

till lagret i Metz skickas inga instruktionsböcker med. Packning av mixrarna är det sista 

processblocket på bana 102 och avslutas med att den färdiginpackade mixern placeras på det 

löpande bandet för leverans till de externa kunderna.    

 

Här nedan, i figur 15 visas en sammanfattande bild över författarnas identifierade 

processblock efter den första promenaden:  
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Figur 15. Sammanfattande figur över författarnas identifierade processblock, (Egen bearbetning).  

3.3.3 Den andra promenaden  

Produktionsbanan är utformad för att fyra anställda ska kunna arbeta där samtidigt för att 

uppnå maximal effektivitet. På grund av en mindre efterfråga under dagen arbetade endast två 

personer på bana 102 när den andra promenaden genomfördes. Att bara två stycken arbetar i 

flödet påverkar inte mätningen utav processtid utan endast hur många mixrar som produceras 

på en dag. Enligt Martin & Osterling (2014) genomförs en kartläggning med de 

förutsättningar som det aktuella flödet har just den dagen, vilket innebär för denna 

kartläggning att det inte var nödvändigt att vänta tills flödet hade full bemanning. Varje 

person tog hand om två arbetsstationer vardera.  Båda personerna som arbetade på 

produktionslinan har arbetat på företaget under flera år och är väl insatta i produktionen.  

 

Under den andra promenaden ska enligt Martin & Osterling (2014) olika mätetal mätas i 

produktionen.  De mätetal som använts för denna studie är ledtid och processtid. Författarna 

valde dock att mäta den totala ledtiden direkt istället för att mäta den på varje processblock då 

väntetider och WIP-lager inte är ett problem i detta flöde. Nicklas Gudmundsson menar att 

hur många gånger teamet väljer att mäta processtiderna beror på vilken typ av produktion 

företaget bedriver. Då bana 102 har ett stabilt flöde utan omställningar så valde författarna att 

utföra mätningarna två gånger på samma dag på två mixrar, en gång på förmiddagen och en 

gång på eftermiddagen för att kunna samla upp eventuella avvikelser.  

• Montering av stratohus, kåpa, strator Processblock 1 

• Montering av lagerhus och axelenhet Processblock 2 

• Ihopsättning av stratohus, kåpa, strator, lagerhus och 
axelenhet Processblock 3 

• Montering av fästplatta Processblock 4 

• Montering kabel Processblock 5 

• Ihopsättning av stratohus, kåpa, strator, lagerhus, axelenhet, 
fästplatta och kabel Processblock 6 

• Eltest Processblock 7 

• Tätning och montering av propellrar Processblock 8 

• Test Processblock 9 

• Eventuella instruktionsböcker 
 

Processblock 10 
 

• Packning Processblock 11 
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Det observerades att alla verktyg fanns nära till hands och lyftanordningar fanns att tillgå där 

de behövs. Inga större avbrott eller andra händelser störde förloppet under den första gången 

som mätningen genomfördes. Under den andra mätningen upptäcktes ett fel i det sista 

täthetstestet och montören fick plocka isär vissa delar av mixern. Felet som fanns kunde lösas 

på den arbetsstation som den befann sig på och i övrigt flöt arbetet på utan avbrott. Dock 

menar montörerna att det sällan sker fel i testerna. Att arbetet flöt på utan avbrott och en 

snabb lösning av felet skulle till stor del kunna bero på att de båda montörerna har jobbat 

länge på företaget och har en god kunskap om produktionen. Dock påpekade de båda 

montörerna att det ofta uppstår materialbrist vilket orsakar att produktionen stannar av och 

orsakar då även PIA-lager men annars observerades inget betydande lager av produkter i 

arbete som orsakar problem.  

 

Produktionsprocessen avslutas med att montören efter avslutad packning skriver in i 

datorsystemet IDMS att en mixer har blivit färdigställd och är klar för leverans. Detta 

illustreras av en blixtformad pil på kartan.  

3.3.4 Addera detaljer till kartan  
Efter andra promenaden adderades detaljer till kartan som påbörjades efter första 

promenaden. På varje processblock adderades dess processtid och pilar för den elektroniska 

informationen sattes på sin rätta plats. Då två mätningar utfördes, adderades dessa tider och 

ett genomsnitt togs fram för att ge rum åt eventuella variationer mellan mätningarna, det är 

detta genomsnitt som finns skrivet på nulägeskartan. Även pilar för hur flödet går mellan de 

olika processblocken placerades ut. Ett par glasögon placerades ut vid tillverkningskorten för 

att symbolisera att montörerna går till kontoret och hämtar dem. Där väljs också de 

tillverkningskort som inte har någon akut materialbrist.  

3.3.5 Summering av kartan  

För att summera kartan konstruerades en tidslinje under processblocken för att få en tydlig 

överblick över hastigheten i produktionen. Då processblocken är lagda ovanpå varandra så 

presenteras processtiden även den på två rader på tidslinjen. Talen summeras sedan till höger 

på tidslinjen. Den totala ledtiden är 1 timme och 15 minuter och den totala processtiden är 1 

timme och 50 sekunder vilket innebär att activity ratio blev 81 %. Skillnaden mellan ledtiden 

och processtiden är alltså väntetider av olika slag som när något behöver hämtas mellan 
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processerna eller att något behöver rättas till. Dock upplevde författarna detta inte som ett 

problem under mätningen och inte heller montörerna. En AR på 81 % innebär att flödet är 

upplever flow under 81 % tiden vilket enligt Martin & Osterling (2014) är ett bra resultat. 

Som tidigare nämnt är ledtiden till kund tre till sex veckor beroende på mixertyp vilket av 

kartläggningen att döma inte beror på en lång produktionstid utan skulle kunna bero på en 

lång ledtid på ingående material och på hur kundorderna prioriteras.  

 

Av de enskilda processtiderna finns det tre processblock som utmärker sig. Den första är 

"tätning och propeller" vilket är 17 minuter lång. Dessa anser författarna beror på att det är 

flera arbetsmoment som har satts samman till ett processblock snarare än att arbetet var 

ineffektivt. Nästföljande moment "test" blev så pass lång för att mixern inte gick igenom 

täthetstestet under den andra mätningen, de bägge testresultaten vägs samman. Testen i sig tar 

endast cirka 1 minut. Packningen var även det ett moment som tog lång tid i jämförelse med 

de andra processblocken. Detta är inget moment som tillför värde till slutkunden men som 

ändå måste finnas. Författarna upplevde dock att processen var optimerad och effektiv och att 

allt fanns nära till hands. Som exempel var montörerna tvungna att sätta ihop den trälåda som 

mixrarna packas i, vilket var det momentet som tog längst tid. Dock skulle det vara omöjligt 

att trälådorna kom till Xylem färdigmonterade då de skulle ta för stor plats på lagret.  

 

Figur 16 visar den fullständiga nulägeskartan för bana 102, OPX.  
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Figur 16. Nulägeskarta för bana 102 OPX, (egen bearbetning). 
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4. Slöserier i värdeflödet  

"Muda. Det är ett japanskt ord som du verkligen måste kunna. Det låter hemskt när det rullar 

av tungan och det borde det göra, eftersom muda betyder "slöseri", speciellt all mänsklig 

verksamhet som absorberar resurser men skapar inget värde (...) " 

(Womack & Jones, sid. 15, 2003) 

 

Studiens andra problemfråga "vilka slöserier finns i värdeflödet på OPX bana 102?" utgår 

ifrån de observationer som gjordes i samband med framtagningen av nutidskartan för bana 

102. För att kunna besvara frågan presenteras teori kring slöserier och då främst de 7 mest 

kända formerna av slöserier i en produktion. Teorin efterföljs utav empiri i form av 

intervjuer, observationer och en frekvensstudie. Kapitlet avslutas sedan med en analys kring 

teorin och empirin.  

 

4.1 Teori - Slöserier 

De aktiviteter som inte tillför en produkt värde benämns slöseri och finns i varierande 

omfattning inom olika verksamheter (Lumsden, 2012). Att eliminera slöseri inom en 

organisation kan ge företaget möjligheter att uppnå konkurrensfördelar eftersom fokus läggs 

på aktiviteter som tillför värde (Hines & Rich, 1997). Hines & Rich (1997) nämner tre olika 

kategorier som aktiviteter i en tillverkning kan kategoriseras in i. Den första kategorin är icke 

värdeadderande aktiviteter och dessa aktiviteter anses onödiga och bör elimineras. 

Nödvändiga men inte värdeadderande aktiviteter är nästa kategori och rör de aktiviteter som 

är nödvändiga för produktionen men som även kan anses som slöseri. Ett exempel på en 

aktivitet som är nödvändig men inte värdeadderande kan vara att gå längre distanser för att 

hämta verktyg eller råmaterial. Att minska slöseri i dessa typer av aktiviteter kräver ofta större 

förändringar i ett produktionssystem, exempelvis genom en förändrad layout. Den sista 

kategorin värde adderande aktiviteter är de aktiviteter som direkt tillför en produkt värde 

(Hines & Rich, 1997).            

 

Produkter som tillverkas i olika verksamheter kan skilja sig mycket från varandra men de 

typiska slöserierna som upptäckts är relativt lika oavsett tillverkning (Liker, 2009). Arbetet 

med att eliminera slöseri är ett verktyg för att nå Lean idealet och är främst inriktad på 

produktivitet framför kvalitet (Bicheno, 2006) (Hines & Rich, 1997). Anledningen till att 
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mest fokus ligger på att förbättra produktiviteten är att det leder till förbättrade processer som 

i sin tur exponerar ytterligare slöseri och kvalitetsproblem i systemet. Att genomgående 

eliminera eller minimera slöseri innebär att de underliggande faktorerna för dålig kvalitet och 

dåligt ledarskap framhävs (Hines & Rich). De olika slöserierna är, överproduktion, väntetid, 

transport, överbearbetning, onödigt lager, onödiga rörelser och defekter (Hines & Rich, 

1997). Nedan beskrivs de sju olika typerna av slöseri mer ingående. 

4.1.1 Överproduktion  
Att tillverka komponenter som ingen beställt eller att tillverka för säkerhets skull är slöseri i 

form av överproduktion och detta anses vara den allvarligaste av slöserierna eftersom flera 

andra typer av slöseri orsakas av just överproduktion (Liker, 2009). Vid överproduktion 

byggs lager upp längs flödeskedjan och ett problem med stora buffertlager är att det blir 

störningar i det fysiska flödet som gör det ineffektivt. Ett ineffektivt flöde kan hämma både 

kvaliteten och produktiviteten (Hines & Rich, 1997). När det gäller kvaliteten kan en 

överproduktion med efterföljande lager göra att defekta produkter upptäcks först när de 

plockas från lagret, ofta långt efter att produktionen skett (Liker, 2009). En annan konsekvens 

av ineffektiva flöden är att ledtider och lagringstider ökar (Hines & Rich, 1997).  Liker (2009) 

nämner även suboptimerande beteende som en konsekvens av överproduktion. Där ett 

exempel är att motivationen till förbättringsarbete bland anställda kan vara nedsatt.  

4.1.2 Väntetid  
När tid används ineffektivt uppkommer ett annat slöseri, väntetid. Detta slöseri uppstår när 

varken produkten rör sig eller arbetas på och kan uppstå både för produkter och personal 

(Hines & Rich, 1997). Liker (2009) nämner materialbrist, produktionsföreningar, stopp i 

maskinerna och flaskhalsar i bearbetningen som några anledningar till att väntetid kan uppstå 

i en produktion. En produkts väntetid kan i vissa fall uppgå till 90 % av ledtiden då inga 

värdeadderande tillägg görs på produkten som att den exempelvis ligger i lager (Lumsden, 

2012). Att ha ett snabbare flöde genom produktionen kan leda till minskade väntetider (Hines 

& Rich, 2003).      

4.1.3 Transport  
I de flesta produktioner behövs olika förflyttningar och transporter av produkter i arbete 

göras. All förflyttning och transport av produkter kan ses som slöseri (Lumsden, 2012). Att 

eliminera all transport i en produktion är svårt att uppnå varför det är mer önskvärt att 
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minimera onödiga transporter. Onödiga transporter bidrar till att kommunikationen kan 

försämras mellan olika processer (Hines & Rich, 1997). Om avstånden är långa kan 

kommunikationen påverka kvaliteten på en produkt (Bicheno, 2006).  

 

4.1.4 Överbearbetning  

Att göra arbete på en produkt som inte kunden kräver kan ses som ett slöseri i form av 

överbearbetning (Lumsden, 2012). Detta slöseri kan även innebära att komplexa lösningar 

används för att lösa enklare processer (Hines & Rich, 1997). Bicheno (2006) nämner 

användandet av större oflexibla maskiner som ett exempel på en komplex lösning där 

anställda uppmuntras till att överproducera för att täcka den stora investeringen som gjorts. 

Det leder till sämre layout, mer transporter och sämre kommunikation. Att sträva efter att ha 

den minsta möjliga maskinen som kan producera den efterfrågade kvantiteten är ett ideal fall 

(Hines & Rich, 1997).       

4.1.5 Onödigt lager 
Ett lager består av främst tre sorters lager, råmaterial, produkter i arbete och färdigvarulager. 

Produkter i arbete är främst det lager ett företag kan ha kontroll över (Bicheno, 2006). 

Onödigt lager ses som ett slöseri och skapar lagerhållningskostnader. Höga kostnader bidrar 

till att sänka konkurrenskraften hos ett företag. Lager påverkar inte enbart kostnader utan 

bidrar även till längre ledtider, ett större behov av yta, försvårar kommunikationen och 

hindrar att problem upptäcks snabbt. Ett problem som kan gömmas under lager är 

kvalitetsproblem (Hines & Rich, 1997). 

4.1.6 Onödiga rörelser  

Slöseri som handlar om onödiga rörelser rör både människor och maskiner. För människor rör 

det ergonomin, exempelvis att leta, sträcka eller böja sig efter verktyg. Ergonomin är idag 

även är en hälso- och säkerhetsfråga för de anställda på en arbetsplats (Bicheno, 2006). 

Slöseri i form av onödiga rörelser är ansträngande för anställda och kan få konsekvenser så 

som minskad produktivitet och sämre kvalitet (Hines & Rich, 1997). En dålig layout av 

maskinerna kan leda till slöseri av rörelser. När det gäller maskiner är det små slöserier som 

upprepas många gånger under dagen och dessa kan vara svåra att upptäcka (Bicheno, 2006). 
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4.1.7 Defekter  
Både på kort och lång sikt kostar produkter med fel och brister pengar, därmed anses defekter 

vara ett slöseri. Kvalitetskostnader består av både interna fel och externa fel och exempel på 

fel kan vara omarbete, skrotning, garanti och reparationer. Om tiden till upptäckten av 

defekter är lång tenderar det att öka omkostnaderna för att rätta till felet. Det innebär att ju 

tidigare ett fel upptäcks desto mindre kommer kostnaden för att reparera det vara (Bicheno, 

2006). Enligt Toyotas filosofi bör defekter ses som en möjlighet till att förbättra något och 

inte någonting som kan ses som dålig ledning (Hines & Rich, 1997). 

4.1.9 Flow och takttid 
Många gånger skapas flow automatiskt när rätt arbete har blivit definierat, men störst resultat 

uppnås när fokus enbart läggs på att skapa flow (Martin & Osterling, 2014). Att använda sig 

av ett kontinuerligt flow i ett värdeflöde är det mest effektiva sättet att producera och ett utav 

de vanligaste sätten att uppnå det är att slå ihop två eller flera processblock. Som exempelvis 

istället för att montering ska ske på tre olika arbetsbänkar skulle dessa tre kunna sättas ihop 

till en bänk och därmed uppstår ett flow utan avbrott av lager och förflyttningar mellan 

bänkarna (Rother & Shook, 2003). Vad är det som hindrar ledtiden från att vara samma som 

processtiden för vart och ett av processblocken? Det kan finnas många svar på den frågan 

men det viktigaste är att ta reda på varför ledtiden ser ut som den gör och därmed försöka 

eliminera den bakomliggande orsaken (Martin & Osterling, 2014).  

 

En bra riktlinje för hur lång tid arbetet får ta och vilken grad av flow flödet innehar är att 

räkna ut takttiden för produktfamiljen. För att räkna ut takttiden tar man den tillgängliga 

arbetstiden och delar den med efterfrågan. Genom att ta reda på hur lång tid det får ta att 

producera en produkt innan en ny måste börja produceras för att möta kundens efterfrågan. 

Oavsett om takttiden är längre eller kortare än vad som krävs så indikerar det att det finns 

problem i produktionen (Rother & Shook, 2003). Om processtiden är längre än takttiden kan 

företaget sätta in mer resurser eller låta personalen arbeta övertid för att undvika 

leveransproblem. Om processtiden istället är kortare än takttiden behöver resurserna minskas 

för att undvika överproduktion (Petersson et.al., 2012).  

 

Takttiden visualiseras i produktionen lämpligtvis med en tavla som visar hur produktionen 

ligger till jämfört med kundbehovet. Personalen kan då på ett enkelt sätt se om de behöver 

jobba snabbare eller långsammare för att bemöta takttiden (Petersson et.al., 2012). 
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4.1.10 Identifiering av slöserier 
Kartläggningsteamet bör ha de sju slöserierna i åtanke när de går igenom nulägeskarta för att 

identifiera slöserier (Chen, Li & Shady, 2008). För mer erfarna kartläggningsteam kan dessa 

förändringar komma naturligt och vissa av förändringarna kan även kännas självklara (Martin 

& Osterling, 2014).  

 

För att identifiera slöserier menar Womack & Jones (2003) att en rad enkla frågor bör ställas 

vid varje process; 

• Skapar detta steg värde för kunden? 

• Skapar denna process tillräckligt bra resultat varje gång? 

• Är processen flexibel? 

• Finns det en lagom mängd resurser i anslutning till processen? 

Steg i processen som inte genererat värde till kunden skall elimineras och andra steg kan 

behöva utvecklas (Womark & Jones, 2003). 

 

Martin & Osterling (2007) illustrerar detta med en tabell (se figur 17) där onödiga och icke 

värdeadderade aktiviteter ges första prioritering och bör elimineras. Dessa är ofta gömda och 

accepterade som de är. Nödvändiga men icke värdeadderande aktiviteter ges en andra 

prioritering, dessa skall utmanas och reduceras. De värdeadderande aktiviteterna ges lägst 

prioritet och optimeras där det anses behövas.  

 

 
Figur 17. Förflyttning av fokus, (Martin & Osterling, 2007). 
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4.2 Empiri - Identifierade slöserier 

Vid insamling av empiri användes både primär och sekundärdata. Primärdatan bestod av 

observationer, tidsstudie och intervjuer. Sekundärdatan består i en frekvensstudie som Xylem 

gjort vid ett tidigare tillfälle. Vid identifiering av slöserier i ett värdeflöde menar Niklas 

Gudmundsson att företaget bör ha i åtanke vad som är det viktiga för företaget och sedan 

prioritera dessa. Gudmundsson menar att det är relativt enkelt att konstruera en nulägeskarta 

men svårare att förverkliga de förbättringsmöjligheter som uppdagas. Därför är det viktigt att 

de identifierade förbättringsmöjligheterna blir implementerade så snart som möjligt. Inte bara 

för att de inte skall falla i glömska utan även för att montörerna skall känna motivation till 

förbättringsarbetet och känna att de blir uppmärksammade och kommer med bra idéer.  

4.2.1 Frekvensstudie 

Under vecka 43 hösten 2013 genomförde Xylem en frekvensstudie på bana 102. Denna 

frekvensstudie innebar mätningar av vilka aktiviteter som görs på produktionsbana 102. 

Mätningen genomförs på varje individ men resultaten som presenterats är för hela gruppen. 

Studien genomfördes under tre olika dagar, tisdag, onsdag och fredag. En observation 

genomfördes var 30 sekund och resulterade i 2400 observationer. Observationerna är inte 

tagna under schemalagda pauser eller vid utstämplad tid.  Efter de genomförda 

observationerna delades aktiviteterna in i sex olika kategorier; fördelningstid, kvalitet, 

materialhantering, operationstid, personlig tid och övrigt.  

 

Nedan, i figur 18 visas det sammanlagda resultatet för studien:  
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Figur 18. Frekvensstudie för hela perioden, (Xylems interna dokument).  

 

Som figuren visar läggs i genomsnitt för mätningarna 77 % på operationstid, vilka är de 

aktiviteter som ingår i tillverkningen av produkten. Sett till mätningen av operationstiden som 

genomfördes under veckan var tisdagens mätning 83 %, onsdagens 78 % och fredagens 66 %. 

På torsdagen inträffade ett tillbud som tvingade banan att tömmas och därför blev starten på 

fredagen ineffektiv.  Att genomföra mätningar vid flera tillfällen är enligt Gudmundsson bra 

då det kan inträffa händelser som inte hör till det normala under en mätning. Vidare menar 

Gudmundsson att genom att mäta vid flera tillfällen kan ett missvisande slutresultat undvikas.  

 

Fördelningstiden, är de aktiviteter som är arbetsrelaterade men som inte genomförs på 

produkten. Det kan vara arbetsrelaterade samtal, väntetid på grund av maskinstrul, möten, 

städning eller förbättringsarbete. Den genomsnittliga siffran för fördelningstiden är 5 %. De 

aktiviteter som läggs på kvalitet var 3 % medan materialhantering och övrigt var 1 % vardera. 

De återstående 13 % är personlig tid för personalen där pauser som inte är schemalagda, 

toalettbesök samt privata telefonsamtal finns med.   
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4.2.2 Överproduktion 

All produktion sker efter en specifik kundorder vilket innebär att det inte sker någon 

överproduktion av mixrarna på OPX. Detta säkerställs genom de kundorderspecifika 

tillverkningskort som följer med varje mixer genom produktionsflödet.  

 

Överproduktion skulle dock kunna ske utanför ramen av denna uppsats. Som tidigare nämnt 

finns ett färdigvarulager i Metz i Frankrike, dit många mixrar skickas. Varje mixer består av 

en rad komponenter som tillverkas i andra verkstäder på Xylem i Emmaboda och huruvida 

även dessa tillverkas efter skapade kundorder ryms inte i denna uppsats.  

4.2.3 Väntetid 

Någon nämnvärd väntetid uppmärksammades inte under de dagar som kartläggningen 

genomfördes. Dock nämnde montörerna att materialbrist vid vissa tillfällen uppstår vilket gör 

att produktionen stannar upp. Vidare nämnde montörerna att produktionsplaneraren kan 

släppa ordern för produktion om även om det finns en materialbrist i en senare del av flödet. 

Detta uppmärksammades även under fallföretagets egen frekvensstudie.   

 

Frekvensstudien visade även att det uppstår väntetid vid rotation av arbetsstationer, vilket 

också uppmärksammades vid författarnas kartläggning då det endast jobbade två personer på 

bana 102. Detta medförde att det inte uppstod ett flow då montörerna fick vänta in varandra 

för att gå vidare med nästa process.  

4.2.4 Transport 

När godset ankommer till OPX verkstaden körs det med truck ut för lagring vid respektive 

produktionsbana. Allt material finns således nära till hands för de personer som arbetar i 

produktionen. De förflyttningar som sker mellan arbetsstationerna är små och vid behov 

använder de anställda en lyftanordning som är placerad i taket. När produkten är färdig 

monterad placeras den på ett löpande band varför ingen transport behövs här. Den förflyttning 

av material som sker, händer utanför kartläggningsområdet, när det ankommande godset ska 

placeras ut på respektive lagerhylla.  
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4.2.5 Överbearbetning 

De produkter som tillverkas på produktionsbanan är kundorderstyrda vilket innebär att 

produkten tillverkas utefter det som kunden efterfrågar. Mixrarna som tillverkas på 

produktionsbanan är av mellanstorlek och därför behövs inga större maskiner användas vid 

tillverkningen. Författarna har inte under kartläggningen observerat något som kan kopplas 

till överbearbetning.  

4.2.6 Onödigt lager 

Kartläggningen på bana 102 visade inget avvikande gällande lager. Det lager som finns är 

välmotiverat både gällande material och produkter i arbete. Dock skulle lagret av produkter i 

arbete bli mindre om det fanns full bemanning på banan vilket det inte gjorde när 

kartläggningen genomfördes. Ett färdigvarulager finns inte beläget i anslutning till 

produktionsbanan. 

 

Ett lager där det skulle kunna uppstå problem finns beläget utanför den aktuella banan. När en 

mixer har gått igenom hela värdeflödet, blivit packad och är klar för leverans hämtas den av 

interna transporter som tar den till distributionscentret. Där finns en form av färdigvarulager. 

Om produkten inte är klar då leveranserna sker till den specifika kunden kan produkten lagras 

på distributionscentret i upp till en vecka. Detta lager ligger inte inom ramen för denna 

uppsats.  

4.2.7 Onödiga rörelser 

Hämtningen av tillverkningskort sker på OPX kontor vilket ligger en bit ifrån 

produktionsbanan (vilket kan ses i figur 10).  Att hämta tillverkningskorten är ingen rörelse 

som tillför värde till produkten men som ändå är nödvändig för produktionen.  

 

Frekvensstudien visade att montörerna arbetar med någon form av materialhantering vilket 

kan ses som onödiga rörelser, 1 % av sin arbetstid vilket författarna anser inte vara ett 

problem.  

4.2.8 Defekter 

Enligt frekvensstudien som gjorts läggs 3 % av det som görs på produktionsbanan på kvalitet. 

På produktionsbanan genomförs tre stycken tester för att inte en felaktig eller defekt produkt 
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ska nå kunden. Det genomförs också stickprovskontroll av mixrarna innan de skickas ut till 

kund. Vid stickprovskontrollen plockas hela mixern isär för att se att produkten stämmer för 

att sedan monteras ihop igen.  

 

Under en av författarnas mätningar upptäcktes ett kvalitetsfel vid genomförandet av 

täthetstestet. Mixern fick till viss del plockas isär för att kunna lösa felet. Montören vet inte 

själv var problemet sitter utan får pröva sig fram vilket kan vara tidskrävande. Om problemet 

inte kan lösas på den arbetsstationen skickas den tillbaka till tidigare arbetsstationer för att se 

ifall de kan lösa felet där. Enligt montörerna på banan inträffar fel i testerna inte särskilt ofta 

men kan vara tidskrävande och leda till fler slöserier vid arbetet med att hitta felet på 

produkten.   

 

När en specialorder inkommer för tillverkning försvinner monteringsinstruktionen från 

tillverkningskortet. Att monteringsinstruktionen försvinner vid en specialorder kan leda till 

defekta produkter eftersom mixern kan bli felmonterad. Om produkten är felmonterad vid en 

specialorder upptäcks felet inte vid de tester som görs utan felet upptäcks oftast när kunden 

mottagit produkten. Det kan också vara så att en observant montör upptäcker att den är 

felmonterad och kan rätta felet innan produkten lämnar fabriken. 

4.2.9 Övriga observerade problem 
Vid ett utav testerna som utförs testas mixern med stark ström. Vid den deltagande 

observationen bad montören författarna att stå en bit ifrån arbetsstationen där eltestet utfördes.  

En röd lampa signalerade att testen var igång men författarna saknade säkerhetssträck på 

golvet som på ett tydligare sätt visar hur långt säkerhetsavståndet bör vara till arbetsstationen.  

 

Kartläggningen visade en viss skillnad mellan ledtid och processtid i flödet på bana 102, 

ledtiden beräknades till 1 tim. och 15 min och processtiden beräknades till 1 tim. och 50 sek.  

4.2.10 Flow och takttid 
Takttiden för bana 102, OPX räknas ut som följer: tillgänglig arbetstid delat på efterfrågan. 

Vilket i detta fall blir:  

228 arbetsdagar x 8 tim. = 1824 tim. per år 

1824/12 = 152 tim. el. 9120 min per månad  

Efterfrågan: ca 231 st. per månad 
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9120/231 = 39,5 min 

Takttiden blev alltså: 39, 5 min 

 

På OPX finns det ett flertal tv-skärmar uppsatta där kundbehovet för varje dag och vecka 

finns presenterat. Varje bana på OPX har en kolumn med två rader, en för dess specifika 

kundbehov och en för hur många mixrar som har tillverkats den dagen eller veckan. Dock 

visade frekvensstudien att produktionsmålen sätts missvisande eftersom målet för antal 

mixrar som ska produceras sätts utan att ta hänsyn till att de olika mixertyperna tar olika lång 

tid.  

4.2.11 Sammanfattning av slöserier och problem på bana 102 

• Väntetid på grund av materialbrist. 

• Väntetid i produktionen på grund av få montörer i flödet.  

• Onödiga rörelser vid hämtning av tillverkningskort.  

• Fel på tillverkningskorten vid specialorder.  

• 3 % kvalitetsproblem enligt frekvensstudien.  

• Inga säkerhetslinjer på golvet vid eltest.  

• Frekvensstudien visar att produktionsmålen sätts missvisande.  

• En skillnad mellan ledtid och processtid som främst beror på personlig tid. 

4.3 Analys - Identifierade slöserier 

Att identifiera och sedan eliminera slöserier är viktigt och kanske särskilt viktigt för ett 

producerande företag som Xylem som ständigt strävar efter att vara konkurrenskraftiga och 

som känner pressen från andra länder där produktion är billigare12. Det finns också flera 

forskare som menar att eliminering av slöserier leder till konkurrensfördelar inom företaget 

som Hines & Rich (1997) och Womack & Jones (2003). Kartläggningen som gjordes i 

föregående problemformulering ligger till grund för dessa identifierade slöserier. Utan att veta 

hur det aktuella flödet ser ut är det svårt att gå vidare och arbeta med slöserierna samt att veta 

i vilken omfattning dessa påverkar företaget.  

 

   

 

                                                
12 Carl-Johan Karlsson 140514 
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Xylem och OPX uppfattade under arbetets början att de hade problem med höga lager, en 

förhöjd olycksrisk, mycket materialhantering och mycket truckkörning och det var också detta 

författarna utgick ifrån i början av arbetet. Dock visade det sig under kartläggningen att dessa 

problem inte fanns representerade på bana 102 där kartläggningen utfördes, vilket då gjorde 

att arbetet fick en annan inriktning. Martin & Osterling (2014) påpekar vikten av att 

kartläggningen görs i ett team på upp till tio personer som alla har god insikt i företaget 

och/eller produktionen, även Gudmundsson menar på att det kan vara svårt för en person 

utifrån att sätta sig in i ett flöde på kort tid. Då förutsättningarna för ett kartläggningsteam inte 

fanns utfördes denna kartläggning endast av författarna till denna uppsats med hjälp av 

handledare och montörer. Både Martin & Osterling (2014) och Gudmundsson menar även att 

uppfattningen om hur värdeflödet ser ut kan skilja sig beroende på vilken position personen 

har i företaget. Chefer och andra ledare kan ha en uppfattning om var problemet sitter medan 

en person som jobbar i produktionen kan ha en annan syn på saken. Båda ovanstående kan 

vara en bidragande orsak till att de identifierade slöserierna inte stämmer överens med de som 

förutspåddes. 

 

Detta medförde också att den förberedelse som gjordes i form av en Value stream mapping 

charter (se bilaga 2) inte stämmer överens med de slöserier som identifierades. Författarna 

anser att även detta är ett viktigt resultat av kartläggningen. Upplevda problem har inte alltid 

sitt ursprung där företagen inledningsvis tror att de finns. Dock underlättar det om det finns 

ett tydligt mål med kartläggningen att sikta mot och det menar även Gudmundsson eftersom 

de som utför kartläggningen då kan använda sig av anpassat angreppsätt och fokus.  

4.3.1 Frekvensstudie 
Hines & Rich (1997) har delat in de aktiviteter som finns i en produktion i tre olika kategorier 

värdeadderande aktiviteter, nödvändiga men icke värdeadderande och icke värdeadderande 

aktiviteter. Den genomförda frekvensstudien visar att 77 % av aktiviteterna som görs är 

operationstid och är således värdeskapande aktiviteter på produkten. Det är 23 % som inte 

tillför värde direkt till produkten och utav dessa tillhör 5 % kategorin nödvändiga men icke 

värdeskapande aktiviteter. Att eliminera dessa former av aktiviteter kräver enligt Hines & 

Rich (1997) oftast mer omfattande förändringar.  Vidare visar frekvensstudien att 13 % läggs 

på personligt tid. Vid borttagandet av personlig tid och de aktiviteter som är nödvändiga men 

icke värdeskapande är det enligt frekvensstudien 5 % av aktiviteterna som kan ses som icke 

värdeskapande aktiviteter. Enligt Womack & Jones (2003) bör de steg i en process som inte 
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tillför värde på en produkt elimineras.  

 

Frekvensstudien genomfördes under tre dagar och detta är i linje med vad både Martin & 

Osterling (2014), och Niklas Gudmundsson anser för hur en mätning ska genomföras. Att 

mäta under fler dagar ses som positivt då chansen att fånga upp avvikelser är större. Martin  

& Osterling (2014) anser även att händelser som inträffar under mätning men som inte sker 

normalt sett ska finnas kvar i mätningen eftersom nutidskartan och kartläggningen skall 

spegla de förhållanden som råder under de dagar som kartläggningen genomfördes. Skulle det 

dock vara så att händelserna är mycket utöver det normala kan det vara bra att mäta även vid 

ett annat tillfälle detta menar Gudmundsson. Under mätningarna med frekvensstudien 

inträffade ett tillbud dagen innan en av mätningarna vilket gjorde att mätningsdagen startade 

ineffektivt då samtliga montörer fick hjälpas åt på de första arbetsstationerna medan arbete 

utfördes på lyftverktyget som orsakat tillbudet. Att detta inträffade drar ner snittet för de 

värdeadderande aktiviteterna och om mätningarna gjorts en vecka där inget tillbud inträffat 

hade snittet med största sannolikhet varit högre. Detta är något som indikerats från 

mätningarna under samma vecka, där operationstiden var 83 % och 78 % 

mot fredagens 66 %. Om snittet för de värdeadderande aktiviteterna varit högre hade det i 

sin tur medfört en lägre siffra gällande de aktiviteter som inte tillför värde, slöserierna. 

 

Martin & Osterling (2014) menar att det finns andra faktorer än de beskrivna slöserierna  i en 

produktion som kan avbryta arbetet. Kategorin fördelningstid är ett exempel på faktorer som 

avbryter arbetet men som inte passar in i de beskrivna slöserierna.  Enligt frekvensstudien är 

aktiviteter inom fördelningstiden städning, möten, giltlig frånvaro och förbättringsarbete. 

Under författarnas deltagande observation avbröts även arbetet vid ett tillfälle för 

arbetsrelaterade samtal. Dessa aktiviteter gör att arbetet stannar av för kortare perioder och 

påverkar således resultatet i mätningen av flow.  

4.3.2 Slöserierna på bana 102      
Under kartläggningen nämnde montörerna att det ofta uppstår väntetider på grund av 

materialbrist. Att materialbrist uppstår kan bero på flera olika orsaker som problem hos 

leverantören eller att inköparna inte har kunnat lägga en order i tid. Dessa förklaringar har 

dock gemensamt att de beror på faktorer utanför det kartlagda flödet. Detta är ändå ett kritiskt 

slöseri som bör utredas vidare då det inte är något som bidrar till värde för kunden och gör att 

ledtiden till kund blir längre (Hines & Rich, 1997). Ett annat tillfälle då det kan uppstå 
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väntetid är när montörerna roterar arbetsstation. Framförallt kan väntetid uppstå om det inte är 

full bemanning på banan eftersom montörerna då fick vänta in varandra för att kunna gå 

vidare med nästa process. Detta uppstår dock inte om det redan ligger mixrar i arbete i alla 

processblocken och inte heller när banan har full bemanning. Detta påverkar även flow, 

eftersom när arbetet stannar upp stannar även flow vilket då också skapar väntetider (Rother 

& Shook, 2003). Detta togs dock inte upp av montörerna då författarna frågade vad de 

upplever som problem i sitt dagliga arbete.  

 
Enligt frekvensstudien läggs 3 % av aktiviteterna på kvalitet. De aktiviteter som räknats till 

kvaliteten enligt frekvensstudien är felsökning och omarbete. Enligt Hines & Rich (1997) är 

just omarbete ett exempel på vad slöseriet defekter innebär. Kartläggningen som gjordes av 

flödet visade att om ett fel upptäcks vid ett test kan det ta tid att lösa eftersom montörerna 

själva måste felsöka och försöka åtgärda det som gått fel. Att åtgärda ett fel innebär även att 

det kan uppstå andra slöserier som väntetid eftersom flödet stoppas upp. Fördelen med att 

minska antalet defekter är att fel både på kort och lång sikt kostar företaget pengar (Hines & 

Rich, 1997). Samtidigt innebär mindre defekter att andra slöserier som uppstått på grund av 

kvaliteten kan minimeras.  

  

Ett annat identifierat problemet rör tillverkningskorten där monteringsinformationen 

försvinner vid de fall en specialorder ska tillverkas. Anledningen till att detta räknas till 

slöseriet defekter är att bristen på information kan ge upphov till defekter på grund av 

felmontering. Enligt en montör på banan upptäcks en felmonterad mixer antingen av en 

observant montör längs banan eller utav slutkunden. Det finns inga fler kontrollpunkter för 

felmontering än de stickprovskontroller som görs. Enligt Hines & Rich (1997) tenderar 

omkostnaderna för att rätta felet öka ju längre tiden går till upptäckt och när felmonteringen 

upptäcks av slutkund ökar således omkostnaderna och det kan skapa missnöje från kunden. 

Problemet med felmonterade mixrar kan ledas tillbaka till ovanstående problem med att det 

kan ta tid att åtgärda och justera ett fel. Om en produkt är felmonterad och upptäcks av andra 

montörer innebär det omarbete på produkten. Att hitta ett sätt där monteringsinformation 

finns kvar på tillverkningskorten även om det är en specialorder skulle kunna innebära att 

risken för felmonteringar minskar. 

 

Kartläggningen som gjorts visar att montörerna behöver gå till kontoret för att hämta 

tillverkningskorten som följer med varje mixer genom produktionen. Att gå från 
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produktionsbanan till kontoret anses vara slöseri, onödiga rörelser. Enligt Hines & Rich 

(1997)  kan onödiga rörelser röra både människor och maskiner. I detta fall innebär slöseriet 

för de anställda en promenad från produktionsbanan till kontoret och tillbaka. Detta är en 

onödig rörelse där tid läggs på en aktivitet som inte skapar värde. Här finns utrymme för 

förbättring och det kan finnas andra sätt att sköta distributionen av tillverkningskorten till 

produktionsbanan på. Ett förslag till åtgärd är att installera en skrivare som ligger placerad vid 

produktionsbanan. Produktionsplaneraren skulle på det sättet kunna skicka tillverkningskorten 

direkt dit. Ett annat förslag är att använda sig av mejl för att skicka tillverkningskorten till 

produktionsbanan.  

 

Ett utav testen som utförs på bana 102 är ett eltest med stark ström. Av säkerhetsskäl skall 

avstånd till denna finnas när den är igång. Det finns riktlinjer för hur långt ifrån testet en 

person ska stå men dessa är beläget på lagerhyllorna och kan vara svåra att uppfatta, speciellt 

när nya ovana montörer arbetar i flödet under exempelvis sommaren. Att montera tejp på 

golvet som på ett tydligare sätt indikerar säkerhetsavståndet är en förbättringsåtgärd som 

skulle öka säkerheten för montörerna. 

4.3.3 Flow 
Slöserier elimineras genom att skapa ett flow, med flow menas alltså att produktionen flyter 

med minsta möjliga stopp, väntetider och förseningar. Med andra ord skillnaden mellan ledtid 

och processtid (Rother & Shook, 2003). I denna kartläggning uppmättes ledtiden till 1 timme 

och 15 minuter och processtiden uppmättes till 1 timme och 50 sekunder. Detta resultat skulle 

kunna kopplas med resultatet som Xylem fick i sin frekvensstudie gällande den "personliga 

tiden".  

 

Carl-Johan Karlsson anser att den operativa delen bör uppgå till 85 % vilket författarna anser 

kan vara svårt att uppnå. I dagsläget läggs merparten av den tid som inte är operationstid på 

personlig tid vilket i så fall skulle innebära att personalen skulle bli tvungen att skära ned på 

pauser som inte är schemalagda. Författarna anser att detta skulle skapa missnöje hos 

personalen och snarare motverka ett förbättringsarbete snarare än att leda det framåt. 

Författarna anser även att detta är en fråga för personalavdelningen.  

 

Skillnaderna mellan ledtid och processtid och flow kan mätas med activity ratio (AR), detta 

fall är AR 81 % vilket enligt Martin & Osterling (2014) är ett bra resultat.  
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4.3.4 Takttid 
Takttiden för bana 102 är idag knappt 40 minuter och processtiden är uppmätt till 1 timme 

och 50 sekunder. Dock arbetar två  till fyra montörer på banan dagligen vilket innebär att de 

kan arbeta med flera mixrar parallellt, detta innebär att de trots att processtiden är längre än 

takttiden kan producera i en takt på 40 minuter. Petersson et.al (2012) menar att personalen 

kan hållas medveten om takttiden genom elektroniska skärmar som visar kundbehovet och 

hur mycket har tillverkats hittills. Detta görs även på Xylem och under de observationer som 

gjordes höll produktionen takten.    

4.3.5 Identifiering av slöserier 
Martin & Osterling (2014) beskriver att slöserierna kan delas in i olika kategorier beroende på 

hur företaget ska prioritera de identifierade slöserierna. Den första kategorin, onödiga och 

icke värdeadderande aktiviteter bör elimineras och ges en första prioritet. Kategorin, 

nödvändiga men icke värdeadderande aktiviteter bör utmanas och reduceras medan den sista 

kategorin, värdeadderande ges lägst prioritet men kan optimeras om det anses nödvändigt. 

Med detta som bakgrund sorteras författarnas identifierande slöserier in som följer i figur 19:  

 
Onödiga, icke 
värdeadderande 
1a prioritering - eliminera 

Nödvändiga, icke 
värdeadderande 
2a prioritering - utmana och 
reducera  

Värdeadderande 
3e prioritering - optimera där 
det behövs 

- Väntetid på grund av 
materialbrist 

- Onödiga rörelser vid 
hämtning av 
tillverkningskort 

 

- Väntetid i produktionen på 
grund av få montörer i flödet 

- Inga säkerhetslinjer på 
golvet vid eltest  

 

- Fel på tillverkningskorten 
vid specialorder 

- Frekvensstudien visar att 
produktionsmålen sätts 
missvisande 

 

- 3 % kvalitetsproblem enligt 
frekvensstudien 

  

- En skillnad mellan ledtid 
och processtid som främst 
beror på personlig tid.   
 

  

Figur 19. Prioritering av slöserier/förbättringsmöjligheter, (egen bearbetning). 
 
De fyra slöserier som har delats in under kategorin onödiga, icke värdeadderande placerades 

där eftersom dessa aktiviteter inte tillför värde till kund och är alltså inget som kunden betalar 

för. Slöserierna är inte nödvändiga för att produktionsprocessen ska fungera men att prioritera 
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dessa slöserier kan leda till att operationstiden på produkten ökar vilket är ett önskemål från 

Xylem. Slöserierna som är placerade i kategorin, onödiga, icke värdeadderande är således 

kopplade till att produktionen ska flyta på  ett bra sätt samtidigt som värdeskapande arbete ska 

utföras. Resterande slöserier placerades under nödvändiga, icke värdeadderande eftersom de 

är nödvändiga för att produktionen ska fungera men anses inte vara värdeadderande för 

kunderna. Att eliminera eller reducera onödiga rörelser vid hämtning av tillverkningskort 

skulle kunna påverka operationstiden. Inga av författarnas slöserier hamnade i den sista 

kategorin, värdeadderande. Anledningen till att inga av slöserierna hamnade i denna kategorin 

är att inga av de identifierande slöserierna är värdeskapande för kund och kan således inte 

optimeras för att fungera på ett mer lämpligt sett.   

 

Att veta vilka av de identifierade slöserierna som ett företag ska prioritera att eliminera anses 

enligt Gudmundsson bra. Dels eftersom företaget börjar med det slöseriet som är viktigast för 

dem men även att de har möjlighet att starta med det slöseriet som vid eliminering eller 

reducering ger högst värde utifrån företagets perspektiv.  
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5. Slutdiskussion och rekommendationer 

I det femte avslutande kapitlet presteras slutsatserna utefter uppsatsen två problemfrågor och 

därmed uppfylls uppsatsen syfte. Därefter ges vidare rekommendationer och därefter förs en 

diskussion kring egna reflektioner, förslag på fortsatt forskning och studiens bidrag.  

5.1 Slutdiskussion 

Då önskemålet ifrån fallföretaget var att utföra en kartläggning valdes tidigt metoden Value 

stream mapping eftersom att den är tydlig och enkel både för författare och fallföretag. Dock 

visade sig under kartläggningen och vid mätningar att det utvalda flödet var effektivt och att 

de upplevda problemen inte kunde identifieras på bana 102. Då författarna använde sig av en 

deduktiv ansats utfördes mätningarna i slutet av arbetets gång vilket medförde att det inte 

fanns tid att utföra ytterligare mätningar när väl författarna insåg att mätningarna inte gav 

önskat resultat. Författarna vill även poängtera att slöserier mycket väl kan finns på bana 102 

men att VSM som metod inte lämpade sig för att identifiera dem. 

 

Ett företag kan uppleva ett visst problem men det är inte alltid problemet finns där företaget 

tror att det finns, vilket är tydligt i denna studie då förberedelserna med Value stream 

mapping charter inte stämde överens med resultatet av nutidskartan. Att just kunna utesluta 

var problemet uppkommer och istället ta reda på var det verkligen uppkommer är också en 

viktig anledning till att utföra en kartläggning anser författarna. Att arbeta i ett större team 

med personer på alla nivåer i företaget i kartläggningen hade troligtvis kunnat bidra till att det 

verkliga målet med kartläggningen blev bättre identifierat. En slutsats som författarna kan dra 

efter genomfört arbete är att innan en kartläggning tar vid analysera om det är just en 

kartläggning som behövs eller om en annan metod kan lösa problemen på bättre sätt. Alltså 

välja metod med utgångspunkt ifrån problemen företaget upplever istället för att 

schablonmässigt välja metod. En bra metod behöver inte vara bra för det aktuella ändamålet.   

 

I detta fall kanske det skulle ha varit mer lämpligt att kombinera flera olika metoder, en för 

varje upplevt problem. Inledningsvis berättade Xylem att de hade problem med truckkörning, 

vilket inte var fallet på bana 102. För att titta närmare på detta skulle istället ett vad Petersson 

et.al. (2012) beskriver som spagettidiagram kunna användas. Ett spagettidiagram innebär att 

utifrån en karta över fabriken dra linjer efter truckens fysiska förflyttning och därmed se hur 

den kör och hur det skulle kunna utföras på ett bättre sätt. Andra, mer specifika problem 
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skulle kunna analyseras med hjälp av 5 varför. Då ställs frågan varför? fem gånger för att ta 

reda på rotorsaken till avvikelsen (Petersson et. al, 2012).  

5.2 Rekommendationer 

Efter analys och slutdiskussion har författarna nedan några rekommendationer till Xylem.  
 

• Den metod som författarna har använt sig av vid studien går att applicera på andra 

delar av verkstaden men kan även användas för att kartlägga administrativa processer.  

• Om en fler kartläggningar skall genomföras rekommenderar författarna att ett 

noggrant förarbete görs där tydliga mål sätts av ett större kartläggningsteam.  

• Fokusera på tidigare processer som inleverans av material och distributionen utav det.  

• Xylem skulle även kunna titta på de slöserier som författarna har identifierat och se 

om de är relevanta att arbeta vidare med.   

5.3 Egna reflektioner 

På grund av rädsla för att kartlägga ett för stort område och därmed inte ha tid att färdigställa 

uppsatsen valdes ett begränsat område för kartläggningen, bana 102. Kartläggningen gav dock 

inte önskat resultat då banan redan var relativt effektiv och utan större slöserier.  

 

Efter avslutat arbete är bägge författare överens om att Value stream mapping är ett bra 

verktyg som lämpar säg väl i arbetslivet men som lämpar sig sämre i ett akademiskt arbete på 

grund av begränsningen metoden ger. I detta fall medförde den begränsade empirin att 

författarna inte kunde genomföra sin sista planerade problemformulering som innehöll 

framtagandet av en framtidskarta eftersom en framtidskarta bygger på eliminering av 

identifierade problem.  

5.4 Förslag på fortsatt forskning 

Som nämnts i arbetet så berättade flera av montörerna att det ofta uppstår materialbrist vilket 

gör att flödet stannar upp. Detta skulle vara intressant att forska vidare kring och ta reda 

varför detta uppstår och rotorsakerna till detta.  

 

Författarna anser även att det skulle vara intressant att genomföra ytterligare en kartläggning 

men då genomföra den över ett större område och att det då finns utrymme för att göra en 



 
 

62 

framtidskarta. Det kan även vara intressant att kartlägga administrativa processer där de olika 

processerna inte är lika synliga som i en produktion.  

5.5. Studiens bidrag 

Förhoppningen är att genom denna praktiskt lagda uppsats OPX på Xylem har fått ett verktyg 

som de kan använda sig av vid framtida kartläggningar och att de har fått en inblick i vad som 

kan ses som slöserier i en produktion.  

 

Under arbetets gång har två olika Value stream mapping metoder kombinerats; Rother & 

Shook (2003) och Martin & Osterling (2014). Rother och Shook vidare utvecklade Toyotas 

ursprungliga metod och gav den sedermera namnet Value stream mapping. Martin och 

Osterling har länge jobbat med metoden och har i sin tur utvecklat den vidare och anpassat 

den så att den nu inte bara lämpar sig för producerande processer utan även administrativa 

processer. Författarna till denna uppsats ville kombinera dessa två eftersom Rother och Shook 

är ursprungskällan och Martin och Osterling beskriver en detaljerad arbetsgång. Detta medför 

att denna uppsats bidrar till en praktisk och flexibel metod som är teoretiskt unik eftersom den 

kombinerar två olika metoder och även om studien baseras på ett specifikt företag så kan både 

metoden och resultatet generaliseras till andra producerande företag.  

 

Uppsatsen visar även på att alla delar av en Value stream mapping inte behöver genomföras 

utan endast valda delar kan användas för att genomföra en kartläggning och identifiera 

slöserier. Detta skulle i en företagsmiljö bli mer tidseffektivt om företaget har som mål att 

exempelvis endast kartlägga ett flöde eller vill ta reda på om ett flöde arbetar effektivt.  
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Muntliga källor: 

Fredrik Sturesson - verkstadschef på OPX 

Carl-Johan Karlsson - logistiker på OPX 

Niklas Gudmundsson - Leanchef på Flextronics i Ronneby 

Anställda montörer på bana 102 OPX 

Övrigt: 

För att framställa nulägeskartan har programmet Lucid chart används.  

https://www.lucidchart.com 
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Bilaga 1, Value stream mapping charter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

68 

Bilaga 2, Value stream mapping chart,  produktionsbana 102 OPX  



 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  


