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Sammanfattning 
I dagsläget är det viktigt för produktionsföretag att skapa en överblick över hur 
verksamheten bedrivs för att upprätthålla sin konkurrensförmåga. Att kartlägga 
processer och materialflöden synliggör områden i produktionen som skapar ett 
direkt värde för kunden, medan de resterande områden eller aktiviteter som inte 
tillför ett direkt värde bör minimeras eller elimineras. För att kunna identifiera 
materialflöden och de icke-värdeskapande aktiviteter krävs komplicerade mo-
deller som kan kombineras på olika sätt. Modellen för effektivitetsberäkning är 
Slacks Based Measue och modellerna för processkartläggning är Value Stream 
Mapping och Cost Time Value Analysis. Studien är baserad på en fallstudie på 
ett internationellt massproducerande företag som delvis är beläget i Mellansve-
rige. I fabriken studeras fyra produktionslinjer som alla tillverkar samma pro-
dukttyp men av olika storlekar. Syftet med den här studien är att skapa en dju-
pare insikt i en produktionsprocess kostnader och materialflöden genom att 
kombinera en processkartläggningsmetod med metoder för att beräkna effekti-
vitet. Den första modellen används för att kartlägga processer och materialflö-
den med avseende på att förkorta ledtider. Nästa steg är att använda en modell 
som grafiskt visar vilka aktiviteter som är värde- och icke-värdeskapande för att 
sedan kunna använda resultatet i en effektivitetsberäkning. Resultaten av effek-
tivitesberäkningarna gav positiva resultat och och bidrar därför att uppfylla syf-
tet med studien.  
 
Nyckelord: VSM, SBM, CTVA, Lean och Muda 
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Abstract 
 
Today it is important for production companies to create an overview of how 
the business is conducted to maintain its competitiveness. Mapping processes 
and material flows visualizes production areas that create a direct value for the 
customer, while the remaining areas or activities that do not add a direct value 
should be minimized or eliminated. In order to identify material flows and non-
value creation activities, complex models are required that can be combined in 
different ways. The efficiency calculation model is called Slacks Based Meas-
ure, and the models to map out the process are Value Stream Mapping and Cost 
Time Value Analysis. The study is based on a case study of an international 
mass-producing company, which is partly located in central Sweden. The fac-
tory studies four production lines, each producing the same product type but of 
different sizes. The purpose of this study is to create a deeper insight into a pro-
duction process cost and material flows by combining a process mapping 
method with methods for calculating efficiency. The first model is used to map 
processes and material flows with a view to shortening lead times. The next 
step is to use a model that graphically shows which activities are value- and 
non-value-creating to then use the result in an efficiency calculation. The results 
of the efficacy calculations gave positive results and therefore contribute to the 
purpose of the study.  
 
Keywords: VSM, SBM, CTVA, Lean and Muda 
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Terminologi 
 

Akronymer/Förkortningar 

DMU  Decision Making Units - Beslutsgrundande variabler i nuläget.  
 
IDMU  Ideal Decision Making Units - Beslutsgrundande variabler i ett  

framtida läge. 
 

TPS Toyota Production System - System utifrån den japanska pro-
duktionsfilosofin.  

 
DEA Data Envelopment Analysis - Modell för att analysera numerisk 

data. 
 
SBM  Slacks-Based-Measure - Modell för effektivitetsberäkningar 
 
CTVA  Cost-Time-Value Analys - En tid och kostnadsanalys.  
 
VSM  Value-Strem-Mapping - En metod för värdeflödesanalys. 
 
CCR  Charnes-Cooper-Rhodes – Modell för effektivitetsberäkningar. 
 
VA  Värdeskapande aktiviteter. 
 
NVA  Icke-värdeskapande aktiviteter. 
 
Cykeltid Maskintid. 
 
Ledtid  Cykeltid och transporttid 
 
Flaskhals En resurs längs ett flöde som har låg kapacitet 
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1 Inledning 
 
Idag söker företag ständigt efter nya förbättringar inom sin verksamhet för att 
effektivisera sina produktionsflöden och processer. För att kunna utveckla dessa 
områden krävs det att organisationen identifierar alla aktiviteterna som proces-
serna är uppbyggda av. Då företag ofta tidigt i sina förändringar börjar med att 
minimera kostnader och tider, kommer detta inte leda till ett effektivare flöde. 
Företaget måste skapa en helhetsbild innan någon typ av eliminering av slöse-
rier kan påbörjas. Genom att utföra utvecklingen och förbättringarna med pro-
cesser och flöden i fokus kommer effektiviteten bli bättre. [1] 
 
Att förkorta ledtider i en process innebär att minimera tider i processen som inte 
skapar ett direkt värde och kan undvikas. Exempel på hur ett företag skulle 
kunna minimera sina ledtider inom en viss process är att minimera transporten 
av material eller att förbättra cykeltiderna. Transportering av material som inte 
skapar något direkt värde för slutkunden anses vara ett slöseri som bör elimine-
ras. Genom att använda andra transportmedel eller att göra en omlokalisering av 
maskinerna i fabriken minimeras slöseriet och effektiviteten i processen 
ökar.[1] 
 
Icke-värdeskapande kostnader inom produktionen är kostnader som kan mini-
meras utan att påverka resultatet av respektive process. Exempel på icke-värde-
deskapande kostnader är lön- och reparationskostnader. Att eliminera de kost-
nader som inte skapar ett värde för kunden bidrar till en effektivare process.[1]  
 
Ett exempel på ett produktionssystem som arbetar efter att eliminera slöseri är 
Lean Production. Systemet är framtaget från bilföretaget Toyota som under 
flera besök i USA under mitten av 1900-talet reagerade på att det fanns stora 
delar i produktionen som inte skapade ett värde för slutkunden. [29] 
 
För att minimera slöseri i produktionsprocess krävs det att företaget har en ef-
fektiv logistik i alla flöden. För att kunna inneha en effektiv logistik krävs det 
att företaget ser en helhetsbild över alla materialflöden och inte fokuserar på en 
specifik del i produktionen. [30] 
 
För att sedan beräkna om de eliminerade slöserierna har skapat ett värde för 
produktionen kan metoder för beräkningar av Leanpoäng användas. Det är ma-
tematiska modeller som beskriver hur effektivteten förändras när till exempel 
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tid och kostnader reduceras. Leanpoäng är ett mått på hur effektiv en organisat-
ion är.  [17] 
 
Metoder för effektivitetsberäkning och processkartläggning är centralt i denna 
studie eftersom studiens huvudsakliga syfte uppfylls genom frågeställningar 
angeående dessa matoder. Frågeställningarna beskrivs i kapitel 1.4.  
 

1.1 Bakgrund 
Ford Motor Company är år 1962 ledande inom bilproduktionen men stod inför 
konkurs. Anledningen till att Ford Motor Company tappade mycket marknads-
andelar under lågkonjunkturen sägs kunna vara den nya japanska tillverknings-
filosofin. Detta nya arbetssätt innebar att varje enskild aktivitet i tillverkningen 
skulle skapa ett värde för kunden men med lägre arbetstimmar. Produktions-
kostnaderna blev lägre men med fortsatt hög kvalité. År 2004 var Toyota den 
tredje största och den mest vinstdrivande biltillverkaren i världen. Men vad var 
hemligheten bakom Toyotas framgångar? 
 
Anledningen till Toyotas framgångar anses vara på grund av deras nya filosofi 
och arbetssätt, Toyota Production System. Det nya tillvägagångssättet för en ef-
fektivare produktion kopierades av andra tillverkare runt om i världen och uti-
från bildas ett mer generellt begrepp för hantering av kvalité till låga kostnader, 
Lean.[3] 
 
Det nya verktyget för att hantera kvalité har blivit mer populärt och flera mo-
deller har utvecklats för att kunna lösa specifika problem. För att implementera 
Lean och kunna effektivisera processer måste alla medarbetare som varit del-
aktiga i processen ha fullständig inblick i systemets grunder. Lean är ett arbets-
sätt som innebär att minimera slöserier med avseende på tid och kostnader och 
har hjälpt många organisationer till framgång.  
 
Value Stream Mapping (VSM) är ett verktyg som är skapat för att identifiera 
slöserier inom produktionen. Denna kartläggningsmetod är central inom en or-
ganisations tillverkningsprocess för att kunna eliminera slöserier och därmed 
öka effektiviteten i processerna. Varje produktionsflöde består av aktiviteter 
som är nödvändiga för att produkten ska skapas enligt kundens behov, men det 
existerar också aktiviteter som inte skapar ett direkt värde.[26] 
 
Uppkomsten av VSM är historisk och har ersatt andra konventionella analysme-
toder. VSM-modellen skapar en korrekt bild av verkligheten och produktionens 
in- och outputvärden samtidigt som modellen beskriver produktionens flöde 
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från råvara till slutprodukt. Kartläggningen är noggrann och innehåller inform-
ationsflöden, tidsflöden och materialflöden som involverar resurser, cykel- och 
ledtider. [27] 
 
För att beräkna hur värdeflödesanalysens resultat bidrar till ett effektivare flöde 
eller inte, kan Data Envelopment Analysis (DEA) användas. Det är en me-
tod där flera produktionsfaktorer analyseras för att kunna beräkna hur effektiv 
processen är. Först identifieras de beslutsfattande variablerna som till exempel 
tid eller kostnader (DMU) i nuläget och jämförs sedan med de framtida ideala 
beslutsfattande variablerna (IDMU). 
 
De identifierade variablerna används sedan i en modell kallad Slacks Based 
Measure (SBM), som är en matematisk modell för att beräkna hur effektiv en 
process är i nuläget. Resultatet på effektivitetberäkningen jämförs med resulta-
tet av effektviteten i ett framtida- och ett optimalt läge. Modellens resultat på 
hur effektiv processen är, blir ett numeriskt värde mellan 0 och 1. SBM-mo-
dellen är användbar vid till exempel värdeflödesanalyser inom produktionslinjer 
eller i hela organisationer. [17][18] 
 
En annan metod inom DEA som hanterar input och outputvariabler är Charnes-
Cooper-Rhodes (CCR) som också är en matematisk modell. På grund av den 
matematiska funktionens komplexitet krävs det att den matematiska modellen 
skrivs om till en linjär funktion men med färre variabler.[16] 
 
Med hjälp av VSM och SBM kan också Cost Time Value Analysis (CTVA) an-
vändas för att skapa en visuell bild över när i produktionen produkterna befin-
ner sig i ett värdeskapande stadie. Modellen är utvecklad för att hitta förbätt-
ringsområden för att uppnå ett optimalt läge i produktionen. Modellen identifie-
rar vilka områden som är värdeskapande och med hjälp av SBM-modellen ska 
det enklare kunna förbättra effektivitetsnivån. [16] 
 

1.2 Urval 
Ett urval som har gjorts i den här studien är att på grund av CCR:s matematiska 
svårighet anser författarna att sannolikheten att SBM-modellen är mer bidra-
gande till syftet är större. I resterande delen av rapporten används endast SBM 
modellen i effektivitetsberäkningar.  
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1.3 Övergripande syfte 
Syftet med studien är att ge en djupare insikt i en produktionsprocess kostnader 
och materialflöden genom att kombinera en processkartläggningsmetod med 
metoder för effektivitetsberäkningar. Det har  inte funnits liknande studier som 
kombinerar de tre specifika modellerna som används i denna studie för beräk-
ning av effektivitet. Genom användning av Value-Stream-Mapping, Cost-Time-
Value Analysis och  Slacks-Based-Measure kan olika icke-värdeskapande akti-
viteter inom en produktionsprocess synliggöras och därmed elimineras.  
 

1.3.1 Tidigare forskning 
Resultatet av informationssökningar visar att studiens kombination av modeller 
är unik, men att varje enskild modell är analyserad. Det som gör denna studie 
mer unik är att det är en fallstudie på ett stort massproducerande företag, detta 
innebär att studien bidrar till forskningen på flera områden.  
 
Tidigare forskning inom området angående de modeller som används i studien 
är från en forskare vid namn Hung-da Wan som utvecklar sina modeller i rap-
porten “Measuring Leanness of Manufacturing Systems and Identifying Leann-
ness Target by Considering Agility “. I Studien föreslår Wan en modell för att 
kvantitativt kunna mäta en effektivitetsnivå baserat på leanpoäng, SBM-mo-
dellen. Enligt denna modell beräknas effektiviteten utifrån inputvärden som till 
exempel produktionskostnader och ledtider. Leanpoängen är ett mått för att ut-
värdera vad olika förbättringsalternativ ger för resultat. Wan beskriver vidare att 
CTVA-modell är utvecklad för att kunna definiera vilka områden som potenti-
ellt kan förbättras och utvecklas. [16] 
 

1.4 Problemformulering 
För att uppnå syftet med studien används en kombination av metoder för effek-
tivitetsberäkningar och processkartläggningar. Anledningen till att kombinat-
ionen av dessa metoder valts är för att skapa en inblick i en produktionsprocess 
krävs det både visuella och numeriska metoder. Processkartläggningsmetoderna 
bidrar till en förståelse inom materialflöde och logistik när metoden effektivi-
tetsberäkningar bidrar till att se resultatet på de förändringar som sker. Dessa 
metoder kombinerat med varandra bör uppfylla syftet med studien.  
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Effektivitetsberäkningarna utförs med hjälp av SBM. CTVA och SBM är meto-
der för att kartlägga processer. VSM är en modell över processkartläggning för 
att synliggöra hur material förflyttas i processen. När kartläggningen utförts fil-
treras aktiviteterna med hjälp av CTVA för att kunna avgöra om de är vär-
deskapande eller inte. När all information är insamlad används den matematiska 
modellen SBM för att beräkna effektiviteten i respektive process. Använd-
ningen av dessa modeller lyfter fram två stycken frågeställningar som är kopp-
lade till det verkliga problem som studien kopplas till: 
 

• Vilka metoder för effektivitetsberäkningar lämpar sig för en tillverk-
ningsprocess? 

 
• Hur effektivitetsberäkningarna kombinerat med processkartläggnings-

metoder bidrar till en djupare insikt och effektivare produktion?   

[10] 
 

1.5 Avgränsningar 
Fallstudien avgränsas till en delprocess i produktionen och optimeras endast 
med avseende på kostnader och tid. Ytterligare avgränsningar är att fallstudien 
endast bearbetar data angående en viss produkttyp, som produceras i en större 
mängd (>500 produkter/år) och har en beräknad cykeltid. Endast en fabrik stu-
deras. Fallstudien tar inte hänsyn till lagertid i fabriken eftersom det inte finns 
någon specifik data. 
 
Anledningen till att dessa avgränsningar är på grund av att fallstudiens storlek 
och tid är begränsad. Avgränsningarna angående produkternas storlek är på 
grund av att författarna till fallstudien anser att de huvudsakliga produktionsty-
perna är mest rimliga för denna studie.  
 

1.6 Företagsbeskrivning 
Fallstudien kopplas till ett internationellt företag och den fabrik som den är av-
gränsad till är belägen i Mellansverige och har mellan 1000-2000 anställda. Det 
är ett massproducerande företag som producerar den avgränsade produkttypen 
från grund till slutkund. Företaget är anonymt och nämns inte vid namn och inte 
heller produkttyperna som företaget producerar nämns på grund av sekretess.  
 

1.7 Författarens bidrag 
Delaktigheten hos författarna i studien har varit likt fördelad och författarna har 
tillsammans skapat och sammanställt rapportens innehåll. 
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2 Teori 
I kapitel 2.1–2.6.2 presenteras teorin som är till grund för studien. 

2.1 Logistik 
Att skapa en anpassbar logistik eller att kunna lösa framtida logistiska problem 
har blivit allt mer vanligt i flera olika branscher. Utvecklingen av logistiken har 
intresserat allt ifrån ingenjörer till akademiker till beslutsfattare och denna typ 
av logistik refererar till den ursprungliga traditionella logistiken som finns i 
hela värdekedjan. [9] 
 
Logistikens nya definition är mer komplex än den äldre traditionella definit-
ionen och det krävs mer grundläggande kunskaper för att kunna beskriva lo-
gistikens accelererande utveckling. Detta sker genom att ställa frågor som vad, 
var, när och varför? Dessa frågor leder organisationer mot den framtida logisti-
ken som är mer kundorienterad än den nuvarande traditionella definitionen av 
logistik. 
 
Frågan vad? syftar på frågor angående formnytta (hur konstrueras en produkt). 
Var tar istället hänsyn till platsnytta, när tar hänsyn till tidsnytta och varför tar 
hänsyn till ägandenytta. Dessa frågor tar logistiken vidare mot en mer kundcen-
trerad definition än tidigare. Logistikens uppdaterade definition behandlar ytter-
ligare frågor som; vad kunden vill ha, deras önskemål och behov. Utifrån detta 
styrs flödet i processerna och därför kan den nya logistiken anses vara mer 
kundorienterad. Den tidigare filosofin angående massproducering och produkt-
ionssystem är föråldrad och fokus är på kundcentrering.  
 
Kundorienteringen blir allt mer central inom logistiken i dagsläget och det sker 
en praktisk förändring i organisationer mot en mer tillförlitlig ambition för att 
tillgodose kundernas krav. Förändringen sätter nya krav på logistiken och för att 
möta detta krävs tydliga riktlinjer som till exempel samverkan. Den tidigare fi-
losofin om att ensam är stark och att optimera sin egen lönsamhet utan att sam-
verka med andra organisationer är inte längre aktuell eftersom att flödet av 
material är centralt i logistiken i dagsläget. Samverkan i olika led i produkt-
ionen är nödvändig för utveckling. [12] 
 
Logistikens utvecklingskurva har stigit under 1900- och 2000-talet. Två av or-
sakerna till utvecklingen är att organisationer arbetar idag mer kundfokuserat än 
tidigare men också att företagen arbetar för att skapa en samverkan med andra 
företag. Logistikdefinitionen är i dagsläget baserat på sju punkter: 
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“De aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service i rätt 
kvantitet, i rätt skick, på rätt plats och vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt 
kostnad” - Nils G Storhagen 
 
I dagsläget diskuteras det också om att komplettera ovanstående med ännu en 
punkt, “till rätt miljömässig belastning”. [12] 
 

2.2 Ledtidsanalys 
Fördelar med att fokusera på att identifiera och eliminera ledtider inom en viss 
produktion är till exempel att produktionskostnaderna kan minimeras och en 
högre vinst kan göras på produkten. Andra fördelar som en ledtidsanalys bidrar 
med är att marknadsandelarna ökar genom att efterfrågan snabbare kan tillgodo-
ses och att kvaliteten ökar samtidigt som eventuella risker elimineras. [1] 
 
För att kunna utveckla en process är det viktigt att studera hur fördelningen av 
tiden är fördelad i processen och hur tiden används i ett nuläge. Detta kan göras 
genom att följa regeln ”0,05 till 5-regeln” som visar på att det är kort tid i pro-
cessen som är värdeskapande. Enligt denna regel är den effektiva tiden endast 
0,05 % till 5 % av den totala ledtiden vilket gör att övervägande tid är impro-
duktiv tid. [1]  
 

2.3 Materialflöde 
Det produceras hundratusentals produkter inom stora industrier varje dag och 
kraven på noggranna materialflöden stiger därefter. Materialflöden kan beskri-
vas som material som ska förflyttas i rätt omfattning, till rätt mottagare och i 
rätt tid. Andra flöden som existerar inom produktionsinriktade företag är också 
informationsflöden.  
 
En analys av ett materialflöde är ofta visuell och kan skapas av till exempel spa-
gettidiagram, layoutflödesschema eller VSM. Dessa olika modeller är verktyg 
för att illustrera hur material förflyttas inom produktionen. Modellerna kan 
också kompletteras med ytterligare information som till exempel hur lång tid 
vissa transporter tar, lagerkapacitet, lagringspunkter och flaskhalsar (en resurs 
längs ett flöde som har låg kapacitet) i produktionen. [15][12] 
 
För att hantera stora och komplexa materialflöden har datorbaserade system ut-
vecklats. Materials Requirements Planning är ett system för att hantera stora 
mängder data. Systemet kan beskrivas som ett beslutsstöd för att fastställa hur 
mycket material som ska köpas in till organisationen. [12] 
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2.4 Lean 
Begreppet Lean har sitt ursprung från den japanska filosofin och tillverknings-
systemet Toyota Production System (TPS). TPS är ett äldre japanskt begrepp 
som amerikanerna tog efter och gjorde om till sitt eget men med ett nytt namn, 
Lean. Lean är ett samlingsbegrepp som innehar flera olika meningar och bety-
delser när det implementeras i olika företag runt om i världen.  
 
Eftersom begreppet Lean har olika betydelser när de implementeras i olika 
branscher, kan det inte beskrivas som en filosofi som endast riktar in sig på 
ständiga förbättringar i tillverkningsprocesser utan detta har ett eget samlings-
namn, Lean Production. [28] 
 

2.4.1 Lean Production 
Lean Produktion är ett tillvägagångssätt för industrier att minimera kostnader 
och effektivisera produktionen genom att eliminera icke-värdeskapande proces-
ser. Detta sker genom att applicera produktionsfilosofi som är inriktad på att 
identifiera och eliminera slöseri från varje enskilt steg i produktionen. Nedan 
följer fyra verktyg som är viktiga inom Lean Production för att eliminera icke-
värdeskapande aktiviteter och spill. [5] 
 

• Value Stream Mapping - är ett verktyg för kartlägga var slöserierna 
finns i nuläget. 

• 5S - är ett verktyg för att strukturera upp ordningen på arbetsplatsen och 
för att effektivisera processen 

• Cellular manufacturing - innebär att gruppera maskiner och personal för 
att skapa mer sammankopplade arbetslag. 

• Total Productive Maintenance - är ett verktyg för minimera antalet ma-
skinstopp.[6] 

Lean Produktion kan delas upp i fyra punkter som beskriver dess filosofi och 
arbetssätt enligt tabell 1: 
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P  

P1. Filosofi Långsiktigt tänkande 

P2. Process Eliminera slöseri 

P3. Medarbetare Respekt, inblandning 

P4. Problemlösning Ständiga förbättringar 

Tabell 1: Lean Productions hörnstenar 
 
Filosofi 
Filosofin inom Lean Production är baserad på att kombinera organisationens 
mål angående kundnöjdhet med att arbeta på medarbetarnas självkänsla för att 
etablera långvariga relationer. För att lyckas implementera Lean Production, 
måste alla på arbetsplatsen vara överens om att det måste ske under en längre 
tidsperiod. Vetskapen om vilka verktyg och modeller som är aktuella inom 
Lean Production är inte lika relevant som att ha vetskap om att det är en lång 
process med ett tydligt mål. I en massproduktion är det vanligt att medarbetarna 
inte är involverade eller motiverade i ett långsiktigt arbete mot förbättring. Per-
sonal ser ofta kortsiktiga lösningar istället för att se helheten. Det första som 
ledningen måste göra för att kunna implementera Lean är att förändra företagets 
kultur på så sätt att få medarbetarna att tänka långsiktigt istället för kortsiktigt. 
[1] 
 
Process  
En process beskrivs som en grupp av aktiviteter som förädlar ett in-objekt till 
ett mer värdefullt ut-objekt. Ut-objektet förs till en intern eller extern kund. 
Gruppen av aktiviteter (processen) består av värdeskapande och icke-vär-
deskapande aktiviteter. De värdeskapande aktiviteterna är aktiviteter som 
skapar ett direkt värde till kunden och som kunden är villig att betala för. Ex-
empel på en värdeskapande process är tiden då produkten behandlas i en ma-
skin. De icke-värdeskapande aktiviteterna är aktiviteter som inte skapar ett di-
rekt värde för kunden, som till exempel lager eller transporter. De är alltså  
aktiviteter som kan minimeras eller elimineras helt för att göra processen mer 
effektiv. Två viktiga punkter inom vetskapen om processer är att: 
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• En massproducent måste implementera standardiserade processer som 
följer en kontinuerlig takt. 

• Processerna måste ändras från ett push-system till ett pull-system. [1] 

Medarbetare 
Att implementera Lean Production innebär att involvera alla personer på arbets-
platsen, det är därför viktigt att definiera vad all personal på arbetsplatsen ska 
göra.  
 
Ledningen måste gå från ett “chef-perspektiv” till ett “ledarperspektiv”. En le-
dare lyssnar på sina medarbetare för att kunna hjälpa och förbättra deras situat-
ion, medan en chef ger personalen order att följa. Personalen behöver ta mer an-
svar och lära sig behärska fler arbetsmoment istället för att endast rikta in sig på 
ett moment. Tre viktiga punkter inom denna typ av arbete är: 
 

• Personalen måste kunna hantera flera arbetsmoment istället för några få 
moment. 
 

• Ledningen måste få med medarbetarna involverade i förbättringsarbetet. 
 

• En organisation ska lära sina medarbetare olika typer av färdigheter så 
som enkla reparationer, kvalitetssäkring och materialbeställning.[1] 

 
Problemlösning 
Problemlösning är en av de viktigaste delarna i Lean Production och innebär att 
hitta grundorsakerna till de uppkomna problemen. Ledningen i organisationen 
har därmed ett ansvar att lära ut detta till sina medarbetare för att ständigt söka 
efter förbättringar. Målet är att främja problemlösning och färdigheter som re-
sulterar i lärdom samtidigt som organisationen utvecklas. Personal ska inte 
längre ignorera problem som uppstår utan ska istället lösa det på plats. Två vik-
tiga punkter inom detta område är: 
 

• En organisation måste implementera en kontinuerlig förbättringsproces-
ser för att övergå till Lean.  
 

• En organisation måste implementera en problemlösningsprocess för att 
övergå till Lean Production. [1] 
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2.4.1.1 Muda 
Taiichi Ohno, grundaren av Toyota Production System, tillbringade mycket tid i 
produktionen. Han lärde sig då grunden till att kartlägga aktiviteter för att skapa 
ett direkt värde för kunden, och att identifiera aktiviteter som inte skapade ett 
värde (Muda). Första steget i kartläggningen är att se tillverkningsprocessen 
från ett kundperspektiv. Då uppkommer frågor som till exempel: Vad vill kun-
den få ut av processen? Utifrån denna frågeställning är det möjligt att sortera de 
processer som iakttagits i ett värde- och icke-värdeskapande perspektiv. Taiichi 
Ohno fastställde med The Toyota Way sju stycken huvudtyper inom icke-vär-
deskapande aktiviteter: [3][4] 
 
Överproduktion  
Att producera fler enheter än vad som är nödvändigt är något som inte skapar 
ett värde för kunden. Att producera flera produkter bidrar till större lager som i 
sig inte är en värdeskapande aktivitet. [4] 
 
Väntan  
Att inte ha ett kontinuerligt flöde i en process bidrar till att personal eller maski-
ner blir stående och utan att skapa någon nytta. Väntan kan elimineras från pro-
cessen om personalen lyckas skapa ett mer kontinuerligt flöde för att undvika 
uppehåll. [4]  
 
Transporter 
Transporter av material inom till exempel produktionen skapar inte ett direkt 
värde för kunden. Genom att minimera till exempel tiden då truckförarna trans-
porterar material inom fabriken leder det till minskade ledtider vilket i sig leder 
till ökad effektivitet. [4] 
 
Inventarier 
Att låta inbundet kapital i form av producerade enheter stå till i fabriken utan att 
skapa ett direkt kundvärde är en typ av slöseri. [4] 
 
Rörelser 
Att utföra ett arbetsmoment på ett felaktigt sätt, till exempel att göra onödiga 
rörelser i produktionen anses vara en typ av slöseri. Onödiga arbetsmoment le-
der till ökade ledtider vilket i sig leder till minskad effektivitet i respektive pro-
cess. [4] 
 
Defekter 
Att producera felaktiga enheter är en kostnad för företaget. Företaget kommer 
då behöva producera fler enheter för att nå upp till samma kundnytta. [4] 
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Inkorrekta processer 
Maskiner uppfyller inte alltid alla krav för produkten och måste därför komplet-
teras. Optimering av maskinerna bidrar till en högre effektivitet i produktionen 
samt mindre defekter. [4] 

2.4.1.2 5S 

Amerikanska företag besökte ofta de japanska industrierna under 1970-talet och 
de blev alltid imponerade av hur kontrollerad och städad produktionen var. De 
japanska biltillverkarna använde sig av 5S-program för att minska antalet ska-
dor, misstag och slöseri på arbetsplatsen. De 5 S:en skapar tillsammans ett ar-
betssätt som gör att arbetsmiljön blir bättre. De fem S:en är:  
 

1. Sortera - Sortera artiklar som inte används regelbundet. 
2. Strukturera - Organisera och märk upp en plats för varje produkt. 
3. Städa - Upprätthåll en ren produktion. 
4. Standardisera - Skapa regler för att upprätthålla de tre första S:en 
5. Skapa en självdisciplin - Ledningen ska regelbundet granska produkt-

ionen för att upprätthålla disciplin. [3] 

2.4.1.3 Kaizen 

Ständiga förbättringar definieras på japanska som Kaizen och är en process som 
innebär att organisationen arbetar med ständiga förbättringar för att uppnå Lean 
Production och eliminera all form av slöseri. Kaizen fokuserar på att lära 
mindre grupper att arbeta effektivt för att eliminera slöseri samt att förbättra 
dokumentation. Detta innebär att personal får ett större ansvar i beslutsfattandet 
[3]. Ständiga förbättringar  har tre huvudprinciper som var och en beskriver om-
råden där Kaizen opererar: 
 
 
 

1. Processorienterad 
Processorienterat arbete innebär att arbeta med förbättringar inom produktionen 
innan det huvudsakliga resultatet förbättras. Det processorienterade arbetssättet 
innebär att organisationens processer är i fokus och det innebär i sig att organi-
sationen fokuserar på processens resultat. Processorienteringen i praktiken 
måste i praktiken ta hänsyn till två konsekvenser: 
 

• Ledarens arbete är att se till att personalen är motiverade till att arbeta 
med ständiga förbättringar. För att kunna göra förbättringar i processen 
måste alla medarbetare vara införstådda i hur processen fungerar.  
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• Utvärdering av alla kriterier som påverkar processen för på så sätt kunna 

göra den bättre. 
 

2. Inga förbättringar utan standarder 
Ständiga förbättringar är möjliga om införandet av nya idéer kombineras med 
att kontinuerligt förbättra de redan existerande processerna. Kaizen är känt för 
att fokusera på mindre förbättringar i en pågående process, dock kan det inte 
ske några förbättringar om det inte finns några standarder i nuläget. 
 

3. Medarbetarorienterad 
Att vara medarbetarorienterad innebär att ett företag som arbetar med Kaizen 
ska involvera all personal på arbetsplatsen i förbättringsarbetet. Personalen ska 
vara inriktade mot ett gemensamt mål för att minimera missförstånd och nega-
tiv arbetsmiljö. [8] 

2.4.1.4 Kanban 

Kanban är ett produktionssystem som signalerar till den tidigare aktiviteten i 
processen att till exempel materialet börjar ta slut och att det behövs påfyllning. 
Många företag anser att det är svårt att genomföra implementeringen av Kanban 
då de producerar stora kvantiteter i steg ett utan att kontrollera nästkommande 
stegs efterfrågan. Kanban skapades då det fanns ett behov av att hålla takten i 
processerna och det visade sig vara ett effektivt sätt att kontrollera och styra 
verksamhetens alla delar. [13][3] 

2.4.1.5 Just In Time 

Begreppet Just In Time (JIT) uppkom under 80-talet som ett hjälpmedel vid 
ledning av till exempel tillverkningsprocesser. JIT har gett inspiration till andra 
typer av koncept med samma inriktning som till exempel Acitivity Based- och 
Supply Chain Management och idagsläget är konceptet en central del i logisti-
ken. Lean kallades tidigare för Just-in-time. [13][1] 
 
JIT innebär att organisationen producerar efter kundens efterfrågan. Rätt kvanti-
tet vid rätt tidpunkt. Det är principer som gör det möjligt att producera små 
kvantiteter med låga ledtider för att uppfylla kundens behov. Fördelen med JIT 
är att det inte blir några oväntade konsekvenser när efterfrågan hos kunden änd-
ras. [3] 
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I dagsläget är JIT en av huvuddelarna i TPS och har översatts där till tidsmäss-
igt välplanerat. JIT används inom produktionen för att undvika lager av pro-
dukter som inte skapar något direkt värde och det innebär att varje process ska 
vara detaljerad så att det inte ska uppstå några flaskhalsar. [12]  

2.4.1.6 Jidoka 

Jidoka innebär att produkterna felsäkras i produktionen och detta sker för att fö-
rebygga fel och inneha en hög kvalité. Arbetsområdena ska vara utformade så 
att personalen inte är bundna eller knutna till sina maskiner vilket gör att de 
istället kan ha fokus på att förbättra och höja kvaliteten. [3] 

2.4.1.7 Push 

Ett push-system är ett system som bidrar till ett materialflöde i processen som 
är baserad på produktion. Vid tillfällen då produktionen står still ska det vara 
upprättat en plan för till exempel bufferttid. Tillverkningen sker ofta i stora 
kvantiteter vilket gör att maskinerna under en längre tid har stora beläggningar. 
[15]  
 
Inom ett massproducerande företag är det vanligast med ett system där inrikt-
ningen är på den faktiska försäljningen. Det är smidigare för större industrier att 
arbeta med ett push-system till skillnad mot ett pull-system eftersom de fokuse-
rar på stora volymer till låga styckkostnader. [12] 

2.4.1.8 Pull 

Pull-systemet är ett dragande system vilket innebär att det är baserat på kundef-
terfrågan. I ett Pull-system får endast sista delen i förädlingsledet ordern. Or-
dern skickas sedan vidare till föregående led. Detta upprepas tills att ordern är i 
det första tillverkningsledet. I ett pull-system är det ett reellt behov som styr och 
inte en plan. [15] 
 
Det traditionella dragande systemet är allt vanligare inom mindre massproduce-
rande företag där fokus är på kvalitet framför kvantitet. Pull-systemet är oftast 
mer komplext än push-systemet och därför måste de ekonomiska styrsystemen 
anpassas. [12 
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2.4.1.9 Värderingar 

Toyota Production system som är grunden till Lean Production bygger sin före-
tagskultur på följande värderingar: 
 

1. Genchi Genbustu - Att beslut ska fattas genom att se det med egna ögon 
och baserat på fakta. Felet hittas genom att ställa sig frågan “varför?” 
fem gånger. 
 

2. Kaizen - Att alltid söka efter ständiga förbättringar och att alla har an-
svar för att utveckla sina processer genom att alltid utvecklas och för-
bättras. 

 
3. Utmaningar - För att kunna klara av utmaningar är det viktigt med krea-

tivitet och nytänkande. 
 

4. Samarbete - Det ska alltid inspirera till personlig och professionell ut-
veckling för de individer som arbetar i processerna. 
 

5. Respekt - Alla ska arbeta för att acceptera, ta ansvar och skapa ömsesi-
digt förtroende till medarbetare, leverantörer och konkurrenter. [13] 

2.4.2 Spagettidiagram 
Spaghettidiagram är ett verktyg inom Lean som visar hur materialflödet och 
transporternas mönster är planerade i en verksamhet. Spaghettidiagramets hu-
vudsakliga syfte är att synliggöra hur transporter ser ut i dagsläget för att sedan 
kunna effektiviseras. Spagettidiagram är uppbyggt efter åtta punkter:   
 

1. Studera en kartläggning över anläggningen.  
2. Observera en produkt som passerar anläggningen. 
3. Räkna ut den totala transportsträckan genom att addera alla distanser.  
4. Uppskatta transporttiden med hjälp sträckorna och hastigheten i anlägg-

ningen.  
 

5. Studera sedan spaghettidiagrammet och identifiera de sträckor och tider 
som kan elimineras. 

6. Flytta sedan processerna närmare varandra för att minska den totala 
transportsträckan.  

7. Repetera sedan steg 3-6 med det framtida flödet. [2] 



Flödeseffektivisering genom metoder för effektivitetsberäkning och 
processkartläggningar - En fallstudie på ett massproducerande 
företag 
Erik Nilsson, Jonas Rydergren 2017-07-03 
 

16 

2.5 Value-Stream-Mapping 
VSM är ett nyckelverktyg inom Lean Production som innebär en kartläggning 
av alla aktiviteter/processer som ska effektiviseras. Kartläggningen är ett hjälp-
medel för att identifiera de värde- och icke-värdeskapande aktiviteterna i en viss 
process. Implementeringen av VSM beror på vilken typ av organisation som 
VSM ska implementeras i. [5] 
 
Att identifiera ett värdeflöde innebär en fullständig förståelse av alla aktivite-
terna som ingår i en viss tillverkningsprocess. När en fullständig förståelse har 
uppnåtts kan ett optimeringsarbete starta från ett kundperspektiv. Ett kundper-
spektiv innebär att se på processen från en kunds perspektiv istället för en per-
sonals synvinkel. Detta hjälper optimeringen genom att både de värde- och de 
icke-värdeskapande aktiviteterna synliggörs i produktionen. [10]  
 
 

 
Figur 1: Exempel på ett resultat av VSM [25] 
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2.5.1 Symboler 
 

  Förflyttning av produkter 
 

  Tillverkningsprocess  
 

 Externa organisationer och processer 
 

 Faktaruta 
 

 Tid 
 

  Operatör 
 

 Manuellt informationsflöde 
 

 Elektroniskt informationsflöde 
 
[15] 
 

2.5.2 Uppbyggnad 
Implementeringen av VSM sker i tre steg: 
 
1. Först kartläggs produktionens nuläge, material- och informationsflöden. Nu-
lägesanalysen skapas genom att följa produktionslinjen steg för steg och an-
teckna vad varje aktivitet tillför för värde till produkten.  
 
2. Andra steget är att kartlägga det framtida läget för att kunna synliggöra be-
fintliga slöserier och detta sker genom att identifiera de olika typer av slöseri 
som uppkommer i produktionen. När slöserierna är identifierade kan organisat-
ionen börja bearbeta dessa för att få effektivare flöden med bättre resultat. 
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3. Den framtida kartläggningen ska sedan implementeras med hjälp av en hand-
lingsplan som beskriver hur processen ska förbättras. När implementationen har 
påbörjats kommer företaget behöva arbeta med ständiga förbättringar för att 
upprätthålla utvecklingen. [5] 
 

2.6 Data Envelopment Analysis 
Data Envelopment Analysis är ett begrepp för att mäta prestanda i beslutsfan-
nade variabler. Dessa variabler är inputvariabler i matematiska modeller för att 
sedan översättas till ett resultat av outputvärden. Denna modell hanterar flera 
typer av variabler och är därför tillämpbar i flera olika sammanhang. DEA-mo-
deller har använts för att identifiera DMUs i många olika branscher som till ex-
empel i sjukhus, flygplan, universitet, städer och industrier.  
 
Forskning visar att det har utvecklats metoder för benchmarking med hjälp av 
DEA. Detta sker med hjälp av metoder som kan beräkna effektiviteten i en viss 
process och detta jämförs då med ett optimalt läge i samma process. Resultatet 
blir då att organisationer kan få hjälp med vilka områden som kan förbättras 
samt vilka variabler som påverkar deras resultat mest. I den grundläggande stu-
dien om DEA beskriver författarna modellen på följande sätt: 
 
“A mathematical programming model applied to observational data [that] pro-
vides a new way of obtaining empirical estimates of relations such as the pro-
duction functions and/or efficient production possibility surfaces- that are cor-
nerstones of modern economics” - Charnes, Cooper and Rhodes [14] 
 

2.6.1 Slacks Based Measure 
År 2001 föreslås Slacks Based Measure av Tone som en DEA-modell som be-
handlar slöserier i form av input- och outputvariabler. Med hjälp av ett över-
skott av inputvariabler och bristerna i output mellan DMU och det optimala 
värdet visar SBM-modellen ett effektivitetspoäng som värderas mellan 0 och 1. 
Ekvationen visas i ekvation 1. 
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Variabler:  
ρ:	Effektivitetspoängen 
xD: Inputs	av	DMUD 
yD: Outputs	av	DMUD 
s%och	s.:	Slacks	kopplat	till	Inputs	eller	outputs 
m	och	s:	Antalet	input	och	output	varibaler 
 [16] 
 

2.6.2 Cost Time Value Analysis 
Eftersom att identifiera olika typer av slöserier är komplicerat är det svårt att 
uppnå en optimal effektivitet i produktionen. Cost Time Value Analysis 
(CTVA) är en analys för att få fram vilka aktiviteter i processen som är vär-
deskapande (VA) och icke-värdeskapande aktiviteter (NVA). Analysen innebär 
att identifiera beslutsfattande enheter i nuläget (ADMU) och i ett framtida läge 
(IDMU). CTVA är en visuell lösning som visar de värde- och icke-värdeskap-
ande aktiviteterna i ett diagram med y-axeln som kostnader och x-axeln som 
tid. Genom att skapa ett diagram och markera när produkterna är i det vär-
deskapande stadiet i processen kan de relevanta aktiviteterna synliggöras.[16] 
 

 
Figur 2: Exempel på resultat av CTVA [16] 
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3 Metod 
I kapitel 3.1–3.5.3 beskrivs utvalda modeller och metoder framtagna för att be-
svara syftet med studien.  
 

3.1 Övergripande metod 
En fallstudie är en forskningsmetod som studerar ett verkligt fall. Processer som 
ofta studeras är organisations- och ledningsprocesser med tydliga avgräns-
ningar. När en specifik process inom ett företag ska studeras och kartläggas är 
en fallstudie ett faktum och i detta fall studeras flera processer i en masspro-
duktion. Processen kartläggs för att sedan optimeras och mätas. [7] 
 
Metoden för att besvara de problemformuleringar som utformats är att problem-
formulering ett besvaras via en litteraturstudie och den andra problemformule-
ringen besvaras via fallstudien. 
 

3.2 Forskningsmetod 
I kapitel 3.2 beskrivs olika forskningsmetoder som anses vara relevanta för den 
här typen av projekt. Forskningsmetodikens syfte är att visa vilka typer av data-
insamling som finns och hur data bearbetas.  
 

3.2.1 Kvantitativ bearbetning 
Kvantitativa forskningsmetoder är metoder som analyserar numerisk data. Den 
insamlade data analyseras med hjälp av statistiska analysmetoder för att till ex-
empel jämföra skillnader mellan variabler. Exempel på dessa analysmetoder är; 
Students t-test, chi-två-test och regressionsanalys. [24]  
 

3.2.2 Kvalitativ bearbetning 
De kvalitativa metoderna kan beskrivas som en samling av metoder som har 
som syfte att analysera och beskriva karaktärsdrag i olika fenomen. Data som 
analyseras består av text och innehållet kan vara intervjuer eller observationer 
av olika typ. Några exempel på kvalitativa forskningsmetoder är fenomenologi, 
hermeneutik och innehållsanalys. [24][20] 
 
Det som skiljer den kvantitativa och kvalitativa metoden åt är hur de arbetar 
med att ta fram och analysera data. Den här typen av metod kan betecknas som 
en kontrast till kvantitativa metoder och har som syfte att insamlingen av data 
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ska vara av typen kvalitativ data. En kvalitativ metod definieras som en veten-
skaplig metod är en kvalitativ metod om och endast om metoden syftar till att 
klassificera de observerade fenomenen med avseende på innebördskategorier. 
[21] 
 

3.2.3 Vald forskningsmetod 
I detta arbete har både en kvalitativ- och en kvantitativ forskningsmetod an-
vänts eftersom kombinationen av de två metoderna ger en bredare informations-
insamling och därmed ett bättre resultat. Den kvalitativa delen av forskningen 
består av de intervjuer som har ägt rum på arbetsplatsen samt via mail. Process-
promenaden och andra observationer kan också anses vara kvalitativa. Den de-
len av resultatet som innebär analys av numerisk data hör till den kvantitativa 
delen av arbetet som till exempel kostnader eller cykeltider.  
 

3.3 Datainsamling 
Kapitel 3.3 beskriver de metoder av datainsamling som genomförts.  
 

3.3.1 Mätningar 
Mätningarna är en viktig del i datainsamling eftersom resultatet baseras på mät-
ningar. För att kunna uppfylla syftet med studien krävs det att det finns mät-
ningar på trucktider, takttider och cykeltider i fallstudien. Med hjälp av personal 
har mönstret för transporten av material kunnat kartläggas i nuläget. De utmätta 
sträckorna kunde därmed mätas med hjälp av tidtagarur och rutinen återuppre-
pas med ett nytt mönster för transporten i ett framtida läge. 
 

3.3.2 Intervjuer 
När en intervju ska genomföras är det viktigt att det noga har analyserats vem 
som ska intervjuas och vad personen kan bidra med till studierna. Nackdelar 
med intervjuer är att de kan ta lång tid. Därför är inspelning nödvändig. Denna 
metod gör det enklare att få med allt som intervjuobjektet har sagt och det finns 
även då möjlighet för den som blev intervjuad att ändra sig i efterhand eller att 
korrigera något som hen inte tyckte stämde överens vad som tidigare har sagts. 
Detta kan bero på att intervjuobservatören har missuppfattat svaret. [19] 
 

3.3.3 Vald forskningsmetod 
Den datainsamlingsmetod som har valts att använda i fallstudien är en kombi-
nation av mätningar och intervjuer. Kombinationen av mätningar och intervjuer 
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med ansvariga chefer för respektive område bidrar med betydelsefull informat-
ion till studiens syfte och resultat.  
 

3.4 Sanningskriterier 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som är centrala i vetenskapliga studier 
för att kunna garantera att studiens tillförlitlighet. Reliabilitet visar hur stor till-
förlitligheten är i undersökningen/forskningen. Den ska visa påvisa om resulta-
ten blir lika om undersökningen görs om på nytt eller om det är tillfälligheter 
som har givit resultatet. Reliabilitet är oftast mest passande vid en kvantitativ 
undersökning då det är numerisk som ska analyseras. Validitet innebär en be-
dömning av slutsatser och resultat som undersökningen ger och visar om de är 
relevanta och sammanhängande. [11] 
 

3.4.1 Reliabilitet 
Reliabilitet bedömer hur tillförlitlig en undersökning/studie är, om den till ex-
empel är beroende av slumpen. I många fall innebär det att en mätning som ge-
nomförs ska visa samma resultat om det genomförs vid en annan tidpunkt. Det 
är många olika faktorer som påverkar när en person ska besvara en fråga, allt 
från humör till tid och plats. Inom begreppet reliabilitet finns det fyra kompo-
nenter:  
 

1. Kongruens - Likheten mellan frågor som avses samma område.  
2. Precision - Hur intervjuaren registrerar svar, om det till exempel är en 

enkätundersökning eller om observatören får svar fritt och det finns risk 
för tolkning. 

3. Objektivitet - Skildra intervjuares sätt att notera svar. 
4. Konstans - Förutsätter att tidsaspekten eller attityden inte ändrar sig. 

[22] 
 

3.4.2 Validitet 
Validitet innebär att forskaren mäter det som är relevant för studien och om det 
finns givna mått och metoder på hur en studie ska genomföras är validiteten 
korrekt. Om reliabiliteten anses vara hög kommer också validiteten att vara 
hög. Ett exempel på detta är om ett lands befolkning ska räknas. I ett sådant 
problem är det svårt att få en hög validitet då detta är skiftande samt att alla som 
bor i landet inte alltid är registrerade i några system, och därmed existerar inte i 
undersökningen, i det fallet anses validiteten som låg. [23] 
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3.4.3 Analys av sanningskriterier 
Sanningskriterierna i studien som genomförs anses vara hög vilket innebär att 
undersökningen ska kunna genomföras igen och visa samma resultat. Under-
sökningen är delvis baserad på numerisk data som är svår att misstolka. Detta 
gör att validiteten anses vara hög. Reliabiliteten i studien anses också vara hög 
men att det kan finnas vissa delar som kan förändras. Exempel på delar som kan 
förbättras är intervjuerna som har genomförts. Personerna som intervjuas har 
varit medvetna om syftet med intervjun och är väl insatta i sina ansvarsområden 
vilket gör att reliabiliteten i studien är hög. 
 

3.5 Modeller 
I kapitel 3.5.1–3.5.2 beskrivs de modeller som har valts ut för att kunna upp-
fylla syftet med arbetet.  
 

3.5.1 Processkartläggning 
I kapitel 3.5.1.1–3.5.1.2 beskrivs processkartläggningen över nuläget och det 
framtida läget i produktionen. 

3.5.1.1 Analys Value Stream Mapping nuläge 

Analysen av det nuvarande värdeflödet utgör basen för identifieringen av värde- 
och icke-värdeskapande aktiviteter som leder till effektivisering av flödet. Nulä-
get måste kartläggas för att synliggöra var de existerande bristerna existerar och 
hur de kan elimineras. Kartläggningen av nuläget baseras på en guidning genom 
processerna samt intervjuer. [4] 
 

3.5.1.2 Analys Value Stream Mapping framtida läge 

Efter att värdeflödet identifierats ska de värdeskapande aktiviteterna vara konti-
nuerliga. Att värdeflödet är kontinuerligt innebär att produkterna i processen 
inte hanteras i ett lager utan förädlas kontinuerligt i produktionen. [4] 
 
Nästa steg i värdeflödesanalysen är att skapa en kartläggning över ett framtida 
läge. De aktiviteter som identifierats i kartläggningen kategoriseras som vär-
deskapande eller icke-värdeskapande. I det framtida läget ska nu de icke-vär-
deskapande aktiviteterna och spill elimineras för att skapa ett så optimalt flöde 
som är möjligt. [4] 
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3.5.2 Data Envelopment Analysis 
Data Envelopment Analysis (DEA) är en metod som är utvecklad för att ge-
nomföra prestandamätningar och analysera data. Metoden är uppbyggd av fyra 
steg:  
 

1. DMU: Beslutsfattande variabler som ska studeras. 
2. Input variabler: DMU-variabler som används som input vid matema-

tiska modeller. 
3. Output variabler: Resultat av matematiska modeller.  
4. Omvandlingsprocesser: Till exempel en matematisk modell med input 

och outputvariabler. 
 
DEA definierar metoder för beslutsfattande enheter för att lösa olika problem. 
De två huvudsakliga matematiska modellerna som används inom DEA är; 
Charnes-Cooper-Rhodes (CCR) och Slacks-Based Measure (SBM). Modellerna 
tar utifrån de nuvarande variablerna ut nya optimala variabler (IDMU) som styr 
en effektiviserad process. Effektiviteten av en process beräknas genom avstån-
det mellan DMU-värdet och IDMU-värdet. Den vanligaste metoden för att be-
räkna effektivitet är enligt formeln nedan:  
 
𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑦 = 	]^_`ab^c	def	gh	gebiebd

]^_`ab^c	def	gh	_jiebd
 (2) 

 
 
Enligt ekonomiska teorier är det mer produktivt om ett system kan producera 
fler outputs än inputs. En input-orienterad modell utvärderar hur ineffektiv ett 
system är baserat på hur många inputvariabler som kan minimeras men ändå 
producera lika många outputvariabler. En output-orienterad modell utvärderar 
istället hur ineffektiv ett system är baserat på om outputvariablerna kan öka me-
dan inputvariablerna kan hållas konstanta och inte öka. [16] 
 

3.5.3 Cost Time Value Analysis 
För att kunna utföra denna typ av analys är det viktigt att bryta ner kostnaderna 
i till exempel material och lönekostnader i respektive process för att kunna av-
göra vilka som är värdeskapande (VA) och icke-värdeskapande (NVA). För att 
analysen ska bli grundlig är det viktigt att varje process är detaljerad för att 
kunna identifiera alla typer av slöseri som bidrar till en effektivare process. Det 
bidrar till en effektivare produktion. Den insamlade data används i en matema-
tisk modell för att ta fram hur effektiv processen är i nuläget och i det framtida 
läget. CTVA är uppbyggd av nio steg: 
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Steg 1: Identifiera processen som ska bli analyserad. I en tillverkningsindustri 
kan processen till exempel vara en produktionslinje, en avdelning eller hela till-
verkningen beroende på området som VSM innefattar.  
 
Steg 2: Kartlägg värdeflödet och identifiera konsumenter, leverantörer, arbets-
stationer och lager som är påverkar området.  
 
Steg 3: Samla in relevant data för diagrammet (tid och kostnader).  
 
Steg 4: Identifiera de värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteterna, ba-
serat på kundens definition av värde och de sju slöserierna i Toyota Production 
System. Separera sedan de värdeskapande aktiviteterna från de icke värdeskap-
ande. 
 
Steg 5: Identifiera den värdeskapande och icke värdeskapande tiden i respektive 
arbetsstation i processen för att i nästa steg separera den värdeskapande- och 
icke värdeskapande tiden i flödet. 
 
Steg 6: Identifiera de värde- och icke-värdeskapande kostnaderna för respektive 
tidsintervall. De resurser som används av varje process är omvandlade till kost-
nader.  
 
Steg 7: Addera de totala kostnaderna, den totala tiden och det totala skapade 
värdet för att generera ADMUs. De aktuella tiderna och kostnaderna som är in-
vesterade i arbetsstationen används som inputvariabler för ADMU. Det skapade 
värdet är den enda output variabeln.  
 
Steg 8: Addera de värdeskapande kostnaderna och tiderna för att skapa IDMUs. 
En IDMU är erhållen från varje ADMU genom att avlägsna de icke värdeskap-
ande kostnaderna och tiderna från motsvarande ADMU. Därför är bara de vär-
deskapande kostnaderna och tiderna inkluderade i IDMUs.  
 
Steg 9: Kör SBM-modellen med de skapade ADMUs och IDMUs. De två ty-
perna av DMUs är använda i SBM-modellen som mått för att utvärdera effekti-
vitetsnivån i produktionen. [16] 
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3.5.4 Slacks Based Measure 
För att använda SBM-modellen behövs fem variabler. Se ekvation 1. Som in-
putvärden används produktionskostnader och ledtider och som outputvärden är 
det effektivitetspoäng som beräknas. Detta är i intervallet noll till ett och pre-
senteras i en procentsats som resultat. 
 

SBM modell	𝜌 =
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'
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*
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  (1) 

 
Variabler:  
ρ:	Effektivitetspoängen 
xD: Inputs	av	DMUD 
yD: Outputs	av	DMUD 
s%och	s.:	Slacks	kopplat	till	Inputs	eller	outputs 
m	och	s:	Antalet	input	och	output	varibaler 
 [16] 
 

3.6 Etiska aspekter 
Innan studien och undersökningen genomfördes informerades alla involverade 
om undersökningens syfte. De anställda blir informerade om att det inte är något 
de gör fel utan att undersökningen går ut på att förbättra de befintliga processerna 
samt hur man kan kostnadseffektivisera dem. Vid en eventuell förändring kan det 
krävas att det blir omplaceringar för att göra förändringen lönsam.  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4 Resultat 
I kapitel 4.1–4.6 presenteras resultatet av fallstudien i form av diagram och be-
räkningar. Kapitel 4.1 beskriver processkartläggningen av fabrikens nuläge till-
sammans med en beskrivning av arbetsstationerna. I kapitel 4.2–4.4 presenteras 
de värdeflödesanalyser som gjorts av nuläget och det framtida läget. Analyserna 
presenteras i form av diagram och tabeller. Kapitel 4.5 presenterar resultatet av 
SBM-modellen och kapitel 4.6 visar resultatet av CTVA. 
 

4.1 Processkartläggning 
Med hjälp av informationen om uppbyggnaden av en värdeflödeskarta i kapitel 
2.6  kunde en processkarta skapas med hjälp av en överblick av produktionen i 
nuläget. Kartläggningen innehåller information angående transporttider av 
material, bemanning av personal. Figur 3 beskriver också hur materialet hante-
ras från att det anländer till fabriken till att det transporteras till måleriet för att 
slutligen packas och levereras till kund. 
 

 
Figur 3: Processkarta av nuläget 
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4.1.1 Arbetsstationer 
Fallstudien baseras endast på delar av tillverkningsprocessen och därmed är 
endast några få arbetsstationer relevanta: 
 
Lager  
Innan produkterna bearbetas i respektive produktionslinje bildas ett lager. I nu-
läget är lagret bestående av stora mängder material som inte är värdeskapande 
för processen. Anledningen till lagrets existens är på grund av att undvika ma-
skinstillestånd. 
 
Transport 
De transporter som utförs i verksamheten sker via truck. I produktionen är det 
två stycken truckar som kontinuerligt förser respektive produktionslinje med 
material för att undvika stopp i produktionen. Truckarna transporterar material 
från slussen in i fabriken till respektive produktionslinje och de färdiga produk-
terna transporteras sedan från produktionslinjerna till måleriet.  
 
Tillverkning 
Tillverkningen består av fyra olika produktionslinjer som är placerade i olika 
områden i fabriken. Produktionslinjerna består av ett antal maskiner som föräd-
lar värdet på produkterna. Vid respektive produktionslinje är det ett antal med-
arbetare som ser till att maskinen har ett kontinuerligt flöde utan stopp.  
 

4.2 Värdeflödesanalys – Nuläge 
Värdeflödesanalysen som genomförs utifrån processens nuläge presenteras i fi-
gur 4. Figurerna visar information-och materialflödet i processerna innan en 
förbättring sker. Linjerna i spagettidiagrammet representerar truckarnas mönster 
när de transporterar materialet i fabriken. Materialet som kommer in i fabriken 
kommer in via två slussar som visas längst ned i figur 4.  
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Figur 4: Visar hur materialet transporteras i fabriken 

 
4.2.1 Kostnadsanalys nuläge 
I tabell 2 - 5 beskrivs hur skiftarbetet är upplagt i varje produktionslinje i nulä-
get. Tabellerna beskriver hur många personer som tillhör varje skift samt hur 
många skift det är per vecka. Att det krävs olika mängder av personal vid olika 
flöden beror på att vissa flöden hanterar större produkter och hanteringen blir då 
mer komplicerad. Personalkostnaden är presenterad på årsbasis. 
 

 
 

Dag	 Tid	
Skift/
vecka	 Antal	timmar	

Perso-
ner/skift	

Kostnad/per-
son/år	

Förmiddag	 06:00-14:00	 5	 8	 2	 450000	
Eftermid-
dag	 14:00-22:00	 5	 8	 2	 450000	
Natt	 22:00-06:00	 5	 8	 2	 450000	
Helg	 06:00-16:00	 2	 10	 2	 450000	

Tabell 3: Tabell över skiftarbetet i Line 2 

Dag	 Tid	
Skift/
vecka	 Antal	timmar	

Perso-
ner/skift	

Kost-
nad/per-
son/år	

Förmiddag	 06:00-14:00	 5	 8	 4	 450000	
Eftermid-
dag	 14:00-23:00	 5	 9	 4	 450000	
Helg	 06:00-18:00	 2	 12	 4	 450000	

Tabell 2: Tabell över skiftarbetet i Line 1 
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Dag	 Tid	
Skift/
vecka	 Antal	timmar	

Perso-
ner/skift	

Kostnad/per-
son/år	

Förmiddag	 06:00-14:00	 5	 8	 4	 450000	
Eftermid-
dag	 14:00-23:00	 5	 9	 4	 450000	
Dagtid	 08:00-17:00	 5	 9	 1	 450000	
Helg	 06:00-18:00	 2	 12	 2	 450000	

Tabell 5: Tabell över skiftarbetet i Process 2 
 

4.2.2 Tidsanalys nuläge 
I tabell 6 presenteras de tider som det tar för personalen att transportera materi-
alet till och från respektive produktionslinje samt den totala ledtiden för pro-
duktionen. Det mönster som materialet transporteras i presenteras i kapitel 4.2.  
 

		
Trucktid	in-
nan	 Cykeltid	

Trucktid	
efter	 Total	ledtid	

Line	1	 80	s	 37	s	 70	s	 187	s	
Line	2	 45	s	 187	s	 68	s	 300	s	
Line	3	 11	s	 129	s	 101	s	 345	s	
Process	2	pålastnings-
zon	1	 65	s	 1246,61	s	 67	s	 1378,61	s	
Process	2	pålastnings-
zon	2	 90	s	 1246,61	s	 92	s	 1428,61	s	

Tabell 6: Tid för respektive transport till respektive line 
 

 
 
 

 
 

Dag	 Tid	
Skift/
vecka	 Antal	timmar	

Perso-
ner/skift	

Kostnad/per-
son/år	

Förmiddag	 06:00-14:00	 5	 8	 4	 450000	
Eftermid-
dag	 14:00-23:00	 5	 9	 4	 450000	
Helg	 06:00-18:00	 2	 12	 4	 450000	

Tabell 4: Tabell över skiftarbetet i Line 4 



Flödeseffektivisering genom metoder för effektivitetsberäkning och 
processkartläggningar - En fallstudie på ett massproducerande 
företag 
Erik Nilsson, Jonas Rydergren 2017-07-03 
 

31 

4.3 Värdeflödesanalys – Framtida läge 
I det framtida läget är line 3 placerad bredvid line 2. Vid denna placering får  
line 3 kortare transportsträcka från slussen till maskin. Denna sträcka kräver 
inte att en truck transporterar varorna utan istället kan det transporteras av en 
pall-lyft som personalen på produktionslinjen kan använda. I det framtida läget 
sker alla transporter in via sluss 2 som i nuläget inte används till sin fulla pot-
ential.  
 
Line 1 har roterats så att placeringen av på- och avlastningen till produktionslin-
jen blir bättre placerade i förhållande till sluss och band till måleriet. Truckti-
derna från sluss till produktionslinje har nu eliminerats. Figur 5 visar hur flödet 
i fabriken är i ett framtida läge: 

     
 

 
Vid omplaceringen av produktionslinje 3 blir ledtiderna lägre, se tabell 11. Det 
resulterar i att logistiken förbättras då materialflödet blir effektivare vid en om-
placering. Materialet befinner sig under en kortare period i tillverkningen vilket 
resulterar i att förädlingsprocessen blir effektivare. 
 
 
 
 
 

Figur 5: Visar hur materialet transporteras i fabriken i framtiden 
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4.3.1 Kostnadsanalys framtida läge 
Tabell 7-10 visar förändringarna i skiftarbetet i respektive produktionslinje. Ju-
steringen är baserad på de resultat som intervjuerna har givit. När antalet perso-
ner per skift minskar leder det till lägre produktionskostnader alla produktions-
linjer. Arbetstiderna på varje skift är detsamma och kommer inte ändras i det 
framtida läget.  
 

 
 

 

Dag	 Tid	
Skift/
vecka	

Antal	tim-
mar	

Perso-
ner/skift	

Kostnad/per-
son/år	

Förmiddag	 06:00-14:00	 5	 8	 2	 450000	
Eftermid-
dag	 14:00-22:00	 5	 8	 2	 450000	
Natt	 22:00-06:00	 5	 8	 2	 450000	
Helg	 06:00-16:00	 2	 10	 2	 450000	

Tabell 8: Tabell över skiftarbetet i Line 2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag	 Tid	
Skift/
vecka	

Antal	tim-
mar	

Perso-
ner/skift	

Kostnad/per-
son/år	

Förmiddag	 06:00-14:00	 5	 8	 3	 450000	
Eftermid-
dag	 14:00-23:00	 5	 9	 3	 450000	
Helg	 06:00-18:00	 2	 12	 3	 450000	

Tabell 7: Tabell över skiftarbetet i Line 1 

Dag	 Tid	
Skift/
vecka	

Antal	tim-
mar	

Perso-
ner/skift	

Kostnad/per-
son/år	

Förmiddag	 06:00-14:00	 5	 8	 3	 450000	
Eftermid-
dag	 14:00-23:00	 5	 9	 3	 450000	
Helg	 06:00-18:00	 2	 12	 3	 450000	

Tabell 9: Tabell över skiftarbetet i Line 4 
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Dag	 Tid	
	 Skift/

vecka	
Antal	tim-
mar	

Perso-
ner/skift	

Kostnad/per-
son/år	

Förmiddag	 06:00-14:00	 	 5	 8	 2	 450000	
Eftermid-
dag	 14:00-23:00	

	
5	 9	 2	 450000	

Dagtid	 08:00-17:00	 	 5	 9	 1	 450000	
Helg	 06:00-18:00	 	 2	 12	 2	 450000	

Tabell 10: Tabell över skiftarbetet i Process 2 
 

Efter att Line 3 har omlokaliseras så är alla produktionslinjer som producerar 
samma produkttyp samlade på ett område i fabriken. Det innebär att all perso-
nal som är kunnig på området nu samlas till samma område i fabriken och kan 
därmed utnyttja sin kompetens bättre. Tabell 7-10 beskriver antalet perso-
nal/produktionslinje som är nödvändigt för att upprätthålla det kontinuerliga 
flödet i processen.  
 

4.3.2 Tidsanalys framtida läge 
I tabell 11 presenteras de tider som det tar för personal att transportera materi-
alet till och från respektive produktionslinje. I det framtida läget har tiden för 
materialet att transporteras från sluss till produktionslinje eliminerats, se tabell 
11. 
 
		 Trucktid	innan	 Cykeltid	 Trucktid	efter	 Total	ledtid	
Line	1	 0	s	 37	s	 30	s	 67	s	
Line	2	 0	s	 187	s	 60	s	 247	s	
Line	3	 0	s	 129	s	 55	s	 184	s	
Process	2	pålastnings-
zon	1	 65	s	 1246,61	s	 67	s	 1378,61	s	
Process	2	pålastnings-
zon	2	 90	s	 1246,61	s	 92	s	 1428,61	s	

Tabell 11: Tid för respektive transport till respektive line i ett framtida läge.  
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4.4 Slacks Based Measure modellen 
Genom att följa den matematiska modell som presenterades i kapitel 2.4 kan ef-
fektiviteten i varje produktionslinje beräknas. Det beräknade värdet är mellan 0 
och 1 och kan då presenteras i  procent. I tabell 12 presenteras det beräknade 
värdet på respektive produktionslinje i nuläget, framtida läget och i det framtida 
optimala läget. 
 
Leanpoäng	 		 		 		
		 Nuläge	 Framtid	 Optimal	
Line	1	 57,25%	 76,37%	 100,00%	
Line	2	 79,55%	 86,23%	 100,00%	
Line	3	 63,72%	 82,45%	 100,00%	
Process	2	 80,37%	 85,14%	 100,00%	

Tabell 12: Leanpoängen på respektive produktionslinje 

 

4.5 Cost Time Value Analysis 
Figur 5 visar hur de värde- och icke-värdeskapande aktiviteterna i respektive 
process togs fram. Resultatet som visas i figurerna 6-9 visar att de slöserierna 
som identifierats i produktionen är de transporter som transporterar produkterna 
i fabriken. Den andra typen av slöseri som identifierats är överarbete vilket att 
det i nuläget är för stor bemanning vid respektive produktionslinje. Detta kan 
effektiviseras via en omlokalisering av personalen i fabriken. Genom att minska 
ledtiderna och att skapa nya arbetsscheman för skiftarbetet vid varje produkt-
ionslinje. 
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Figur 6: Cost-time-value analysis utifrån Line 1 

 
Figur 7: Cost-time-value analysis utifrån Line 2 
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Figur 8: Cost-time-value analysis utifrån Line 3 
 

 
Figur 9: Cost-time-value analysis utifrån Process 2 
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5 Analys 
I kapitel 5.1–5.3 analyseras resultatet av respektive modell. Modellerna som 
analyseras i kapitlet är VSM, SBM och CTVA.  
 

5.1 Value Stream Mapping 
Syftet med arbetet är att ge en djupare insikt i en produktionsprocess kostnader 
och materialflöden. Kartläggningen är ett grafiskt verktyg som synliggör för-
bättringsområden i produktionen. Med hjälp av VSM genomfördes kartlägg-
ningen och detta gjordes i flera steg. Först analyserade materialflödet i proces-
sens nuläge för att få en överblick över hur produktionen fungerar i dagsläget. 
Verktyg som används för att genomföra en så noggrann processkartläggning 
som möjligt är; intervjuer, processvandringar och tidtagning. Resultatet av pro-
cesskartläggning visar mönstret för hur materialet förflyttas i fabriken och even-
tuella förbättringsområden. 
 
Nästa steg i kartläggningsprocessen är att ge förslag på hur materialet bör för-
flyttas i framtiden. Kartläggningen över nuläget har bidragit till en djupare för-
ståelse i hur ett framtida materialflöde skulle kunna se ut. Med hjälp av nya in-
tervjuer och processvandringar kunde det skapas en nya kartläggning över flö-
det till och från processerna.  
 
Syftet med processkartläggningen är att minimera ledtider i tillverkningen. Ge-
nom att jämföra nuläget med det framtida läget synliggörs vilka transporter som 
kan elimineras/förkortas. Takt- och lagertiden kunde inte förändras i fallstudien 
på grund av att saknas kunskap om maskinerna i tillverkningsprocessen och 
storleken av arbetet inte skulle bli för stort. Se kapitel 1.5 om avgränsningar. 
Den totala ledtiden (cykeltid + transporttid) är i nuläget 3 639,22 sekunder. Vid 
kartläggningen av det framtida läget kan ledtiden förkortas ned till 3 305,22 se-
kunder, en förbättring med 334 sekunder.  
 
Det framtida läget visar på att de fyra produktionslinjerna bör vara centrerade 
och inte utspridda. Från ett leanperspektiv kan detta vara stimulerande för per-
sonalen som enligt Kaizen ska vara motiverade till sina arbetsuppgifter. Vid en 
centrering av produktionslinjerna resulterar det i att personalen kan få utnyttja 
sin kunskap i andra produktionslinjer och på så sätt kan de uppnå och sträva ef-
ter ett gemensamt mål. Detta kommer enligt Kaizen också leda till en förbättrad 
arbetsmiljö och mindre missförstånd.  
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5.2 Cost Time Value Analysis 
Enligt CTVA existerar det endast en värdeskapande aktivitet i produktionen en-
ligt stegen som presenteras i kapitel 3.5.3. När processkartläggningen genom-
förd och värdeflödet har identifierats sker en datainsamling av tid och kostna-
der. Baserat på den insamlade informationen kan de värdeskapande och icke 
värdeskapande aktiviteterna synliggöras och separeras med avseende på de sju 
slöserierna. När de värdeskapande aktiviteterna har bestämts är det möjligt att 
beräkna de värdeskapande och icke värdeskapande kostnaderna inom ett givet 
tidsintervall. När alla värdeskapande och icke värdeskapande tider och kostna-
der är identifierade kan ett diagram skapas. Figur 6 - 9 visar CTVA analysen. 
 
Resultatet av CTVA bedöms vara rimligt eftersom värdet av produkterna inte 
ökar via transportering utan endast förädlas under den tid som de bearbetas av 
maskinerna i produktionslinjen. Analysen tar fram de icke-värdeskapande kost-
naderna när det framgår att maskinerna i produktionslinjerna går att driva med 
färre maskinoperatörer än vad det är i nuläget, lönekostnaden blir då en icke-
värdeskapande kostnad.  
 

5.3 Slacks Based Measure 
Nästa steg i effektiviseringen är att beräkna effektiviteten i respektive produkt-
ionsflöde med hjälp av SBM-modellen. Genom att använda den information 
som VSM bidragit med är det nu möjligt att beräkna en effektivitet. SBM-mo-
dellen är en modell i den mer generella modellen DEA för att beräkna effektivi-
seringar, dock tar SBM-modellen endast hänsyn till slöserier inom produkt-
ionen. Därför valdes SBM-modellen som lämplig metod för att uppfylla syftet.  
 
I kapitel 4.5 presenteras Leanpoängen för respektive process i ett nuläge, fram-
tida läge och i ett optimalt läge. Tabell 13 visar hur Leanpoängen har förändrats 
med förbättringarna:  
 
 
Leanpoäng	 Nuläge	 Framtida	läge	 Diff.		
Line	1	 57,25%	 76,37%	 19,12%	
Line	2	 79,55%	 86,23%	 6,68	%	
Line	3	 63,71%	 82,45%	 18,73%	
Process	2		 80,37%	 85,14%	 4,77	%	

Tabell 13: Leanpoängsdifferansen för respektive line 
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Resultatet av SBM-modellen med de avgränsningar som har gjorts är rimligt ef-
tersom ledtiderna har förkortats markant och att produktionskostnaderna har 
minimerats. Dock finns det ytterligare många förbättringar innan flödet uppnår 
en maximal kapacitet. 
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6 Slutsatser 
Syftet med studien är att med hjälp av olika modeller, ge en djupare inblick i en 
produktionsprocess med avseende på kostnader och materialflöden. Resultatet 
av de utvalda modellerna, Value Stream Mapping, Slacks Based Measure och 
Cost Time Value Analysis, anses vara rimliga och relevanta för att uppfylla syf-
tet med studien. Förkortade ledtider tillsammans med minskade kostnader leder 
till positiva resultat i effektivitetsberäkningen (SBM) av lean-poäng. 
 

6.1 Frågeställningar 
Genom att besvara frågeställningarna i kapitel 1.3 uppfylls syftet med studien 
och svaren på respektive frågeställning är: 
 
Vilka metoder för effektivitetsberäkningar lämpar sig för en tillverknings-
process? 
 
Studier visar på att det finns två metoder för att beräkna hur lean en process är. 
Dessa två metoder är CCR och SBM som båda härstammar från den mer gene-
rella metoden DEA. På grund av bristerna i CCR metoden anses inte den vara 
lika bidragande till syftet som SBM metoden är. SBM är då mer relevant och 
lämpar sig bäst i en tillverkningsprocess där flera variabler analyseras.  
 
Hur effektivitetsberäkningarna kombinerat med processkartläggningmeto-
der bidrar till en djupare insikt och effektivare produktion? 
 

SBM modellen tillsammans med CTVA och VSM har givit en fullständig in-
blick i en tillverkningsprocess. CTVA tillsammans med VSM skapar en visuell 
bild över hur en verksamhet fungerar. CTVA beskriver de värdeskapande akti-
viterna och vilka aktiviteter som är icke värdeskapande. Detta kombinerat med 
VSM ger då en bild över framtida förbättringsområden. Genom att analysera 
förbättringsområdena och tillämpa SBM modellen går det att se hur lean verk-
samheten är i ett nuläge och ett framtida läge. Tillsammans kompletterar mo-
dellerna varandra och ger en djupare över hur och var processen blir effektivare.  
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6.2 Framtida forskning 
Eftersom arbetet är noga avgränsat till just en specifik kombination av effektivi-
tets- och processkartläggningsmetoder blir och resultatet specifikt. För att 
uppnå ett noggrannare och mer generellt resultat bör studien studera flera olika 
kombinationer av modeller.  
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Bilaga A: Uträkningar SBM-modell 
Line 1 
Nedan presenteras den insamlade data i form av variabler SBM-modellen:  
 
Dag	 Tid	 Skift/vecka	 Antal	timmar	 Personer/skift	 Kostnad/person/år	
Förmiddag	 06:00-14:00	 5	 8	 4	 450000	
Eftermiddag	 14:00-23:00	 5	 9	 4	 450000	
Helg	 06:00-18:00	 2	 12	 4	 450000	

Tabell 14: Beskrivs hur många personer som arbetar på respektive skift och 
personalkostnaden 

 
Tabell 15 visar trucktiderna innan(i) och 
efter(e) Line 1 i ett nutida läge samt cy-
keltid. Ledtiden är trucktiderna adderade 
med cykeltiden. 

 
Tabell 16 visar trucktiderna innan(i) och 
efter(e) Line 1 i ett framtida läge samt cy-
keltid. Ledtiden är trucktiderna adderade 
med cykeltiden.  

 
Tabell 17 visar trucktiderna innan(i) och 
efter(e) Line 1 i ett optimala läge samt cy-
keltid. Ledtiden är trucktiderna adderade 
med cykeltiden. 

 
		 Total	kostnad	 Antal	 Pris/st	
Dagsläge:	 55628825	 288064	 194	
Framtid	 53828825	 288064	 186,864117	
Optimal	 52928825	 288064	 183,7398113	

 
 
 
 
 

Trucktid	nutid	 Sek	
Line	1(i)	 80	
Line	1(e)	 70	
Cykeltid:	 37	
Ledtid:	 187	

Trucktid	framtid:	 Sek	
Line	1(i)	 0	
Line	1(e)	 30	
Cykeltid:	 37	
Ledtid:	 67	

Trucktid	Optimal	 Sek	
	Line	1(i)	 0	
Line	1(e)	 0	
Cykeltid:	 37	
Ledtid:	 37	
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Beräkning av Lean-poäng: 
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Bilaga B: Uträkningar SBM-modell 
Line 2 
Nedan presenteras den insamlade data i form av variabler SBM-modellen:  
 
Dag	 Tid	 Skift/vecka	 Antal	timmar	 Personer/skift	 Kostnad/person/år	
Förmiddag	 06:00-14:00	 5	 8	 2	 450000	
Eftermiddag	 14:00-22:00	 5	 8	 2	 450000	
Natt	 22:00-06:00	 5	 8	 2	 450000	
Helg	 06:00-16:00	 2	 10	 2	 450000	

Tabell 18: Beskrivs hur många personer som arbetar på respektive skift och 
personalkostnaden 
 
 

Tabell 19 visar trucktiderna innan(i) och 
efter(e) Line 2 i ett nutida läge samt cy-
keltid. Ledtiden är trucktiderna adderade 
med cykeltiden. 

 
Tabell 20 visar trucktiderna innan(i) och 
efter(e) Line 2 i ett framtida läge samt cy-
keltid. Ledtiden är trucktiderna adderade 
med cykeltiden.  

 
Tabell 21 visar trucktiderna innan(i) och 
efter(e) Line 2 i ett optimala läge samt cy-
keltid. Ledtiden är trucktiderna adderade 
med cykeltiden. 

 
		 Total	kostnad	 Antal	 Pris/st	
Dagsläge:	 56630110	 59965	 945	
Framtid	 56630110	 59965	 945	
Optimal	 54830110	 59965	 914,37	

 
 
 

Trucktid	nutid	 Sek	
Line	2(i)	 45	
Line	2(e)	 68	
Cykeltid:	 187	
Ledtid:	 300	

Trucktid	framtid:	 Sek	
Line	2(i)	 0	
Line	2(e)	 60	
Cykeltid:	 187	
Ledtid:	 247	

Trucktid	Optimal	 Sek	
Line	2(i)	 0	
Line	2(e)	 0	
Cykeltid:	 187	
Ledtid:	 187	
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Beräkning av Lean-poäng: 
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Bilaga C: Uträkningar SBM-modell 
Line 3 
 
Nedan presenteras den insamlade data i form av variabler SBM-modellen:  
 
Dag	 Tid	 Skift/vecka	 Antal	timmar	 Personer/skift	 Kostnad/person/år	
Förmiddag	 06:00-14:00	 5	 8	 4	 450000	
Eftermiddag	 14:00-23:00	 5	 9	 4	 450000	
Helg	 06:00-18:00	 2	 12	 4	 450000	

Tabell 22: Beskrivs hur många personer som arbetar på respektive skift och 
personalkostnaden 

 
Tabell 23 visar trucktiderna innan(i) och 
efter(e) Line 3 i ett nutida läge samt cy-
keltid. Ledtiden är trucktiderna adderade 
med cykeltiden. 

 
Tabell 24 visar trucktiderna innan(i) och 
efter(e) Line 3 i ett framtida läge samt cy-
keltid. Ledtiden är trucktiderna adderade 
med cykeltiden.  

 
Tabell 25 visar trucktiderna innan(i) och 
efter(e) Line 3 i ett optimala läge samt cy-
keltid. Ledtiden är trucktiderna adderade 
med cykeltiden. 

 
		 Total	kostnad	 Antal	 Pris/st	
Dagsläge:	 27224090	 68942	 395	
Framtid	 26324090	 68942	 381,83	
Optimal	 24529090	 68942	 355,79	

 
 
 

Trucktid	nutid	 Sek	
Line	1(i)	 101	
Line	1(e)	 115	
Cykeltid:	 129	
Ledtid:	 345	

Trucktid	framtid:	 Sek	
Line	1(i)	 0	
Line	1(e)	 55	
Cykeltid:	 129	
Ledtid:	 184	

Trucktid	Optimal	 Sek	
	Line	1(i)	 0	
Line	1(e)	 0	
Cykeltid:	 129	
Ledtid:	 129	
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Beräkning av Lean-poäng: 
 
 
Nuläge 

SBM modell	𝜌 =
$%&

'
()
*

+),
'
)-&

$.(&()
(1
2

31,
(
1-&

 = 
($%&k∗(

pnt*&km
pnt . pmt*ptt,rm

pmt
$

 = 63,72% 

 
Framtid 
 

SBM modell	𝜌 =
$%&

'
()
*

+),
'
)-&

$.(&()
(1
2

31,
(
1-&

 = 
($%&k∗(

&on*&km
&on . po&,op*ptt,rm

po&,op
$

 = 82,45% 

 
Optimal 

SBM modell	𝜌 =
$%&

'
()
*

+),
'
)-&

$.(&()
(1
2

31,
(
1-&

 = 
($%&k∗(

&km*&km
&km . ptt,rm*ptt,rm

ptt,rm
$

 = 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flödeseffektivisering genom metoder för effektivitetsberäkning och 
processkartläggningar - En fallstudie på ett massproducerande 
företag 
Erik Nilsson, Jonas Rydergren 2017-07-03 
 

51 

Bilaga D: Uträkningar SBM-modell 
Process 2 
 
Nedan presenteras den insamlade data i form av variabler SBM-modellen:  
 
Dag	 Tid	 Skift/vecka	 Antal	timmar	 Personer/skift	 Kostnad/person/år	
Förmiddag	 06:00-14:00	 5	 8	 4	 450000	
Eftermiddag	 14:00-23:00	 5	 9	 4	 450000	
Dagtid	 08:00-17:00	 5	 9	 1	 450000	
Helg	 06:00-18:00	 2	 12	 2	 450000	

 

Tabell 26:Bbeskrivs hur många personer som arbetar på respektive skift och 
personalkostnaden 

 
Tabell 27 visar trucktiderna innan(i) och 
efter(e) Line 3 i ett nutida läge samt cy-
keltid. Ledtiden är trucktiderna adderade 
med cykeltiden. 

 
Tabell 28 visar trucktiderna innan(i) och 
efter(e) Line 3 i ett nutida läge samt cy-
keltid. Ledtiden är trucktiderna adderade 
med cykeltiden. 

 
Tabell 29 visar trucktiderna innan(i) och 
efter(e) Line 3 i ett nutida läge samt cy-
keltid. Ledtiden är trucktiderna adderade 
med cykeltiden. 
 
 
 
 

 

Trucktid	nutid	 Sek	
Process	2(i)	zon	1	 65	
Process	2(i)	zon	2	 90	
Process	2(e)	zon	1	 67	
Process	2(e)	zon	2	 42	
Cykeltid:	 1246,61	
Ledtid:	 1510,61	

Trucktid	framtid	 Sek	
Process	2(i)	zon	1	 65	
Process	2(i)	zon	2	 90	
Process	2(e)	zon	1	 67	
Process	2(e)	zon	2	 42	
Cykeltid:	 1246,61	
Ledtid:	 1510,61	

Trucktid	optimal	 Sek	
Process	2(i)	zon	1	 65	
Process	2(i)	zon	2	 90	
Process	2(e)	zon	1	 67	
Process	2(e)	zon	2	 42	
Cykeltid:	 1246,61	
Ledtid:	 1510,61	
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		 Total	kostnad	 Antal	 Pris/st	
Dagsläge:	 8248484	 8403	 981,6118053	
Framtid:	 7348484	 8403	 874,5071998	
Optimal:	 6448484	 8403	 767,4025943	
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Bilaga E: Intervju 1 
Intervjufrågor angående bemanning och personal 
 
1. Hur många personer skulle kunna arbeta/skift/Line vid en omlokalisering av 
Line 3 till Line 1 och 2:s placering vid ett framtida läge? (Med framtida läge 
menas det hur bemanningen av personal skulle kunna se ut inom en kort fram-
tid, t.ex. ett år) 
 
2. Hur många personer bör arbeta/skift/Line vid en omlokalisering av Line 3 till 
Line 1 och 2:s placering vid ett Optimalt läge?(Med ett optimalt läge menas det 
att hur bemanningen skulle kunna se ut på lång sikt. Alltså med optimala förhål-
landen för arbetarna vid produktionslinjerna) 
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Bilaga F: Intervju 2 
Intervjufrågor angående bemanning och personal 
 
1. Hur kan bemanningen vid Flöde 1 och Flöde 2 se ut i ett framtida läge? (Med 
framtida läge menas det hur bemanningen av personal skulle kunna se ut inom 
en kort framtid, t.ex. ett år)   
 
2. Hur kan bemanningen vid Flöde 1 och Flöde 2 se ut i ett Optimalt 
läge? (Med ett optimalt läge menas det att hur bemanningen skulle kunna se ut 
på lång sikt. Alltså med optimala förhållanden för arbetarna vid produktionslin-
jerna)  
 
 
 


