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 Sammanfattning 
Stä ndig utveckling och god effektivitet ä r idäg tvä  nyckelord fo r en lyckäd 
och främgä ngsrik verksämhet. Oftä grundär sig dessä fo rvä ntningär i hopp 
om reduceräde kostnäder och fo rkortäde ledtider, men kän ocksä  värä en äv 
ho rnstenärnä i orgänisätionen fo r ätt uppnä  kundno jdhet och märknädsfo r-
delär inom sin bränsch. Syftet med dennä studie ä r att tydliggöra processflö-
det genom en kartläggning av aktiviteterna inom underhållsarbetet för for-
don på en stålindustri, där målet är att minimera de icke- värdeskapande 
aktiviteterna och på så vis bringa effektivare processflöden utan variationer 
och suboptimeringar, detta med hjälp av Lean Production. Via en värdeflö-
desanalys är målet med studien att visualisera nuvarande processflöde hos 
underhållsverkstaden, och med hjälp av kartläggningen presentera möjliga 
förändringsalternativ som kan skapa en bättre effektivitet i produktionsle-
den där utgångspunkten är tidsreduktion. Användning av Data Envelopment 
analysis kombinerat med värdeflödesanalysen kommer slutligen ge verk-
samheten en indikation på dess leanhet, benämnt som en Key Performance 
Indicator, och visa hur Lean organisationen kan bli genom små effektivise-
ringar i sina arbetsprocesser där nuläget jämförs mot föreslagna, framtida 
och förbättrade lägen. Studien visar också vilken påverkan variationer i ar-
betsprocesserna har på verksamheten. Resultatet anger att fordonsverksta-
den kan effektivisera sin fördelning av arbetsorder genom att minimera de 
onödiga rörelserna och väntetiderna som idag finns i verksamheten genom 
mer standardiserade arbetssätt. Verksamheten anses idag vara 56 procent 
Lean, men kan uppnå siffror som 76 och 100 procent genom att nyttja digi-
taliseringens möjligheter. 100 procent i detta fall kopplas till ett idealt fram-
taget läge som används som benchmark.  

 

Nyckelord: VSM, DEA, Leän Production, Kä nslighetsänälys, Key Perfor-
mänce Indicätor 
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 Abstract 
Continuous development änd good efficiency äre todäy two key words for 
successful orgänizätions. Often these expectätions äre bäsed in the hope of 
reduced costs änd shortened leäd times, but cän älso be one of the corner-
stones of the orgänizätion to ächieve customer sätisfäction änd märket ben-
efits in their industry. The purpose of this study is to clärify the process flow 
through ä välue streäm mäp of the äctivities in the mäintenänce work for 
vehicles in ä steel industry, where the goäl is to minimize non-välue-creäting 
äctivities, thus bringing more efficient process flows with-out väriätions änd 
sub-optimizätions, this with the help of Leän Production. Through ä välue-
flow änälysis, the objective of the study is to visuälize current process flow 
ät the mäintenänce workshop, änd by meäns of the mäp, present possible 
chänge options thät cän creäte ä better efficiency in the production line, 
where the stärting point is time reduction. The use of Dätä Envelopment 
änälysis combined with the välue-flow änälysis will ultimätely give the busi-
ness än indicätion of its leänness, nämed äs ä Key Performänce Indicätor, änd 
show how Leän the orgänizätion cän be through smäll streämlining in its 
work processes where the current stäge will be compäred with proposed, 
future änd improved stäges. The study älso show the impäct thät väriätions 
in the work processes häve on the orgänizätion. The result indicätes thät the 
vehicle workshop cän effect their distribution of work orders by minimizing 
the unnecessäry movements änd wäiting times currently in operätion 
through more ständärdized working methods. The business is now consid-
ered 56 percent leän, but cän ächieve figures äs 76 änd 100 percent leän, if 
utilizing the potentiäl of digitizätion. 100 percent in this cäse is linked to än 
ideälly developed stäte thät is used äs ä benchmärk.   

Keywords: VSM, DEA, Leän Production, Sensitivity änälysis, Key Perfor-
mänce Indicätor 
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Terminologi 

Nedän fo rkläräs änvä ndä termer och fo rkortningär som änvä nds i ävhänd-
lingen ro rände studien. Fo rkortningärnä ä r beskrivnä fo rstä gä ngen de 
nä mns i räpporten, men fo ljer dä refter enkom som fo rkortning enligt nedän.  

 

Förkortningar 

CCR- Chärnes, Cooper och Rhodes- modell. Berä kningsmodell fo r 
relätive effektivitet, utveckläd frä n DEA. 

C/T-  Cykeltid/ Processtid 
 

DEA-   Dätä Envelopment Anälysis 
 

DMU-  Decision Mäking Units 
 

FU-  Fo rebyggände Underhä ll 
 

IDMU-  Ideäl Decision Mäking Units 
 

KPI-   Key Performänce Indicätor 
 

L/T-  Ledtid 
 

SBM-  Släck- bäsed Meäsure of Efficiency 
 

VSM-   Välue Streäm Mäpping 
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1 Inledning 
Inledningen presenterär under käpitel 1.1 bäkgrunden som ligger till grund 
fo r ätt underso kningen ä gt rum, fo ljt äv ätt syftet som presenteräs i käpitel 
1.2.  Käpitel 1.3 introducerär problemformuleringen och mä len med studien 
presenteräs under käpitel 1.4. De ävgrä nsningär som vält ätt go räs i säm-
bänd med underso kningen gä r ätt lä sä under käpitel 1.5. 

1.1 Bakgrund 

Stä ndig utveckling och god effektivitet ä r idäg tvä  nyckelord fo r en lyckäd 
och främgä ngsrik verksämhet. Oftä grundär sig dessä fo rvä ntningär i hopp 
om reduceräde kostnäder och fo rkortäde ledtider, men kän ocksä  värä en äv 
ho rnstenärnä i orgänisätionen fo r ätt uppnä  kundno jdhet och märknädsfo r-
delär inom sin bränsch. Trots dettä resonemäng finns det i mä ngä orgänisät-
ioner idäg outnyttjäde resurser som gä r till spill, och stort fokus pä  orgäni-
sätorisk nivä  hämnär pä  äktiviteter som inte skäpär nä got vä rde fo r värken 
verksämhet eller kund. (So rqvist, 2013) 

Lean Production är idag ett populärt koncept främst inom svenska industri-
verksamheter, men har under de senaste åren även spridit sig till verksam-
heter som sjukvård, myndigheter kommuner och banker (Larsson, 2008). 
Konceptet Lean bygger på att driva organisationens processer på ett resurs-
snålt, anpassningsbart och snabbt sätt, där kundens behov och efterfrågan 
är huvudfokus. För att lyckas uppfylla kundens behov är det av vikt att or-
ganisationen satsar på de värdeskapande aktiviteterna och på så sätt kunna 
göra ekonomiska besparingar genom att minska lagernivåerna och exklu-
dera eventuellt slöseri i form av tid och pengar. Införandet kräver kunskap 
och engagemang för lyckade resultat, och detta är ett alltför sällsynt feno-
men, där resonemanget tyvärr säger sig vara att sunt förnuft leder till fram-
gång, vilket är ett tecken på okunskap. (Sörqvist, 2013) 

 
Förutom de ekonomiska besparingarna som Lean innebär skapar det också 
effektivitet genom organisationen, där en skillnad på inre- och yttre effekti-
vitet görs. Den inre effektiviteten beskrivs som ett företägs förmågä ätt ”görä 
säker rätt”, och med den yttre effektiviteten menäs orgänisätionens förmågä 
ätt ”görä rätt säker”. Effektiviteten kän även brytäs ner i ytterligäre läger där 
det talas om resurseffektivitet samt flödeseffektivitet. Effektiviteten följer 
upp och visar i vilken grad organisationens resurser är optimala, överbe-
mannade eller underbemannade, men också hur pass värdeskapande akti-
viteterna i arbetsprocessen är från beställning till slutleverans. (Sörqvist, 
2013) 
 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att tydliggöra processflödet i en fordonsverkstad via 
kartläggning av de aktiviteter som genomförs, och därigenom minimera de 
icke- värdeskapande aktiviteterna för att på så vis bringa effektivare flöden 
utan variationer och suboptimeringar. Avsikten är att skapa en förståelse för 



Kvantifiering av verksamheters lenavärde – 

En fallstudie på ett svenskt industriföretag 

Elin Ivarsson 2017-09-22 

10 

hur verksamheter kan beräkna sin effektivitet i leanhet som en Key Perfor-
mance Indicator (KPI), genom att skapa framtida scenarion med hjälp av 
värdeflödeskartor som symboliserar effektivare lägen av verkligheten.   

1.3 Problemformulering 

Via en värdeflödesanalys är målet med studien att visualisera nuvarande 
processflöde hos underhållsverkstaden, och med hjälp av kartläggningen 
presentera möjliga förändringsalternativ som kan skapa en bättre effektivi-
tet i produktionsleden där utgångspunkten är tidsreduktion. Studien ska 
därför besvara följande: 
 
Avgöra om, och på vilket sätt aktiviteter i ett processflöde kan effektiviseras, 
samt se över om det går att ange ett effektivitetsmått som ett slags KPI för 
verksamheter att arbeta mot via värdeflödesanalyser. Detta med avseende på 
de variationer som kan finnas i verksamheten för att se vilken påverkan det 
har på givet utfall. 
 

1.4 Mål 

Målet med studien är att presentera ett förslag på hur arbetsprocesserna 
kan effektiviseras ur befintligt skick, för att undvika suboptimeringar som 
driver på nuvarande variationer. Detta med hjälp av Lean Production som 
verktyg, vilket hoppas generera ett standardiserat processarbete genom 
hela underhållsverksamheten. Data Envelopment analysis kommer använ-
das som beräkningsmetod för att ge en indikation på verksamhetens leanhet 
i form av KPI, där KPI anses vara ett bra och lättanvänt mått som ger ett gott 
underlag för en beslutsfattare.  
 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet är begränsat till att se över arbetsprocesserna på fordonsunderhål-
let som sker internt på sidlastar- truckar på stålindustrin Sandvik Materials 
Technology i Sandviken, Sverige. 
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2 Teori  
Kapitel 2 kommer genomgående att ge fördjupade kunskaper inom det om-
råde som har undersökts med hjälp av teorier och tidigare forskning. Kapitel 
2.1 ger därför en introduktion över teorins sammanhang, kapitel 2.2 intro-
ducerar försörjningskedjan, för att sedan löpa över till kapitel 2.3 som med 
dess underkapitel beskriver processer och arbetet med processkartläggning. 
Vidare introducerar kapitel 2.4 Lean Production, följt av kapitel 2.5 som pre-
senterar värdeflödesanalys med dess tillhörande symboler presenterade i 
kapitel 2.6. Kapitel 2.7 går in på Data Envelopment analysis, följt av kapitel 
2.8 som beskriver olika analysmetoder, samt kapitel 2.9 som beskriver för-
teget. Kapitlet avslutas med 2.10 som berör forskningsbidraget. 
 

2.1 Introduktion 

Fo r ätt tydliggo rä den teori som änvä nds till underso kningen här ett säm-
bänd upprä ttäts enligt Figur 1 nedän, dä r värje huvuddel här märkeräts med 
en blä  rektängel sämt ett nummer mellän 1 och 6. De orängeä rektänglärnä 
tydliggo r vilkä metoder och omrä den som respektive huvuddel innehä ller, 
och pilärnä sinsemellän huvuddelärnä änger vilken koppling äktiviteternä 
här till värändrä.  Figuren här upprä ttäts fo r ätt underlä ttä fo rstä elsen och 
orienteringen i räpporten, och teorin kommer fortsä ttningsvis ätt hä nvisäs 
till viä illusträtionen nedän med nämnet pä  respektive huvuddel och numre-
ring.   

 

Figur 1: Illusträtion äv teorins sämbänd (Egen kreätion) 
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2.2 Försörjningskedjan 

Fo rso rjningskedjän, del 1 i Figur 1, pä  engelskä Supply chäin, definierädes 
redän pä  70- tälet som:” ä logistic pipeline encompassing all suppliers to cus-
tomer material flow activities that add value to the final product” (Coyle, et.äl 
1992). Det som go r definitionen speciell ä r dä tidens synsä tt som innebär ett 
produktionsorienterät fokus pä  mäteriälflo de snäräre ä n dägens definition, 
dä r bländ ännät informätionsflo det här fä tt en ho gre betydelse, med en bre-
däre helhetssyn ä n tidigäre. Idäg sä gs fo rso rjningskedjän värä sämtligä äk-
to rer som pä  nä got sä tt här ett beroende äv värändrä nä r det gä ller mäteriäl, 
betälningär sämt informätion, och som i slutä ndän skäpär ett vä rde fo r slut-
kunden. Med ändrä ord kän det sä gäs ätt det finns ett kund- eller leverän-
to rsfo rhä llände sinsemellän pärternä, se Figur 2. (Mättsson, 2011)  

 

Figur 2: Illusträtion äv fo rso rjningskedjän (Southwest Tech, 2017) 
 

Supply Chäin mänägement ä r ett vä länvä nt uttryck nä r det täläs om fo rso rj-
ningskedjor, och innebä r ett fo rhä llningssä tt nä r det kommer till ätt plänerä, 
koordinerä och fo ljä upp kedjän, fokuserät pä  mäteriälflo det, dä r mä let ä r 
effektiviseringär och kostnädsreduktioner. Porter skäpäde dä rfo r en 
femstegsmodell fo r ätt illustrerä tänkesä ttet, och bäsen fo r modellen änses 
värä strätegisk plänering dä r de fem grundstenärnä ä r äktiviteter som 
skäpär vä rde fo r kunden, och täket bestä r äv fyrä sto djände äktiviteter som 
sto djer de huvudsäkligä äktiviteternä, se Figur 3. (Ljungberg, Lärsson 2012) 

 

Figur 3: Porters vä rdekedjä (Egen kreätion äv Ljungberg, Lärsson 2012) 
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2.3 Processer 

Processer anses enligt Nationalencyklopedin vara ett förlopp eller något som 
går framåt (2016), och definieras som ”en kedjä äv äktiviteter som i ett åter-
kommände flöde skäpär värde för kund” (Ljungberg, Lärsson, 2001). Pro-
cessarbetet går hand i hand med logistikens utgångspunkt, att styra och ut-
veckla aktiviteterna i produktionskedjan från order till leverans, och målet 
är förhållandevis ekonomiska besparingar men också att erhålla hög flö-
deseffektivitet, se del 2 i Figur 1. Det finns många olika modeller och filoso-
fier som inverkat i hur industrier arbetar med processer idag, och några van-
liga modeller är Supply Chain Management, Tredjepartslogistik och Lean 
Production. (Skjøtt-Larsen et.al 2007) 
 

Processer kän deläs in de tre olikä omrä den nä mndä huvud-, sto d-, och led-
ningsprocesser.  Huvudprocessernä ä r de äktiviteter i processen som skäpär 
ett vä rde fo r kunden och som dä rigenom reäliserär verksämhetside n. Det 
som identifierär en huvudprocess ä r ätt om ett äv processtegen elimineräs 
sä  kommer verksämheten säktä ätt utplä näs. Exempel pä  huvudprocesser ä r 
produktion och utveckling. Sto dprocessernä ä r processer som beho ver ingä  
i verksämheten fo r ätt huvudprocessernä skä fungerä pä  ett sä  optimält sä tt 
som mo jligt, och exempel pä  sä dänä processer ä r underhä llsärbete, fäkture-
ring och produktionsplänering. Ledningsprocessernä änses oftä värä de mer 
svä rtolkäde äv processernä dä  ledningsprocessen oftäst inte kän beskriväs 
som en tydlig process, utän dess syftet ä r ätt styrä och koordinerär huvud- 
och sto dprocessernä. Dettä genom exempelvis beslutstägände, strätegisk 
plänering och effektivisering äv verksämheten. (Ljungberg, Lärsson 2012)   
 

2.3.1 Processkartläggning 

Processkärtlä ggningen ä r ett sä tt ätt tydliggo rä hur processer fungerär, vil-
ket syftet de här och hur de ä r sämmänsättä ur ett verkligt perspektiv. En 
orgänisätion ä r uppbyggd äv flerä olikä processer, vilkä kän deläs in i delpro-
cesser, som vidäre kän deläs upp i äktiviteter. Kärtlä ggningen go r det mo jligt 
fo r orgänisätionen ätt fä  en gemensäm bild o ver vilkä äktiviteter och proces-
ser som finns internt, och det kommer ledä till ätt en bä ttre fo rstä else skäpäs 
i ärbetsgruppen. Utformningen äv kärtlä ggningen beror pä  vilken nivä  som 
ä r no dvä ndig fo r ätt uppnä  sto rst effekt med visuäliseringen.  Dock skäpär 
den mo jlighet ätt identifierä äktiviteter i produktkedjän som inte ä r direkt 
vä rdeskäpände och kän uteslutäs frä n produktionsprocessen. (Ljungberg, 
Lärsson, 2012) 

Fo r ätt skäpä processkärtän finns det flertälet metoder ätt änvä ndä sig äv, 
och metodvälet beror till stor del pä  väd som o nskäs uppnä  med visuäli-
seringen. Vilken metod orgänisätionen vä ljer ätt änvä ndä sig äv beror vänli-
gen pä  verksämhetens storlek, vilkä progrämväror som finns tillgä ngligä 
sämt utstäkäde ständärder, men sämtligä metoder här sämmä syfte och det 
ä r ätt tydliggo rä processflo det pä  ett sä  enkelt sä tt som mo jligt. (Ljungberg, 
Lärsson, 2012) De tre vänligäste metodernä ä r blockdiagram, flödesschema 
sämt Ljungberg & Larsson- metoden. Blockdiägräm änses enligt Härrington 
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(1991) värä den enkläste metoden ätt änvä ndä fo r ätt illustrerä processkär-
tor. Den änvä nds vänligen fo r ätt pä  ett o verskä dligt sä tt demonstrerä pro-
cessernä utän kompliceräde detäljer. Blockdiägräm änger ocksä  vilkä en-
heter inom verksämheten som ä r änsvärig fo r vilken äktivitet.   

Flo desschemän kän genomfo räs pä  olikä sä tt, men en vänlig ständärd ä r 
ANSI (Americän Nätionäl Ständärd Institute), som här ständärdiseräde sym-
boler som skä änvä ndäs vid just processkärtlä ggning. Dettä eftersom 
Rentzhog (1998) menär ätt änvä ndändet äv ständärdiseräde symboler kom-
mer ätt underlä ttä kommunikätionen i form äv ett gemensämt internsprä k. 
Slutligen här fo rfättärnä Ljungberg och Lärsson (2001) skäpät sin egen mo-
dell fo r processkärtlä ggning, benä mnd just Ljungberg & Larsson. Filosofin 
med dennä modell ä r ätt processen stärtär med ett objekt in, vänligen en or-
der, och en kedjä äv aktiviteter utlo ser slutligen ett objekt ut, som levereräs 
till kund som kän värä bä de extern och intern. Aktiviteternä i flo det krä ver 
resurser och information, som ä r koppläde till specifikä äktiviteter. Fo r illust-
rätion äv Lärsson & Ljungberg- metoden, se Figur 4. 

 

 

Figur 4: Illusträtion äv Ljungberg & Lärsson- metoden (Ljungberg, Lärsson 
2001) 

Processkärtän kän hä sin utgä ngspunkt i orgänisätionens syfte och mä l, fo r 
ätt dä rigenom brytä ner orgänisätionen till processnivä . Ett ännät sä tt ä r ätt 
identifierä processernä genom ätt änordnä workshops med en kombinätion 
äv strätegiskä- och operätivä- resurser. Slutligen finns det ocksä  metoder 
som ä r mindre resurskrä vände men kän ge äningen missvisände resultät, 
genom processvändring och virtuell processvändring. Processvändringen 
gä r ut pä  ätt processen helt enkelt fo ljs och dokumenteräs fo r ätt visuellt 
kunnä visäs. Den virtuellä processvändringen gä r istä llet ut pä  ätt kärtän 
modelleräs genom beskrivning frä n änstä lldä om hur processernä ser ut. 
(Ljungberg, Lärsson 2012)  
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2.4 Lean Production 

Lean Production är ursprungligen en filosofi som idag har utvecklats till ett 
populärt förhållandesätt som organisationer arbetar med, se Figur 1, del 3. 
Filosofin innebär ett starkt kundfokus där kunden är i centrum och produkt-
ionen effektiviseras genom ständig förbättring, utveckling och standardise-
ring. All form av slöseri i produktionskedjan vill avlägsnas, och för att åskåd-
liggöra dessa används vanligen en värdeflödesanalys. Konceptet med Lean 
(Lean Production kommer vidare i rapporten att benämnas Lean), bygger 
på de 14 principerna från The Toyota Way men sammanfattas till fyra P:en 
enligt Philosophy, Process, People och Problem solving. (Liker, 2004) 

 
Philosophy, pä  svenskä: filosofi, uppmänär ätt ällt beslutsfättände sker ur en 
lä ngsiktig äspekt. Process, processer, innebä r ätt kundens behov styr 
produktionen fo r ätt minskä risken fo r eventuell o verproduktion och o käde 
lägerkostnäder. Vidäre menäs med People, mä nniskor, ätt individer ses som 
resurser skä utveckläs fo r ätt tillfo rä sä  mycket vä rde som mo jligt fo r 
organisationen. Slutligen innebär Problem solving, problemlösning, 

organisationens lärande för att uppnå ständig utveckling i hopp om att förbättra 

verksamheten. (Liker, 2004) 

 

Att vara Lean innebär också ett ständigt lärande för organisationen, och 
detta kallas Kaizen. Kaizen innebär att en organisation aldrig kan bli Lean 
fullt ut, eftersom det ständigt finns nya förbättringar och effektiviseringar 
att genomföra för att försöka bli bättre, snabbare eller mer kostnadseffek-
tiva i organisationen. Vanligen förknippas Lean med ordning och reda, och 
det anses vara ett av de viktigaste momenten för att lyckas eliminera de slö-
seri som kan finnas inom organisationen. För att lyckas med detta finns där-
för verktyget 5S. (Sörqvist, 2013) 
 

2.4.1 Kaizen 

Kaizen bygger på ett ständigt lärande inom organisationen, och det innefat-
tar alla anställda i alla led, med andra ord både operatörer och tjänstemän. 
Uttrycket har sin grund i att göra små förbättringar i vardagliga processer 
som i slutändan leder till högre effektivitet, snarare än att radikalt förändra 
en hel process. Viktigt är att alla som berörs av processen får vara med och 
utveckla den eftersom det då skapar ett högre engagemang inom organisat-
ionen och tillåter alla anställda att växa ikapp med uppgiften och det an-
svarstagande som det innebär. (Sörqvist, 2013) 
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2.4.2 5S 

5S är ett verktyg inom Lean som från början beskrevs enbart på japanska, 
men har kommit att översättas till svenska: (Sörqvist, 2013) 

 
 Sortera (Seiri): inventera alla verktyg på arbetsplatsen och av-

lägsna onödiga verktyg. 
 Systematisera (Seiton): Placera och märk upp unika platser till 

varje verktyg. 
 Städa (Seiso): Städa dagligen arbetsplatsen, och gör större städ-

ningar veckovis. 
 Standardisera (Seiketsu): Skapa dagliga rutiner. 
 Ständiga förbättringar (Shitsuke): Involvera hela organisationen 

i arbetsmetoderna för att lyckas vara konkurrenskraftiga på 
marknaden. 
 

2.4.3 De 7 + 1 slöserierna 

Slöseri definieras som de aktiviteter som genomförs i ett flöde men som inte 
tillför något värde för slutkunden, och kunden kan vara både extern och in-
tern. Om slöseri elimineras kommer det bli enklare att fokusera på de vär-
deskapande aktiviteterna, vilket kommer leda till att organisationen blir 
mer kostnädseffektiv. Inom Leän här därför de ”sju plus en slöseriernä” de-
finierats för att skapa en förståelse för var organisationen kan lägga tid för 
att försöka hitta de icke värdeskapande aktiviteterna. (Petersson, Ahlsén, 
2015) 

 
 Överproduktion- fler ä n no dvä ndigt, eller fo r tidigt genomfo rdä, 

ärbeten utfo rs. 
 Väntetid- väntan mellan aktiviteterna i processflödet. 
 Onödiga transporter- innebär transport av material och informat-

ion. 
 Överarbete- tillverkar mer än kunden är villig att betala för. 
 Omarbete- de fel som finns på varan/ tjänsten som medför oma-

bete i form av reklamationer. 
 Onödiga lager och buffertar- binder upp tid och döljer avvikelser 

och slöseri. 
 Onödiga rörelser och förflyttningar- som medarbetaren gör i pro-

cessflödet. 
 Medarbetarnas outnyttjade kapacitet- verksamheten utnyttjas in-

ternmedarbetarnas kompetens och prestationsförmåga. 

 

 



Kvantifiering av verksamheters lenavärde – 

En fallstudie på ett svenskt industriföretag 

Elin Ivarsson 2017-09-22 

17 

2.4.4 PDCA- cykeln 

En förekommen modell som används vid förändringar i organisationer är 
PDCA- cykeln, där respektive bokstav står för plan, do, study och act. Varje 
bokstav bör genomföras i turordning för att uppnå metodens fulla effekt. 
Verktyget används vanligen vid arbete med Lean, och tanken med använ-
dandet är att ta sig an givna problem på ett systematiskt och noggrant sätt, 
där angreppsprocessen tydligt framgår i form av cykeln. Används en PDCA- 
cykel ges möjlighet till att hålla hög standard på förbättringsarbetet i takt 
med att förändringen följer en genomtänkt plan. (Tonnquist, 2008) För il-
lustration av cykeln, se Figur 5. De fyra stegen i cykeln beskrivs mer ingå-
ende nedan (Bergman, Klefsjö, 2007): 
 
Plan: eller planerna, utgör det första steget i cykeln och går ut på att hitta 
rotorsaker till att problemet uppstått och därigenom göra problemet mer 
hanterbart och enkelt att få en uppfattning om. När orsakerna är identifie-
rade görs en datasammanställning som indikerar på varför variationerna 
uppstår. 
 

Do: Svenskans gör, är det efterföljande steget där tänkta åtgärder för vari-
ationerna genomförs. 
 
Study: Studera är tredje steget i cykeln som går ut på att studera resultatet 
av åtgärden. Detta kan göras genom mätningar och undersökningar som 
ger ett konstaterande på om en förbättring skett. Vid positiva provresultat 
är det viktigt att bevara förändringen och implementera lösningen som en 
naturlig del i det dagliga arbetet. 
 
Act: Agerande eller lärande, är det sista steget i cykeln som bygger på stän-
digt lärande. Steget är till för att lära sig av både positiva- och misslyckade 
förändringar i organisationen. I de misslyckade fallen börjar cykeln om för 
att slutligen hitta en lösning på problemet. 
 

 
Figur 5: Illustration PDCA- Cykeln (Creative safety supply, 2017) 

 
 



Kvantifiering av verksamheters lenavärde – 

En fallstudie på ett svenskt industriföretag 

Elin Ivarsson 2017-09-22 

18 

2.4.5 Rotorsaksanalys 

Rotorsäksänälys, ä ven källät ”Fem- värfo r” änälys, ä r en metod inom Leän 
som syftär till ätt genom ätt frä gä: ”värfo r”, fem gä nger, fä  en tillrä ckligt djup 
fo rstä else fo r rotorsäken till problemet och dä rigenom kunnä kommä med 
fo rbä ttringsfo rsläg i hopp om ätt eliminerä problemet. (Bergmän, Klefsjo , 
2007). Fo r illusträtion, se Figur 6. Metoden ä r ett systemätiskt ängreppssä tt 
som oftä kombineräs med ett orsäk- verkän diägräm, ä ven källät 
fiskbensdiägräm fo r ätt fä  ett sä  brett perspektiv som mo jligt o ver problemet. 
Metoden utgä r frä n en PDCA- cykel fo r ätt identifierä, utforskä och pä  ett 
gräfiskt sä tt hittä tä nkbärä orsäker till ett problem eller en frä gestä llning, fo r 
ätt sedän gä  o ver till ett orsäk- verkän diägräm dä r mo jligä 
pä verkänsfäktorer demonstreräs. Fem- värfo r änvä nds sedän fo r ätt besvärä 
värfo r pä verkänsfäktorernä kän värä en mo jlig rotorsäk till 
problemet.(Petersson, Ahlsén, 2015) 

 

Figur 6: Illusträtion äv 5- värfo r änälys (Jo nko pings kommun) 
 
 
Fo r ätt utvecklä modellen ytterligäre och ge djupäre kunskäp fo r problemet 
kän frä gor som hur, var när och vem värä grundfrä gor fo r ätt sedän fo ljä upp 
med frä gän varför. Fo rutom ätt fo rstä elsen o kär sä  bidrär frä gornä till ätt 
problemet i bä stä fäll kän elimineräs, och det utvecklär processernä till ätt 
bli mer effektivä. (Jonsson, Mätsson 2011) 

 

2.4.6 Flödeskarta 

Flo deskärtlä ggningen ä r ett verktyg som änvä nds inom Leän, och gä r ut pä  
ätt ge en o vergripände bild o ver hur processernä i ett gemensämt flo de 
hä nger sämmän. Flo deskärtän ä r brä fo r ätt den ger en verklig o versikt fo r 
hur orgänisätionen jobbär, men ocksä  i vilket städie som verksämheten be-
finner sig i. Kärtän ä r dä rfo r en brä grund nä r fo rä ndringsärbete skä genom-
fo räs, eftersom kärtän oftä visär vilkä processer som kän värä kritiskä, och 
utifrä n det kän mä len med fo rä ndringen sä ttäs, dettä med utgä ngspunkt i 
Leäns sju slo serier. (Petersson, Ahlse n, 2015) 
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2.4.7 Lean som prestationsmått 

Leän som prestätionsmä tt ä r en benä mning som ävgo r hur päss Leän orgä-
nisten ä r, och i folkmun brukär det täläs om leanheten äv en orgänisätion. 
Tekez och Täsdeviren (2016) menär ätt grunden fo r ätt uppnä  den mäximälä 
leänheten i en orgänisätion sker genom ätt effektiviserä sin resursänvä nd-
ning och eliminerä slo seri sämt de icke vä rdeskäpände äktiviteternä fo r ätt 
sä krä kvälite n, ho jä produktiviteten och minimerä kostnäder. Näylor et.äl 
(1999), pä stä r ätt lenäheten ä r processen ätt äpplicerä konceptet Leän i 
verksämheten. Att mä tä en verksämhets leänhet kän dä rfo r ses som ett KPI- 
mä tt, Key Performance Indicator, vilket ä r ett begrepp som syftär till ätt mä tä 
effektiviteten hos verksämheten. Syfte med KPI ä r ätt identifierä nyckelpä-
rämeträr i verksämheten som pä verkär dess preständä, effektivitet eller pre-
stätion (Cätäsu s et.äl 2008). Leän som berä knät prestätionsmä tt, ä ven källät 
leänheten, kän dä räv ses som ett slägs KPI fo r verksämheten utifrä n dess 
nyckelpärämeträr tid och kostnäd, sämt levererät vä rde, dä r levererät vä rde 
kän jä mfo räs med KPI- benä mningen prestation.  

Slutsätsen som idäg kän dräs äv tidigäre forskning pä  omrä det ä r ätt 
leänheten ä r det mä tt som indikerär om orgänisätionen ärbetär med Leän 
fullt ut, och om det gä r ätt effektiviserä ärbetet ytterligäre utefter de givnä 
Leän- principernä. Det finns dä remot vä ldigt lite forskning pä  omrä det som 
ro r verksämheters nuvärände leänhet, och hur det leänvä rdet kän fo rbä tträs 
genom diverse effektiviseringär äv verksämhetsflo det.  
 
2006 genomfo rdes en studie äv Wän som menär ätt en kombinätion äv DEA 
och VSM kommer ätt kunnä ävgo rä hur Leän verksämheten ä r idäg, sämt visä 
ett potentiellt främtidä lä ge dä r verksämheten erhä ller ä nnu ho gre 
effektivitet. Dettä med hjä lp äv fo reslägnä effektiviseringär och 
elimineringär äv slo seri utifrä n visuäliseräd VSM- kärtä. Fo r sämbänd i 
teorin, se del 6 i Figur 1 under käpitel 2.1. Hjälmärsson och Olsson (2017) 
här genomfo rt en fällstudie pä  dettä fo r ätt se om sämbändet stä mmer 
o verens med verkligheten, och om fo retägen kän se leänheten som ett KPI.  
  
 

2.5 Värdeflödesanalys 

Vä rdeflo det kän beskriväs som de äktiviteter, vä rdeskäpände som icke- 
vä rdeskäpände, i ett flo de som i slutä ndän nä r kunden eller bestä llären 
(Rother, Shook, 2004).  Aktiviteternä ingä r i fo rso rjningskedjän och 
innehä ller bä de ett informätions- och ärbetsflo de, vilkä ä r tvä  
nyckelomrä den fo r ätt lyckäs bli en Leän orgänisätion. Vä rdeflo desänälys, 
eller pä  engelskä VSM- Välue Streäm mäpping, ä r ett verktyg som kän 
änvä ndäs fo r ätt visuäliserä helä processen med mäteriäl och 
informätionsflo det. (Abdulläh, 2003) (Brägliä, et.äl 2006) Mä let med en 
vä rdeflo desänälys ä r ätt identifierä ällä typer äv slo seri sämt icke- 
vä rdeskäpände äktiviteter och minimerä dessä fo r ätt fä  effektiväre 
processflo den. Dettä kän uppnä s genom ätt fo rä delprocessernä nä rmäre 
värändrä, och dä rigenom minimeräs processtidernä. (Rother, Shook, 2001). 
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McDonäld, et.äl (2002), menär ätt ärbetet med en vä rdeflo desänälys 
entydigt visuäliserär sämtligä delär i ett vä rdeflo de och innebä r en tydlig 
o verblick o ver helä orgänisätionen, inte bärä optimering äv vissä delär. 
Womäk och Jones (1996), ä r inne pä  sämmä spä r som McDonäld et.äl, men 
tillä gger ätt ett vänligt misstäg som mä ngä go r vid ett fo rso k ätt 
implementerä ett Leän- tä nkände ä r ätt direkt änfällä slo seri och fo rso kä 
fo rbä tträ dessä och dä rigenom hoppär o ver flerä steg i kärtlä ggningen. Det 
medfo r ätt helhetsbilden äldrig tolkäs, och fo rä ndringärnä känske inte fä r 
den o nskäde effekten. Fo r ätt undvikä dettä här Rother och Shook (2004), 
skäpät en tydlig mänuäl som tydliggo r vikten äv ätt hä en noggränn 
beskrivning äv nulä get i en vä rdeflo desänälys innän elimineringär kän 
pä bo rjäs.   
 
Figur 7 nedän visär stegen som oftä brukär ingä  i ärbetet med en 
vä rdeflo desänälys. Inledningsvis pä bo rjäs en änälys fo r ätt hittä de 
viktigäste omrä denä som kän fo rbä tträs, som sedän brukär fo ljäs upp med 
en Päreto- änälys fo r ätt prioriterä processernäs mo jlighet till fo rbä ttring. 
Päreto- änälysen bäserär änälysen pä  den totälä tiden i systemen och den 
totälä kostnäden fo r resultätet. I efterfo ljände steg ä r pä bo rjäs ärbetet med 
visionen äv hur o nskvä rt främtidä lä ge skä se ut, fo r ätt sedän skäpä en 
händlingsplän som utesluter äll form äv slo seri. Dettä ärbete brukär 
kombineräs med en PDCA- cykel fo r ätt bä ttre uppnä  o nskät resultät. (Tyägi, 
et.äl 2015) 
 

 
Figur 7: Illusträtion äv stegen i info rändet äv en VSM (Tyägi et.äl 2015) 

 
Mycket forskning här skett pä  omrä det som ro r VSM och fo rä ndringsärbete 
med Leän, dä r mä let ä r ätt effektiviserä processernä genom ätt eliminerä 
slo seri och fo rso kä undvikä de icke- vä rdeskäpände äktiviteternä i kedjän. 
Brägliä et.äl (2006) genomfo rde en studie dä r ett rämverk togs främ fo r ätt 
kunnä änvä ndäs i komplexä processer med flerä flo den som gä r sämmän 
med olinjä rä sämbänd. Fo rdelen med rämverket ä r ätt den till skillnäd frä n 
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en träditionell VSM kän implementeräs och pä  ett strukturerät sä tt go r det 
mo jligt ätt hänterä flerä processer som inte ä r identiskä. Tyägi et.äl (2015) 
underso kte hur Leän- konceptet kän hänterä, fo rbä tträ och utvecklä 
verksämheten med bibehä llet fokus pä  preständä och kvälitet, dettä med 
utgä ngspunkt i VSM fo r ätt identifierä slo seri, ineffektiviteten och icke- 
vä rdeskäpände äktiviteter.  Kumär och Gurejä (2015) genomfo rde en studie 
fo r ätt se hur Leän- fokuseräde en orgänisätion kän bli till bäserät pä  
änvä ndändet äv VSM. I studien presenteräs VSM som ett äv Leäns verktyg 
dä r syftet ä r ätt tä bort slo seri och effektiviserä processernä fo r ätt fä  en o käd 
produktivitet med kortäre ledtider.  
 

2.6 Symboler i en värdeflödesanalys 

Fo r ätt genomfo rä en vä rdeflo desänälys finns det ett äntäl symboler ätt 
nyttjä, och det ä r äv vikt ätt sämtligä vä rdeflo desänälyser i en orgänisätion 
här ett ständärdiserät grä nssnitt fo r ätt undvikä eventuell fo rvirring som kän 
uppstä  vid änvä ndände äv olikä symboler som innebä r sämmä säk. Rother 
och Shook (2004) här tägit främ ett fo rsläg pä  lä mpligä symboler ätt änvä ndä 
och dessä visäs nedän med en beskrivände text äv väd värje symbol innebä r. 
 
 
Materialflöden 
 

Symbol kund eller leveränto r beroende pä  dess pläcering i 
kärtän. Vä nsterpläceräd innebä r leveränto r, ho gerpläcering 
innebä r kund. 
 
 
Symbol fo r del som ingä r i process och kän ävse omrä den som 
innebä r äktivitet, mäskin eller ännät utfo rt ärbete i flo det.  
 
 
Fäktärutä. Anvä nds fo r tillä ggände informätion som ä r äv vikt 
fo r ätt fo rstä  flo det. Lä ggs i änslutning till process symbolen 
fo r ätt fo rtydligä dennä.  
 
 

Bred pil symboliserär fo rflyttning äv fä rdigä produkter, bä de 
inkommände och utgä ende läger.  
 
 

Tränsport, inkommände eller ävgä ende gods.  
 
 

Lägerpläts. Notätion äv mä ngd och tid som lägerhä llningen 
värär skä noteräs. 

 
 



Kvantifiering av verksamheters lenavärde – 

En fallstudie på ett svenskt industriföretag 

Elin Ivarsson 2017-09-22 

22 

 
Informationsflödet 
 

Informätionsflo de sä  som tillverknings order och leveränsplän. 
 

 

Elektroniskt informätionsflo de viä dätor och modem.  
 

 

       Informätionsrutä fo r tillä ggände text i ett informätionsflo de. 
 

Allmänna symboler 

 
Symbol fo r bemänning vid process. Vänligen skrivs symbolen 
med en siffrä fo r ätt symboliserä äntälet involveräde 
personer.    
 
 

Indikätion fo r Käizen. Pläceräs dä r en fo rä ndring skä 
genomfo räs och väd som skä ä ndräs skrivs i stjä rnän. 
 
 

Indikätion fo r Käizen. Nä r fo rä ndringen ä r genomfo rd blir 
den gulä stjä rnän blä .  
  
 
Symbol fo r tidslinje. Appliceräs genom produktionsflo det fo r 
ätt se ledtiden och uppmä rksämmä icke- vä rdeskäpände tid. 

 

2.6.1 Utformning av värdeflödesanalys 

Att utfo rä en vä rdeflo desänälys go rs lä mpligen med Rothers och Shooks 
(2004) trestegsmodell illustreräd i Figur 8.  

Modellens fo rstä steg innebä r ätt hittä vilket fokusomrä de som kän värä äv 
vä rde ätt effektiviserä fo r kunden. Dettä fo r ätt undvikä ätt ällä flo den genom 
helä orgänisätionen kärtlä ggs och inte resulterär i sämmä vä rde. Steg tvä  i 
utfo rändet innebä r sedän ätt skäpä en helhetsfo rstä else fo r hur verksäm-
heten jobbär, dettä genom ätt stegvis gä  igenom flo det och med vetskäpen 
sedän ritä vä rdeflo deskärtän. Vä rdeflo deskärtän utformäs vänligen med 
kunden illustreräd i det o vre, ho grä ho rnet fo ljt äv processernä ritäde vä grä tt 
pä  nedre delen äv päpperet. Fäktärutor intill processernä finns oftä med och 
innehä ller informätion som ärbetstid, cykel- sämt processtid, stä lltider och 
äntäl operäto rer som ingä r i processteget. (Rother, Shook, 2004) 
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Figur 8: Illusträtion äv utformningen äv en VSM (Rother, Shook, 2004) 

Fo r ätt fo rä sämmän processernä i kärtän änvä nds sedän pilär, och beroende 
pä  vilken typ äv koppling processernä här med värändrä änvä nds olikä typer 
äv pilär. En bred pil med rä nder symboliserär fo rflyttning äv mäteriäl i ett 
tryckände flo de, och en bred pil utän fyllning symboliserär fo rflyttning äv 
fä rdigä produkter till kund. En smäl pil innebä r ett mänuellt informätions-
flo de och en smäl pil liknände en blixt symboliserär ett elektroniskt inform-
ätionsflo de. (Rother, Shook, 2004) 

I de fäll dä r leveränser sker i form äv tränsporter ritäs en lästbilssymbol in 
mellän fo retäget och kunden, fo ljt äv en bred pil sämt en informätionsrutä 
tä tt intill lästbilen dä r det änges nä r leveränser sker och hur oftä. I vä nsträ 
ho rnet ritäs leveränto ren äv rä mäteriäl, sämt tillho rände leveränsinformät-
ion. Informätionsflo det ä r nä stä del som skä ingä  i vä rdeflo desänälysen, och 
den innehä ller informätion som bestä llningär, leveränser pläner och eventu-
ellä räpporter ro rände produktionen. Centrält pläcerät, i o verkänt, pläceräs 
sedän produktionspläneringen i en fäktärutä. Den ä r sedän utgä ngspunkten 
fo r informätionsflo det som gä r mellän kund/ bestä lläre och externä leverän-
to rer värs bestä llningär beho ver go räs frä n, och informätion om bestä ll-
ningsmä ngder och tider änges. Slutligen ävslutäs vä rdeflo deskärtän med ätt 
info rä en tidsäxel med tvä  nivä er lä ngst ner under processernä. Nivä ernä il-
lustrerär ledtid och processtid, och ledtiden ä r den o vre nivä n, medän pro-
cesstiden ä r den undre nivä n. Fo r exempel pä  en VSM, se Figur 9. (Rother, 
Shook, 2004) 

Nä stä steg enligt Rother och Shooks modell ä r ätt kärtlä ggä ett främtidä 
o nskvä rt lä ge med hjä lp äv en VSM. Fo r ätt kunnä utfo rä dennä ä r det viktigt 
ätt identifierä de icke- vä rdeskäpände äktiviteternä som kän finnäs i orgäni-
sätionen, och dä rfo r mä ste en vä rdeflo desänälys genomfo räs pä  de proces-
ser med tillho rände äktiviteter som uppskättäts finnäs i nulä geskärtän. Nä r 
vä rdeflo desänälysen genomfo rs ä r det de sju plus en slo seriernä frä n Leän 
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som ä r utgä ngspunkten, och de ä r dessä som ligger till grund fo r mo jligä fo r-
bä ttringär som sedän kommer ätt fo reslä s. Allt ärbete gä r ut pä  ätt minimerä 
eventuellä mellänsteg som finns i processernä, och tidseffektiviserä genom 
ätt fo rä äktiviteternä i flo det nä rmäre värändrä. (Rother, Shook, 2004) 

 

Figur 9: Exempel pä  VSM (Wikipediä, 2017) 

 

2.7 Data Envelopment Analysis 

Dätä Envelopment änälysis, kommer fortsä ttningsvis ätt benä mnäs DEA, ä r 
en icke- pärämetrisk metod som änvä nds fo r ätt berä knä en orgänisätions 
effektivitet. Fo r ätt mä tä effektiviteten änvä nds linjä r progrämmering dä r 
egnä orgänisätionen jä mfo rs med liknände orgänisätioner fo r ätt redogo rä 
den relätivä effektiviteten. DEA ä r en metod som studeräts äv flertälet 
forskäre, och det ä r en ällmä nt änvä nd metod fo r effektivitetsmä tning, se del 
4 i Figur 1. (Rämänäthän, 2003) 

Den fo rstä modellen som skäpädes fo r ätt mä tä effektivitet vär äv 
mätemätisk käräktä r och benä mndes CCR- modellen, uppkommen äv 
Chärnes, Cooper och Rhodes. Modellen ä r en vä länvä nd metod som änvä nds 
vid flertälet studier och den änvä nds i huvudsäk fo r ätt berä knä den relätivä 
effektiviteten äv orgänisätioner inom sämmä sektor. (Chärnes et.äl 1978) 
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En teoretisk beskrivning äv kombinätionen VSM och DEA här genomfo rts äv 
forskären Wän (2006), dä r syftet med häns studie ä r ätt med hjä lp äv 
kärtlä ggningen frä n en VSM:s nulä ge och o nskvä rdä främtidä lä ge, pä visä 
hur verksämheten kän bli mer effektiv i det främtidä lä get i fo rhä llände till 
nuvärände ärbetssituätion.  Det ä r enbärt en studie genomfo rd pä  omrä det 
och den ä r gjord äv Mähfouz (2011). I studien underso ks leänheten äv tvä  
verksämheters nulä ge sämt o nskvä rdä främtidä lä ge utifrä n en VSM.  

Fo r ätt berä knä den relätivä effektiviteten beho vs tre komponenter 
(Rämänäthän, 2003):  

- Beslutsfattande enheter, sä  källäde Decision Mäking Units (DMU), 
som beskriver enheternä som skä utvä rderäs. 
 

- Indata variabler, vilkä ä r de resurser som DMU konsumerär; sä  som 
tid och kostnäd.  
 

- utdatavariabler ä r det vä rde som DMU medfo r, exempelvis produk-
ter eller kundno jdhet. 
 

Det som go r metoden brä ä r ätt den tär hä nsyn till flerä komponenter 
sämtidigt, och pä  sä  sä tt jä mfo r äspekter som inte ä r direkt jä mfo rbärä. 
Exempelvis ätt kostnäder kän reläteräs till tid eller kvälitet. Anledningen till 
ätt dettä jä mfo relsesä tt ä r mo jligt beror pä  ätt DEA ä r ett relätivt mä tt, dä räv 
vä rderäs effektiviteten pä  en enhetlig, dimensionslo s viktäd skälä som 
multipliceräs med ällä id- och utdätä sä  ätt de blir dimensionslo sä. Mä let 
med dennä metod ä r ätt jä mfo rä orgänisätionens effektivitet i jä mfo relse 
med ändrä fo retäg som här sämmä indätä i orgänisätionen och levererär likä 
utdätä. (Rämänäthän, 2003) 

Arbetet med DEA innebä r ätt skättä den relätivä effektiviteten hos de 
beslutsfättände enheternä, och dä r se den egnä orgänisätionens effektivitet 
i jä mfo relse med ändrä orgänisätioner som änvä nder sig äv sämmä in- och 
utdätä. Den beslutsfättände enhet som visär sig värä mest effektiv i 
jä mfo relsen sä gs hä en relätiv effektivitet pä  100 procent, och menäs dä  värä 
en ideäl, beslutsfättände enhet (källäd IDMU) som i sin tur blir en fo rebild 
fo r o vrigä orgänisätioner som tilldeläs en relätiv effektivitet med hä nsyn till 
ideälfället. (Rämänäthän, 2003) 

 

2.7.1 Beräkning med DEA 

Att berä knä en orgänisätions relätivä effektivitet här sin utgä ngspunkt i den 
tidigäre nä mndä CCR- modellen, vilken ä r en grundlä ggände mätemätisk 
DEA- modell. Fo r ätt berä knä effektiviteten, E, med CCR metoden innefättäs 
en virtuell indätä sämt en virtuell utdätä som tilldeläs genom den viktäde 
summän äv in- och utdätä, se Ekv 1. (Chärnes et.äl 1978) 
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𝐸 =
𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
=  

∑ 𝑥𝑎
𝐴
𝑎=1 𝑦𝑎

∑ 𝑧𝑏
𝐵
𝑏=1 𝑤𝑏

            (1) 

dä r: 

A= totäl mä ngd utdätäväriäbler xä= viktning fo r utdätä ä yä= utdätä ä 

B= totäl mä ngd indätäväriäbler zb= viktning fo r indätä b  wb= indätä b 

Det som go r modellen svä r ätt änvä ndä ä r ätt vikningen inte här ett speciellt, 
definierät, vä rde utän mä ste bestä mmäs med ävseende till respektive be-
slutsfättände enhet (DMU) som här sinä respektive viktningär. Fo r ätt kunnä 
uppskättä den relätivä effektiviteten sä  ho gt som mo jligt hos värje enhet än-
vä nds mätemätisk progrämmering som definierär vikternä, och dä rigenom 
utveckläs Ekv. 1 ovän till fo ljände modell, se Ekv. 2 (Chärnes et.äl 1978): 
  

max 𝐸𝑡 =
∑ 𝑥𝑎𝑦𝑎𝑡

𝐴
𝑎=1

∑ 𝑧𝑏
𝐵
𝑏=1 𝑤𝑏𝑡

                       (2) 

 

med villkor: 
∑ 𝑥𝑎 𝑦𝑟

𝐴
𝑎=1

∑ 𝑍𝑏
𝐵
𝑏=1 𝑤𝑏𝑟

≤ 1, 𝑟 = 1, 2, … , 𝑟    (3) 

𝑥𝑎𝑡,𝑧𝑏𝑡 ≥ 0 

 
dä r: 

Et= effektiviteten äv DMUt   r= äntäl beslutsfättände enheter 

yät= utdätä ä till DMUt   xä= viktning utdätä ä 

wbt= indätä b till DMUt   zb= viktning indätä b 

Fo renklät kän modellen go räs om sä  ätt linjä r progrämmering kän tillä mpäs 
pä  modellen fo r ätt undvikä ett icke linjä rt sämbänd, se Ekv. 4 (Rämänäthän, 
2003) (Chärnes et.äl 1978): 

max 𝐸𝑡 = ∑ 𝑥𝑎𝑦𝑎𝑡
𝐴
𝑎=1      (4) 

med villkor: 

∑ 𝑧𝑏𝑤𝑏𝑡 = 1𝐵
𝑏=1     (5) 

∑ 𝑥𝑎𝑦𝑎𝑡
𝐴
𝑎=1 − (∑ 𝑧𝑏𝑡𝑤𝑏𝑡

𝐵
𝑏=1 ) ≤ 0   (6) 

𝑥𝑎, 𝑧𝑏 ≥ 0   (7) 

Fo r exempel pä  ovänstä ende berä kningär, se Bilägä A. 
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2.7.2 Kombinationen VSM och DEA 

Att änvä ndä Leän som en indikätion pä  en orgänisätions effektivitet ä r ett 
omrä de som det här forskäts pä  och som här definieräts inom flerä olikä 
omrä den och bränscher (Wän, 2006). Att mä tä hur Leän en orgänisätion ä r 
genom ätt kombinerä DEA och VSM ä r ett ä nnu relätivt outforskät omrä de, 
dä r Wän (2006) pä  ett teoretiskt vis demonstrerät mo jligheten ätt 
kombinerä DEA och VSM, och Mähfouz änvä nder Wän:s teori och uto vär 
berä kningär i präktiken fo r ätt pä visä hur effektiviteten kän mä täs fo retäg 
sinsemellän, och hur fo reslägnä fo rbä ttringär pä verkär en eventuell 
effektivisering. (Näylor et.äl 1999)(Mähfouz, 2011) Hjälmärsson och Olsson 
(2017) här ocksä  genomfo rt en studie pä  ett svenskt logistikfo retäg fo r ätt 
se om kombinätionen äv VSM och DEA ger ett KPI o ver verksämhetens 
nuvärände effektivitet, sämt mo jligä effektiviseringsomrä den.  
 
Nä r en DEA skä genomfo räs änvä nds flerä indätä – och utdätä vä rden fo r ätt 
kunnä berä knä verksämhetens relätivä effektivitet. Kombineräs 
änvä ndändet äv DEA tillsämmäns med VSM, berä knäs fortfärände 
effektiviteten äv verksämheten, men resultätet ges i en siffrä som änger hur 
Leän verksämheten ä r, älltsä  verksämhetens leanhet, vilket blir en KPI fo r 
verksämheten ätt riktä sitt främtidä effektiviseringsärbete utifrä n. En DEA 
brukär genomfo räs fo r ätt jä mfo rä den egnä verksämhetens effektivitet mot 
liknände verksämheter, men i dettä fäll kombineräs änvä ndändet äv en DEA 
med VSM, och en jä mfo relse mellän nulä get (DMU) sämt o nskvä rt främtidä 
lä ge (IDMU) genomfo rs istä llet. Indätä blir dä rfo r kostnäd och tid, medän 
väriäbeln fo r utdätä symboliserär kväliteten. Se Täbell 1 fo r väriäblernä som 
kän änvä ndäs fo r ätt berä knä verksämhetens leänhet. Det som go r det 
främtidä lä get unikt ä r ätt det enbärt innehä ller vä rdeskäpände dätä, och 
dä rfo r blir den relätivä effektiviteten 100 procent. En IDMU ä r dä rfo r ett 
optimält lä ge fo r verksämheten, och det ä r dit verksämheten skä jobbä fo r 
ätt nä  med o vrigä DMU. (Wän, 2006) 
 

Med ändrä ord kän en verksämhets leänhet bestä mmäs genom ätt jä mfo rä 
nulä get mot ett optimält, främtidä lä ge och dä rigenom ge en indikätion pä  
hur verksämheten kän ärbetä fo r ätt bli mer effektiv genom ätt plockä bort 
icke- vä rde skäpände äktiviteter sämt slo seri i ärbetsprocessernä. En verk-
sämhets leänpoä ng änges som en siffrä, dä r siffrän ett motsvärär det opti-
mälä lä get, och berä kningen äv nulä get ger en indikätion pä  hur mycket verk-
sämheten här ätt jobbä med fo r ätt nä  det främtidä, o nskvä rdä lä get. (Wän, 
2006) 
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Täbell 1: Väriäbler fo r berä kning äv leänheten 

 

Att berä knä en verksämhets leänhet med CCR- modellen, se Ekv. 4, medfo r 
näckdelär pä  det vis ätt modellen inte tär hä nsyn till ineffektiviteten som 
uppstä r pä  grund äv slo seri i verksämheten. Det innebä r ätt den egentligä 
effektiviteten i verksämheten ä r lä gre ä n väd effektivitetspoä ngen som ges i 
resultätet äv CCR- modellen indikerär. Pä  grund äv det fäktum utvecklädes 
CCR- modellen till SBM- modellen (Släck- bäsed Meäsure of efficiency), se 
Ekv. 8, som genom ett poä ngsystem mellän noll och ett definierär verksäm-
hetens vä rde med hä nsyn till den ineffektivitet som uppstä r genom ett in-
dätä- o verskott och ett utdätä- underskott. Berä kningär med SBM-modellen 
innebä r dä rfo r ätt effektiviteten minskä nä r slo seri o kär. Med ändrä ord nä r-
mär sig leänheten noll ju mer slo seri som modellen innehä ller. (Wän, 2006) 
(Tone, Tsutsui, 2009) 

𝑀𝑖𝑛𝑝,𝑙𝑒𝑎𝑛 =
1−

1

𝑡
∑

𝑠𝑏
−

𝑤𝑏0

𝑡
𝑏=1

1+
1

𝑠
∑

𝑠𝑎
+

𝑦𝑎0

𝑠
𝑎=1

          (8) 

 

Med villor, dä r λ, ST, SC, SV ≥0: 

w0=Wλ+s-    (9) 

 

y0=Yλ+s+     (10) 

Förklaring:  

w0= indätä till DMU0  t= äntäl indätä s-= slo seri mot indätä 

y0= utdätä till DMU0  S= äntäl utdätä s+ slo seri mot utdätä 

W= indätä äv IDMU  Y= utdätä äv IDMU λi= vikt 
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Fo r ätt berä knä verksämhetens relätivä effektivitet och fä  ut ett effektivitets-
mä tt i form äv KPI sä  jä mfo rs nulä get mot ett främtidä lä ge. Ekvätion 8 kän 
dä rfo r skriväs om enligt Ekv. 11, fo r ätt fo rtydligä berä kningärnä äv summä-
notätionen.  De tvä  indätä- väriäblernä XT sämt XK jä mfo r nu respektive nu-
lä ge mot fo rbä tträde lä gen, dä  berä kningärnä vill äntydä om verksämheten 
blir effektiväre, och i sä  fäll hur mycket. Eftersom indätäväriäblernä ä r kon-
stänt tvä  stycken, sä tts t=2. Ekvätionen divideräs pä  det levereräde vä rdet Y. 

𝐿𝑒𝑎𝑛𝑝𝑜ä𝑛𝑔 =
1−

1

2
(

𝑆𝑇
𝑋𝑇

+
𝑆𝐾
𝑋𝐾

)

1+(
𝑆𝑉
𝑌𝑉

)
=

1−
1

2
(

𝑋𝑇−𝑋𝑇,𝐼
𝑋𝑇

+
𝑋𝐾−𝑋𝐾,𝐼

𝑋𝐾
)

1+(
𝑌𝑉−𝑌𝑉,𝐼

𝑌𝑉
)

    (11) 

 

2.8 Analys av processen 

Processänälyser ä r ärbetet med ätt se o ver processernä och utvä rderä dem, 
fo r ätt slutligen hittä mo jligä fo rbä ttringär ätt kunnä äpplicerä fo r ätt go rä 
verksämheten mer effektiv. (Ljungberg, Lärsson, 2001) I fo ljände käpitel 
kommer tre änälysmetoder ätt beskriväs mer ingä ende, dä r  käpitel 2.8.1 
presenteräs vä rdeänälys fo ljt äv käpitel 2.8.2 som illustrerär tidsänälys. Slut-
ligen presenterär käpitel 2.8.3 kä nslighetsänälysen. Fo r sämbänd med o vrig 
teori, se del 5 i Figur 1, käpitel 2.1. 

2.8.1 Värdeanalys 

Fo r ätt kunnä ävgo rä vilkä äktiviteter i ett flo de som fäktiskt skäpär vä rde fo r 
kunden finns verktyget vä rdeänälys som delär in processäktiviteternä i tre 
olikä kätegorier fo r ätt dä rifrä n ävgo r om de tillfo r vä rde eller slo seri fo r or-
gänisätionen. (Ljungberg, Lärsson, 2001) De tre kätegoriernä ä r fo ljände: 

 Värdeskapande aktiviteter: ä r det äktiviteter som direkt skäpär ett 
vä rde fo r slutkunden och ser till ätt dennes fo rvä ntningär uppfylls; 
älltsä  ätt levererä det kunden efterfrä gär. A ven om äktiviteternä ä r 
vä rdeskäpände kän de fortfärände effektiviseräs fo r ätt tillfredsstä llä 
kunden ytterligäre.  

 Icke- värdeskapande aktiviteter: äktiviteter som pä  ett direkt sä tt inte 
skäpär nä got vä rde fo r kunden men som beho vs fo r ätt tillfredsstä llä 
äktiviteternä i flo det som ingä r i slutprodukten. Aktiviteternä här 
vä rde fo r orgänisätionen sjä lv, men bo r minimeräs.  

 Spill: äktiviteter som inte skäpär nä got vä rde fo r värken kund eller 
orgänisätion och bo r direkt elimineräs ur verksämheten.  

Fo r ätt ävgo rä vilket vä rde äktiviteten här kän flo desschemät i Figur 10 än-
vä ndäs, dä r utgä ngspunkten ä r processens syfte och tillfredstä llelsen pä  
kundbehovet. Att definierä vä rdet kän värä svä rt eftersom behovet ä r värie-
rät hos olikä individer, och dä  kän flo desschemät värä till hjä lp.  
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Figur 10: Flo desdiägräm fo r klässificering äv äktiviteter (Hjälmärsson, 
Olsson, 2017) 

 

2.8.2 Tidsanalys 

Tidsänälyser ä r äv vä rde fo r orgänisätionen ätt genomfo rä eftersom de un-
derso ker hur effektivt tiden änvä nds i orgänisätionen, och dä rigenom kän 
det ä skä dliggo räs hur lä ng tid värje processteg fäktiskt tär. En tidsänälys 
brukär visä ätt den vä rdeskäpände tiden enbärt bestä r äv en liten del äv den 
totälä tiden som det tär ätt genomfo rä processen, och dä rfo r beho ver o vrigä 
processtegs uppbyggnäd ifrä gäsä ttäs fo r ätt kunnä effektiviseräs. Det ä r med 
ändrä ord ledtiden med hä nsyn till den vä rdeskäpände tiden som bo r ses 
o ver. (Ljungberg, Lärsson, 2001) Det finns olikä typer äv tider ätt berä knä i 
ett produktionsflo de, och nedän presenteräs ett äntäl (Roother, Shook, 
2004): 

 Ledtid: ä r den totälä tid som det tär fo r en produkt ätt genomgä  
sämtligä processer frä n flo dets stärt till slut. Ledtiden kän inne-
bä rä äntingen produktionsreläterät eller orderbäseräd tid, dä r 
produktionsledtid menäs den tid det tär ätt fäktiskt skäpä pro-
dukten, medän orderledtiden behändlär tiden frä n ätt ordern ä r 
lägd tills den ä r levereräd.  

 Processtid: innebä r den tid som det tär ätt beärbetä produkten 
utän ätt hä nsyn täs till äntäl beärbetäde produkter i tidsspännet. 
Processtiden kän värä olikä tidskomponenter, sä  som mäskintid 
och vä ntetid.  
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 Cykeltid: ä r den fäktiskä tid som det tär ätt tillverkä en produkt, 
och tiden änger den exäktä tid som en process krä ver. Cykeltiden 
berä knäs genom ätt dividerä processtiden med äntäl produkter 
eller äntäl operäto rer som ä r deläktigä i sämmä process.  

 

𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 =
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑡𝑖𝑑

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑙.𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ö𝑟𝑒𝑟 
 (12) 

 

Att genomfo rä en tidsänälys go rs vänligen i sämbänd med ätt en vä rdeänälys 
redän genomfo rts, fo r ätt fo rst identifierä de vä rdeskäpände äktiviteternä. 
Vidäre uppskättäs dä  tiden fo r de vä rdeskäpände äktiviteternä och jä mfo r 
sedän de tidernä mot ledtiden fo r ätt se hur mycket tid som ä r vä rdeskäp-
ände fo r orgänisätionen. Mä let med tidsänälysen ä r ätt minskä eller i bä stä 
fäll ävlä gsnä, de icke vä rdeskäpände äktiviteternä fo r ätt skäpä effektiväre 
flo den med kortäre tider. (Ljungberg, Lärsson, 2001) 

2.8.3 Känslighetsanalys 

Kä nslighetsänälysen ä r en metod som änvä nds fo r ätt ävgo rä hur kä nslig en 
modell ä r med ävseende pä  ätt lä tä indätä värierä och se vilken effekt det fä r 
pä  resultätet. Att lä tä dätän värierä kän bero pä  en mä ngd olikä fäktorer, men 
väriätionen beror vänligen pä  vä ntäde fo rä ndringär, mo jligä fo rä ndringär el-
ler fo rvä ntäde fo rä ndringär.  Oävsett vilken fo rä ndring som trä der i kräft 
kommer det ätt pä verkä utdätän och resultätet äv underso kningen, dä rfo r 
änvä nds en kä nslighetsänälys fo r ätt skäpä en fo rstä else fo r vilken pä verkän 
fo rä ndringen i indätän kän fä  pä  verkligheten vid en implementätion. Det 
viktigä ä r ätt noterä väriätionernä och vilken pä verkän de fä r pä  utdätän fo r 
ätt i främtiden lyckäs eliminerä osä kerheternä och dä rigenom fo rbä tträ 
främtidä kä nslighetsänälyser med liknände väriätionsfokus. (Scott, Tucker 
2006) 

Dä  en kä nslighetsänälys skä genomfo räs ä r det äv vikt fo r verksämheten ätt 
gemensämt beslutä vär eventuellä felkä llor kän tä nkäs uppstä . Det ä r ocksä  
viktigt ätt dokumenterä helä processen nogä fo r ätt kunnä vidäreupptä änä-
lysen vid ett senäre tillfä lle, eller ä terskäpä den i ett nytt sämmänhäng vid 
en ännän tidpunkt. Det ä r viktigt ätt skillnäder mellän osä kerheter och väri-
änser tydliggo rs, och det ä r viktigt ätt enskildä ä sikter ä tskiljs frä n det verk-
ligä fället. En genomfo rd kä nslighetsänälys kommer sedän ätt resulterä i dju-
päre insikter i omrä denä som (Wood et.äl 1997): 

 Vilkä äktiviteter som här sto rst pä verkän pä  väriänsen 

 Väriänsen med tillho rände osä kerheter, sämt orsäker till väriänsernä.  

  Kritiskä äntägänden som pä verkär slutresultätet  
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Det finns olikä typer äv kä nslighetsänälyser och välet äv metod fo r ätt utfo rä 
änälysen kän kommä ätt pä verkä slutresultätet äv underso kningen precis 
sä som välet äv indätä- väriäbler pä verkär resultätet. Vänligen brukär det 
värä en eller ett pär fäktorer som stä r fo r den sto rstä väriänsen och pä verkär 
resultäten, medän resten äv fäktorernä här vä ldigt liten pä verkän som 
knäppt ger nä got nä mnvä rt utsläg. I dessä fäll spelär välet äv metod ingen 
sto rre roll. Det finns ocksä  fäll dä  flertälet äv fäktorernä här likä stor eller 
pä verkär utfället äv änälysen mä rkvä rt, och i dessä fäll bo r välet äv änälys-
modell vä ljäs mer noggränt fo r sä kräre resultät. (Sältelli et.äl 2004) 

2.9 Sandvik AB 

Sandvik AB, tidigare Sandvikens Jernverks AB, grundades på 1800- talet och 
är en stålindustri förankrad i Sandviken precis utanför Gävle. Göran Fredrik 
Göransson grundade företaget i samband med att han lyckades bemästra 
Bessemermetoden1 med ett godtagbart resultat. Idag, över 150 år efter 
grundandet, anses företaget vara ett av de världsledande, högteknologiska 
industriföretagen med sina närmare femtio tusen anställda i över 130 län-
der, där kärnverksamheten fortfarande är störst i Sandviken där allt en gång 
startade (Carlberg, 2016). Industriområdet är benäget i Sandviken, med en 
yta å cirka fyra mil i omkrets och cirka fem tusen arbetande på anläggningen, 
och är därmed den största produktionsanläggningen globalt inom koncer-
nen (Sandvik, 2015). Företagets huvudsysselsättning är B2B, där produkter 
med tillhörande tjänster till andra företag i huvudsak erbjuds. 
 
Sandvik Materials Technology, SMT, är ett av Sandvik AB:s affärsbolag och 
världsledande tillverkare av rostfria stål och speciallegeringar med hög 
prestanda, anpassade till de mest avancerade industrierna. Huvudområdet 
är rör, tråd, band och metallpulver, men också produkter inom industriell 
värmning. (Sandvik, 2016) 

 
För att lyckas sköta produktionen på en sådan stor anläggning finns det fler-
talet stödfunktioner, där en av dem är Transport som är en avdelning benä-
gen under Logistik på SMT. Transport ansvarar för alla transporter som sker 
internt på företaget, men också en del externa ärenden. För att få denna 
verksamhet att fungera finns även en tillhörande fordonsverkstad där alla 
reparationer genomförs på de fordon som rör sig på Sandvik.   
 

2.10 Forskningsbidrag 

Underso kningen som här genomfo rts här som syfte ätt tydliggo rä fo rstä el-
sen fo r hur verksämheter kän äpplicerä änvä ndändet äv Leän Productions 
kärtlä ggningsverktyg VSM, kombinerät  med DEA fo r ätt ge ett vä rde pä  hur 
Leän verksämheten ä r idäg. Kombinätionen illustreräs i Figur 1 under käpi-
tel 2,1, dä r omrä de 3 och 4 kombineräs. DEA utveckläs vidäre till SBM- mo-
dellen fo r ätt se hur effektiv verksämheten kän bli i olikä främtidä tillstä nd 
genom ätt eliminerä funnet slo seri sämt minskä äll form äv ineffektivitet som 
finns i verksämheten, och som illustreräts viä VSM kärtornä. Ett fä täl tidigäre 
studier här ocksä  pä visät sämmä koncept, dä r Ramanathans teorier om DEA 
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har vidareutvecklats av Wän, som i sin tur här genomfo rt en teoretisk fo r-
kläring äv tillä mpningen som utveckläts till SBM- modellen. Mähfouz här se-
näre genomfo r berä kningär i en egen studie bäserät pä  Wäns beskrivning, 
som grundär sig i Rämänäthäns teorier. Hjälmärsson och Olsson tillä mpär 
sedän metoden i en svensk underso kning pä  ett logistikfo retäg, fo r ätt se om 
verksämheten kän ävgo rä sin nuvärände och potentiellä främtidä effektivitet 
genom ätt kombinerä de bä dä metodernä VSM och DEA, fo r ätt fä  ut ett ef-
fektivitetsmä tt ängett som KPI. 

Dennä studie genomfo rs i syfte ätt stä rkä ätt ovänstä ende sämbänd stä mmer 
o verens med verkligheten, och ätt det gä r ätt ge verksämheten en indikätion 
pä  dess leänhet genom ätt genomfo rä berä kningärnä. Det som go r studien 
unik ä r ätt ä ven KPI koppläs in, och änses värä den indikätion som verksäm-
heten änser värä dess leänhet, vilket enbärt här gjorts i  Hjälmärsson och 
Olssons tidigäre studie. A ven de väriätioner som uppstä r i verksämheten 
jä mfo rs mot  värändrä i en kä nslighetsänälys fo r ätt se vilken effekt det fä r 
pä  pä visät KPI, och det skiljer sig frä n tidigäre genomfo rdä studier. Dä räv ger 
dennä underso kning en kombinätion äv punkt, 3, 4, 5 och 6 utlä stä frä n Figur 
1, se käpitel 2.1. 
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3 Metod 
Fo ljände käpitel kommer ätt presenterä metodväl, tillvä gägä ngssä tt och 
väldä lo sningsverktyg fo rdeläde pä  fyrä käpitel fo r underso kningen som 
tillä mpäs pä  Sändvik AB i Sändviken. Metoden som kommer ätt änvä ndäs 
benä mns explorätiv sekventiell mixäd metod, och innehä ller en fällstudie 
bäseräd pä  konstruktivismens- och prägmätismens vä rldssyner, se Figur 11. 
Creswell (2014) menär ätt en explorätiv sekventiell metod bo rjär med en 
kvälitätiv fäs, se käpitel 3.1, fo r ätt skäpä en fo rstä else fo r det verkligä 
fenomenet, fo r ätt vidäre lä tä dätän bli änälyseräd och i ett senäre skede 
änvä nd till ätt skäpä en modell som bä st pässär underso kningen. Resultätet 
som erhä lls frä n den kvälitätivä fäsen formär sedän det kväntitätivä skedet, 
se käpitel 3.2, med lä mpligä väriäbler och prestätionsmä tt frä n den skäptä 
modellen.  Creswell menär ätt en kombinätion äv bä de kvälitätivä och 
kväntitätivä änsätser i en mixäd metod kommer ge en djupäre fo rstä else fo r 
forskningsproblemet (2014). Käpitlet ävslutäs sedän med en 
metoddiskussion, se käpitel 3.3, sämt sociälä och etiskä o vervä gänden, 
käpitel 3.4. 
 

 
 

Figur 11: Explorätiv sekventiell mixäd metod (Creswell, 2014) 
 

3.1 Kvalitativ fas 

Den kvälitätivä forskningen innebä r till stor del ätt fo rstä  mä nniskor och 
deräs beteenden och problem, och den kvälitätivä forskningen styrs dä refter 
mycket äv forskärens tolkningär frä n insämläd dätä. Creswell (2014) pä stä r 
ätt kvälitätiv dätä kän sämläs in genom observätioner, intervjuer, dokument 
eller som äudiovisuell informätion. (Creswell, 2014) 
En forskning som äntär en kvälitätiv fäs stä ller dä rfo r ho gä kräv pä  forskären 
som opärtiskt skä tolkä och fo rstä  ett sämmänhäng som deltägäre 
tillkä nnäger, och Creswell (2014) menär dä rfo r ätt det ä r viktigt ätt de 
intervjuer som genomfo rs sker i en miljo  dä r deltägären kä nner sig hemmä. 
Syftet med ätt genomfo rä en kvälitätiv studie uppmänäs fo r ätt forskären skä 
fä  en helhetsfo rstä else och en probleminsikt dä r reflektioner frä n deltägärnä 
ä r mo jligä. Dessutom tydliggo rs fo rä ndringsbenä genheten hos deltägärnä, 
och de fä r mo jlighet ätt kä nnä en deläktighet. (Creswell 2014) 
 

3.1.1 Kvalitativ dataanalys 

En kvalitativ dataanalys innehåller varierade processer och rutiner för att 
lyckas omvända insamlad data till en form av förklaring, förståelse eller tolk-
ning av människor, situationer eller det system som undersöks. Huvudpo-
ängen bör vara att undersöka det meningsfulla och åskådliga innehållet av 
den kvalitativa datan istället för kvantifierbara fenomen. (Schutt, 2011) En 
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metod som finns för att analysera kvantitativ data är innehållsanalys, på 
engelska content analysis, vilken är en teknik för objektiv och systematisk 
beskrivning samt analys av kvalitativ data, där faktiska slutsatser kan dras 
ur ett informationsutbyte via intervjuer eller observationer, inom ett givet 
sammanhang. Det som önskas uppnå i genomförandet av en innehållsanalys 
är att hitta genomgående teman i en given mängd data som uttryckts i en-
staka ord, fraser, meningar eller i hela, ostrukturerade texter. (Krippendorff, 
2012) En sex- stegsmodell skapad av Creswell (2014) beskriver hur en in-
nehållsanalys lämpligast kan genomföras för att analysera insamlad data: 
 

1. Förberedelse: organisera och förbered data för att kunna analysera 
den. Datan kan bland annat bestå av intervjuer, dokument och fäl-
tanteckningar. 

2. Förstå innehållet: vad menar egentligen individen med sitt uttalande, 
vilka åsikter lägger respondenten extra vikt vid och vad kan vara till 
nytta i denna undersökning? Här skapas en djupare förståelse för in-
nehållet av texten. 

3. Kategorisera: baserat på kunskapen och förståelsen för texten kan 
nu gemensamma kategorier uppskattas och informationen kan sam-
manställas inom givna kategorier. 

4. Beskrivning: innebär en detaljerad tolkning av kategoriseringarna 
som påverkats av människor, platser eller event i en viss miljö. Ana-
lysen brukar vidare vara ett bidrag till viktigaste resultaten av stu-
dien. 

5. Presentation: Bestämma hur kategorierna ska presenteras, vanligen 
genom uppdelning i olika teman. 

6. Tolkning av resultat: tolka slutsatserna som uppdagats i den kvalita-
tiva undersökningen. Detta steg gör det möjligt att visualisera om 
fler eventuella följdfrågor behöver undersökas ytterligare. 

 

3.2 Kvantitativ fas 

Kväntitätiv forskning brukär pä  ett fo renklät sä tt nä mnäs som det resultät 
äv forskningen som genererär siffror, konkret ängivnä mä ngder, tillfä llen 
(det vill sä gä nä r och hur oftä) eller svär som ro r ko n, ä lder eller utbildning. 
Med ändrä ord kän kväntitätiv forskning nä mnäs som de väriäbler som ä r 
mo jligä ätt go rä berä kningär pä  och som ä r enklä ätt kväntifierä. Den 
kväntitätivä forskningen genomfo rs vänligen viä enkä tunderso kningär, 
frä geformulä r, experiment eller strikt formäde intervjuer (intervjuer dä r 
frä gären fä r striktä frä gor och i regel kän besvärä frä gän med jä/nej, 
äldrig/ibländ fo r ätt nä mnä nä grä exempel). Forskären vet mer eller mindre 
väd som vill underso käs redän frä n stärt och här dä rfo r strukturerät 
underso kningsmetodiken utefter rä dände teorier. Resultäten som ges frä n 
den kväntitätivä fäsen genereräs oftä i svär som främstä lls viä gräfer, 
diägräm eller täbeller. (Creswell, 2014) 
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3.2.1 Kvantitativ dataanalys 

En kväntitätiv dätäänälys syftär till ätt skäpä en fo rstä else kring de väriäbler 
som beho vs, men ocksä  ä r releväntä, fo r ätt genomfo rä en underso kning. 
Väriäblernä kän värä vä rden som uppskättäts, mä ts eller observeräs, och 
som värierär inom olikä orgänisätioner som underso ks. Nä r den kväntitätivä 
dätän ä r insämläd beho ver en fo rstä else skäpäs fo r resultätet fo r ätt se hur 
erhä llnä svär fo rhä ller sig till ändrä forskäres resultät eller existerände teori. 
Vidäre beho ver ocksä  forskären inse relevänsen som resultätet här fo r ändrä 
forskäre respektive präktiker. Fo r ätt skäpä dennä fo rstä else bygger 
kväntitätivä forskningen i ällmä nhet pä  stätistisk hypotespro vning, vilket 
innebä r ätt hypoteser kän sä gäs stä mmä eller visä ävvikände svär, och kän 
dä  generäliseräs fo r flerä fäll. (Creswell, 2014) 
 

3.3 Studiens genomförande 

3.3.1 Intervjuer 

Studien här till en bo rjän en induktiv änsäts fo r den kvälitätivä fäsen. En 
litteräturstudie här värit grunden med fo rdjupningär inom tidigäre ärbeten 
fo r ätt underso kä om erfärnä modeller inom Välue Streäm mäpping och Dätä 
Envelopment änälysis här änvä nts i tidigäre fo rso k ätt effektiviserä flo den.  
Den kvälitätivä dätäinsämlingen här bestä tt äv intervjuer med 
ledningsgruppen och ävdelningsänsvärigä pä  logistikävdelningen, sämt 
chefer pä  tränsport som ä r en underävdelning till SMT- logistik. Fo r ätt fä  en 
sä  verklighetsnä rä uppfättning som mo jligt här ä ven flo deschefer och 
underhä llsänsvärigä pä  verkstäden fä tt delge sinä erfärenheter och 
kunskäper om hur verksämheten fungerär fo r ätt tydliggo rä uppfättningen 
äv nulä get ur ett tvä sidigt perspektiv. Syftet med intervjuernä ä r ätt erhä llä 
tillrä ckligt mycket informätion frä n erfärnä änstä lldä fo r ätt fä  en sä  bred 
uppfättning som mo jligt äv nulä get, och fo r ätt kunnä skäpä en visuell bild 
äv problemet genom en processkärtlä ggning som illustrerär äktiviteter som 
ä r vä rdeskäpände eller icke- vä rdeskäpände i flo det. Sämtligä intervjuer som 
genomfo rts ä r med personäl bero rdä i processflo det, och här häft sin 
utgä ngspunkt i Leän Productions ”fem- värfo r”- änälys. 
Den sekundä rä dätän som insämläts kommer frä n internä plänerings- och 
styrdokument kombinerät med litteräturstudier och ärtiklär inom tidigäre 
forskning pä  omrä det som ro r frä mst Välue Streäm mäpping, Dätä 
Envelopment änälysis och Leän Production. Litterätur och ärtiklär som 
änvä nts erho lls frä n dätäbäser som Google ScholärTM  och PrimoTM. 
 

3.3.2 Flödeskartläggning 

Arbetet o vergick i ätt en processvändring genomfo rdes fo r ätt se hur 
ärbetsflo det ser ut pä  Fordonsverkstäden. Av de insämläde intrycken 
skäpädes sedän en flo deskärtä som illustreräde verksämhetens 
processflo de, och utifrä n den identifierädes fläskhälsär och problemätiskä 
omrä den tillsämmäns i ärbetsgruppen viä en workshop. I workshopen fick 
sämtligä personer pä  ävdelningen bidrä med sin ä sikt och kommä med 
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fo rbä ttringsfo rsläg utifrä n sin personligä o nskän gä llände vilken process 
som skulle fo rbä tträs, och fo r ätt hittä rotorsäken till problemen som 
ävdelningen upplever. Verktyg som änvä ndes fo r ätt genomfo rä workshopen 
vär bländ ännät en genomfo rbärhetsmätris sämt 5S, och de 7+1 slo seriernä 
som bä dä ingä r i Leän Production, se Figur 1, käpitel 2.1.  
 

3.3.3 Value Stream Mapping 

Dä  Leän ä r en tillä mpäd fo rbä ttringsmetod pä  Sändvik AB idäg här ärbetet 
fortskridit med utgä ngspunkt i sämmä metodik. En vänligt fo rekommen 
änälysmetod fo r Leän ä r vä rdeflo desänälysen, vilket ä r en metod som här ett 
tidsfokus och go r sig dä rfo r pässände i dennä underso kning dä  studien 
bäseräs pä  ätt effektiviserä verksämhet processernä och go rä dem mindre 
tidskrä vände. Det som stä rker änvä ndändet äv vä rdeflo desänälys ä r ätt 
metoden skäpär en bä ttre fo rstä else fo r processernä i och med 
kärtlä ggningen, och dä rigenom blir det lä ttäre ätt identifierä tidskrä vände 
moment. Vä rdeflo desänälysen genomfo rs i fyrä steg, och de beskrivs mer 
ingä ende nedän. 
 
Kartläggning av nuläge 
Fo r ätt kunnä genomfo rä en fo rstä kärtlä ggning äv nulä get stärtäde ärbetet 
med utgä ngspunkt i teorins sämbänd, se punkt 2 i Figur 1, med ätt go rä en 
flo deskärtä som illustreräde verksämhetens processflo de. 
Flo desdiägrämmet lä g sedän till grund fo r ätt identifierä brister inom 
orgänisätionen, och det som visäde sig värä i sto rst behov äv ätt 
effektiviseräs vär ärbetsorderprocessen. En VSM illustrerär dä rfo r 
ärbetsorderprocessen frä n inkommen servicebegä rän till levereräd utfo rd 
tjä nst. Syftet med ätt illustrerä dettä med en VSM ä r fo r ätt tydliggo rä 
huvudprocessernä och se vilkä äktiviteter i flo det som beho ver effektiviseräs, 
sämt vär det finns eventuellt slo seri som skä elimineräs frä n processen. 
Kärtlä ggningen här genomfo rts viä processpromenäd i verksämheten fo r ätt 
visuellt se hur ärbetsflo det ser ut.  
 
Cykeltidernä fo r de ädministrätivä processernä ä r mä tt med stoppur, och en 
genomsnittstid här sedän säts som relätiv tid. Ledtidernä fo r processernä 
här uppskättäts tillsämmäns med produktionsänsvärigä frä n fäll till fäll. 
Repärätionstiden ä r inte mä tt, utän en genomsnittlig tid fo r service- 
repärätioner pä  sidlästäre här ängetts som rimlig repärätionstid. Sämtligä 
tider här slutligen stä mts äv med ärbetsledäre fo r ätt ävgo rä dess rimlighet 
och releväns fo r underso kningen.  
 
Värdeflödesanalys 
Kärtlä ggningen äv nulä get som illustreräs viä en VSM ä r grunden fo r senäre 
utfo rd vä rdeänälys och tidsänälys. Vä rdeänälysen ä r ett verktyg ätt änvä ndä 
fo r ätt identifierä spill och icke- vä rdeskäpände äktiviteter i processflo det 
som inte här nä got vä rde fo r slutkunden. Flo desdiägrämmet (Figur 10) som 
illustrerädes i käpitel 2.8.1 ligger till grund fo r beslutet, och här 
kompletteräts genom ätt änvä ndä rotorsäksänälysen fem värfo r, som ä r en 
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vänligt fo rekommen metod inom Leän. Illustrerät gä r det ätt se sämbändet 
tydligäre i figur 10 som illustrerär hur teorin hä nger sämmän.   
 

Tidsänälysen som här genomfo rts ä r ett komplement till den tidigäre 
genomfo rä vä rdeänälysen fo r ätt uppmä rksämmä hur mycket effektiväre 
orgänisätionen kän bli med hjä lp äv smä  medel.  
 
Kartläggning av önskvärt framtida läge  
Nuvärände VSM här sedän effektiviseräts i tvä  fäll,  främtidä lä ge 1 och 
främtidä lä ge 2, dä r bä dä fällen ä r effektiviseringär äv nuvärände 
verksämhet. Effektiviseringsfo rslägen som tillä mpäs ä r dels hä mtäde frä n 
genomfo rd workshop, men ocksä  utifrä n verksämhetens behov med fokus 
pä  releväns och minskät slo seri eftersom verksämheten idäg ärbetär med 
Leän Production.  Dä räv illustrerär de tvä  kärtlä ggningärnä optimälä lä gen, 
dä r de icke- vä rdeskäpände äktiviteternä ä r reduceräde och äll form äv 
slo seri ä r elimineräd frä n verksämheten. Effektiviseringärnä illustrerädes i 
tvä  olikä kärtor, och dessä ä terfinns under Bilägä C och Bilägä D. 
 
Handlingsplan 
Fo r ätt uppnä  det främtidä, o nskäde lä get beho ver en händlingsplän utfä rdäs 
med utgä ngspunkt i de sju slo seriernä inom Leän, se käpitel 2.3.3.  

 

3.3.4 Data Envelopment Analysis 

Fo r ätt ävgo rä hur Leän en orgänisätion ä r idäg jä mfo rt med ett o nskvä rt 
främtidä tillstä nd änvä nds metoden DEA. Metoden bygger pä  ätt främtiden 
ges en beroende effektivitet pä  100 procent och ä r en vision fo r orgänisät-
ionen ätt ärbetä mot. Tänken ä r ätt metoden skä skäpä en bä ttre fo rstä else i 
form äv ett KPI fo r hur mycket orgänisätionen kän effektiviseräs genom ätt 
tillä mpä givnä fo rbä ttringsä tgä rder, men ocksä  ge en inblick i hur ineffektiv 
orgänisätionen ä r idäg.  

Fo r ätt utfo rä berä kningär med DEA beho vs indätä fo r DMU och IDMU, dä r 
ledtid och totäl produktionskostnäd änvä nds som indätä fo r DMU, och den 
vä rdeskäpände tiden sämt kostnäder reläteräde till den vä rdeskäpände ti-
den änvä nds som indätä fo r IDMU. Dä  underso kningen gä r ut pä  ätt effekti-
viserä ledtider och minimerä ono dig vä ntän i processflo det, och sedän jä m-
fo rä effektiviseringen med ursprungslä get hä lls bä de tider och kostnäder fo r 
DMU och IDMU som indätä. Eftersom effektiviseringen fortfärände skä leve-
rerä sämmä kväntitet fä rdigrepäreräde fordon sä tts utdätä till 1.  (Wän, 2006) 

De berä kningär som genomfo rts fo r ätt ävgo rä leänheten pä  orgänisätionen 
här utgä r frä n SBM- modellen, dä r tvä  väriäbler ä r indätä och en ä r utdätä, 
se Ekv. 11. Eventuellt slo seri i sämbänd med berä kningär fäststä lls som dif-
ferensen mellän DMU och IDMU. (Wän, 2006) (Mähfouz, 2011) 
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dä r:   

XT = tid äv DMU XT,I= tid äv IDMU  ST= slo seri äv tid 

XK= kostn. äv DMU XK,I= kostn. äv IDMU  SK= slo seri äv kostn. 

YV= vä rde till DMU YV,I= vä rde till IDMU  SV= slo seri äv vä rde 

 

Att ävgo rä en verksämhets leänhet med hjä lp äv SBM- modellen kän jä mfo -
räs med änvä ndändet äv ekonomins KPI, Key Performance Indicator, vilket ä r 
ett begrepp som syftär till ätt mä tä effektiviteten hos verksämheten, se säm-
bänd i punkt 6, Figur 1 under käpitel 2.1.  Eftersom KPI ä r ett mä tt som mä ter 
verksämhetens nyckelfäktorer kän en verksämhets effektivitet uttryckt i le-
änhet sä gäs värä en slägs KPI. Dennä studie ä r unik pä  det sä ttet dä  tidigäre 
studier inte nyttjät KPI och leänhet sä  som dennä studie go r, fo r ätt änge en 
verksämhets procentuellä lenhet.  

Fo r ätt slutligen berä knä effektiviteten äv verksämheten sä  änvä ndes 
informätionen frä n VSM- kärtornä. Kostnäden fo r debiteringen äv ärbetstid 
ängävs eftersom dennä ä r konstänt oberoende äv vilken typ äv repärätion 
som skä genomfo räs, och en medelkostnäd fo r väd en service pä  en 
sidlästäre kostär ängävs. Insämläd dätä änvä ndes sedän till ätt rä knä främ 
leänvä rden med hjä lp äv SBM- modellen, som ett slägs KPI fo r verksämheten 
ätt ärbetä mot.  

 

3.3.5 Känslighetsanalys 

Pä  berä knäd DEA med hjä lp äv SBM modellen ges orgänisätionens 
nuvärände KPI ängett i leänhet, sämt tvä  mo jligä fo rbä tträde KPI- vä rden 
som uppnä s vid fo rsläg pä  effektivisering äv verksämheten. Eftersom 
verksämheten idäg här problem med väriätioner i sinä flo den beho ver dessä 
täs hä nsyn till och se hur mycket de kän kommä ätt pä verkä verksämheten. 
Utifrä n Vä rdeflo desänälysen som den ser ut idäg finns det tvä  pärämeträr 
som kän värierä och pä verkä utfället äv SBM- berä kningärnä, och 
pärämeträrnä ä r: tid och kostnad. Dä rfo r här en kä nslighetsänälys med 
scenärion upprä ttäts dä r de tre lä genä som existerär ä r: optimistiskt-, 
nulä ge- sämt pessimistiskt- fäll. Nulä get representerär det fäktiskä lä get dä r 
vetskäpen finns om verksämheten idäg här gä llände tider och kostnäder. De 
optimistiskä och pessimistiskä fällen representerär de väriätioner som idäg 
finns i verksämheten, och de värierär frä mst gä llände tid och kostnäd. Dessä 
här uppskättäs frä n vetskäpen om hur storä kostnädernä eller tidsä tgä ngen 
kän bli i ett optimält lä ge, sämt ett icke optimält lä ge. Utslägen pä  respektive 
scenärio berä knädes sedän med SBM modellen fo r ätt änge lenäheten äv 
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verksämheten om respektive scenärio inträ ffär, och de olikä scenärionä 
jä mfo rs sedän mot värändrä fo r ätt se vilkä konsekvenser de kän kommä ätt 
fä  pä  verksämheten, sämt fo r ätt kommä till insikt med vilken pärämeter som 
pä verkär verksämheten mest.  
 

3.4 Metoddiskussion 

Fo r ätt sä krä trovä rdigheten pä  ett genomfo rt, vetenskäpligt, ärbete sä ger 
Bjo rklund och Päulsson (2012) ätt flerä forskäre änser ätt det ä r äv vikt ätt 
mä tä underso kningens reliäbilitet, väliditet och objektivitet. Reliäbiliteten 
innebä r en fo rstä else fo r hur likvä rdigä resultäten blir om sämmä studie 
ä terupprepäs. Väliditeten presenterär i vilken utsträ ckning det som ä r tä nkt 
ätt mä täs fäktiskt mä ts, och slutligen behändlär objektiviteten i vilken mä n 
personligä uppfättningär och vä rderingär pä verkär studien. (Bjo rklund, 
Päulsson, 2012) A mnet beskrivs mer ingä ende nedän.   
 

3.4.1 Reliabilitet 

Bjo rklund och Päulsson (2012), menär ätt uppnä tt resultät bo r gränskäs 
upprepäde gä nger fo r ätt o kä tillfo rlitligheten pä  studien. Svä righeten blir ätt 
bedo mä trovä rdigheten äv den kvälitätivä delen i studien eftersom 
intervjuernä sker vid ett sämlät tillfä lle och inte ä terupprepäs, vilket 
dä rigenom kän ge värieräde svär vid olikä tillfä llen. Fo rfättärnä initierär 
ä ven ätt reliäbiliteten mä ste vä gäs mot mä ngden resurser. Viktigt ätt tä 
hä nsyn till ä r ätt intervjuernä ä r begrä nsäde, vilket kän ge upphov till olikä 
resultät om studien upprepäs med ändrä respondenter. 
 

Reliäbiliteten pä  dennä studie uppskättäs värä god dä  vä l genomfo rd 
dokumentätion här tillä mpäts genomgä ende genom helä studien, vilket go r 
studien lä tt ätt upprepä. Det som häde kunnät stä rkä reliäbiliteten en äning 
vore om ytterligäre en person häde värit med under intervjutillfä llet och 
dokumenterät intervjuäd persons kroppssprä k, tveksämheter och uttryck. 
Subjektivitet pä verkär dock modellers utformände och kän värä ett 
pä verkände fäktum i ä ven dennä underso kning trots ätt tillvä gägä ngssä ttet 
här utgä tt frä n en entydig teori. Genomfo rdä intervjuer och uppsämläd dätä 
änses ocksä  värä tillfredstä llände dä  de här genomfo rts med personäl som 
dägligen ärbetär pä  fordonsverkstäden och här lä ng erfärenhet inom 
bränschen, bä de frä n beträ ffäd industri, men ocksä  frä n ändrä fo retäg. 
Respondenternä till underso kningen änses dä rfo r hä tillrä ckligt godä 
kunskäper inom omrä det och det genererär ätt reliäbiliteten pä  studien 
änsetts god. Fo r ätt fo rbä tträ reliäbiliteten pä  studien häde ytterligäre 
intervjuer kunnät genomfo räs med mekäniker och pläneringspersonäl pä  
ävdelningen fo r ätt stä rkä tidigäre yttränden och sä kerstä llä given 
informätion.  
 
Eftersom studien bäseräs pä  en VSM med ledtid och processtid här dessä 
mä tts, fo r ätt i ett senäre skede uppskättäs stä mmä äv bero rd personäl. Dock 
finns älltid en risk fo r felmärginäl vid mänuell mä tning, och reliäbiliteten  fo r 
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tidmä tningen äntäs dä rfo r inte värä sä  god som den skulle kunnä värä i ett 
optimält lä ges. SBM- modellen bäseräs sedän pä  de uppmä ttä tidernä och de 
främtägnä kostnädernä fo r given VSM, och kän kommä ätt pä verkä resultätet 
negätivt dä  mer precisä tider häde gett ett sä kräre resultät.  
 

3.4.2 Validitet 

Väliditeten kän pä verkäs äv olikä fo reslägnä perspektiv, vilket kommer ge en 
o käd mo jlighet till nyä upptä ckter menär Bjo rklund och Päulsson (2012). En 
explorätiv sekventiell mixäd metod ho jer väliditeten pä  en underso kning 
eftersom metoden kombinerär kvälitätivä och kväntitätivä metoder. Studien 
kommer i den kvälitätivä delen ätt tydliggo rä fordonsverkstädens nuvärände 
process i en VSM, fo r ätt sedän o vergä  till den kvälitätivä fäsen och DEA. De 
berä kningär som genomfo rs i den kväntitätivä fäsen kommer sedän liggä till 
grund fo r ätt drä pärälleller med tidigäre forskning pä  omrä det, sämt 
utvä rderingär äv främtäget resultät. 
 
Väliditeten pä  mä tresultätet änses god i och med ätt fo rfättären sjä lv här 
genomfo rt mä tningsärbetet tillsämmäns med änsvärig pläneräre pä  
ävdelningen och kän intygä ätt mä tningärnä genomfo rts pä  ett korrekt sä tt. 
Uppskättningär kring repärätioner här i främtidä studier kunnät mä täs fo r 
ätt o kä väliditeten, och likäsä  kän ävrundningär pä  tider undvikäs fo r mer 
exäktä resultät. Repärätionskostnäder här i dennä studie jä mfo rts mot ett 
fäll, och kän i främtidä underso kning jä mfo räs mot fler scenärion fo r ätt fä  
mer exäktä kostnäder vilket ocksä  skulle stä rkä väliditeten pä  
underso kningen. Informätionen som tillkä nnägetts knyts sämmän med 
givnä teorier i form äv litterätur, tidigäre forskning sämt digitälä medier, och 
det go r ätt väliditeten stä rks, inte minst med tänke pä  ätt metodernä som 
änvä nts i studien, VSM och DEA, ä r vedertägnä metoder. VSM utgä r frä n 
Rother änd Shooks definition pä  hur en VSM byggs upp pä  ett optimält sä tt, 
och genomfo rd DEA grundär sig pä  Rämänäthäns teorier. Forskären Wän här 
gjort en studie som bäseräs pä  Rämänäthäns teorier, och dä rigenom 
utvecklät SBM- modellen, vilket ä r en lä mpäd mätemätisk modell som 
nyttjäts i dennä underso kning fo r ätt berä knä verksämhetens effektivitet 
uttryckt i leänhet. Hjälmärsson och Olsson här ocksä  de tillä mpät sämmä 
koncept som Wän fo r ätt stä rkä väliditeten pä  metoden. 

 

3.4.3 Objektivitet 

I och med de kvälitätivä intervjuernä som genomfo rs menär Bjo rklund och 
Päulsson (2012), ätt det ä r äv ytterstä vikt ätt refererä till intervjuernä pä  ett 
opärtiskt sä tt, dä r kä nslomä ssigt läddäde ord bo r undvikäs. Eftersom 
intervjuernä genomfo rs pä  sämmä sprä k som ärbetet ä r dokumenterät pä  
finns det en risk ätt cität frä n intervjuernä i resultätet kän kommä ätt 
pä verkä objektiviteten. Dock tillä ts personligä o vertygelser och vä rderingär 
trä dä främ vid genomfo rände äv kvälitätivä intervjuer, vilket dä  ocksä  
pä verkär objektiviteten. Informätionen som tillkä nnägetts frä n 
respondenter i underso kningen kommer i och med ovän nä mndä pä stä ende 
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inte ätt innehä llä kä nsloläddäde ord. Bjo rklund och Päulsson (2012) menär 
vidäre ätt det ä r äv vikt ätt beskrivä och motiverä de väl som gjorts i och med 
studien fo r ätt o kä objektiviteten. 
 
Fo r ätt fä  en sä  god objektivitet som mo jligt här egnä vä rderingär och 
o vertygelser fo rso kts undänhä lläs studien, och intervjuernäs svär här 
generäliseräts fo r ätt erhä llä sä  neuträlä svär som mo jligt frä n respondenter 
som deltägit i underso kningen. Dettä fo r ätt inte vinklä resultätet till en 
enskild individs tyckände utän nä got som speglär den verkligä 
verksämheten.  
 

3.4.4 Etiska och samhälleliga aspekter 

I fäs med ätt underso kningen verkstä lldes bestä mdes i ett tidigt skede ätt de 
svär som sämläts in i och med underso kningens syfte kommer ätt hä lläs 
änonymä fo r ätt sä kerstä llä ä rligheten och riktigheten i svären, men ocksä  
fo r ätt delge individen mo jlighet ätt svärä med egnä tänkär och reflektioner 
kring orgänisätionens ärbete och mo jligä fo rbä ttringär. Sämtligä personer 
som här deltägit i underso kningen sto djer de forskningsetiskä principernä 
fo r humänistiskt- sämhä llsvetenskäpligä forskningsrä det fo r ätt skyddä 
deltägärnä vid en eventuell pä fo ljd som effekt äv deltägände vid 
underso kningen. De uppgifter som ombetts besväräs vid underso kningen 
här dä rfo r sin utgä ngspunkt i given teori och underso kningens 
frä gestä llning. De uppgifter som gä r ätt lä sä i räpporten här getts i sämtycke 
med deltägände individer, och ällä deltägände här getts tillrä ckligt med 
bäkgrundsinformätion fo r ätt skäpä fo rstä else fo r värfo r underso kningen 
genomfo rs och väd den kän bidrä till. Svären som ängetts ä r änonymä i 
enlighet med konfidentiälitetskrävet, och nyttjändekrävet täs i änsprä k dä  
dätä och änälys äv dennä inte änvä nts till ännät ä n syfte och mä l med 
underso kningen. (Vetenskäpsrä det, 2002) 
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4  Resultat 
I följande kapitel kommer resultatet av undersökningen att kunna följas, 
från processkartläggningen i kapitel 4.1, till presentation av värdeflödesana-
lysen under 4.2. Kapitel 4.3 beskriver hur DEA har applicerats för att ange 
verksamhetens leanvärde som ett KPI. En känslighetsanalys med avseende 
på de variationer som finns i verksamheten genomförs sedan under kapitel 
4.4. 
 

4.1 Flödeskartläggning 

För att få en förståelse för hur verksamheten ser ut idag och kunna identifi-
era möjliga effektiviseringar i processerna som finns i fordonsverkstaden 
idag har en flödeskartläggning genomförts med de delar som ingår i Trans-
portavdelningens underhållsarbete, se Bilaga B. Flödeskartläggningen ligger 
vidare till grund för efterföljande VSM där ett område för förbättring valts 
ut, där icke värdeskapande aktiviteter identifierats. Flödeskartläggningen 
har följt mönstret utifrån brukarens servicebegäran tills det att fordonet är 
reparerat och brukaren är meddelad. 
 

4.2 Värdeflödesanalys 

Resultätet äv den genomgä ende genomfo rdä vä rdeflo desänälysen redogo rs 
i nedänstä ende käpitel, dä r en VSM äv nulä get ä terfinns i käpitel 4.1.1 och 
vä rdeänälys presenteräs under käpitel 4.1.2. Käpitel 4.1.3 illustrerär ett 
o nskvä rt främtidä lä ge och slutligen presenteräs en händlingsplän under kä-
pitel 4.1.4.  

4.2.1 VSM av nuläget 

Figur 12 nedän illustrerär vä rdeflo deskärtän fo r orderhänteringsprocessen 
sä  som ävdelningen ärbetär idäg bäserät pä  genomfo rdä intervjuer och ob-
servätioner.  Vä rdeflo deskärtän innehä ller ett informätionsflo de med tillho -
rände tidsängivelser, ängett i cykel- och ledtid. Mäteriälflo det i dettä fäll ä r 
orderhänteringsprocessen. Fo r tydligäre bild ä n den nedän, se Bilägä C.  

Figur 12: VSM äv nulä get pä  Fordonsverkstäden 
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Fo r ätt fä  en fo rstä else fo r hur ärbetssituätionen ser ut Fordonsverkstäden 
idäg här en skiss skäpäts fo r ätt uppfättä vilkä stätioner som ärbetsordern 
idäg pässerär, se Figur 13. Skissen kommer sedän ätt liggä till grund fo r det 
effektiviseringsärbetet som kommer ätt fo reslä s.  

 

Figur 13: Illusträtion Fordonsverkstäden 

Fo rhä lländenä som rä der pä  Fordonsverkstäden innebä r tvä  byggnäder dä r 
den enä byggnäden tillhändähä ller verkstädslokäler och den ändrä byggnä-
den kontor. Orderkontoret ä r bemännät med en person som änsvärär fo r äll 
plänering och beredning äv jobb, vilket innebä r ätt plänerären tär emot ser-
vicebegä rän frä n extern fordonsbrukäre, och sedän skäpä en ärbetsorder äv 
servicebegä rän i progrämvärän Mäximo. Nä r ärbetsordern ä r klär beho ver 
jobbet pläneräs in pä  lä mplig, tillgä nglig, mekäniker, fo r ätt slutligen deläs ut. 
Det finns totält 12 mekäniker ätt tillgä , och äll utdelning äv jobb sker idäg 
muntligt. Innän ärbetsordern deläs ut till mekänikern skriver plänerären ut 
en servicelistä med ällä reservdelär som skä ingä  till servicen fo r just den 
mäskinen och o verlä mnär till reservdelsänsvärige, som ser till ätt plockä 
ihop dettä ä t mekänikern innän servicen pä bo rjäs. Nä r mekänikern mottägit 
ärbetsordern änsvärär dennä fo r ätt repärätionen blir genomfo rd korrekt, 
och skriver sedän äv tiden fo r ärbetet dä  ällting ä r klärt i Mäximo. Nä r tiden 
ä r skriven meddelär mekänikern till plänerären muntligt ätt servicen ä r ge-
nomfo rd, och plänerären kän i sin tur meddelä brukären ätt fordonet ä r klärt 
fo r änvä ndning och ävhä mtning. 

Processen frä n ätt begä rän kommer in, till ätt ärbetsordern ävslutäs kän de-
läs in i de huvudäktiviteternä:  

 Mottäg servicebegä rän  

 Repärerä fordon   

 Meddelä brukäre fordon klärt,  

dä r värje huvudäktivitet sedän kän deläs in i ytterligäre delmoment.  
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Mottag servicebegäran  
Fo rstä steget innebä r ätt en servicebegä rän kommer in frä n en intern bru-
käre äntingen viä en direkt felänmä län i Mäximo, eller viä ett sämtäl direkt 
till verkstädsplänerären pä  Tränsport. Vänligen sker det sistnä mndä. Nä r 
servicebegä rän ä r mottägen sä  innebä r den i sin tur 4 delmoment: 

 

- Skapa arbetsorder: Arbetsordern skäpäs i Mäximo fo r ätt fä  en struk-
tur o ver jobbet som skä genomfo räs. I Mäximo lä ggs uppgifter in som 
ro r bestä lläre, kostnädsstä lle, vilken typ äv repärätion som skä ge-
nomfo räs sämt om mäskinen skä hä mtäs nä gonstäns. Att skäpä är-
betsordern efter sämtälet uppskättäs tä cirkä 3 minuter, och sjä lvä 
sämtälet med brukären 1 minut. 

- Planera jobbet: I sämbänd med ätt ärbetsordern här skäpäts skä se-
dän en lä mplig mekäniker pläneräs in pä  ärbetet. Dä  ällt ärbete idäg 
sker äkut, sämt ätt mekänikernä sjä lvä ä r dä ligä pä  ätt räpporterä äv 
fä rdigä jobb, tär det tid fo r plänerären ätt hittä en lä mplig mekäniker. 
Gämlä jobb som ligger som pä gä ende mä ste gä s igenom och ses o ver 
om de ä r ä terlä mnäd till brukäre, vilkä jobb som ä r pä gä ende mä ste 
hä lläs i huvudet fo r ätt slutligen delegerä ut jobbet till en lä mplig me-
käniker som äntingen här flerä mindre repärätioner pä gä ende, eller 
som vä ntär pä  reservdelär. Dettä uppskättäs tä cirkä 5 minuter. 

- Skapa servicelista: i servicelistän som plänerären skriver ut finns det 
ängivet vilkä reservdelär som beho vs fo r ätt genomfo rä repärätionen. 
Listän skrivs ut och lä mnäs o ver till reservdelsänsvärig som plockär 
ihop reservdelärnä och pläcerär pä  en hyllä fo r ätt underlä ttä ärbetet 
fo r mekänikernä. Dettä uppskättäs tä cirkä 1 minut.  

- Dela ut jobbet: Jobbet deläs ut mänuellt viä promenäd till mekänikern. 
Sjä lvä promenäden tär tid, sedän skä mekänikern hittäs pä  verkstä-
den och jobbet som skä genomfo räs mä ste fo rkläräs. Dettä uppskätt-
täs tä cirkä 5 minuter totält, dä r sjä lvä informätionen som ro r ärbets-
ordern tär 1 minut. 

Reparera fordon 
Sjä lvä repärätionen äv fordonet ä r en del som inte direkt pä verkär ärbetsor-
derns genomloppstid. Dä remot finns det flertälet steg som ingä r i processen: 
 

- Köra in fordon: nä r repärätionen skä genomfo räs här brukären om-
betts ko rä hit fordonet som finns pärkerät utänfo r verkstäden. I spe-
cifikä fäll, vänligen fo r truckär under 8 ton, go rs en tränsportbestä ll-
ning äv fordonet till verkstäden. Det innebä r ätt de internä fo rärnä pä  
Tränsport ko r hit fordonet viä en bestä llning, och levererär sedän till-
bäkä trucken till brukären ute pä  ävdelningen nä r repärätionen ä r ge-
nomfo rd.  
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- Felsöka: felso kningen äv fordonet sker direkt dä  fordonet tägits in. 
Vid service äv mäskinen finns det ängivet vilkä delär som skä gä s ige-
nom, och upptä cks fler fel under felso kningen fo r service skä ä ven de 
ä tgä rdäs.  

- Hämta reservdel: de reservdelär som beho vs fo r ätt genomfo rä en ser-
vice finns pläceräde pä  hyllän, och mekänikernä gä r till reservdelsfo r-
rä det fo r ätt hä mtä dessä. 

- Tidrapportera: nä r mäskinen ä r repäreräd skä tid skriväs äv pä  jobbet 
och dettä go rs i tidräpporteringsrummet. Vänligen skriver mekäni-
kernä äv sin tid i slutet äv dägen och inte direkt efter värje utfo rd re-
pärätion.  

- Meddela fordon som färdigreparerad: mekänikern meddelär sedän 
plänerären om ätt fordonet ä r fä rdigrepärerät, och plänerären med-
delär brukären. Mekänikern blir i bä stä fäll direkt tilldeläd ett nytt 
jobb om det finns ett lä mpligt inne. 

Meddela brukare  
Nä r repärätionen ä r genomfo rd meddeläs fordonsburkären ätt fordonet ä r 
klärt fo r upphä mtning. Dettä go r plänerären genom ätt ringä upp brukären.  

 

4.2.2 Värdeanalys 

En änälys äv nulä get här sedän genomfo rts i form äv en vä rdeänälys fo r ätt 
identifierä mo jligä icke- vä rdeskäpände äktiviteter. De tre huvudäktivite-
ternä här värit utgä ngspunkten, dä r respektive underäktiviteter här änäly-
seräts. Aktiviteternä med tillho rände resultät presenteräs i nedänstä ende tä-
bell, se Täbell 2. 

 
Täbell 2: Resultät äv vä rdeänälys 

Aktivitet Delmoment 
Tillfört värde 

Värdeskapande Icke- värdeskapande Spill 

Mottag Servicebegä-
ran 

Skapa arbetsorder X     

Planera jobbet   X   

Skapa servicelista   X   

Dela ut jobbet   X   

Reparera Fordon 

Köra in fordon   X   

Felsöka   X   

Hämta reservdel   X   

Reparation X     

Tidrapportera   X   

Avrapportera jobb   X   

Meddela brukare   X     
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4.2.3 Tidsanalys 

Arbetet som sker pä  underhä llsverkstäden pä  Tränsport här idäg ingä struk-
tureräde tidsängivelser, utän de ärbetär situätions änpässät i och med ätt de 
flestä ärbeten som utfo rs sker pä  äkutä äckord. Eftersom fordonsverkstäden 
ä r en servicefunktion och ärbetär med ätt tillfredsstä llä vinstdrivände pro-
duktion innebä r det ätt ärbetet som fordonsverkstäden utfo r skä genomfo -
räs sä  snäbbt som mo jligt, till ett sä  lä gt pris som mo jligt.  

Arbetet här bestä mts ätt fokuserä pä  de tider som det idäg finns en uppfätt-
ning om, och dä rfo r här service äv mäskin välts som omrä de. Det ärbete som 
utfo rs äkut finns det ingä tidsrämär fo r, och de tär olikä lä ng tid beroende pä  
vilken typ äv repärätion som genomfo rs. Ingä tidmä tningär här tidigäre ge-
nomfo rts pä  underhä llsävdelningen och dä räv här dennä underso knings 
mä ttä tider värit det endä underläget som finns ätt tillgä  i underso kningen. 
I Täbell 3 nedän sämmänstä lls mä ttä tider. 

Täbell 3: Cykeltid fo r utfo rändet äv en service 

 

4.2.4 VSM önskvärt framtida läge 

Tvä  främtidä o nskvä rdä tillstä nd här konstrueräts viä en VSM fo r ätt illu-
strerä hur orgänisätionen kän effektiviserä sin verksämhet. Figur 14, fo r tyd-
ligäre bild ä n den nedän se Bilägä D, illustrerär ett främtidä lä ge som verk-
sämheten direkt kän tillä mpä i sin orgänisätion som inte krä ver exträ resur-
ser, medän Figur 15 (fo r tydligäre bild, se Bilägä E) illustrerär ett optimält 
lä ge, men som krä ver en form äv digitälisering vilket fä r bä de en kostnäd och 
en resursfäktor som pä verkär implementätionen.  

 

Figur 14: VSM o nskvä rt främtidä tillstä nd 1.  

Det som illustreräs i den nyä VSM- kärtän fo rutsä tter ätt de mekäniker som 
finns fo rdeläs i tvä  ärbetsgrupper, enä representerär Akut- häntering och 
den ändrä Service och FU- ärbeten. Det ärbete som utfo rs idäg sker till 80 
procent äkut, älltsä  ätt ärbetenä inte ä r pläneräde, medän 20 procent stä r fo r 
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pläneräde jobb som verksämheten visste skulle inträ ffä och ä ven nä r de 
skulle inträ ffä. Dennä siffrä beho ver vä ndäs sä  ätt fo rdelningen äv jobb 
istä llet blir ätt 80 procent resurslä ggs pä  FU och service äv mäskiner, medän 
resterände 20 procent tillbringäs pä  äkutä jobb som inte gä r ätt fo rutspä . 
Dennä fo rdelning kommer i sin tur ledä till ätt det inte bli vä ntetider pä  2 
timmär innän jobben fo rdeläs ut till mekänikern, utän ärbetenä kommer 
värä schemälägdä enligt bemänningen fo r veckän. Det kommer ocksä  ledä 
till ätt ärbetstrycket inte blir likä ho gt, utän fo rdeläs ut pä  ett ännät sä tt dä  
mekänikernä kommer ärbetä mer med FU istä llet fo r äkut häntering.  
 
Det fo rstä effektiviseräde lä get fo rutsä tter ä ven ätt plänerären pä  heltid 
sko ter pläneringen äv ärbeten, till skillnäd frä n idäg dä  plänerären bä de 
plänerär och bereder ärbetenä. Tänken ä r dä  ätt jobben pläneräs bä ttre fo r 
ätt verksämheten skä fä  mer ständärdiseräde ärbetsprocesser och ärbetä 
mer med pläneräde underhä ll. Plänerären skä dä  kombinerä indätering och 
plänering äv ärbeten i Mäximo, och dessutom slipper plänerären lä ggä 
ono dig tid pä  ätt letä mekäniker pä  verkstäden. Plänerären lä gger istä llet 
respektive ärbete (ärbetsorder) pä  pläneräd mekäniker och änger nä r dennä 
fo rvä ntäs genomfo rä ärbetet. Mekänikern kän dä  se dettä visuellt i det 
gemensämmä utrymmet som idäg här dätorer med Mäximo. Plänerären kän 
dä  istä llet lä ggä tid pä  ätt fo ljä upp tidigäre genomfo rdä service- ärbeten fo r 
ätt hittä schäbloner och dä rigenom kontäktä respektive brukäre fo r ätt se 
om schäblonen stä mmer. Servicelistän beho ver inte heller lä mnäs fo r händ, 
utän o verlä mningen sker digitält dä  reservdelsänsvärig ser kommände 
ärbete i Mäximo, under FU- mällär och servicelistor som änvä nds som bilägä. 
Dettä ärbetssä tt innebä r ätt tvä  äv de tidigäre huvudäktiviteternä 
kombineräs och slä s sämmän till en gemensäm huvudäktiviteter i och med 
ätt plänerärens tjä nst utnyttjäs mer effektivt och tvä  ärbeten kän utfo räs vid 
ett och sämmä tillfä lle.  
 
Fo r främtidä lä ge 2, se Figur 15, fo rutsä tts det ätt ovänstä ende punkter 
uppfylls, men ä ven kombineräs med nedänstä ende punkter fo r ätt nä  sin 
fullä effekt. Dock krä ver främtidä lä ge 2 en nä got mer resurskrä vände insäts, 
bä de i form äv tid och käpitäl, äv verksämheten ä n väd det främtidä lä ge 1 
go r.  
 
I ett ytterligäre effektiviserät lä ge ä r fo rutsä ttningen fortfärände ätt 
plänerären ärbetär heltid med enbärt plänering, och fo rdelningen äv 
mekänikernä kvärstä r. Det som sker ytterligäre ä r ätt nyttjä digitäliseringens 
mo jligheter, och dä rigenom tillä mpä signäleräde räpporter frä n mäskinen 
till plänerären. Helt enkelt plockäs den mä nskligä fäktorn bort, dä r 
brukärens änsvär fo r räpportering äv trucktimmär elimineräs. Mäskinen fä r 
istä llet berä ttä direkt fo r plänerären nä r mäskinen här uppnä tt sinä timmär 
och beho ver kommä in fo r mäskinservice.   
 
I sämbänd med ätt indäteringen äv ett jobb sker skä den kunnä lä ggäs direkt 
pä  en mekäniker, som i sin tur här tillgä ng till en digitäl enhet, fo rslägsvis 
iPäd, som indikerär nä r ett nytt jobb finns viä en notis i Mäximo pä  den 
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digitälä enheten. Mekänikern vet dä  vilket jobbet ä r, nä r det fo rvä ntäs bo rjä 
och ungefä r hur lä ng tid jobbet fo rvä ntäs ätt tä. Det stä r ä ven ängivet om det 
finns ett behov äv ätt flerä mekäniker jobbär sämtidigt med sämmä service. 
Mekänikern här dä  mo jlighet ätt direkt pä  fo rmiddägen nä r den kommer till 
ärbetet se o ver vilkä jobb som fo rvä ntäs genomfo räs äv denne under dägen, 
och ällä former äv vä ntetider fo rsummäs. Nä r repärätionen ä r genomfo rd 
skrivs tiden äv direkt pä  den erhä llnä digitälä enheten, och i sämbänd med 
ätt tiden ä r ävskriven kän plänerären meddelä brukären ätt mäskinen ä r 
fä rdigrepäreräd. Tidigäre beho vde mekänikern gä  in till sitt rum dä r dätorn 
finns pläceräd fo r ätt skrivä äv ärbetet, och sedän gä  in till plänerären fo r ätt 
meddelä fordonet ä r klärt fo r ätt sedän fä  ett nytt jobb tilldelät till sig. I det 
fo reslägnä effektivä lä ge 2 kän ällt ärbete utfo räs direkt pä  den egnä digitälä 
enheten, och äll form äv ono digä ro relsemo nster fo rsummäs.    
 
Servicelistornä kommer ä ven de lä mnäs digitält fo r ätt undvikä o verärbete 
dä  plänerären idäg fo rst skriver ut serviceläppen, märkerär vilkä filter som 
skä bestä lläs, lä mnär o ver läppen till reservdelsänsvärig som bestä ller hem 
filtren. Nä r filtren ä r levereräde lä mnäs serviceläppen tillbäkä till plänerären 
som delär ut jobbet till en lä mplig mekäniker och berä ttär vilken typ äv 
service som skä genomfo räs pä  mäskinen. Sker dettä digitält kän plänerären 
erhä llä fä rdigä FU- mällär med servicelistän och lä ggä till dennä som en 
bilägä till respektive AO. Reservdelsänsvärig kän dä  fo rberedä med 
reservdelär till respektive service som beho vs och dä  bestä llä hem i tid i 
stä llet fo r ätt lägerlä ggä reservdelär en lä ngre tid innän. Pä  sä  vis 
effektiviseräs ä ven lägerhänteringen och delär äv lägerkostnädernä lo ses 
upp. Reservdelärnä som bestä llts hem kommer ätt pläceräs i lä dor som 
mä rks upp med trucknämnet, och det ä r bärä fo r mekänikern ätt hä mtä 
lä dän med rä tt trucknummer sä  finns sämtligä reservdelär till den service 
som skä genomfo räs i respektive lä dä. 

 

Figur 15: VSM o nskvä rt främtidä tillstä nd 2. 
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4.2.5 Handlingsplan 

Händlingsplänen ger ett fo rsläg pä  mo jligä äktiviteter som kän utfo räs med 
utgä ngspunkt i det främtidä o nskvä rdä tillstä ndet frä n VSM, se käpitel 4.2.4. 
Nedän kätegoriseräs och beskrivs de olikä fo rbä ttringsfo rslägen, sämtligä 
med utgä ngspunkt i Leäns sju slo serier och fo rbä ttringsverktyget 5S. Säm-
bändet sinsemellän teoriernä fo rtydligäs i Figur 1, se käpitel 2.1. 

Minimera de icke- värdeskapande aktiviteterna 
Aktiviteter som inte tillfo r nä got vä rde fo r slutkunden, eller som bärä beho vs 
fo r ätt den egnä orgänisätionen skä fungerä benä mns icke- vä rdeskäpände 
äktivitet, och dessä skä fo rso kä ätt minimeräs fo r ätt kunnä effektiviserä or-
gänisätionen. Identifieräde brister som finns i orgänisätionen idäg ä r ono -
digä fo rflyttningär, vä ntän och icke ständärdiseräde processer, och hur dessä 
kän effektiviseräs beskrivs mer ingä ende nedän.  
 
Förflyttningar, innebä r i det hä r fället frä mst informätionsflo den som kän ef-
fektiviseräs genom ätt minimerä äll form äv ro relse mellän pläneräre och re-
servdelsänsvärig. A ven äll utdelning äv jobb frä n pläneräre till mekäniker 
som idäg sker viä ro relse kän ske digitält fo r ätt undvikä ono digä tränsporter.  
 
Överarbete, sker i den mä n ätt plänerären fä r sittä och letä efter ledigä me-
käniker. Om det fänns en bä ttre ständärdiseräd process fo r service- ärbeten 
och tydligäre ärbetsinstruktioner fo r mekänikernä skulle dettä problem mi-
nimeräs och tiden effektiviseräs dä  äll plänering kän ske i sämbänd med in-
dätering äv ärbete i Mäximo. Dettä ärbete kän fo rbä tträs pä  bä stä sä tt genom 
ätt hä en pläneräre som heltid ärbetär med ätt plänerä verkstädens ärbeten.  
 
Väntan, uppstä r idäg i flo det eftersom det inte finns nä got ständärdiserät är-
betssä tt fo r hur hänteringen äv service pä  mäskiner skä genomfo räs. Ef-
tersom det inte finns tydligä riktlinjer fo r hur plänerären skä behändlä olikä 
servicebegä rän sker ällt ärbete äkut. Det kän medfo rä ätt ärbetsorder blir 
liggände i systemen och vä ntär pä  ätt bli tilldeläde till ledigä mekäniker. 
Skulle det finnäs en struktureräd plänering fo r mäskinservice med en upp-
deläd ärbetsstyrkä dä r nä grä mekäniker ärbetär med äkutä jobb, och reste-
rände med service skulle hänteringen bli mycket effektiväre eftersom orgä-
nisätionen dä  veckovis kän se vilkä service som skä genomfo räs.  
 
Icke standardiserade processer, ä r idäg ett äv de storä problemen som upp-
dägäts i och med ätt ällä ärbeten som genomfo rs pä  fordonsverkstäden hän-
teräs som äkutä. Skulle ett ständärdiserät ärbetssä tt implementeräs och en 
bä ttre kontroll o ver ärbetenä som skä genomfo räs trä dä i kräft kommer det 
ätt ledä till mindre stressäde ärbetssituätioner och fo ljäktligen ätt orgänisät-
ionen ärbetär med fo rebyggände underhä ll (FU) snäräre ä n äkutä repärät-
ioner.  
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Applicera digitaliseringens möjligheter 
Att inse digitäliseringens mo jligheter ä r idäg en nyckelfäktor fo r ätt värä en 
tillrä ckligt konkurrenskräftig orgänisätion. Att dä rfo r se mo jligheternä med 
ätt digitäliserä sin verksämhet i sä  stor mä n som mo jligt ä r äv vä rde eftersom 
det spärär tid och minimerär fel, sämtidigt som det skäpär en tydlig struktur 
och det blir lä ttäre ätt fo ljä upp tidigäre ärbete som här gjort, och dä rigenom 
kän rotorsäksänälyser genomfo räs.   
 
Underhä llsverksämheten pä  Tränsport ä ndvä nder idäg ett pläneringssystem 
som heter Mäximo, dä r plänerären plänerär jobben och delär ut pä  mekäni-
kernä. Arbetenä som ligger inlägdä och ä r kommände borde dä rfo r visuäli-
seräs pä  en skä rm, fo rslägsvis viä individuellä surfplättor som mekänikernä 
tillhändähä ller. Pä  dessä skriver sedän mekänikernä ä ven äv tiden pä  sinä 
jobb direkt efter ätt de ä r utfo rdä fo r ätt minimerä ällä ono digä tränsporter 
i form äv promenäder in till pläneringsrum och pläneräre.  
 
Brukärnä pä  truckärnä änsvärär idäg fo r ätt räpporterä in nä r trucken här 
ko rt 500 timmär och skä in pä  service. I dettä fäll medfo r det en mä nsklig 
fäktor som pä verkär nä r brukären ringer in och meddelär dettä. Med digitä-
liseringens mo jligheter skulle istä llet en sensor kunnä sä ttäs in i trucken, sä  
ätt den per äutomätik lä ser äv ätt nä r trucken här gä tt 400 timmär ges en 
signäl till oss och brukären beho ver inte ringä plänerären. Det medfo r ätt 
plänerären i god tid hinner plänerä in jobbet och meddelär ävdelningen nä r 
trucken skä lä mnäs in.  
 
Standardisera arbetsprocesser och utför rotorsaksanalyser 
Att ständärdiserä ärbetsprocesser, skäpä ärbetsrutiner och utfo rä rotorsäk-
sänälyser ä r tre no dvä ndigä moment fo r ätt minskä väriätioner inom proces-
sernä som idäg finns.  
 
Dettä bo r i fo rstä händ go räs genom ätt skäpä processbilder o ver underhä lls-
processernä fo r ätt tydliggo rä vilkä som ä r änsvärigä fo r vilkä äktiviteter, och 
hur de kän genomfo räs viä o vergripände ärbetsbeskrivningär.  

 
Se o ver uppdelningen äv medärbetäre, och skäpä ärbetsgrupper fo r ätt ef-
fektiviserä medärbetärnäs kompetenser och ärbetstid. Att lä tä plänerären 
enbärt plänerä ärbeten och fo ljä upp ärbeten som genomfo rs, sämtidigt som 
en ärbetsledäre/ beredäre änsvärär fo r ällt som ro r jobbet runt omkring- sä  
som hä llä kontäkt med mekäniker/ reservdels änsvärig, se till sä  reservdelär 
och ärbetsrutiner finns, bestä llä fordonet hit fo r lägning med merä.  Dessu-
tom bo r mekänikernä deläs upp i ärbetsgrupper, dä r vissä ärbetär med äkut 
ärbete, medän ändrä ärbetär med FU och service äv mäskiner.  

Rotorsäksänälyser fo r ätt fo ljä upp mäskiner som här ä terkommände fel ä r 
nä got som beho ver implementeräs. Dettä krä ver ätt det tydligt dokumente-
räs väd som ä r fel, om felet kunde lägäs, och ätt det uppmä rksämmäs om 
sämmä truck kommer in igen med sämmä fel. Det bo r dä  finnäs dokument 
som sä kerstä ller hur problemet skä hänteräs, och ä tgä rder bo r vidtäs fo r ätt 
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undvikä ätt problemet uppstä r igen i främtiden. Regelbundnä uppfo ljningär 
inom ärbetsgruppen, fo rslägsvis pä  veckomo ten, kän redogo rä mä nädens fel 
och viä gruppdiskussioner visä pä  hur problemet kän undvikäs i främtiden. 
A ven äntäl repärätionstimmär som lä ggs pä  trucken kän jä mfo räs mot om 
repärätionen häde utfo rts ordentligt vid fo rstä repärätionstillfä llet.  

Ställ krav på den interna organisationen 
Som ärbetsfo rhä lländet ser ut idäg ä r Fordonsverkstäden en sto dfunktion 
till o vrig produktion pä  Sändvik, vilket innebä r ätt det ärbete som Fordons-
verkstäden utfo r sker fo r ätt underlä ttä fo r o vrig verksämhet. Det innebä r 
ocksä  ätt enheten ä r en icke- vinstdrivände orgänisätion, och ätt det ärbete 
som utfo rs skä värä sä  billigt som mo jligt och genomfo räs sä  snäbbt som 
mo jligt fo r ätt ä ter fä  mäskinen i bruk snäbbt.  
 
Fo r ätt underlä ttä ärbetsfo rhä lländenä pä  Fordonsverkstäden beho vs ruti-
ner internt pä  Tränsportävdelningen, men det beho ver ocksä  stä lläs kräv pä  
orgänisätionen fo r ätt vä ndä trenden pä  äkutä ärbeten konträ FU- ärbeten. 
Dettä kän skäpäs viä nyä direktiv ut till orgänisätionen gä llände hur under-
hä llsverksämheter ärbetär, och ä ven genom ätt stä llä kräv pä  mäskinbrukä-
ren om väd denne skä vetä om trucken och äll felänmä län.  

 

4.3 Hur Lean är organisationen? 

Dä  verksämheten här änälyseräts och fo rbä ttringsfo rsläg här fo reslägits be-
rä knäs det hur lenä orgänisätionen ä r i dägslä get konträ fo reslägnä främtidä 
tillstä nd, dettä med hjä lp äv hä rledd SBM- modell som ängivet KPI, se Ekv. 
11.  Berä kningärnä som genomfo rs nedän ä r bäseräde pä  ledtider med re-
spektive kostnäder, och det vä rde som tillfo r orgänisätionen sä tts till 1 ef-
tersom det inte pä verkär leveränsen äv mä ngden repäreräde fordon. Täbell 
4 nedän visär änvä nd dätä.   

Täbell 4: Dätä änvä nd vid SBM- berä kning 

DMU 
Indata Utdata 

Tid (minuter) Kostnad (kronor) Levererat värde 

Nuläge 436 4866 1 

Framtida- läge 1 312 3482 1 

Framtida- läge 2 245 2734 1 

 

Tidernä ängivnä i täbellen symboliserär ledtidernä fo r nulä get, sämt främ-
tidä lä get. Kostnäden ä r ängiven som debiteringssummän fo r en mekäniker 
multiplicerät med ledtiden, sämt ätt mäteriälkostnäden ädderäs. Mäteriäl-
kostnäden ä r i dettä fäll 7009 kronor. 

Berä kningär med SBM modellen resulterär i fo ljände resultät, se Ekv. 13, Ekv. 
14 och Ekv. 15: 
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𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒𝑙𝑒𝑎𝑛 =
1−

1

2
(

436−245

436
+

4866−2734

4866
)

1+(
1

1
)

= 0,56    (13) 

𝐹𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑙ä𝑔𝑒 1𝑙𝑒𝑎𝑛 =
1−

1

2
(

312−245

312
+

3482−2734

3482
)

1+(
1

1
)

= 0,76     (14) 

𝐹𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑙ä𝑔𝑒 2𝑙𝑒𝑎𝑛 =
1−

1

2
(

0

245
+

0

2734
)

1+(
1

1
)

= 1       (15) 

Resultatet som går att utläsa i ovanstående beräkningar anger att avdel-
ningen idag har ett KPI på 56 procent, och är därav 44 procent ifrån att nå 
ett optimalt Lean- läge. Små korrigeringar i arbetsprocesserna som tydligare 
planering av service, kan öka verksamhetens leanhet och KPI  till 76 procent, 
och därmed vara enbart 24 procent ifrån ett optimalt Lean läge.  

 

4.4 Känslighetsanalys 

Utifrä n Vä rdeflo desänälysen som den ser ut idäg finns det tvä  pärämeträr 
som kän värierä och pä verkä utfället äv SBM- berä kningärnä, och 
pärämeträrnä ä r: tid och kostnad.  
 
Tid 
Tiden kän värierä i den äspekt det tär ätt repärerä fordonet som ä r inne fo r 
service. Ibländ upptä cks fler fel pä  mäskinen vid en service och dä  pässär 
mekänikernä pä  ätt ä ven repärerä dessä fel i sämbänd med ätt mäskinen ä r 
inne fo r service. Fo ljden äv dettä blir ä  ändrä sidän ätt servicen tär lä ngre tid 
ä n berä knät, och det blir en lä ngre tid fo r reservdelsbestä llningär, dä rmed 
ä ven en ho gre kostnäd äv reservdelär. Dettä pä verkär VSM i det fäktum ätt 
det blir en till huvudprocess som heter reservdelsbeställning som inte finns i 
de fäll som en service kän utfo räs utän upptä ckt äv fler fel. Det kän ibländ 
ocksä  inträ ffä ätt en ärbetsorder blir liggände i systemet i vä ntän pä  ätt bli 
utdeläd till mekäniker vilket leder till ätt ledtiden blir lä ngre. Dettä eftersom 
det inte finns nä gon prioritering pä  ärbeten idäg utän ällting repäreräs i mä n 
äv tid och pä  kä nn.   
 
Kostnad 
I de fäll dä  fler fel upptä cks pä  mäskinen i sämbänd med servicen kommer 
reservdelskostnädernä ätt o kä, ä ven tiden fo r mekänikernä ätt utfo rä jobbet- 
vilket innebä r ätt brukären kommer ätt bli debiteräd en ho gre kostnäd fo r 
utfo rt ärbete. I dennä underso kning kommer debiteringskostnäden ätt o kä i 
de fäll som ärbetstiden o kär, men jä mfo relsen syftär till ätt se o ver hur 
mycket det kommer ätt pä verkär utfället pä  resultätet i de fäll dä  
mäteriälkostnäden blir sto rre ä n fo rutspä tt.  
 
Fo rst upprä ttäs tre mo jligä scenärion som kän uppstä  i verksämheten och 
dessä benä mns: optimistiskt-, nulä ge- sämt pessimistiskt- scenärio. Nulä get 
representerär det fäktiskä lä get  dä r vetskäpen idäg finns gä llände tider och 
kostnäder. De optimistiskä och pessimistiskä fällen representerär scenärion 
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dä r väriätioner finns, och dessä uppskättäs frä n vetskäpen om hur storä 
kostnädernä eller tidsä tgä ngen kän bli.   
 
Det optimistiskä lä get nedän visäs nä r tiden fo rä ndräs i de tre lä genä, bra, 
bättre och slutligen bäst. Dessä jä mfo rs mot värändrä i VSM- berä kningärnä, 
dä r lä get brä jä mfo r konträ bä st, fo r ätt slutligen jä mfo rä fället bä ttre mot 
fället bä st. Se Täbell 5 fo r vä rden: 
 
Täbell 5: Scenärioänälys Optimistiskt 

Tid förbättras- Optimistiskt scenario 

Faktor 

Variabler 

Nuläge Bra Bättre Bäst 

Tid (minuter, m) 436 400 376 218 

Debiteringskostnad (kronor, kr) 4866 4464 4196 2433 

Materialkostnad (kronor, kr) 7009 7009 7009 7009 

Total kostnad (kronor) 11875 11473 11205 9442 
 

Resultätet fo r den optimistiskä SBM-berä kningen kän ses i nedänstä ende 
ekvätioner, se Ekvätion 16, 17 och 18: 

 
 

𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡𝐵𝑟𝑎 =
1−

1

2
(

400−218

400
+

11473−9442

11473
)

1+(
1

1
)

= 0,68      (16) 

 

𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡𝐵ä𝑡𝑡𝑟𝑒 =
1−

1

2
(

376−218

376
+

11205−9442

11205
)

1+(
1

1
)

= 0,71     (17) 

 

𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡𝐵ä𝑠𝑡 =
1−

1

2
(

0

218
+

0

9442
)

1+(
1

1
)

= 1      (18) 

 
Sämmä säk som genomfo rdes i det optimistiskä lä get go rs nu fo r det 
pessimistiskä scenäriot, älltsä  om det visär sig ätt ledtiden (med hä nsyn till 
ätt repärätionen tär lä ngre tid ä n plänerät), blir betydligt mycket lä ngre ä n 
väd som berä knäts, och vilkä konsekvenser det fä r pä  verksämhetens 
leänhet. Lä genä benä mns: ogynnsäm, ogynnsämmäre, ogynnsämmäst. Det 
ogynnsämmäste lä get jä mfo rs mot det minst ogynnsämmä lä get, och sedän 
jä mfo rs det ogynnsämmäre scenäriot mot det minst ogynnsämmä. Fo r 
vä rden pä  de olikä utfällen, se Täbell 6.  
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Täbell 6: Scenärioänälys Pessimistiskt 

Tid försämras- Pessimistiskt scenario 

Faktor 

Variabler 

Nuläge Ogynnsam Ogynnsammare Ogynnsammast 

Tid (minuter, m) 436 556 676 1636 

Debiteringskostnad (kronor, 
kr) 4866 12187 13526 18883 

Materialkostnad (kronor, kr) 7009 7009 7009 7009 

Total kostnad (kronor, kr) 11875 19196 20535 25892 
 

Resultätet fo r den pessimistiskä SBM-metoden kän ses i nedänstä ende 
berä kningär, se Ekvätion 19, 20 och 21: 

 

 

𝑃𝑒𝑠𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑂𝑔𝑦𝑛𝑛𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎𝑠𝑡 =
1−

1

2
(

1636−556

1636
+

25892−19196

25892
)

1+(
1

1
)

= 0,54     (19) 

 

𝑃𝑒𝑠𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑂𝑔𝑦𝑛𝑛𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑒 =
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1

2
(
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1

1
)

= 0,88      (20) 

 

𝑃𝑒𝑠𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑂𝑔𝑦𝑛𝑛𝑠𝑎𝑚 =
1−

1

2
(

0
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+

0

19196
)

1+(
1

1
)

=1      (21) 

 

En sämmänstä llning äv de tre scenärionä med respektive leänhet utifrä n 
SBM- berä kningär gä r ätt se i Täbell 7. 
 
 
Täbell 7: Sämmänstä llning äv SBM- resultät fo r scenärion 

Scenarioanalys 

  Värde 1 Värde 2 Värde 3 

Nuläge 0,56 0,76 1 

Optimistiskt 0,68 0,71 1 

Pessimistiskt 0,54 0,88 1 
 

Det som gä r ätt utlä sä i ovänstä ende täbell, ä r ätt o kningen äv KPI- vä rdet fo r 
hur Leän verksämheten ä r ser olikä ut fo r de olikä fällen. Nulä gets vä rde 1 
representerär det fäll som vi vet existerär i och med de mä tningär som ge-
nomfo rts, medän vä rde 2 och vä rde 3 ä r mo jligä effektiviseringär som kän 
genomfo räs i verksämheten och det fä r dä  fo ljände KPI. Det optimistiskä- 
och pessimistiskä- fället ä r bä dä fiktivä uppskättningär äv hur verksämheten 
skulle kunnä se ut, och vilken pä verkän det i sä  fäll fä r pä  verksämhetens KPI 
i strä vän mot ätt bli en sä  Leän orgänisätion som mo jligt. Det som gä r ätt 
utlä sä ä r ätt leänheten o kär i de bä dä fällen, men ätt vä rdet pä  givet KPI vä-
rierär eftersom effektiviseringen fä r värieräd effekt i de tre olikä scenärionä.  
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Eftersom verksämheten vet ätt det idäg finns väriätioner i flo det sä  innebä r 
det ätt ärbetet inte ser likädänt ut värje gä ng. Det go r ätt de tvä  fiktivä scen-
ärionä, optimistisk- sämt pessimistiskt fäll, skulle kunnä värä verklighet, och 
dä rfo r vill vä rdenä fo r respektive scenärio ses o ver i en kä nslighetsänälys.  
 
Fo r ätt genomfo rä en kä nslighetsänälys mä ste ett optimält lä ge utses som 
verksämheten ser som ett ideält lä ge, och i dettä fäll skulle det motsvärä op-
timistiskä vä rde 3, se täbell 7.  Dettä motsvärär dä  det KPI som verksämheten 
strä vär mot ätt uppnä , fo r ätt kunnä änse sig sjä lv värä en Leän verksämhet. 
Dä rfo r jä mfo rs det optimälä scenäriot mot de tvä  ändrä scenärionä; nulä ge 
sämt pessimistiskt- lä ge. Om berä kningärnä i Ekv. 13-21 nu stä mmer, sä  skä 
leänvä rdet som KPI o kä fo r nulä get, sämt minskä fo r det pessimistiskä lä get.  
SBM- berä kningär genomfo rs pä  sämmä sä tt som tidigäre, och resultätet gä r 
ätt utlä sä i Täbell 8 nedän:    
 
Täbell 8: Kä nslighetsänälys pä  scenärion dä r optimistiskt fäll ränkäs optimält och jä mfo rs 
mot de ändrä tvä  scenärionä 

KPI Leanvärde 

  Värde 1 Värde 2 Värde 3 

Nuläge 0,65 0,8 0,93 

Pessimistiskt 0,44 0,39 0,24 

 

 

Det som gä r ätt utlä sä i Täbell 8, ä r ätt om det optimistiskä lä get med vä rde 
3, se Täbell 7, änses som optimält och dä rfo r jä mfo rs mot de tre vä rdenä i 
nulä get sämt de tre vä rdenä fo r fiktivt, pessimistiskt lä ge, sä  äntyder det ätt 
leänheten o kär i de fäll dä  verksämheten utgä r frä n nulä get och dess ledtid 
effektiviseräs. Leänheten fo rsä mräs dä  ledtiden blir lä ngre, vilket syns dä  op-
timistiskä scenäriot jä mfo rs med pessimistiskä scenäriot. Berä kningärnä be-
krä ftär ätt SBM- modellen kän äntäs värä ett brä verktyg ätt änvä ndä vid be-
rä kning äv verksämheters effektivitet i och med ätt leänvä rdet o kär nä r ef-
fektiviseringär genomfo rs, och minskär dä  verksämheten blir lä ngsämmäre 
och mer ogynnsäm. Kä nslighetsänälysen äntyder ocksä  ätt verksämheten 
inte här rä d ätt fo rsä mrä sinä ledtider eftersom det pä verkär flo det och dess 
KPI fo r effektiviseräd verksämhet genom leänhet, negätivt. Ett ho gre vä rde 
fo r KPI, innebä r en mer effektiviseräd verksämhet. Dä rfo r bo r verksämheten 
undvikä ätt hämnä i de pessimistiskä scenäriot, dä r lenvä rdet sjunker rejä lt 
om ledtiden fo rsä mräs, och det ger dä rfo r utsläg direkt. 
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5 Diskussion 
Under fo ljände käpitel kommer en diskussion kring uppvisäde resultät ätt 
redogo räs, dettä genom fo ljände ordning: Käpitel 5.1 diskuterär vä rdeflo -
desänälysen, käpitel 5.2 diskuterär DEA och orgänisätionens leänhet, fo ljt äv 
käpitel 5.3 som redogo r en diskussion kring kä nslighetsänälysen. Avsnittet 
ävslutäs med käpitel 5.4 som diskuterär etiskä och sämhä lleligä äspekter.  

5.1 Värdeflödesanalys 

Syftet med studien vär ätt identifierä mo jligä effektiviseringsomrä den pä  un-
derhä llsverksämheten fo r fordon som bedrivs internt pä  stä lindustrin. Arbe-
tet stärtäde dä rfo r med ätt genomfo rä en flo deskärtä dä r en illusträtion äv 
hur verksämheten bedrivs idäg, fo r ätt vidäre genomfo rä en VSM och hittä 
mo jligä effektiviseringär som kän genomfo räs. Dettä fo r ätt kunnä tillfreds-
stä llä mä let med ätt eliminerä icke vä rdeskäpände äktiviteter och dä rigenom 
bringä effektiväre ärbetsprocesser.  

Arbetet stärtäde med enskildä intervjuer fo r ätt sedän o vergä  till mer works-
hop- bäseräde diskussioner som tillsämmäns med observätioner skäpäde en 
fo rstä else fo r hur ärbetet ser ut idäg. Intervjuer och observätioner fäst-
stä llde ätt ärbetsorderprocessen med tillho rände utdelning äv jobb vär den 
sto rstä tidsboven i flo det och beho vde fä  en effektivisering. En VSM pä  är-
betsorderprocessens nulä ge ritädes upp dä r identifieräde huvudäktiviteter 
gränskädes och bedo mdes. Vidäre genomfo rdes en vä rdeänälys pä  äktivite-
ternä som uppmä rksämmäts, och det främkom ätt vissä äv nulä gets huvud-
äktiviteter inte no dvä ndigtvis ä r en huvudprocess. Dock fäststä lldes ätt tre 
äv huvudprocessernä ä r vä rdeskäpände äktiviteter, och dessä ä r mottagning 
av servicebegäran, reparation och meddela brukaren att fordon är klart. O v-
rigä identifieräde äktiviteter i processflo det gränskädes vidäre och det syn-
liggjordes ätt flertälet äv äktiviteternä häde effektiviseringsmo jligheter.  

Dä  studien fokuserär pä  ätt reducerä tider och effektiviserä ledtider här mä t-
ningär utfo rts fo r ätt uppskättä hur tidskrä vände äktiviteternä i flo det ä r. Ef-
tersom ävdelningen idäg inte ärbetär pä  ett ständärdiserät sä tt innebä r det 
ätt flo det tär olikä lä ng tid beroende pä  hur o vrigä ärbetsfo rhä lländen ser ut, 
dä  med ävseende pä  äkutä jobb som ä r inne fo r repärätion. Dessä benä mns 
väriätioner. En cykeltid pä  252 minuter här mä tts och änses trovä rdig. 

Nä stä steg i underso kningen vär ätt konstruerä ett o nskvä rt främtidä lä ge, 
och identifierä mo jligä fo rbä ttringsfo rsläg som orgänisätionen kän tillä mpä 
fo r ätt bringä effektiväre flo den. Eftersom ävdelningen idäg inte ärbetär med 
ständärdiseräde ärbetssä tt här utgä ngspunkten värit Leäns verktyg 5S, sämt 
de sju plus en slo seriernä. Fo ljände fo rbä ttringär här dä rfo r fo reslägits: 

 Minimerä de icke- vä rdeskäpände äktiviteternä 
 Applicerä digitäliseringens mo jligheter 
 Ständärdiserä ärbetsprocesser och utfo r rotorsäksänälyser 
 Stä ll kräv pä  den internä orgänisätionen 
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Det främtidä lä get som illustreräts här effektiviseräts genom ätt flyttä äkti-
viteternä i kedjän nä rmäre värändrä, och i de fäll det ä r mo jligt här proces-
sernä vä vts sämmän med värändrä. Fo r ätt det främtidä lä get skä värä mo j-
ligt krä vs det ätt fordonsverkstäden stä ller kräv pä  sinä medärbetäre ätt de 
räpporterär äv jobben direkt, och ätt det finns en pläneräre som pä  heltid 
ärbetär med ätt enbärt plänerä jobben som skä utfo räs. Dettä go r ätt service- 
ärbeten fo r helä veckän blir synligä, och plänerären kän fo rse ärbetet med 
en lä mplig ärbetsstyrkä fo r ätt sämtligä jobb skä hinnäs med. Sedän fo rvä n-
täs det finnäs en ärbetsledäre som delär ut jobben vidäre till mekänikernä. 
 
Lyckäs ävdelningen implementerä dettä beteende i orgänisätionen kommer 
cykeltiden ätt minimeräs nä got, men det pä verkär i fo rstä händ den totälä 
ledtiden. Fo r ätt orgänisätionen skä kunnä implementerä dettä i sin verk-
sämhet krä vs det tydligä riktlinjer och ständärdiseräde ärbetssä tt, och det 
kommer ätt krä vä ätt orgänisätionen tillsä tter lä mpligä resurser fo r en 
lyckäd implementätion. Det kommer ocksä  ätt krä väs viss digitäliseräd fo r-
ä ndring och innebä r dä rfo r tekniskä kostnäder fo r ävdelningen.  
 

5.2 Hur Lean är organisationen?  

Dä  underso kningen ä ven gä r ut pä  ätt berä knä verksämhetens effektivitet, 
dettä genom ätt änge hur Leän orgänisätionen ä r i form äv Leän- poä ng, kän 
en jä mfo relse mellän nulä get och o nskvä rdä främtidä lä ge go räs. Det syns dä  
tydligt hur mycket mer Leän orgänisätionen blir genom ätt tillä mpä fo re-
slägnä fo rbä ttringsfo rsläg, ä n ätt orgänisätionen skä fortsä ttä ärbetä som de 
älltid här gjort. Leänpoä ngen uttrycks dä rfo r i form äv KPI, eftersom leän-
heten blir ett nyckeltäl fo r orgänisätionen ätt fo rhä llä sig till nä r det händlär 
om ätt effektiviserä verksämheten med hjä lp äv Leän Production som fo r-
bä ttringsmetod.  

Fo r ätt berä knä effektiviteten äv verksämheten änvä ndes i dennä underso k-
ning SBM- modellen som ger ett mer exäkt resultät ä n CCR- modellen dä  
SBM- modellen inkluderär identifieräde slo seri i verksämheten vilket inte 
CCR- metoden go r pä  sämmä sä tt. Det som ocksä  stä rker änvä ndändet äv 
SBM- modellen ä r ätt den ä r brukbär med bärä tvä  DMUs och ä ndä  ger ett 
verklighetstroget vä rde pä  Leän- poä ngen.  Forskning här genomfo rts pä  om-
rä det, dä r Wän i en hypotetisk studie pä visär ätt SBM- modellen änger verk-
sämhetens leänhet mer exäkt ä n väd CCR- modellen go r i de fäll dä r slo seri i 
verksämheten ä r givnä. Hjälmärsson och Olsson här genomfo rt en studie 
med sämmä underläg som Wän fo r ätt se väliditeten i ätt kombinerä tvä  me-
toder, och om det kän värä ett sä tt fo r verksämheter ätt ävgo rä dess KPI fo r 
effektiviseringsärbete. Dä  dessä tvä  studier ä r de endä som genomfo rts pä  
omrä det, och ingen ännän forskning tyder pä  ätt VSM fo rso kt kombineräs 
med SBM, kän en viss osä kerhet äntäs finnäs pä  genomfo rdä berä kningär 
äppliceräde i en fullt fungerände verksämhet.  
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Fo r ätt kunnä utfo rä berä kningär med SBM- modellen beho vs informätion 
som ro r verksämhetens tider, kostnäder och det vä rdet som skäpäs. Efterfrä -
gäd informätion här getts frä n änsvärig verkstädspläneräre som här god er-
färenhet äv omrä det, och här ä ven sjä lv erfärenhet frä n ätt jobbä som mekä-
niker dä  det ingick i plänerärens tidigäre tjä nst. Eftersom en repärätion äv 
ett fordon tär olikä lä ng tid beroende pä  kompetens och erfärenhet, men 
ocksä  beroende äv truckens storlek sämt verkstädsfo rhä lländen här tiden 
fo r ätt utfo rä repärätionen uppskättäts, medän debiteringskostnädernä och 
kostnädernä fo r reservdelär ä r fäktiskä. Dettä go r ätt verklighetsbilden kän 
änses värä äningen skev, men ger ä ndä  verksämheten en uppfättning om vär 
de ligger i dägslä get, och väd som kän genomfo räs fo r ätt fo rbä tträ situät-
ionen till det bä ttre. Det kommer ä ven ätt pä verkä noggrännheten äv det be-
rä knäde leänvä rdet äv orgänisätionen.  

Det resultät som ä terspeglädes äv studien änses värä godtyckligt i och med 
ätt leänpoä ngen o kär frä n ett lä gre vä rde till ett optimält lä ge i och med de 
fo reslägnä fo rbä ttringsälternätiven. Leänpoä ngen kän ä ven värä en brä indi-
kätion vid beslutsfättände ro rände främtidä investeringär, dä r det syns om 
investeringen kommer ge den o nskäde  effektiviseringen som verksämheten 
vill se ur ett leänperspektiv. Dä räv bedo ms SBM- modellen värä en lä mplig 
mätemätisk modell ätt änvä ndä fo r ätt underso kä verksämheters lenähet, 
och som dä rigenom ger ett brä riktmä rke som KPI.  

5.3 Känslighetsanalys  

Eftersom verksämheten idäg här väriätioner i sinä ärbetsprocesser ä r det äv 
ytterstä vikt ätt poä ngterä vilket vä rde det ä r fo r orgänisätionen ätt fo rso kä 
ärbetä med ständärdiseräde processer som stä ndigt effektiviseräs fo r ätt 
undvikä väriätioner som go r ätt verksämheters ärbetsbelästning blir ofo rut-
sä gbär. I underso kningen här dä rfo r tre scenärion skäpäts, dä r nulä get be-
skriver verksämheten idäg fo ljt äv ett optimistiskt- sämt ett pessimistiskt 
scenärio. Det optimistiskä fället utgä r frä n det bä stä äv vä rldär, och hur verk-
sämheten skulle kunnä fungerä om de lyckäs optimerä sinä ledtider ytterli-
gäre. Det pessimistiskä scenäriot ä  ändrä sidän illustrerär hur mycket verk-
sämheten kän fo rlorä tids- och kostnädsmä ssigt om ledtiden blir lä ngre. Be-
rä kningärnä här genomfo rts och jä mfo rts med SBM- modellen fo r ätt kunnä 
jä mfo rä scenärionäs lenänhet. Det bä stä äv de optimistiskä scenärionä äntäs 
sedän värä ett optimält lä ge fo r orgänisätionen, och nulä get sämt det pes-
simistiskä lä get jä mfo rs mot det optimistiskä fo r ätt se hur det pä verkär re-
sultäten.  

Det som gä r ätt utlä sä i änälysen ä r ätt om lä ge bä st i det optimistiskä scenä-
riot äntäs värä optimält och dit orgänisätionen strä vär, sä  jä mfo rs de tvä  
ändrä scenärionä (nulä ge sämt pessimistiskt scenärio), mot det optimistiskä. 
I det fäll dä  det optimistiskä lä get jä mfo rs mot nulä get stiger leänheten pä  
verksämheten i täkt med ätt verksämheten effektiviseräs och kortär sinä led-
tider. Dä  det optimistiskä fället jä mfo rs mot det pessimistiskä fället sjunker 
leänheten äv verksämheten ju lä ngre ledtiden blir, och dä räv änses SBM- mo-
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dellen värä en godtycklig modell ätt änvä ndä fo r ätt se hur Leän en verksäm-
het kän bli viä effektiviseringär äv ärbetsprocessernä. Det gä r ocksä  ätt ut-
lä sä ätt verksämheten fä r stor pä verkän äv ätt tidernä fo rä ndräs, vilket go r 
ätt det ä r äv vä rde ätt ständärdiserä sinä ärbetsprocesser fo r ätt undvikä de 
storä väriätioner som pä verkäs äv tidernä.  

5.4 Etiska och Samhälleliga aspekter 

I sämbänd med ätt ärbetet stärtäde informerädes änstä lldä pä  fo retäget om 
syftet med studien och ätt ärbetet gä r ut pä  ätt effektiviserä processer och 
inte kritiserä ärbetssä tt. Dettä fo r ätt i sto rstä mo jligä mä n fo rso kä o kä 
väliditeten pä  svären frä n deltägände personäl i hopp om ätt undvikä ätt 
deräs svär ä r riktäde i sjä lvfo rsvär och dä räv pä verkär resultät äv studien.  
 
Vid implementätion äv fo reslägnä effektiviseringär kän dä rfo r 
verksämhetens ärbetssä tt kommä ätt fo rbä tträs dä  personälen kommer ätt 
utnyttjä sin ärbetstid pä  ett mer effektivt sä tt, vilket kommer ledä till en mer 
pläneräd verksämhet med mindre stress och bä ttre fo rberedelser i och med 
fo reslägnä ständärder.  
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6 Slutsats 
Studien här häft som syfte ätt underso kä en fordonsverkstäds ärbetsproces-
ser och effektiviserä dess flo den efter noggränn observätion och änälys. Det 
som här genomfo rts ä r i fo rstä händ en vä rdeflo desänälys dä r verksämheten 
ges en fo rstä else fo r hur ärbetsprocessernä ser ut idäg, men ocksä  fo rsläg pä  
effektiviseringär som genererär effektiväre flo den i nyä konstruktioner äv 
vä rdeflo desänälyser med elimineringär äv slo seri och icke- vä rdeskäpände 
äktiviteter. Vidäre genomfo rs en berä kning äv verksämhetens Leänvä rde i 
form äv KPI, fo r ätt indikerä hur Leän verksämheten kän bli genom ätt till-
lä mpä givnä effektiviseringär frä n vä rdeflo desänälysen. Eftersom det idäg 
finns väriätioner i ärbetsprocessernä här en kä nslighetsänälys genomfo rts 
med ävseende pä  de tvä  pärämeträrnä tid och kostnäd, och dä r kän slutsät-
ser dräs om vilken effekt det fä r pä  orgänisätionen om nä gon äv dessä pärä-
meträr ävviker frä n verkligheten.  

Som ärbetsprocessernä ser ut idäg pä  fordonsverkstäden finns det flertälet 
icke- vä rdeskäpände äktiviteter som vid en engägeräd ledning skulle kunnä 
reduceräs, i bä stä fäll elimineräs, genom ätt effektiviserä flo denä. Effektivi-
seringärnä här frä mst ett tidsfokus, dä r minimering äv ono digä fo rflytt-
ningär, outnyttjäde resurser och slo seri pä  kompetens bo r fo rbä tträs.  

 
Effektiviseringarna av aktiviteterna i processflödet kan genomföras genom 
att eliminera givet slöseri i och med att förändra onödiga rörelsemönster, 
bryta mönster där kompetensen inte utnyttjas och undvika väntetider. Att 
införa standardiserade arbetsprocesser är också av värde eftersom verk-
samheten då vet hur de ska handskas med problemen som idag uppstår på 
grund av variationer i processerna. Att nyttja digitaliseringens möjligheter 
är också av värde för organisationen eftersom det leder till att minimera de 
icke värdeskapande aktiviteterna så som onödiga rörelsemönster. Det spa-
rar också tid i de fall då eventuella skador på maskinerna kan förebyggas 
och underhållas innan skadorna blir allt för stora och blir stående under 
längre perioder.  
 

Att införa standardiserade arbetsprocesser i verksamheten anses vara ett av 
huvudområdena för verksamheten att arbeta med eftersom det kommer un-
derlätta för avdelningen med avseende på hur de arbetar idag. Att bara få en 
bättre struktur över hur arbetet med service- underhåll sköts kommer att 
skapa effektivitet i organisationen, och detta syns inte minst på leanvärdet 
som verksamheten ges kontra nuläget. Idag har verksamheten en leanhet på 
0,56, men med standardiserade processer i form av planerade underhåll och 
en planerare som på heltid planerar jobben för verkstaden, uppnår verk-
samheten ett Lean- värde på 0,76. Att nyttja digitaliseringen ger däremot 
verksamheten en leanhet på 1, vilket anses vara ett optimalt framtida läge. 
 
Ur ovanstående resonemang kan därför slutsatsen dras att VSM kombinerat 
med DEA ger organisationer en god indikation om dess nuläge, samt möjlig-
het till effektiviseringar uttryckt i leanvärde, vilket kan ses som en god KPI- 
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indikation. Genomförd känslighetsanalys bekräftar också värdet av att se le-
anvärdet som ett KPI eftersom variationer i processerna påverkar organi-
sationer negativt.  
 

6.1 Förslag till framtida forskning  

Studien som utfo rts pä  fordonsverkstäden änses värä noggränt genomfo rd 
och erfordrär ett resultät som änses godtägbärt. Resultätet äv genomfo rd 
VSM änses god, likäsä  berä kningärnä äv leänheten med metoden DEA. Det 
som go r studien osä ker ä r det relätivt outforskäde omrä det med ätt änge en 
verksämheter en leänpoä ng genom en kombinätion äv de tvä  metodernä 
VSM och DEA. Tidigäre forskning visär enbärt hur effektiv en verksämhet 
kän bli genom änvä ndände äv de bä dä metodernä, och dennä studie bidrär 
dä rmed till ett relätivt outforskät omrä de eftersom väriätioner i processernä 
inkluderäs. Det som ocksä  stä rker omrä det som en ny forskningsäspekt ä r 
ätt väriätionernä som finns i ärbetsprocessernä täs hä nsyn till och dess utfäll 
äv leänheten jä mfo rs i en kä nslighetsänälys. Fo r ätt stä rkä trovä rdigheten pä  
studien beho ver dä rfo r mer forskning pä  omrä det ske, men ger idäg en god 
indikätion fo r verksämheter fo r ätt fo rstä  sig pä  sitt nulä ge och vilkä medel 
som kän genererä en effektiväre verksämhet. 
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Bilaga A: Exempel beräkning DEA  

Täbell: Exempel pä  vä rden fo r berä kning äv verksämheters effektivitet 

 

Fo r ätt berä knä Fo retägs A:s relätivä effektivitet genomfo rs fo ljände steg: 

 

𝑀𝑎𝑥 𝐸𝐴 = 2 × 𝑣𝑉,𝐴 

villkor: 

10𝑢𝐾,𝐴 + 10𝑢𝑃,𝐴 = 1 

10 × 𝑣𝑉,𝐴 − (10𝑢𝐾,𝐴 + 2𝑢𝑃,𝐴) ≤ 0 

1 × 𝑣𝑉,𝐴 − (3𝑢𝐾,𝐴 + 0,5𝑢𝑃,𝐴) ≤ 0 

5× 𝑣𝑉,𝐴 − (15𝑢𝐾,𝐴 + 3,5𝑢𝑃,𝐴) ≤ 0 

𝑣𝑉,𝐴, 𝑢𝐾,𝐴, 𝑢𝑃,𝐴 ≥ 0 

 

Sämmä berä kningsmetod äppliceräs sedän fo r efterfo ljände fo retäg fo r ätt 
berä knä respektive verksämhets relätivä effektivitet.  
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Bilaga B: Flödeskarta över 
verksamhet 
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Bilaga C: VSM över nuläget 
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Bilaga D: VSM, Effektivare läge 1 
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Bilaga E: VSM, Effektivare läge 2 

 


