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Sammanfattning 
Företag arbetar idag ständigt för att förbättra sina processer för att tillexempel öka 

kundtillfredsställelsen eller konkurrenskraften. För att uppnå detta så är ständig 

utveckling och effektivitet två huvudprinciper. Många företag jobbar med att minska 

kostnaden för sina logistikkostnader. Att minska kostnaderna för logistiken skapar 

konkurrensfördelar. Syftet med denna studie är att tydliggöra flödet för två utvalda 

produkter hos ett tillverkande företag för att sedan minimera transportkostnaden för 

produkterna. Minimeringen av transportkostnaden utförs med utgångspunkt i Lean 

Productions värdeflödeskartläggning. Med nuläget kartlagt så kartläggs sedan 

önskvärda framtida lägen. När nuläget och framtida lägen är kartlagda används Data 

Envelopment Analysis för att beräkna den relativa effektiviteten av de givna lägena. 

Riskanalys utförs på de framtida lägena för att kunna uppskatta om den ökade 

effektiviteten blir värd den arbetsinsats som förändringen ger – en viktig grundsten 

vid logistikförändringar. Studien visar också på hur mycket olika variationer i 

inputdatat kan ge på resultatet. Idag anses flödet för produkt 1 inte kunna 

effektiviseras genom att förändra lastbärare medan produkt 2 anses kunna förbättras 

från en relativ effektivitet på 92% till 97% när lägena jämförs mot ett idealt läge.  
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Abstract 
Organizations to day works continuous to make their processes better to achieve 

customer satisfaction and achieve competitive advantage. In order to achieve this is 

continuous improvement and efficiency to key principles. To lower the logistics cost is 

one way to achieve competitive advantage. The purpose with this study is to clarify 

the process flow for two products with a value stream map of the activities. The goal 

is to minimize the transportation cost. Through a value flow analysis, the objective of 

the study, is to visualize the current state of the product flow, and with the initial state 

make suggestions for new states.  The new states should present a more efficient flow. 

To count the relative efficiency Data Envelopment Analysis is combined with the 

value flow analysis.  The current state will be compared to the alternative future 

states. Later on the value stream map and a risk analysis is combined to easy see what 

the better efficiency will bring in accordance to work needed for the change. The 

results indicates that the flow for product 2 may go from a relative efficiency at 92% to 

97% when compared to an ideal state.  
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Förord 

 
Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng och har genomförts under 
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Terminologi 
Nedan förklaras använda ord och förkortningar som används i studiens rapport.  

 

Ord 

Lastbärare – det som produkten fraktas i (tillexempel en trumma, en låda, en coil)  

 

DEA – Data Envelopment Analysis 

 

DMU  - Decision Makins Units 

 

IDMU – Ideal Decision Making Units 

 

VSM – Value Stream Mapping 

 

SBM – Slack-based Measure of Efficiency 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Företag idag arbetar ständigt för att förbättra sina verksamheter på olika sätt och av 

olika anledningar. Organisationen vill uppnå högre konkurrenskraft och högre 

kundtillfredsställelse. För att uppnå det så är ständig utveckling och effektivitet två 

grundläggande principer. Organisationer hoppas på effekter så som minskade 

ledtider. (Sörqvist, 2013) 

 

Många företag jobbar idag med skapa sig konkurrensfördelar genom att minska 

kostnaderna för sin logistik. Företag som Kappahl och Clas Ohlson har poängterat hur 

viktig logistikarbetet är för dem för att skapa framgång och lönsamhet. (Oskarsson, 

et.al, 2013) 

 

Logistikutveckling handlar om att hantera förändring i verksamheten för att möta 

kundens önskemål och att driva verksamheten mer effektivt. Det är därför viktigt för 

företag idag att kunna förstå och analysera nuläget och sedan ha verktyg och metoder 

för att kunna jämföra olika lösningsförslag mot varandra. (Oskarsson, et.al, 2013) 

 

Hux AB är ett medelstort företag som producerar produkter som säljs i längder. 

Företaget har precis börjat expandera på nya marknader utomlands efter att länge 

varit marknadsledande i Sverige. Företaget ser idag ett problem med sin fraktkostnad. 

Då en del av företagets produkter ä ihåliga så fraktas redan mycket luft och att inte 

utnyttja lastbärare och lastutrymmen till max är kostsamt. Hux AB vill öka sin 

effektivitet med avseende på fraktkostnad samt få en klarhet i vilka risker ett byte av 

lastbärare skulle innebära och hur de ska behandlas.  

 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att upprätta ett tydligt beslutsunderlag för att tydliggöra hur 

effektiviteten i ett flöde påverkas vid byte av lastbärare samt vilka arbetsinsatser som 

krävs för att förändringen ska vara möjlig att genomföra. Avsikten är att skapa en 

bättre förståelse för hur företag kan mäta sin effektivitet när de genomför en 

förändring och att visualisera hur en effektivisering i en del av flödet kan leda till 

risker i andra delar av flödet.  

1.3 Detaljerad problemformulering 

Det slutliga målet för företaget är att den totala kostnaden för produkten ska sänkas 

genom byte av leveranslastbärare.  Studiens mål är således att undersöka om det är 

möjligt att kombinera värdeflödesanalys, riskanalys och Data Envelopment Analysis 

för att ta fram ett beslutsunderlag för att byta lastbärare.  

 

Studien bör således besvara följande fråga: 
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 Hur påverkas ett varuflödes effektivitet och riskexponering vid byte av 

lastbärare? 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsas till utvalda produkters flöden på företaget Hux AB. 

Värdeflödeskartor upprättas från lagd order tills produkten står leveransklar för att 

hela flödet ska finnas visualiserat utifall det sker en förändring någonstans som gör att 

andra delar i kedjan måste förändras. Leveransklar innebär att produkten är 

leveransklar på Hux ABs lager i UK.   
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2 Teori 

2.1 Supply chain management  

En definition av supply chain management är Coopers definition ifrån 1998: “Supply 

chain management is the integration of business processes from end user through original 

suppliers that provides products, services and information that add value for customers and 

other stakeholders” (Skjøtt-Larsen, et. al, 2007).  

 

En organisation kan inte själv sköta hela sin verksamhet, istället skaffar organisationer 

sig en kedja av samarbetspartners att förlita sig på för att styra sin verksamhet - en 

supply chain, eller försörjningskedja. Försörjningskedjan innehåller alla de parter som 

krävs för att leverera en slutprodukt som uppfyller kundkraven. (Skjøtt-Larsen, et. al, 

2007). 

 

I försörjningskedjan finns det ett kund- eller leverantörsförhållande mellan parterna i 

kedjan, se figur 1. Försörjningskedjan är alla de parter som har ett beroende av 

varandra i processflödet via antingen material, pengar eller information – flöden som 

skapar ett värde för slutkunden. (Mattsson, 2011) 

 

 

 
Figur 1: Illustration av försörjningskedjan (Southwest Tech, 2017) 

 

Supply chain management (SCM) behandlar planering och koordinering av 

flödeskedjan med fokus på materialflödet och målet är att minimera kostnader och 

effektivisera flöden. En mall för SCM illustrerades av Porter 1985, det är en 

värdekedja för att illustrera tankesättet. Porters värdekedja innehåller supportande 

aktiviteter och primära aktiviteter. De primära aktiviteterna är modellens grund och 

det är dessa frem grundstenar som skapar kundvärde, de supportande aktiviteterna 

är de aktiviteter som supportar de primära aktiviteterna. Porters värdekedja kan ses i 

figur 2 nedan. (Skjøtt-Larsen, et. al, 2007) (Ljungberg, Larsson 2012) 
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Figur 2: Porters värdekedja (Skjøtt-Larsen, et. al, 2007). 

 

2.2 Logistik 

Oskarsson med flera skriver i sin bok att en viktig utgångspunkt för att skapa 

konkurrenskraft och lönsamhet för företaget är företagets logistik. De menar att det är 

viktigt att utgå ifrån vad kunden vill ha och anpassa flödena efter kundens önskemål, 

men på ett kostnadseffektivt sätt. (Oskarsson, et.al, 2013) 

 

Logistiken är någonting som berör ett helt företag och inte en liten del i företaget, en 

förändring i en del av flödet kommer påverka andra delar av flödet. Det gäller att inte 

bara fokusera på de små frågorna i logistiken utan titta utifrån ett större perspektiv. 

Ett exempel är att ett företag vill minska på sin transportkostnad, de börjar därför 

stora sändningar mer sällan med tåg istället för många små sändningar med lastbil. 

Transportkostnaden sjunker men antagligen kommer lagerkostnader öka då det 

någonstans kommer byggas ett större mellanlager. Godset som skickas med tåg lär 

också behöva lastas om till lastbil den sista biten, så den frågan ett företag bör ställa 

sig är om transportkostnaden för tåget blir så pass mycket billigare att det är värt allt 

extraarbete förändringen skulle innebära. (Oskarsson, et.al 2013) 

2.3 Värdeflödesanalys 

Värdeflödet är det flöde av aktiviteter, både värdeskapande och icke värdeskapande, 

som en produkt måste gå igenom för att tillslut bli leveransklar till kunden. (Rother, 

Shook, 2009) 

 

Ett verktyg att använda för att visualisera värdeflödets processer är 

värdeflödesanalys, engelskans Value Stream Mapping, (VSM). VSM är en metod för att 

kartlägga material- och informationsflödet för produkter. Metoden är hämtad från 

Lean och härstammar ifrån The Toyota Way. (Rother, Shook, 2009) (Abdullah, 2003) 
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Värdeflödesanalysens styrkor är att den kan visualisera källor till slöseri samt de icke 

värdeskapande aktiviteterna i processen och eliminera dessa genom att föreslå mer 

effektiva framtida tillstånd av värdeflödet. Det framtida värdeflödet bör vara 

genomförbart inom en rimlig framtid. (Rother, Shook, 2009) 

 

Womack och Jones menar att alltför många av läsarna till böckerna inom området 

Lean som de skrivit missar att kartlägga hela verksamhetens värdeflöde, de blir då 

utan överblick hur värdeflödet ser ut. De hoppar direkt till steget med att försöka 

eliminera slöserier och icke värdeskapande aktiviteter. Rother och Shook har därför 

skapat en handledning i boken. Handledningen beskriver hur ett värdeflöde kan 

kartläggas med hjälp av värdeflödesanalys samtidigt som de försöker få läsaren att 

förstå vikten av att ha en överblick av värdeflödet i nuläget och hur det kan 

kartläggas.  (Rother, Shook, 2009) 

 

Värdeflödesanalyser är ett ämne som studerats väl och av många personer. Det är 

flera personer som utfört fallstudier baserat på Rothers och Shooks beskrivning av 

värdeflödesanalys.  

 

Kumar et al. har utfört en studie med värdeflödesanalys kombinerat med en 

kostnadsaspekt med målet att underlätta för beslutsfattare genom att ge ett bättre 

underlag. De har i sin värdeflödesanalys även satt in en kostnadslinje. Slutsatsen i 

deras studie är att värdeflödesanalys är ett bra verktyg för företag som vill 

implementera Lean i sin verksamhet eftersom det sätter samman Lean-konceptet. 

(Kumar, et.al 2015) 

 

Saputro et al. har i en studie använt sig av värdeflödesanalys för att identifiera risker i 

värdeflödet för färsk fisk i Indonesien. I studien fann de att de största riskerna fanns 

på grund av onödiga processteg och förseningar – slöserier som en värdeflödesanalys 

kan visa på. (Saputro et.al, 2015) 

 

Gunduz och Nazer har använt värdeflödesanalys för att reducera de icke 

värdeskapande aktiviteterna och tidsslöserier och de har också tagit med en 

kostnadsaspekt i sin studie. Deras slutsats är att en kostbaserad värdeflödesanalys kan 

användas inom konstruktion som ett hållbart mätverktyg. (Gunduz, Naser, 2017) 

 

McDonald, et al. menar i sin studie att värdeflödesanalys inte bara optimerar vissa 

delar av processen utan att det visualiserar samtliga delar i ett värdeflöde och att det 

ger en tydlig blick över hela verksamheten. (McDonald, 2002) 

 

Värdeflödesanalys fokuserar således på att ge en överblick över verksamheter och 

synliggöra slöseri och dess källor, för att sedan kunna ta fram ett underlag för att 

eliminera slöseriet. För att identifiera slöseri i en process fokuserar 

värdeflödesanalysen på att hitta de värdeskapande, icke-värdeskapande och 

nödvändiga aktiviteterna för verksamheten. Värdeflödesanalys är baserad på tid så 

målet är att minska på led- och processtider för att föra samman delprocesserna och 

göra en verksamhet mer effektiv. (Rother, Shook, 2009) 
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2.3.1 Symboler i en värdeflödesanalys 

Vid utförandet av en värdeflödesanalys finns det en uppsättning symboler att 

använda, det viktigaste är dock att alla värdeflödesanalyser som genomförs i en 

organisation använder sig av ett standardiserat gränssnitt för att eliminera den 

förvirring som användande av olika symboler kan orsaka. Rother och Shook (2009) 

har arbetat fram förslag på ett antal symboler som är lämpliga att använda, dessa 

redovisas nedan med en beskrivning av respektive symbol.  

 

Materialflöden 

 

 

 

Kund eller leverantör. Det beror på symbolens placering i 

värdeflödeskartan. Placerad till vänster betyder leverantör, 

placerad till höger betyder kund. 

 

 

 

 

 

Symbol för aktivitet, maskin, process eller avdelning som 

materialet strömmar igenom.  

 

 

 

 

Faktaruta. Faktarutan används för att skriva till information som 

behövs för att förstå flödet; exempelvis bredvid process symbolen 

för att beskriva processen 

 

 

 

 

Antal personer som jobbar i processen. Denna illustration visar att 

det är två personer. 

 

 

 

 

 

Breda pilar visualiserar förflyttning av färdig produkt, både 

inkommande och utgående.   
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Symbolen för transport, antingen inkommande eller utgående gods.  

 

 

 Symbolen för lagerplats. Mängd och tid för lagerhållningen noteras. 

  

 

 

 

Informationsflöden 

 

 

Manuell information. 

 

 

Elektronisk information. 

 

 

 

Informationsruta för kompletterande text i ett informationsflöde. 

 

 

 

 

Allmänna symboler 

 

 

Kaizen-indikation. Symbolen placeras där det ska ske en 

förändring och den förändring som ska ske skrivs in i symbolen. 

 

 

 

Kaizen-indikation. Symbolen blir blå när den gula symbolen 

ovans förändring har blivit genomförd.  

 

 

 

En tidslinje som visar alla aktiviteters tid, både de värdeskapande 

och icke-värdeskapande aktiviteterna. Tidslinjen används för att 

beräkna led- och processtider.  
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2.3.2 Utförandet av en värdeflödesanalys 

Rother och Shooks (2009) har i sin bok beskrivit hur en värdeflödesanalys kan utföras 

och sammanfattat det i följande tre steg; 

 

1. Kartlägga nuläget av flödet 

2. Kartlägga ett framtida läge av flödet 

3. Ta fram en handlingsplan för förbättringar 

 

Första steget, att kartlägga nuläget, är för att skapa en överblick genom att gå steg för 

steg genom flödet. Kunden ritas in i det övre högra hörnet och kraven skrivs in i 

faktarutan bredvid. Processerna ritas in vågrätt på den nedre delen av pappret. 

Bredvid processerna är det vanligt att tillgänglig arbetstid, process- eller cykeltid, 

batchstorlekar, ställtider samt antalet operatörer antecknas i en informationsruta. 

(Rother, Shook, 2009).  

 

Processerna sätts samman med pilar i värdeflödeskartan, pilarna kan se olika ut så 

som kapitel 2.3.1 visade beroende vilken koppling det är mellan processerna. 

Förflyttning av material i ett tryckande flöde symboliseras med en randig bred pil 

medan förflyttning av färdiga produkter till kund symboliseras av en bred pil utan 

fyllning. För informationsflödet skiljer sig de smala pilarna åt om det är manuellt eller 

elektroniskt som informationen skickas, för manuell information är det en rak smal pil 

och för elektronisk information har pilen en blixtformad symbol. (Rother, Shook, 

2009).  

  

Efter processerna är nästa steg att rita transporten mellan företaget och kunden. 

Transporten symboliseras med en lastbilssymbol med tjocka pilar, det går även att rita 

ett flygplan eller tåg själv om det behövs. I informationsrutan skrivs tätheten på 

transporterna in (tillexempel 1 gång/vecka.) När materialflödet följs så kommer 

lagringsplatser att upptäckas, de markeras med en triangel. Under triangeln skrivs 

antalet lagrade enheter samt tiden som det lagras upp. När detta är klart så är 

kartläggandet färdigt. (Rother, Shook, 2009) 

 

Informationsflödet är nästa steg att rita. Informationsflödet ritar från höger till 

vänster. Informationsflödet innehåller information om beställningar, planer, 

leveranser och fabriksrapporter. Högst upp i mitten placeras produktionsplaneringen. 

Produktionsplanering placeras i en faktaruta och är utgångspunkten för hela 

informationsflödet som i sin tur går mellan kund/beställare och externa leverantörer 

som levererar materialet till materialflödet. Information om beställningstäthet och 

ledtider skrivs in i informationsrutan. (Rother, Shook, 2009).  

 

Värdeflödeskartan avslutas med en tidslinje som ritas i två nivåer. Nivåerna 

symboliserar led- och processtid, ledtiden är den övre nivån och den undre nivån är 

processtiden. Exempel på en värdeflödesanalys kan ses i figur 3 nedan. (Rother, 

Shook, 2009). 
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Det tredje steget i Rother och Shooks trestegmodell är att kartlägga ett önskat framtida 

läge med hjälp av värdeflödesanalys. Det framtida läget kartläggs med nulägets 

värdeflödeskarta som bas. Analysen av nulägets värdeflödeskarta görs med fokus på 

Leans sju plus en slöserierna, det är dessa slöserier som utger en start för nya möjliga 

förbättringar. Arbetet med den nya önskade framtida läget utförs med målet att föra 

processtegen närmre varandra och eliminera mellansteg som finns mellan 

processerna. Figur 3 nedan visar ett exempel på en värdeflödeskarta. (Rother, Shook, 

2009)  

 

 

 

Figur 3: Exempel på en värdeflödeskarta. (Wikipedia, 2019) 

 

2.4 Data Envelopment Analysis 

Data Envelopment Analysis, DEA, är en icke-parametrisk metod som används för att 

beräkna effektiviteten hos organisationer. Metoden använder sig av linjär 

programmering där den egna organisationen mäts relativt mot liknande 

organisationer för att beräkna den relativa effektiviteten. DEA är en välstuderad 

metod och har studerats av flera forskare, metoden är också välanvänd för 

effektivitetsmätning, främst inom offentlig sektor (Ramanathan, 2003)  

 

Charnes, Cooper och Rhodes utvecklade den första modellen för att matematiskt 

kunna beräkna en organisations effektivitet, denna modell kallas för CCR-modellen. 

CCR-modellen används i flera studier och används främst för att beräkna relativ 

effektivitet hos organisationer som verkar i samma sektor. (Charnes et.al 1978) 
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Golany och Thore (1997) jämförde nationers ekonomi med hjälp av DEA, Bates 

beskriver i en artikel hur den inom sjukvården går att använda DEA för att beräkna 

den relativa effektiviteten (Ramanthan, 2003).  DEA användes också för att analysera 

effektiviteten i försäkringsbranschen av Cummins, Weiss, Xie och Zi. (Cummins, et.al, 

2010) 

 

Forskaren Wan har i en studie 2006 teoretiskt beskrivit en kombination av 

värdeflödesanalys och DEA. Syftet med Wans studie var att med hjälp av 

värdeflödesanalysens olika scenarion (nuläge och framtida önskvärt läge) kunna visa 

hur organisationen kan bli mer effektiv jämfört med nuvarande läge. (Wan, 2006). 

 

Det finns sedan innan inte många studier som genomfört en studie kombinerat med 

VSM och DEA på verkliga fall, men A. Mahfouz har utfört en studie där två 

verksamheters leanhet (effektivitet) i nuläget jämförts mot framtida lägen och V. 

Hjalmarsson och L. Olsson har i en studie kvantifierat och jämfört leanhet mellan ett 

nuläge och framtida läge i ett pakethanteringsflöde i en kombinerad modell med VSM 

och DEA. Även en studie gjord av E. Ivarsson har kombinerat VSM och DEA för att 

beräkna en verksamhets leanvärde. (Mahfouz, 2011) (Hjalmarsson, V. Olsson, L. 2017) 

(Ivarsson, E. 2017) 

 

DEA är en intressant metod för den här studien på grund av Wan, Hjalmarsson och 

Olsson samt Ivarsson som visat på att det är fullt möjligt att kombinera DEA och VSM 

för att beräkna relativ effektivitet på verkliga fall. 

 

För att beräkna den relativa effektiviteten behövs tre komponenter (Ramanathan, 

2003); 

 

1. Beslutsfattande enheter, Decision Making Units (DMU): 

beskriver de objekt som ska utvärderas 

2. Indata variabler: de resurser som DMU använder, tex; tid 

och kostnad 

3. Output variabler: värdet av det DMU levererar, tex; 

kundnöjdhet, kostnad, antal. 

 

En fördel med DEA-metoden är att den anger relativa mått, effektiviteten värderas på 

en enhetlig dimensionslös viktad skala som multipliceras med alla inputs och outputs. 

DEA tar hänsyn till flera variabler samtidigt som är jämförbara med varandra, 

tillexempel så kan kostnader relateras till tid. (Ramanathan, 2003) 

 

Vid arbete med DEA så estimeras den relativa effektiviteten hos en process, 

verksamhet eller organisation och kan sedan jämföras med andra processer, 

verksamheter och organisationer som använder sig av samma inputs och levererar 

samma outputs. Den ideala effektiviteten sätts lika med 100 % och kallas för IDMU – 

ideal DMU. IDMUn används som mål för de andra. De andra får en DMU med relativ 

effektivitet med hänsyn till det ideala fallet. (Ramanathan, 2003) 
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2.4.2 DEA beräkning 

CCR-modellen är en grundläggande matematisk modell som utvecklades av Charnes, 

Cooper och Rhodes och denna modell är utgångspunkten vid beräkning av relativ 

effektivitet. I CCR-modellen finns det en virtuell indata och en virtuell utdata som 

tilldelas via den viktade summan av in- och utdatat se ekv 1. (Charnes et. Al 1978) 

 

𝐸 =  
𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 

𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
=  

∑ 𝑥𝑜𝑦𝑜
𝑂
𝑜=1

∑ 𝑧𝑖𝑤𝑖
𝐼
𝑖=1

                             (1) 

 

 

Där,  

 

O = total mängd outputsvariabler  xo = viktning för outputsvariabel o  

yo = output o   

 

I = total mängd inputsvariabler zi = viktning för input i 

Wi = inputs i 

 

Viktningen har inte ett fördefinierat värde utan den blir bestämd med avseende på 

respektive DMU som har en egen unik viktning, vilket gör modellen svår att använda. 

Matematisk programmering används på grund av detta för att bestämma vikterna så 

varje DMUs effektivitet maximeras. Ekvation (1) utvecklas därför till nedanstående 

modell, se ekvation (2) (Charnes et.al 1978): 

 

max 𝐸𝑚 =  
∑ 𝑥𝑜𝑦𝑜𝑚

𝑂
𝑜=1

∑ 𝑧𝑖𝑤𝑖𝑚
𝐼
𝑖=1

  (2) 

 

med villkor:  

 
∑ 𝑥𝑜𝑦𝑜𝑛

𝑂
𝑜=1

∑ 𝑧𝑖𝑤𝑖𝑛
𝐼
𝑖=1

 ≤ 1, 𝑛 = 1,2, … . . , 𝑛  (3) 

 

𝑣𝑜𝑚 , 𝑢𝑖𝑚  ≥ 0 

 

Förklaring:  

 

Em = effektivitet av DMUm   n = antal DMU 

yom = output o till DMUm    xo = viktning av output o 

wim = input i till DMUm    zi = vikt av input i 

 

 

Modellen kan förenklat förändras så att linjär programmering kan användas och icke 

linjära samband undvikas. Se ekv (4) nedan. (Ramanathan, 2003) (Charnes et.al 1978): 

 

max 𝐸𝑚 =  ∑ 𝑥𝑜𝑦𝑜𝑚
𝑂
𝑜=1   (4) 
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 Med villkor:  

∑ 𝑧𝑖𝑤𝑖𝑚 = 1𝐼
𝑖=1    (5) 

 

∑ 𝑥𝑜𝑦𝑜𝑚 − (𝐽
𝑗=1 ∑ 𝑧𝑖𝑤𝑖𝑚)𝐼

𝑖=1  ≤ 0 (6) 

 

𝑣𝑗 , 𝑢𝑖  ≥ 0   (7) 

 

För exempel på beräkningarna ovan, se bilaga 1. 

 

2.5 Lean som mått 

Lean som prestationsmått är något som flera forskare studerat och det har blivit 

definierat på många olika vis. Naylor et al. menar i sin studie att lean som mått hittills 

är värderat huruvida företaget arbetar enligt leans principer och att företag kan bli 

ännu mer lean genom att arbeta mer med att bland annat eliminera slöserier. Den 

konkreta frågan om hur lean företaget är i nuläget har hittills inte ställts utan forskare 

har fokuserat på att följa Leans principer för att uppnå effektivisering. (Naylor et.al 

1999) 

 

2.5.1 Kombinationen DEA och VSM för att utvärdera effektivitet 

Som tidigare nämnts så mäter DEA den relativa effektiviteten i ett företag med hjälp 

av DMUs för att sedan jämföra dem mellan varandra och identifiera ett idealt DMU.  

 

DEA och VSM i kombination med varandra är ett ganska så ostuderat område, Wan 

har som tidigare nämnt uppmärksammat kombinationen i sin studie. I studien ges en 

teoretisk beskrivning av hur ett företags leanhet kan beräknas med hjälp av DEA och 

VSM kombinationen. (Wan, 2006) 

 

Mahfouz använder sig i sin studie utav Wans teori för att beräkna effektiviteten i 

nuläget samt hur eventuella framtida förbättringar skulle påverka effektiviteten. 

(Mahfouz, 2011). Hjalmarsson och Olsson (2017) har också genomfört en studie där de 

kombinerat modellerna på ett logistikföretag, i pakethanteringsprocessen, för att få 

fram ett KPI över verksamhetens effektivitet i nuläget samt effektiviteten efter 

föreslagna effektiviseringsområden. Ivarsson (2017) har också i en studie kombinerat 

modellerna i en fordonsverkstad för att få fram KPI på effektiviteten i nuläget samt 

vid två eventuella framtida lägen med avseende på tid och kostnad.  

 

DEA-modellen kräver olika inputs och outputs för att kunna beräkna den relativa 

effektiviteten. När DEA och VSM kombineras så beräknas fortfarande verksamhetens 

effektivitet men resultatet presenteras i en siffra – ett mått på hur Lean företaget är. 

Siffran blir en KPI för företaget att ta avstamp i för framtida effektiviseringsarbeten. 

DEA brukar vanligtvis genomföras för att jämföra verksamheter mot varandra, men i 

kombination med VSM blir i detta fall istället ett nuläge som jämförs mot önskvärda 

framtida lägen, varav ett IDMU. Inputs blir tid och kostnad och output variabeln 

symboliserar kvalitet. Det som symboliserar IDMUt är att alla icke värdeskapande 
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aktiviteter är eliminerade så den relativa effektiviteten är 100%, därav är IDMU 

verksamhetens mest önskade framtida läge och förhoppningen är att effektiviteten på 

övriga DMU ligger så nära IDMU som det går. (Wan, 2006).  

 

Tabell 1: variabler för beräkning av flödets effektivitet 

 

 
 

CCR-modellen tar inte hänsyn till ineffektivitet som beror på slöserier i företaget, 

vilket är en nackdel som modellen har. Det betyder i praktiken att företagets egentliga 

effektivitet är lägre än vad effektivitetspoängen som är beräknat med CCR-modellen 

ger en indikation på. SBM-modellen (slack-based Measure of efficiency) har på grund 

av detta utvecklats utifrån CCR-modellen, se ekvation (8) nedan. SBM-modellen har 

ett poängsystem mellan noll och ett som indikerar företagets effektivitetsvärde med 

hänsyn till de ineffektiva aktiviteterna som uppstår i flödet.  Beräkningar med SBM-

modellen visar därför att effektiviteten minskar när slöserier ökar. (Wan, 2006) (Tone, 

Tsutsini, 2009). 

 

 

 

𝑴𝒊𝒏𝛒𝐥𝒆𝒂𝒏 =
𝟏−

𝟏

𝒎
∑

𝒔𝒊
−

𝒙𝒊𝟎

𝒎
𝒊=𝟏

𝟏+
𝟏

𝒔
∑

𝒔𝒋
+

𝒚𝒋𝟎

𝒔
𝒋=𝟏

   (8)  

 

Med villkor där λ, ST, SC, SV ≥0 

 

𝑤0 = 𝑊λ + 𝑠−  (9) 

 

𝑦0 = 𝑌λ + 𝑠+  (10) 

 

Förklaring:  

X0 = input till DMU0 m = antal inputvärden  s-=slöseri jämfört med 

input 

 

y0 = output till DMU0 S = antal outputvärden  s+ = slöseri jämfört med 

output 
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X = input av IDMU Y = output av IDMU λi = vikt 

 

För att kunna beräkna den relativa effektiviteten så jämförs nuläget mot ett framtida 

läge, som tidigare nämnts. Ekvation (8) kan omskrivas till ekvation (11) nedan för att 

bli mer tydlig. De två input-variablerna XT och och XK jämför i ekvation (11) nuläget 

mot framtida önskat läge. Då inputvariablerna hela tiden är två stycken så blir t en 

konstant, alltså sätts t = 2.  

 

 𝑴𝒊𝒏𝛒𝐥𝒆𝒂𝒏 =  
1−(

1

2
)(

𝑠𝑇
𝑥𝑇0

+
𝑠𝐶

𝑥𝐶0
)

1+ 
𝑠𝑉

𝑦𝑉0

  (11) 

2.6 VSM och kostnadsanalys 

Flera forskare har kombinerat VSM och kostnadsanalyser av olika slag. Naser och 

Gunduz (2017) har i sin artikel använt en VSM för att eliminera de icke 

värdeskapande aktiviteterna och tidsslöserier i varje konstruktionssteg samtidigt som 

studiens syfte var att på ett effektivt sätt påvisa kostnader. De menar att deras studie 

är unik i sitt slag som antar kostnader för alla steg i värdeflödesanalysen. Slutsatsen i 

studien är att kombinationen av kostnadsanalysen och VSM är användbart i 

konstruktionsindustrin för ett hållbart och effektivt sätt att hålla koll på kostnader.  

 

Abuthakeer et.al har i sin studie från 2010 integrerat en kostnadsanalys med VSM. 

Idén med studien var att integrera en kostnadslinje under tidslinjen i 

värdeflödesanalysen för att visualisera kostnaderna för att underlätta vid 

beslutsfattning. De utförde studien i en liten industri i en produkts flöde.  

2.7 Känslighetsanalys 

För att kunna avgöra hur känslig en modell är med avseende på indatats effekt på 

resultaten så är känslighetsanalys en metod som går att använda. Datavariationen kan 

bero på flera olika faktorer men vanligtvis beror den på förväntade förändringar. En 

förändring på indatan kommer ha effekt på undersökningens resultat, så 

känslighetsanalysen används för att skapa förståelse kring vilken effekt indatans 

förändring ger på resultatet vid en implementation i processen. Viktigt är att 

dokumentera variationer och dess påverkan på resultatet så det går att minimera 

osäkerheterna och förbättra känslighetsanalyser i framtiden. (Scott, Tucker 2006) 

 

Vid genomförandet av en känslighetsanalys beslutar berörda personer vart eventuella 

felkällor kan uppstå. Känslighetsanalysen kommer ge djupare insikter i områden som 

till exempel vilka aktiviteter som ger störst varians och kritiska antaganden som kan 

påverka slutresultatet. (Wood et.al 1997) 

 

Exempel på felkällor vid kostnadsanalyser för transportkostnaden är; förväntad 

försäljning, inköpspris för en komponent, lagerräntans storlek etc. Oftast finns det 

flera parametrar som är osäkra, men enklast är att välja ut en eller ett par variabler 
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som förändras. Att välja ut flera och kombinera dessa ger en mer säker 

känslighetsanalys men kräver ett större arbete. (Oskarsson et al, 2013) 

 

Känslighetsanalyser finns i flera olika typer och valet av vilken känslighetsanalys som 

väljs för att utföra analysen kommer påverka undersökningens slutresultat, precis 

som val av indata-faktorer. Som regel är det en eller ett par av indata-faktorerna som 

påverkar undersökningens resultat medans resterande faktorer knappt har någon 

påverkan – i dessa fall är valet av känslighetsanalys-metod inte lika viktigt. I fall då 

flera faktorer påverkar lika mycket så är valet av metod viktigare. (Saltelli et.al 2004) 

2.8 VSM och riskanalys 

Värdeflödesanalys och riskanalys har tidigare kombinerats av Suwondo et.al  (2016) 

inom fiskindustrin. Studiens riskanalys utfördes inom ramen för ISO 3100:2009. 

Studiens använde värdeflödesanalysen som underlag för att kunna koppla riskerna i 

värdekedjan till ett visst processteg.  

 

Nowosielski (2007) har i en artikel förklarat om svårigheterna att hantera risker i 

värdeflödet men menar att det är ett bra sätt att koppla ihop riskerna med steg i 

processflödet – som fås fram genom en värdeflödesanalys över produktens flöde. 

Nowosielski nämner att FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) är ett bra verktyg 

att använda vid riskhantering i värdeflödet.  

2.9 Riskanalys 
Definitionen av risk är enligt The Oxford English Dictionary ”a chance or possibility of 

danger, loss, injury or other adverse consequences” (Hopkin, 2010).  

 

Enligt Hopkin så är risk någonting som härstammar ifrån olika aktiviteter och att både 

organisationer och individer möter olika risker varje dag. Typ av risk kan variera 

precis som nivån av risk kan variera, vissa risker kan tillexempel vara stora globala 

risker som terrorism.  (Hopkin, 2010) 

 

Generellt är risker accepterade som en händelse, så som risken definieras i ISO 31000. 

Hopkin förklarar att det ger mer klarheten till riskhanteringsprocessen om fokus 

ligger på händelser. (Hopkin, 2010) 

 

Risker kan ha negativa, positiva och osäkra utgångar. Varje risk behöver hanteras 

individuellt. Det finns tre olika typer av risker;  

 

 Hazard risks – risker som enbart kan resultera i ett negativt resultat, ett 

exempel i affärssammanhang är stöld. Organisationer har generellt god 

tolerans mot den här sortens risker.  

 Control risks – risker med osäkra resultat. Denna typ av risk är ofta associerad 

med projektledning och organisationer gillar generellt inte den här typen av 

risk eftersom osäkerheten kring resultatet kan vara kopplat till projektets 

fördelar, tidsplan, budget eller att projektet inte levererar enligt 

kravspecifikationen.  
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 Opportunity risks – en risk som är associerad med två huvudaspekter; det är en 

risk att ta en möjlighet men det är också en risk att inte ta en möjlighet. Den 

här typen av risk ska ha ett positivt resultat. (Hopkin, 2010) 

 

För att förstå en risk så är det nödvändigt med en detaljerad beskrivning så det blir en 

gemensam förståelse för risken och att varje persons ansvar är tydligt. Det är viktigt 

att förstå den okontrollerade nivån av risken – nivån innan någon åtgärd är införd för 

att minimera skadan. För att kunna bestämma den inneboende nivån av en risk 

används en riskmatris. Riskmatrisen visar den inneboende nivån i form av likelihood 

och magnitud. Risken kan klassificeras baserat på olika saker; tex kan källan för risken 

användas för att klassificera den. (Hopkin, 2010) 

 

2.10 Risk management 

Tidigare har både FMEA och ISO 31000 standard ramverket nämns som två 

riskhanterings-modeller. Nedan kommer båda presenteras i korthet.  

 

2.10.1 ISO 31000 

ISO-ramverket är känt över hela världen och uppdateras vart fjärde år. (Hopkin, 2010) 

Nedan kan en illustration över ramverket ses. 

 

ISO 31000 består av fyra steg; 

 

1. Riskidentifiering – en grupp sätts ihop för att brainstorma 

fram risker kopplade till den process man valt ut att 

studera.  

2. Riskanalys – När riskerna har identifierats så analyserar 

gruppen vad konsekvensen av risken blir om den skulle 

inträffa.  

3. Riskvärdering – När riskens konsekvens är fastställd av 

gruppen så rankas riskerna i en likelihood-matris för att 

visualisera vilka som är de mest kritiska och vart åtgärder 

och arbetskraft ska prioriteras.  

4. Riskbehandling – Gruppen agerar på de mest kritiska 

riskerna. Varje risk har fått en ansvarig person som har i 

uppdrag att eliminera eller minimera risken. (Hopkin, 

2010) 

 

Nedan kan en illustration av ISO 31000:2009 ramverket ses i figur 4 samt en magnitud 

– likelihood matris i figur 5: 
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Figur 4: ISO 31000:2009 (Hopkin, 2010) 

 

 

 
Figur 5: Magnitud-likelihoodmatris (Hopkin, 2010) 
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2.10.2 Failure Mode and Effect Analysis 

FMEA, även kallat felmod-och-feleffektanalys (Bergman, Klefsjö, 2007) En FMEA 

innebär att en produkt eller process får en grundlig genomgång av dess funktion, 

felsätt, felorsaker och felkonsekvenser. (Bergman, Klefsjö, 2007) 

 

En FMEA är en kvalitativ analys av sambanden mellan funktioners felsätt och 

respektive felkonsekvenser på en systemnivå för att sedan kunna sätta in åtgärder och 

förhindra eller minimera risken att felet uppstår. (Bergman, Klefsjö, 2007) 

 

En FMEA kan genomföras under flera stadier – tillexempel i planeringsstadiet för en 

produkt eller projekt eller i konstruktions- och utvecklingsfasen. I planeringsstadiet 

kan FMEA-metoden syfta till att undersöka huruvida det är möjligt att uppfylla 

marknadens krav medans metoden i konstruktions- och utvecklingsfasen kan vara 

mer grundlig och vara underlag för konstruktionsgenomgångar. (Bergman, Klefsjö, 

2007) 

 

FMEA kan också utföras kvantitativt, den kallas då för FMECA (Failure Mode, Effects 

and Criticality Analysis). Syftet med FMECA är att varje felsätt kvantifieras och sedan 

rangordnas. För den numeriska värderingen finns flera olika metoder. (Bergman, 

Klefsjö, 2007) 

 

Resultatet från FMEA sammanställs i en FMEA-blankett,  blanketten kan se olika ut 

men ett exempel på hur den kan se ut kan ses i figur 6 nedan: 

 

 
Figur 6: Ett exempel på en FMEA-blankett (MEADinfo, 2015) 

 

 

2.11 Riskanalys och säkerhetsarbete 
Koubenan et. al utförde i Augusti 2014 en studie som behandlade ämnet om 

ledningens engagemang i säkerhetsarbetet kring identifierade risker. Deras studie 

syftade till att undersöka de faktorer som får första linjens chefer att involvera sig i 

säkerhetsarbetet. Studien utgick ifrån idén om att graden av involvering relaterades 

till den uppfattning linjechefen hade över riskerna som dess medarbetare och 



25 
 

anställda kunde bli exponerade för, samt ifrån uppfattningen om organisationens 

arbete med säkerhet och interaktionen med den högre ledningen. Resultatet i deras 

studie visade att medvetandet om arbetsplats-risker som linjechefernas anställda kan 

bli exponerade för är relaterat till linjechefernas engagemang och involverande i 

säkerhetsarbetet. Studien visade också att ju mer linjechefen visste at deras anställda 

blev exponerade för allvarliga risker frekvent ju mer involverade blev de i arbetet och 

att linjechefernas medvetenhet om risker är den triggande faktorn för att få upp 

ögonen över säkerhetsproblem. (Kouabenan, R, D. 2014) 

 

Det finns flera studier som visar på riskmedvetande och ett beskyddande beteende 

mot risken, bland annat har en studie av Kuttschreuter, M från år 2006 i 

Nederländerna så fick 280 deltagare delta i en studie om risker med mat 

(kontaminerad kyckling med salmonella eller dioxin). Studien undersökte deltagarnas 

reaktion på risk och visade att 60% av deltagarna skulle undvika att konsumera 

kyckling och att 60% skulle söka mer information om risken att utsättas. Undvikandet 

av risk var starkt relaterat till informationssökandet och de psykologiska påståendena. 

(Kuttschreuter, M., 2006)  

 

En annan studie som studerat korrelationen mellan risktolerans, riskmedvetenhet och 

attityd till säkerhetsarbete är Ji et.al 2011. Studiens utfördes på 118 piloter på China 

Southern Airlines Ltd. Resultatet från studien visade att risktoleransen ger en indirekt 

effekt på säkerhetsarbetet och slutsatsen i deras studie är att med en ökande 

riskmedevetenhet så reduceras de negativa beteendena och risktoleransen minskar – 

säkerhetsarbetet blir bättre. (Ji, M., et.al., 2011)  

 

Arezes och Miguel utförde 2007 en studie som undersökte korrelationen mellan 

riskmedvetenhet och säkerhetsarbetet. De menade att det verkade vettigt att anta att 

riskmedevetenheten på en arbetsplats influerade de anställdas beteende och 

exponerande för yrkesrisker – tillexempel höga ljud. De hade 516 deltagare från olika 

industriföretag i sin studie där de undersökte användandet av hörselskydd. Resultatet 

från studien visade att ju högre medvetenhet om risken ju mer använde de 

hörselskydd, med att de i många fall hade dålig koll på riskens nivå. (Arezes, P,M., 

Miguel, A,S,. 2007) 

 

2.12 Logistik och beslutsanalys 

Dias och Ierapetritou har i sin studie från 2016 konstaterat att supply chain 

management är en av de mer komplexa beslutsfattande processerna i ett företag. De 

menar att operationerna i kedjan oftast fortsätter som lokala interaktioner mellan 

enheterna snarare än att det finns en central enhet som koordinerar alla operationer. 

Vidare i sin studie så beskriver de utmaningarna som uppstå vid beslutsfattande i 

försörjningskedjan. De lyfter bland annat att strategiska, taktiska och operativa beslut 

måste beaktas när försörjningskedjan designas och att utökade försörjningskedjor som 

involverar materialleverantörer, tillverkningsprocessen och globala slutkunder som 

kräver mycket transporter är känsliga för avbrott. Studien ser också en utmaning 

inom processindustrin är viktigt att arbeta för hållbarhet och att en påverkan på 



26 
 

omgivningen som rör sociala, ekonomiska och miljöaspekter bör tas i beaktande både 

uppåt och nedåt i försörjningskedjan. (Dias, S, L., Ierapetritou, G, M., 2016) 

 

  

2.13 Brainstorming 
Brainstorming är någonting som hjälper organisationer att komma på nya idéer och 

vanligt vis är det så att ju mer bredd brainstorming-gruppen har ju större är 

potentialen för fler innovativa idéer. Kritik mot brainstorming är att det passar vissa 

personligheter bättre än andra – extroverta människor gynnas samt människor ifrån 

väst där kulturen är att utbildande miljöer och deltagande är förväntat. (Livermore, D. 

2016)  

 

Livermore har med sina kollegor spenderat de senaste 15 åren med att undersöka 

kulturen kring forskningsintelligens. De har listat några utmaningar som har visat sig 

vid brainstormng,bland annat är det att första idén som kläcks är den idén som tas 

vidare. I globala grupper kan språket vara en barriär i en brainstorming-grupp och 

även kulturella skillnader som gruppen har svårt att hantera har visat sig ge färre 

idéer. För att övervinna hindren i en brainstorming har Livermore nämnt några 

strategier;  

 

1. Definiera målet – syftet för brainstorming-mötet ska vara 

tydligt. Det förväntade resultatet ska också vara tydligt. 

2. Var ute i god tid med möteskallelse – om gruppen i tid får 

veta om mötet så hinner de tänka ut idéer och kan 

komma till mötet mer förberedda.  

3. Obligatorisk närvaro – sätt obligatorisk närvaro på mötet så 

det är tydligt att alla ska vara med. Det viktiga är att lyfta 

fram att alla inte ska prata lika mycket men alla ska 

komma med idéer.  

  



27 
 

4.  

3 Metod 

Metodkapitlet presenterar de metodval och tillvägagångssätt som använts för 

undersökningen. Den metod som används i undersökningen är explorativ sekventiell 

mixad metod.  

 

En explorativ sekventiell mixad metod startar enligt Creswell (2009) med en kvalitativ 

fas för att få en förståelse för fenomenet som ska studeras för att sedan analysera 

insamlad data för att sedan kunna skapa en modell som passar den tänkta 

undersökningen. Den kvantitativa fasen av undersökningen formas utav resultatet 

ifrån den kvalitativa fasen med passande variabler och prestationsmått från den 

modell som skapats. En kombination av kvalitativa och kvantitativa ansatser i en 

mixad metod ger enligt Creswell en bättre och djupare förståelse för 

forskningsproblemet.  

 

 
Figur 7: En illustration av ”Explorativ sekventiell mixad metod” (Creswell, 2009) 

3.1 Övergripande metod 

Studien baseras på en fallstudie hos Hux AB. För att genomföra en strukturerad 

studie så används Y-modellen – en generell modell för verksamhetsutveckling 

bestående av fem steg. Modellen illustreras i figur 8 nedan.  
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Figur 8: Y-modellen 

 

Y-modellen består av två problemfaser och tre lösningsfaser. Modellens 

tillvägagångssätt kan beskrivas i följande steg; (Ljungberg, Larsson 2012) 

 

1. En beskrivning av nuläget 

2. En beskrivning av det önskade framtida läget 

3. Jämföra de två lägena för att undersöka vilka 

förändringsbehov som uppstår för att gå från nuläge till 

framtida läge 

4. Arbeta fram lösningar som kan lösa förändringsbehoven 

5. Utforma en handlingsplan som beskriver vilka 

förändringar som ska utföras och i vilken ordning de ska 

utföras 

3.2 Kvalitativ fas 

Kvalitativ forskning syftar stort till att förstå människor och människors beteenden 

och problem. Forskarens tolkningar från den insamlade datan styr till stor del 

forskningen. Kvalitativ data kan samlas in genom observationer, intervjuer, dokument 

och audiovisuell information. (Creswell, 2009) 

 

En kvalitativ forskning ställer höga krav på forskaren som måste tolka och förstå 

sammanhang och fenomen som deltagarna tillkännager på ett opartisk sätt. Creswell 

säger att det därför är viktigt att intervjuer med deltagarna utförs i miljöer där de 

känner sig bekväma och hemma. (Creswell 2009)  
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En kvalitativ studie genomförs för att forskaren ska få en helhetsförståelse och 

probleminsikt där deltagarnas reflektioner kan få plats. Deltagarnas 

förändringsbenägenhet blir också tydligare i en kvalitativ studie samt att deltagarna 

får möjlighet att känna sig delaktiga i studien. (Creswell, 2009).  

 

3.2.1 Kvalitativ dataanalys 

Creswell har utformat en sex-stegsmodell för att utföra en innehållsanalys på den 

insamlade kvalitativa datan.  

 

1. Förberedelse: Organisera och förbered datan inför 

analyser, datan kan vara insamlad via intervjuer, 

dokument och observationer.  

2. Förstå innehållet: vad menar deltagaren egentligen med 

sitt uttalande, vilka åsikter lägger deltagaren störst vikt 

vid och vilken data är till mest användning för 

undersökningen? Skapa en djupare förståelse av 

innehållet. 

3. Kategorisera: efter att ha förstått innehållet av datan så 

kan nu kategorier uppskattas och informationen kan 

sammanställas inom de uppskattade kategorierna. 

4. Beskrivning: en detaljerad tolkning av kategorierna. 

Analyser är ett bidrag till de viktigaste resultaten av 

studien.  

5. Presentation: presentera kategorierna, detta sker 

vanligtvis genom att dela upp dem i olika teman.  

6. Tolkning av resultat: tolka de slutsatser som dragits i den 

kvalitativa studien. Här kan det bli tydligt om det 

behöver ställas eventuella följdfrågor.  

 

3.3 Kvantitativ fas 

Den kvantitativa forskningen brukar enkelt beskrivas som den del av forskningen 

som genererar ett resultat i siffror, konkreta mängder, antal tillfällen eller svar om 

kön, ålder och utbildning. Kvantitativ forskning är den forskning som ger variabler 

som är möjliga att utföra beräkningar på och är enkla att kvantifiera. Forskningen 

utförs vanligvits via enkäter, frågeformulär, experiment eller strukturerade intervjuer 

(intervjuer med frågor som ger strikta svar så som ja/nej, alltid/aldrig). Forskaren har 

en tydlig bild av vad som ska undersökas redan i starten. Resultatet från den 

kvantitativa fasen presenteras i grafer, diagram eller tabeller. (Creswell, 2009) 

 

3.3.1 Kvantitativ dataanalys 

Den kvantitativa dataanalysens syfte är att skapa en förståelse för de variabler som 

behövs samt är relevanta för att genomföra en undersökning. Variablerna är de 

värden som uppskattats, mätts eller observerats i studien. (Creswell, 2009) 
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En förståelse för de insamlade variablerna behöver skapas för att sedan jämföra med 

andra forskaren resultat eller existerande teorier för att se hur studiens resultat 

förhåller sig till dessa. Forskaren måste också skapa en insikt över den relevans som 

den genomförda studien har för andra forskare eller praktiker. För att skapa den 

sortens insikter bygger kvantitativ forskning till stor del på statistisk hypotesprövning 

som innebär att det går att säga att hypotesen verkar stämma eller att undersökningen 

ger avvikande svar, vilket gör att undersökningens resultat kan generaliseras för olika 

fall. (Creswell, 2009). 

 

3.4 Studiens genomförande 

Illustrationen nedan visar hur gången för studiens genomförande samt vilka modeller 

ifrån teorin som använts.  

Figur 9: Studiens genomförande, egen illustration 

 

3.4.1 Intervjuer och observationer 

Studien har till en början haft en induktiv ansats för den kvalitativa fasen.  

 

Den kvalitativa datainsamlingen har bestått av observationer och intervjuer i 

produkternas flöden med berörda personer; operatörer, planerare, flödeschefer, 

lagerarbetare och sälj support. Syftet med dessa observationer och intervjuer har varit 
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att få en klar bild över nuläget för att kunna utföra en processkartläggning som 

illustrerar de aktiviteter som genomförs från att kunden beställt produkten till dess att 

produkten är hos kund. Enbart berörda personer har intervjuats och observerats. 

Intervjuerna har skett ostrukturerat med den person som är vid respektive arbetsplats 

för att få mer information om arbetssätt.  

 

Sekundär data som använts i studien är inhämtad från företagets egna interna system 

kombinerat med artiklar inom tidigare forskning på områdena, främst litteratur som 

rör Value Stream Mapping, Data Envelopment Analysis, Riskanalys och 

kostnadsanalys kombinerat med VSM. Litteratur och artiklar som använts i studien 

erhölls från databaser som Google ScholarTM och PrimoTM.  

 

3.4.2 Brainstorming 

Brainstorming är en metod som använts under studiens gång. Brainstorming 

sessioner har använts för att få input och infallsvinklar från personer som jobbar nära 

produkten i olika steg; lageransvarig, lastningsansvarig, logistikchef, 

processingenjörer, maskinoperatörer, produktionsingenjörer och produktutvecklare. 

Brainstorming-gruppen har varit samma genom hela studien och har träffats för att 

behandla samma frågeställning vid tre tillfällen á 2 timmar varje gång, det vill säga 

totalt sex tillfällen och totalt 12 timmar. 

 

3.4.3 Value Stream Mapping 

För att få en överskådlig bild över nuläget så användes Leans analysmetod Value 

Stream Mapping. Metoden har fokus på tid men har kombinerats tidigare med både 

kostnadsanalys, Data Envelopment Analysis och riskanalys, inte tillsammans men var 

för sig.  

 

Användandet av en värdeflödesanalys skapar en förståelse för processerna eftersom 

flödet kartläggs och värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter blir mer 

tydliga och enkla att identifiera. Värdeflödesanalysen genomförs i följande steg;  

 

Värdeflödeskartläggning av nuläget 

Flödet för de två utvalda produkterna följdes från produktionsstart tills produkten är 

på kundens lager som färdig leveranslängd.  Värdeflödeskartan upprättas enbart för 

att kunna visualisera vilka steg produkten passerar innan det blir helt färdig för att på 

ett enkelt sätt kunna koppla kostnader till respektive steg. 

 

Kartläggningen utfördes genom en processpromenad genom produkternas flöden; 

från säljsupport och produktionsplanering tills produkten står på lager hos Hux i UK. 

Cykeltider har inte upprättats då det för den här studien inte är nödvändigt då VSM-

kartan enbart används som ett underlag för övriga modeller. 

 

Kartläggning av önskvärt framtida läge 

Nuläget analyserades genom en brainstorming. Det önskvärda framtida läget har tagits 

fram genom förslag som brainstorming-gruppen har kommit fram till. För produkt 1 

kunde inte gruppen komma på någon förbättring för att minimera fraktkostnaden 
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eftersom inget av de förslag som togs fram minskade fraktkostnaden, för produkt 2 

har två förslag tagits fram och två önskvärda framtida lägen har tagits fram.  

 

De två effektiviseringarna illustrerades i en karta men två riskanalyser.  

 

Riskanalys 

En riskanalys utfördes på de två önskvärda framtida lägena på produkt 2. 

Riskanalysen utfördes enligt ISO 31000-modellen då Hux AB generellt jobbar mot ISO 

standarder och gruppen är van att använda sig av ISO-ramverk. 

 

Riskanalysen utfördes i en brainstorming-grupp. Nya värdeflödeskartan visades upp 

och sedan fick gruppen lyfta fram de risker de ser med respektive framtida läge, 

rangordna vad risken skulle innebära och hur risken skulle elimineras.  

 

Riskanalysen presenterades sedan som ett eget underlag bredvid DEA-måttet för att 

på så vis göra berörda personer mer medvetna om medföljande risker – så som teorin 

visat så är riskmedvetenheten viktig för säkerhetsarbetet.  

 

3.4.4 Data Envelopment Analysis 

För att beräkna hur mycket mer effektiv de önskvärda framtida lägena blev jämfört 

med nuläget så användes metoden DEA. DEA bygger på att framtiden ges en 

beroende effektivitet på 100% och att det är målet som organisationen strävar mot 

hela tiden.  

 

För att använda DEA-metoden behövs indata för DMU och IDMU där ledtid och 

kostnader används som indata för DMU. För IDMU används värdeskapande tid samt 

kostnader relaterade till denna som indata. Den utförda effektiviseringen ska 

fortfarande leverera samma antal lastade lastbilar så utdatan sätts till 1. (Wan, 2006) 

 

För att beräkna flödets effektivitet så används information från VSM-kartorna som 

tagits fram. Kostnaderna för processtiden är tagna ur företagets affärssystem, samma 

för materialkostnaden. Kostnaden för lagringstider är beräknade med en årlig 

kalkylränta på 10% och fraktkostnaden är beräknad med speditionsföretagets kostnad 

för en lastbil plus en returlastbil om det krävs, samt hur många meter respektive 

lastbärare skulle kunna få med på en lastbil. Kostnaden för processtid för kapning i 

önskvärt framtida läge är uppskattad till 25 % högre enligt tidigare erfarenheter när 

maskinutrustning inte är av samma standard och operatörerna inte är lika erfarna som 

på Hux AB.  

 

Beräkningarna som utförs för att beräkna flödets effektivitet utgår från SBM-modellen 

som innehåller två indata samt ett utdata (se ekvation 11). Slöseriet definieras som 

skillnaden mellan DMU och IDMU. (Wan, 2006) (Mahfouz, 2011) 
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3.4.5 Känslighetsanalys 

Den beräknade effektiviteten, som beräknats med hjälp av DEA och SBM metoden, 

anges samt för produkt 2 ges två framtida möjliga förbättrade förslag. För att ta 

hänsyn till variationer som kan uppstå i flödet (i denna studies fall fraktkostnad och 

lastbärarens pris) så utförs en känslighetsanalys. Känslighetsanalysen syftar till att 

visa hur mycket olika parametrar spelar in på resultatet. 

 

Tre lägen kommer att upprättas i känslighetsanalysen; optimistiskt läge, nuläge samt 

pessimistiskt läge. Det optimistiska och pessimistiska läget kommer representera de 

variationer som skulle kunna uppstå; förändrat pris på lastbärare och förändrat pris 

på kostnaden för en lastbil.  

3.5 Metoddiskussion 

3.5.1 Reliabilitet 

En studies resultat bör granskas flera gånger för att öka studiens tillförlitlighet enligt 

Björklund och Paulsson (2012). Studiens kvalitativa del är den svåra delen att bedöma 

trovärdigheten på, detta eftersom intervjuerna utförs vid ett tillfälle – hade de utförts 

vid flera olika tillfällen hade det möjligtvis gett varierande svar och andra 

respondenter hade intervjuats.  

 

Denna studies reliabilitet är god då arbetet är väldokumenterat och studien skulle 

kunna upprepas. I studien har dock en del antaganden gjorts; kostnad för en flytt av 

kap-processen till England är en uppskattning gjord av människor med stor 

erfarenhet inom området men är fortfarande en uppskattning och kostnad för en ny 

kapmaskin är uppskattad baserat på tidigare erfarenheter från arbetare som tidigare 

köpt in kapmaskiner.  

 

Det som skulle kunna stärka denna studies reliabilitet är att ha haft mer uträknade 

och exakta siffror på kapmaskinen och nya kapoperationen, samt att en till person 

hade varit med under intervjutillfällena för att kunna bedöma kroppsspråk och 

tveksamheter hos respondenterna.  

 

Modellernas utformande kan påverkas av subjektivitet och även i denna studie kan 

fallet ha varit så men tillvägagångssättet på utformandet har utgått från entydig teori. 

Intervjuer och insamlad data anses vara tillfredsställande då de har genomförts med 

personal och operatörer som arbetar med, runt och i processen för produkterna, de 

tillfrågade personerna anses därför ha tillräckligt med kunskaper inom området.  

 

Studien baseras på en värdeflödesanalys med kostnader och processtider, 

kostnaderna för lagerhållning är beräknade med kalkylränta och processtider är 

insamlade från en online-programvara i produktionsmaskinerna. Kostnader för 

produktion samt material är hämtade ur företagets affärssystem. Tiden för 

lagerhållning när produkten är färdig är uppskattad tid av personer som är väl insatt i 

företagets lagerhållning. SBM-modellen baseras på de uppmätta tiderna och 

uträknade kostnaderna för den givna värdeflödesanalysen, det kan påverka resultatet 
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och reliabiliteten då mer precisa tider och kostnader hade kunnat ge ett säkrare 

resultat – men informationen som används anses ändå ha god reliabilitet.  

 

3.5.2 Validitet 

Flera källor har använts vid informations- och datainsamlingen, vilket stärker 

validiteten. Bland annat har facklitteratur, vetenskapliga artiklar, observationer och 

intervjuer använts. Studiens validitet stärks också av att den använder sig av 

väletablerade metoder som värdeflödesanalys, DEA och ISO 3100:2009.  

 

En sekventiell mixad metod höjer en studies validitet eftersom kvalitativa och 

kvantitativa metoder kombineras. (Björklund, Paulsson 2012)  

 

I studiens kvalitativa del tydliggörs de två produkternas värdeflöden för att övergå 

till den kvantitativa delen som innehåller DEA och riskanalys. De beräkningar som 

genomförs i den kvantitativa delen ligger sedan till grund för att kunna jämföra mot 

tidigare forskning på området samt för diskussion och utvärdering av det givna 

resultatet. 

 

Mätresultatets validitet anses vara god då maskinerna är online-upkopplade och varje 

sekund av produktion registreras, övriga antaganden som kapmaskinens kostnad i 

inköp och drift i England är kvalificerade antagandet som inte stärker men i alla fall 

bibehåller validiteten. Studien baseras på produktionstid från mars 2019 till maj 2019, 

så resultatet av mätningarna skulle kunna bli annorlunda om det hämtas från en 

annan period. Den data som insamlats i undersökningen sammankopplas med kända 

teorier och vedertagna metoder så som värdeflödesanalys, DEA och riskanalys. 

Värdflödesanalysen utgår ifrån Rother and Shooks definition av värdeflödesanalys, 

DEA baseras på forskaren Wans studie som utvecklat SBM-modellen och 

riskanalysenn utgår ifrån den vedertagna ISO 3100:2009 modellen.  

 

3.5.3 Etiska och samhälleliga aspekter 

3.5.3.1 Forskingsetiska principer 

I ett tidigt skede i studien bestämdes det att de svar som erhålls genom 

undersökningens gång ska hållas anonyma för att stärka ärlighet och riktighet i 

svaren. Genom att hålla respondenterna anonyma ges respondenten också möjlighet 

att svara med sina egna tankar och åsikter. (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

De personer som deltagit i studien stödjer de forskningsetiska principerna för 

humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet för att deltagarna ska skyddas 

vid eventuella påföljder som kommer med studien. De svar som krävts av 

respondenterna har utgått ifrån teori och studiens frågeställningar. Svaren i studien är 

anonyma enligt konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppnås då data och 

analys av denna inte använts med något annat syfte än att utföra denna studie. 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

 



35 
 

3.5.3.2 Hållbarhet och miljö 

Transportsektorn idag påverkar klimatet med förbränningen av fossila bränslen och 

bidrar till växhuseffekten. Trafikens utsläpp orsakar försurning i våra sjöar och hav 

samt att trafikbuller är skadligt för mäninskors hälsa. (Naturvårdsverket, 2019)) 

Genom att optimera lastningen så att så mycket produkt som möjligt kan gå på 

lastbilen så minskas mängden utsläpp per meter transporterad produkt.  

 

Materialvalet på lastbärarna är också en viktig aspekt. Arbetet har som mål att kunna 

välja en lastbärare med en råvara som är förnybar och är snäll mot jordens resurser. 

 

Arbetsmiljö och hälsa tas i beaktande under studiens gång då det är ett ämne som 

ligger företaget nära hjärtat och de förändringar som studien föreslår ska beakta 

medarbetarnas arbetsmiljö samt hälsa.  
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4 Resultat 

4.1 Värdeflödesanalys 

För att få ett bra underlag för produkternas flöde har en värdeflödesanalys 

genomförts i produkternas respektive flöden för att på så vis kunna placera ut risker 

och kostnader till respektive steg i flödet. Värdeflödesanalysen är alltså grunden till 

att kunna beräkna effektiviteten vid förändring i flödet; i denna studie har inte den 

icke värdeskapande tiden varit i fokus utan det är fraktkostnaden per meter som är i 

fokus.  

 

4.1.1 Värdeflödesanalys av nuläget produkt 1 och 2 

Figur 10 nedan visar värdeflödeskartan för produkt 1, med en kostnadslinje och 

tidslinje inkluderat. För en tydligare bild än den nedan, se bilaga 1. 

 

 
Figur 10: Värdeflödeskarta nuläge produkt 1 

 

Figur 11 nedan visar värdeflödesanalysen för produkt 2 med tillhörande kostnads- 

och tidslinje. 
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Figur 11: Värdeflödeskarta nuläge produkt 2 

 

De huvudsakliga processerna i produkternas flöden är; produktionsstyrning, 

rörtillverkning, kapning och färdigvarulagret. Även frakten ingår i denna 

värdeflödesanalys som en tids- och kostnadsprocess.  

 

Det som händer i varje processteg är;  

 

Produktionsstyrning 

Planering och säljsupport mottager order från kund, planerar in ordern i 

produktionen.  

 

Rörtillverkning 

Röret tillverkas enligt specifikation och produktkontroll utförs av maskinens 

operatörer för att se att produkten har rätt dimensioner och ytvärden. Vid denna 

operation tillverkas stora batcher som sedan kapas upp i leveranslängder i nästa steg. 

 

Kapning 

De stora batcherna som tillverkats i tidigare steg kapas ned till kundens önskade 

leveranslängd. 500m för produkt 1 och 1000m för produkt 2. Vid kapningen så 

emballeras produkten och kvalitetskontrollen utförs. 

 

Färdigvarulager 

Produkterna ligger på lagret och väntar på att levereras till kund. Avgångarna till 

kund har bestämda dagar och snittet på hur länge en produkt ligger på lagret innan 

den skickas ut till kund är ca 2v, FIFU-filosofin efterföljs till stor del. 
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Frakt till kund 

För produkt 1 sker transporten till kund cirka två gånger i veckan, för produkt 2 är det 

lite varierande då det sker när efterfrågan på produkten uppstår. Båda produkterna i 

dagsläget ligger på en lastbärare som inte kräver någon retur tillbaka till Hux AB. 

 

4.1.2 Analys av nuläge  

Eftersom studien ämnar att undersöka förbättringspotential inom kostnaden för 

frakten och de risker som nya lastbärare kan innebära så analyseras enbart transport-

delen av nuläget, det vill säga att det som normalt analyseras i VSM (icke 

värdeskapande aktiviteter så som spill, väntetid etc. i produktionen beaktas inte).  

4.1.2.1 Analys av nuläge produkt 1 

Frakten på produkt 1 kostar idag per meter 0,037 SEK. Det innebär att frakten för 

produkten idag står för cirka 8% av produktens totalkostnad från produktionsstart 

tills produkten står på Hux AB i UKs lager. Beräkningsexempel på fraktkostnad kan 

ses i bilaga 2.  

 

Produkt 1 levereras idag på en så kallad envägs-lastbärare. Det vill säga att 

lastbäraren används en gång och sedan skrotas den, hållbarheten garanteras inte för 

mer än envägs-användning.  

4.1.2.2 Analys av nuläge produkt 2 

Frakten på produkt 2 kostar idag 0,31 SEK per meter, vilket innebär att fraktkostnaden 

per meter är 18% för produkt 2´s totalkostnad från produktionsstart tills den står på 

kundens färdigvarulager. Beräkningsexempel för fraktkostnaden kan ses i bilaga 2.  

 

Produkt 2 levereras idag på lastbärare som inte kräver någon retur när den lämnar 

Sverige. Så länge lastbäraren har använts inom Sverige har den ingått i ett nationellt 

retursystem och användarna av produkten har lämnat in lastbäraren och fått pengar 

för den. När lastbäraren lämnar Sverige och hamnar i UK så lämnar den systemet och 

ett likadant system i UK har ännu inte påfunnits. Lastbäraren behandlas idag som en 

envägs-lastbärare.  

4.2 Önskvärt framtida läge produkt 1 

Här presenteras resultatet av brainstormingen som utfördes med syfte att utvärdera 

vilka eventuella lastbärare produkterna skulle kunna levereras på för att öka 

fyllnadsgraden på lastbilen. 

 

4.2.1 Brainstorming produkt 1 

För produkt 1 kom gruppen fram till att det finns tre möjliga lastbärare. En av 

lastbärarna finns redan internt på plats hos Hux AB, en av lastbärarna finns inom 

koncernen och en av lastbärarna skulle kräva en omdesign av en befintlig lastbärare.  
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Samtliga lastbärare skulle innebära att produkten behöver kapas till leveranslängd 

efter transport till England. Lastbärare 1 finns idag internt hos företaget, lastbäraren är 

dyr och skrymmande – det går på många meter produkt på lastbäraren. Lastbärare 2 

är en omdesign av en lastbärare som används internt inom produktionen. Inom 

produktion används varianten av lastbärare 2 för att maximera den längd som 

kommer ut ifrån maskinerna och det är ur varianten av denna som spolningen sker. 

Lastbärare 3 är en lastbärare som används av andra företag inom koncernen, 

materialet på denna lastbärare gör att det är lätt att montera ihop och isär den men 

även att den inte är lätt att ta hand om för användaren av produkten och därför krävs 

en retur.  

 

Tabell 2 nedan visar hur kostnaden för frakten per meter skulle bli med enbart 

lastbärare som den faktor som förändras.  

 

Tabell 2: Fraktkostnad per meter, i SEK, för produkt 1 för eventuella nya lastbärare 

Produkt 1 Retur krävs Antal m på lastbil Tot. Fraktkostnad/m [SEK] 

Lastbärare 1 x 765000 0,07 

Lastbärare 2 x 374000 0,15 

Lastbärare 3 x 552000 0,06 

 

4.2.2 Brainstorming produkt 2 

För produkt 2 kom gruppen fram till fem olika lastbärare som skulle kunna vara 

möjliga. Tabell 3 nedan visar vad fraktkostnaden per meter blir med enbart 

lastbäraren som förändringsfaktor.  

 

Lastbärare 1 är en befitnlig lastbärare som används inom företaget, hade den 

levererats inom Sverige hade den hamnat i ett retursystem men när den lämnar 

Sverige så hamnar den utanför systemet och därför krävs ingen retur. Lastbärare 2 

innebär att en lång längd på produkten skickas till UK och kapas om till 

leveranslängd där samtidigt som lastbäraren kräver en retur till Hux i Sverige. 

Lastbärare 3 är en omdesign av en lastbärare som finns inom produktionen och denna 

lastbärare skulle kräva kapning till leveranslängd i UK och retur av lastbäraren till 

Sverige. Lastbärare 4 är en lastbärare som används inom koncernen redan och på 

grund av materialet den är gjord i så krävs en retur tillbaks till Sverige – den kan 

användas flera gånger som lastbärare då den inte slits på samma sätt som andra 

lastbärare. Lastbärare 4 är ihopvikbar så tre lastbilar till kund skulle ge en full lastbil i 

retur till Hux AB. Dvs det behöver fyllas på med tre fulla lastbilar i England innan 

Hux AB kan ta hem de ivägskickade lastbärarna igen. Lastbärare 5 är en befintlig 

lastbärare som kräver en omdesign, en omdesign av denna innebär att produkten 

utsätts för radier den inte är specificerad för, denna lastbärare kräver ingen retur.  
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Tabell 3: Fraktkostnad per meter, i SEK, för produkt 2 för eventuella nya lastbärare 

Produkt 2 Retur krävs Antal m på lastbil Tot. Fraktkostnad/m [SEK] 

Lastbärare 1   44000 0,63 

Lastbärare 2 x 210000 0,27 

Lastbärare 3 x 88000 0,63 

Lastbärare 4 x 144000 0,21 

Lastbärare 5  200000 0,14 

 

4.3 Värdeflödeskartläggning önskvärt framtida läge  

4.3.1 Önskvärt framtida läge produkt 1 

För produkt 1 har inget önskvärt framtida läge tagits fram då ingen av de lastbärare 

brainstorming-gruppen kom fram till minskade fraktkostnaden per meter för 

produkten. 

 

4.3.2 Önskvärt framtida läge produkt 2 

Lastbärare 4 och 5 är intressanta för produkt 2. Därför har en värdeflödeskartläggning 

utformats för de båda lastbärarna.  

 

 

 
Figur 12: Önskvärt framtida läge för produkt 2 med lastbärare 4 

 

Den önskvärda framtida läget för produkt 2 med lastbärare 4 har processkostnaden 

0,264 SEK/m, den icke värdeskapande kostnaden 0,21 SEK/m och materialkostnaden 

1,02 SEK/m.  

 

Det önskade framtida läget för produkt 2 med lastbärare 4 skulle innebära att 

fraktkostnaden består av 14% av produktens totalkostnad.  
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Handlingsplan produkt 2 lastbärare 4 

För att kunna införa det önskvärda framtida läget med lastbärare 4 på produkt 2 så 

skulle företagets behöva investera i en ny kapmaskin för att sätta upp i England samt 

investera i x antal lastbärare som ska ingå i ett retursystem mellan Hux och England. 

Då 36 lastbärare krävs för att fylla en returbil och 12 st lastbärare för att fylla en bil till 

England krävs så innebär det att Hux som minimum behöver 48 st lastbärare. 

Anledningen till att fler lastbärare får plats på returen är att lastbäraren är 

demonterbar, det vill säga att det går att montera ner den i mindre delar för att den 

ska ta mindre plats.  

 

 
Figur 13: Önskvärt framtida läge för produkt 2, lastbärare 5 

 

Det önskvärda framtida läget för produkt 2 med lastbärare 5 ger en processkostnad på 

0,244 SEK/m, en icke värdeskapande kostnad på 0,13 SEK/m och en materialkostnad 

på 1,02 SEK.  

 

Det önskade framtida läget med produkt 2 och lastbärare 5 skulle innebära att 

fraktkostnaden per meter utgör 10% av produktens totalkostnad. Beräkningar kan ses 

i bilaga 3. 

 

Handlingsplan produkt 2 lastbärare 5 

För att kunna införa lastbärare 5 på produkt 2 så krävs det ingen handlingsplan för 

värdeflödeskartan dels, utan processtegen och ordningen är detsamma.  
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4.4 Riskanalys önskvärt framtida läge 

 

4.4.1 Riskanalys önskvärt framtida läge produkt 2 

4.4.1.1 Riskidentifiering produkt 2 lastbärare 4 

De identifierade riskerna med lastbärare 4 presenteras nedan i tabell 4. Lastbärare 4 

får plats i dagens befintliga produktionsutrustning och är därför ett alternativ. 

Riskerna är kopplade till respektive steg i värdeflödeskartan; rörtillverkning, kapning 

och frakt. Även kategorin övrigt lades till. 

 

Tabell 4: Riskanalys av produkt 2 med lastbärare 4 

Processteg Riskkod Riskbeskrivning 

Rörtillverkning R.1.1 Produkten kan bli "knölig" på innervarvet på lastbäraren 

Rörtillverkning R.1.2 Produkten kan få ett stort efterkrymp, olika mellan olika material? 

Rörtillverkning R.1.3 Lastbärarens hållfasthet, kan den gå sönder under drift? 

Rörtillverkning R.1.4 Ska operatörerna montera ihop lastbäraren? Tappar vi prod. tid då? 

Frakt R.2.1 Lastbärarens hållfasthet, kan den gå sönder under frakten? 

Frakt R.2.2 Blir lastningen svårare när det är en ny sorts trumma? 

Kapning R.3.1 
Oerfaren personal = risk för att produktens kvalitetskontroll inte utförs 
korrekt 

Kapning R.3.2 Frigående material bakom maskin = klämskador på operatörer 

Kapning R.3.3 Påläggskraft 

Övrigt R.4.1 
Kommer produkten bli ormig av att ligga så många varv och så tungt på 
lastbäraren? 

Övrigt R.4.2 Ihopmontering, arbetsmiljö? 

Övrigt R.4.3 Isärmontering, arbetsmiljö? Produktionstid?  

Övrigt R.4.4 Många trummor som behöver hanteras administrativt?  

 

4.4.1.2 Riskanalys produkt 2 med lastbärare 4 

Nedan så kommer konsekvenserna av de identifierade riskerna ovan att beskrivas.  

 

Rörtillverkning 

 R.1.1 – om produkten blir knölig på innervarvet så blir konsekvensen av detta 

att innervarvet får kasseras, längden på innervarvet uppskattas till ca 100m.  

 R.1.2 – om produkten efterkymper mycket efter produktionen så blir det stora 

krafter på lastbäraren, det innebär att trumman kan tryckas sönder och även 

produkten. Krympet är också olika mellan olika material och produkterna 

körs med lite olika material.  

 R.1.3 – Konsekvensen för om lastbäraren skulle gå sönder under 

produktionsdriften blir att någon människa kan bli skadad då trumman kan 

få fart och få sådan kraft att den tar sig ur den säkerhetsanordning som finns 

runt upptagaren i maskinen.  
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 R.1.4 – Om operatörerna ska montera ihop lastbäraren finns det en risk att en 

påföljd av detta blir att produktionstid försvinner i en maskin som redan är 

väldigt fullbelagd.  

 

Frakt  

 R.2.1 – om lastbäraren skulle gå sönder under frakt så beror 

konsekvenserna på hur den går sönder;  

1. Går den av så gavlarna lossnar så kan produkten halka av 

och skadas – den blir obrukbar.  

2. Om lastbäraren blir skev så blir den svår att använda i 

nästföljande operation (kapen) vilket gör att produkten 

kan behöva kasseras. Eller att produktionstiden blir 

längre.  

 

 R.2.2 – om lastningen på lastbilen blir svårare så blir påföljden att det tar 

längre tid för lastningen.  

 

Kapning 

 

 R.3.1 – Oerfarna operatörer vid kapstationen i England kan innebära att 

produkten hanteras fel vid kvalitetskontrollen. Om det skulle blivit något 

fel vid omspolning så skulle det kunna leda till en missnöjd kund.  

 R.3.2 – Då materialet bakom kapmaskinen är frigående och inte är inuti 

någon bur så finns det risk för klämskador etc. om operatörerna inte 

agerar rätt runt maskinen.  

 Om produkten läggs på lastbäraren med fel påläggningskraft så skadas 

produkten.  

 

Övrigt  

 

 R.4.1 – Om produkten är ormig efter att ha legat på lastbärare 4 så kan 

konsekvensen bli att kunden inte vill köpa produkten då den blir 

väldigt svåranvänd.  

 R.4.2 – Ihopmontering av lastbäraren innebär nya arbetssätt i fabriken i 

Sverige, konsekvensen blir nya arbetssätt och en förändrad arbetsmiljö 

för operatörerna.  

 R.4.3 – Isärmontering av lastbäraren i England kan innebära en 

belastande arbetsmiljö för operatörerna.  

 R.4.4 – Att ha många lastbärare i omlopp som någon ska administrera 

över innebär att någon annan tjänst också kommer få väldigt mycket 

mer att göra, konsekvensen kan bli att lastbärarna inte finns på plats 

när de behövs eller att någon får en stressigare arbetsmiljö. 

Produktionen kan alltså stanna. 
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4.4.1.3 Riskvärdering  

Riskerna klassificerades först in i klasser för hur risken påverkar företaget, de tre 

klasserna riskerna kan ge konsekvenser inom är; ekonomisk (kostnad), kundnöjdhet 

och skada på personer.  

 

Riskerna värderades genom att sätta in dem i magnitud-likelihoodmatriser. I figurer 

5-7 nedan presenteras matriserna för riskerna. Det finns tre matriser, en matris visar 

risken och likelihooden för kostnad, den andra visar risken och likelihooden för 

personskador och den tredje visar risken och likelihooden för kundnöjdhet. Alla risker 

återfinns inte i alla matriser, men vissa risken återfinns i fler än en matris. En 

förklaring på färgerna i matrisen: 

 

 

Svår risk Avbryt operation/ inför en åtgärd direkt 

Signifikant risk 
Korrigerande åtgärd behövs. Sätt in passande kortsiktig 
åtgärd 

Måttlig risk Uppmärksamma risken  
Liten risk Inför kortsiktiga kontrollmätningar 

 

Tabell 5: Magnitud-likelihood matris för riskerna lastbärare 4, produkt 2 kostnad 

  Konsekvenser    

  Osiginifikant Liten Måttlig Stor Katastrof 

            

Likelihood  0 500 3000 10000 24000 

Mycket hög sannolikhet                   R.1.1   R.1.4  R.1.2   R.1.3 R.3.3 

Inträffar med hög sannolikhet       R.3.1     

Troligtvis   R.2.2         

Kommer antagligen att ske         R.4.4 R.2.1 

Måttlig             

Sker antagligen med tiden             

Otroligt             

Bör inte ske              

Mest troligt inte             
Sker under excpetionella 
omständigheter             

Tabell 6: Magnitud-likelihood matris för riskerna lastbärare 4, produkt 2 personskador 
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  Konsekvenser    

  Osiginifikant Liten Måttlig Stor Katastrof 

            

Likelihood  Sårskada Kort sjuk Lång sjuk Invaliditet Dödsfall 

Mycket hög sannolikhet             

Inträffar med hög sannolikhet             

Troligtvis         R.4.2   

Kommer antagligen att ske     R.3.2   R.4.3   

Måttlig             

Sker antagligen med tiden             

Otroligt             

Bör inte ske              

Mest troligt inte             
Sker under excpetionella 
omständigheter       R.4.4   R.1.4 

 

Tabell 7: Magnitud-likelihood matris för riskerna lastbärare 4, produkt 2 kundnöjdhet 

  Konsekvenser    

  Osiginifikant Liten Måttlig Stor Katastrof 

  Kund märker Kund Kund- Missnöjd Kund  

Likelihood  ej påpekar reklamation kund byter lev 

Mycket hög sannolikhet         R.3.1   

Inträffar med hög sannolikhet             

Troligtvis         R.4.1   

Kommer antagligen att ske             

Måttlig             

Sker antagligen med tiden             

Otroligt             

Bör inte ske              

Mest troligt inte             
Sker under excpetionella 
omständigheter             

 

4.4.1.4 Riskbehandling 

De risker som väljs ut för att utarbeta en handlingsplan är följande; R.1.2, R.1.3, R.1.4, 

R.2.1, R.3.1, R.3.3, R.4.1, R.4.2, R.4.3 och R.4.4. 

 

Handlingsplan 

En handlingsplan för att eliminera riskerna arbetades fram. Respektive risks 

handlingsplan presenteras i korthet nedan:  

 

 R.1.2 – ett grundligt förarbete där rätt påläggningskraft testas fram för 

respektive material kommer göra att risken för efterkyrmp elimineras.  
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 R.1.3 – En genomgång av lastbäararens konstruktion görs och 

eventuella svagheter får åtgärdas.  

 R.1.4 – Mäta tid för att montera en lastbärare och hitta bra smidiga 

arbetssätt. Om nödvändigt avsätta personal för montering, kanske till 

och med nyanställa.  

 R.2.1 – En genomgång av lastbärarens konstruktion görs och 

eventuella svagheter får åtgärdas.  

 R.3.1 – Ta fram utbildningsmaterial, hålla utbildning om 

kvalitetskontrollen samt ta fram provningsföreskrifter.  

 R.3.3 – Utbildningsmaterial och recepthantering i maskinen. Med 

fungerande kvalitetskontroller så kommer operatörerna märka om det 

är fel påläggningskraft.  

 R.4.1 – Utreda om produkten blir deformerad efter att ha legat så stor 

mängd på lastbärare, utreda skillnad mellan olika material och sedan 

samla ihop en kvalificerad grupp för att ta beslut om huruvida det är 

ok eller inte.  

 R.4.2 – Arbeta fram fungerande och effektiva arbetssätt samt ta fram 

och köpa anpassad utrustning som minskar slitage på människa.  

 R.4.3 - Arbeta fram fungerande och effektiva arbetssätt samt ta fram 

och köpa anpassad utrustning som minskar slitage på människa. 

 R.4.4 – Räkna ut hur många lastbärare som behövs med avseende på 

behov samt utarbeta ett lämpligt sätt att administrera lastbärarna. Om 

behov finns anställa en ny person. 

 

4.4.1.5 Riskidentifiering produkt 2 lastbärare 5 

I tabell 8 nedan vistas de identifierade riskerna för produkt 2, lastbärare 5. Att 

använda lastbärare 5 skulle innebära att värdeflödet för produkt 2 är detsamma som 

idag, vilket kan ses i kapitel 4.3.2. Som kan ses nedan så är de enda identifierade 

riskerna kopplade till övrigt.  

 

Tabell 8: Riskidentifiering produkt 2 lastbärare 5 

Processteg Riskkod Riskbeskrivning 

Övrigt R.4.1 Produktegenskaper -tål produkten att ligga runt mindre omkrets?  

Övrigt R.4.2 Hantering av lastbärare - kan kunden hantera liggande lastbärare  

4.4.1.6 Riskanalys produkt 2 lastbärare 5 

Nedan presentera konsekvenserna av de identifierade riskerna.  

 

 R.4.1 – om produkten inte klarar av att ligga på en mindre omkrets 

så finns det risk att produkten;  

1. Blir vågig 

2. Spricker 

3. Ändrar dimension 

 R.4.2 – Eftersom lastbärare 5 skulle innebära ett lastsätt där 

lastbäraren tippas så måste det klargöras om kunden kan hantera 
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det på ett bra sätt eller inte, konsekvensen för om kunden inte kan 

det blir att lastbäraren kan tappas i backen och förstöras, även 

produkten riskeras att bli förstörd. Om kunden heller inte har vana 

av att tippa tillbaks lastbärare så finns risk att det blir intryckningar 

i produkten från trucken.  

4.4.1.7 Riskvärdering produkt 2 lastbärare 5 

I likelihood-matrisen nedan värderas riskerna ovan. Utfallet för riskerna anses vara 

av ekonomisk typ, därför blir värdering enbart i kostnad.  

 

Tabell 9: Magnitud-likelihood matris för riskerna lastbärare 5, produkt 2 kostnad 

  Konsekvenser    

  Osiginifikant Liten Måttlig Stor Katastrof 

            

Likelihood  0 500 800 1500 2000 

Mycket hög sannolikhet             

Inträffar med hög sannolikhet             

Troligtvis             

Kommer antagligen att ske             

Måttlig           R.4.1 

Sker antagligen med tiden           R.4.2 

Otroligt             

Bör inte ske              

Mest troligt inte             

Sker under excpetionella omständigheter             

 

 

Handlingsplan 

Här presenteras den framarbetade handlingsplanen för att eliminera eller minska 

riskerna för produkt 2 med lastbärare 5.  

 

 R.4.1 – För att utvärdera hur en mindre omkrets skulle påverka 

produktegenskaperna så måste en grundlig utvärdering göras. Efter 

utvärderingen så finns kunskapen om huruvida produktegenskaperna 

har påverkats eller inte och det är först då det går att ta ett beslut.  

 R.4.2 – Utreda vad kunden har för möjligheter att ta emot tippade 

lastbärare och arbeta fram arbetsinstruktioner och utbilda kundens 

godsmottagare.  
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4.5 Effektiviteten av de önskvärda framtida lägena 

 

4.5.1 Produkt 2´s effektivitet  

Efter att flödet har analyserats och förbättringsförslag tagits fram beräknas flödets 

effektivitet i nuläget och jämförs med förslagna framtida lägen. Effektiviteten 

beräknas med den härledda SBM-modellen, se ekvation 11.  

 

De beräkningar som genomförs nedan är baserade på att lastbärare för produkten vid 

transport förändras så fraktkostnaden per meter förändras. Det är den den uppnådda 

effektiviteten med andra lastbärare som mäts. Det värde som tillförs till flödet är 1, 

eftersom antalet lastade lastbilar fortsätter vara detsamma – det är bara antalet meter 

produkt per lastbil som kommer förändras. Tabell 10 nedan visar den ingående datan.   

 

Tabell 10: Data använd vid SBM-beräkning 

DMU 
Indata  
tid [h] 

Indata 
 kostnad [SEK] 

Utdata  
Levererat värde 

Nuläge 456,0053 1,874 1 

Framtida läge 1 456,0053 1,816 1 

Framtida läge 2 456,0053 1,6769 1 

Idealt läge 456,0053 1,567 1 

 

Tiden som är angiven i tabellen är den beräknade tiden från den utförda 

värdeflödesanalysen. Kostnaden i tabellen är beräknad med lastbärarens pris per 

meter, materialkostnad per meter, fraktkostnad per meter, processkostnad per meter 

samt de övriga icke värdeskapande kostnaderna per meter enligt 

värdeflödesanalysen. I det ideala läget (som de övriga framtida lägena jämförs med) 

så är pris för frakt borträknat då det mest ideala för företaget är att kunden står för 

transportkostnaden. 

 

Beräkningar med SBM modellen genererar resultaten nedan, se ekvationerna 13, 14, 

15 och 16. 
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)

1 + 
1 − 1

1

= 0,92 

 

 

𝐹𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑙ä𝑔𝑒 1 =  

1 − (
1
2

)(
𝑠𝑇

𝑥𝑇0

+
𝑠𝐶

𝑥𝐶0

)

1 + 
𝑠𝑉

𝑦𝑉0

=   
1 − (

1
2

)(
456,0053 − 456,0053

456,0053
+

1,816 − 1,567
1,816

)

1 + 
1 − 1

1

= 0,93 

 

𝐹𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑙ä𝑔𝑒 2 =  

1 − (
1
2

)(
𝑠𝑇

𝑥𝑇0

+
𝑠𝐶

𝑥𝐶0

)

1 + 
𝑠𝑉

𝑦𝑉0

=   
1 − (

1
2

)(
456,0053 − 456,0053

456,0053
+

1,6769 − 1,567
1,6769

)

1 + 
1 − 1

1

= 0,97 

 

 

𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑙ä𝑔𝑒𝑡 =  

1 − (
1
2

)(
𝑠𝑇

𝑥𝑇0

+
𝑠𝐶

𝑥𝐶0

)

1 + 
𝑠𝑉

𝑦𝑉0

=   
1 − (

1
2

)(
456,0053 − 456,0053

456,0053
+

1,567 − 1,567
1,567

)

1 + 
1 − 1

1

= 1 

 

 

 

Resultatet ovan visar att flödet idag är 92 procent effektivt, alltså åtta procent ifrån ett 

optimalt läge – med avseende på lastbärare vid frakt till kund. Genom att göra om 

flödet och flytta kapoperationen till England ökar effektiviteten med en procentenhet, 

genom att istället välja lastbärare 5 som är en liten förenklad omdesign av en befintlig 

lastbärare så går effektiviteten upp till 97 procent – tre procent ifrån ett optimalt läge.  

4.6 Känslighetsanalys 

Så som värdeflödesanalysen och SBM-beräkningarna är gjorda så finns det en 

parameter som kan variera – fraktkostnaden. Därför görs en känslighetsanalys på 

beräkningarna där det är fraktkostnaden som är den indata som förändras; det vill 

säga att utifrån värdeflödesanalysen av nuläget så är det parametern kostnad som 

kommer förändras. För att variera parametern kostnad så är det 

kostnadsberäkningarna som måste varieras för att se hur det påverkar utfallet av SBM 

beräkningarna. Två parametrar som kan påverka fraktpriset per meter som är svårt 

för företaget att påverka är;  

 

 Priset på transporten ökar 

 Priset på lastbäraren ökar 

 

Priset på transporten förändras 

Priset på transporten från Hux till England är cirka 28000 SEK för en lastbil. Anta att 

priset ökar eller minskar med 10, 20 och 30 procent på grund av yttre omständigheter 

– priset per meter för en fullt lastad lastbil kommer öka.  

 

Priset på lastbäraren förändras 

Lastbärarens pris ökar eller minskar med 10, 20 och 30 procent på grund av 

materialbrist hos leverantören.  

(13) 

 

 

 

(14) 

 

 

 

(15) 

 

 

 

(16) 
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Om priset på båda dessa parametrar förändras så finns det 36 olika priser om 

produkten totala priset som beräknas utifrån nulägets värdeflödeskarta kan anta efter 

att den nya fraktkostnaden per meter är beräknad. Detta visualiseras i tabell 11 nedan:  

 

 

Tabell 11: scenarios för vad totala priset i värdeflödesanalysen kan anta 

 

Vid känslighetsanalysen för SBM beräkningarna kommer de tre grönmarkerade 

värdena, (optimistiska läget) och de tre rödmarkerade värdena, (det pessimistiska 

läget) användas. Beräkningarna kommer att genomföras så som SBM beräkningarna 

genomförts ovan. I det optimistiska scenariot benämns värdena bra, bättre, bäst. Där 

kommer det bra värdet jämföras mot bäst-värdet och det bättre värdet jämföras mot 

bäst-värdet. I det pessimistiska scenariot kommer värdens benämnas dåligt, sämre, 

sämst. Det sämsta värdet kommer jämföras mot dåligt-värdet och det sämre värdet 

kommer att jämföras mot dåligt-värdet.  

 

Optimistiskt läge 

Det optimistiska lägets värden presenteras i tabell 12 nedan:  

 

 

Tabell 12: Värden för de optimistiska lägena 

  Nuläge Bra Bättre Bäst 

Tid [h] 456,005 456,005 456,005 456,005 

Totalkostnad [SEK] 1,873 1,812 1,751 1,69 

 

 

Beräkningar med SBM-metod enligt ovan beskrivning med värden från tabell 12 

presenteras nedan i ekvationerna 17, 18 och 19. 

 

Lastbärarens pris ↓ / 
Transportpris → 

Nuläge-
30% 

Nuläge-
20% 

Nuläge-
10% Nuläge Nuläge+10% Nuläge+20% Nuläge+30% 

Nuläge-30% 1,69 1,721 1,751 1,782 1,813 1,844 1,875 

Nuläge-20% 1,72 1,751 1,781 1,812 1,843 1,874 1,905 

Nuläge-10% 1,751 1,782 1,812 1,843 1,874 1,905 1,936 

Nuläge 1,781 1,812 1,842 1,873 1,904 1,935 1,966 

Nuläge+10% 1,811 1,842 1,872 1,903 1,934 1,965 1,996 

Nuläge+20% 1,842 1,873 1,903 1,934 1,965 1,996 2,027 

Nuläge+30% 1,872 1,903 1,933 1,964 1,995 2,026 2,057 
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𝐵𝑟𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  

1 − (
1
2

)(
𝑠𝑇

𝑥𝑇0

+
𝑠𝐶

𝑥𝐶0

)

1 + 
𝑠𝑉

𝑦𝑉0

=   
1 − (

1
2

)(
456,0053 − 456,0053

456,0053
+

1,812 − 1,69
1,812

)

1 + 
1 − 1

1

= 0,97 

 

 

 

𝐵ä𝑡𝑡𝑟𝑒 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  

1 − (
1
2

)(
𝑠𝑇

𝑥𝑇0

+
𝑠𝐶

𝑥𝐶0

)

1 +  
𝑠𝑉

𝑦𝑉0

=   
1 − (

1
2

)(
456,0053 − 456,0053

456,0053
+

1,751 − 1,69
1,751

)

1 + 
1 − 1

1

= 0,98 

 

 

 

𝐵ä𝑠𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  

1 − (
1
2

)(
𝑠𝑇

𝑥𝑇0

+
𝑠𝐶

𝑥𝐶0

)

1 +  
𝑠𝑉

𝑦𝑉0

=   
1 − (

1
2

)(
456,0053 − 456,0053

456,0053
+

1,69 − 1,69
1,69

)

1 +  
1 − 1

1

= 1 

 

 

Pessimistiska läget 

Det pessimistiska lägets värden presenteras i tabell 13 nedan: 

 

Tabell 13: Värden för de pessimistiska lägena 

 

  Nuläge Dåligt Sämre Sämst 

Tid [h] 456,005 456,005 456,005 456,005 

Totalkostnad [SEK] 1,873 1,934 1,996 2,057 

 

 

Beräkningar med SBM-metoden enligt tidigare beskrivning med värden från tabell 13 

presenteras nedan i ekvationerna 19, 20 och 21. 

(17) 

 

 

 

 

 

(18) 

 

 

 

 

(19) 

 

 

 

(16) 
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𝑆ä𝑚𝑠𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  

1 − (
1
2

)(
𝑠𝑇

𝑥𝑇0

+
𝑠𝐶

𝑥𝐶0

)

1 + 
𝑠𝑉

𝑦𝑉0

=   
1 − (

1
2

)(
456,0053 − 456,0053

456,0053
+

2,057 − 1,934
2,057

)

1 + 
1 − 1

1

= 0,97 

 

 

𝑆ä𝑚𝑟𝑒 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  

1 − (
1
2

)(
𝑠𝑇

𝑥𝑇0

+
𝑠𝐶

𝑥𝐶0

)

1 + 
𝑠𝑉

𝑦𝑉0

=   
1 − (

1
2

)(
456,0053 − 456,0053

456,0053
+

1,996 − 1,934
1,996

)

1 + 
1 − 1

1

= 0,98 

 

 

𝐷å𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  

1 − (
1
2

)(
𝑠𝑇

𝑥𝑇0

+
𝑠𝐶

𝑥𝐶0

)

1 +  
𝑠𝑉

𝑦𝑉0

=   
1 − (

1
2

)(
456,0053 − 456,0053

456,0053
+

1,934 − 1,934
1,934

)

1 +  
1 − 1

1

= 1 

 

För att finna det största spannet så utförs även SBM beräkningar på det lägsta 

totalkostnadsvärdet och det högsta totalkostnadsvärdet (Sämst värdet och bäst 

värdet) och jämförs mot nuläget. Se ekvationerna 22, 23, 24 nedan.  

 

 

𝑆ä𝑚𝑠𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  

1 − (
1
2

)(
𝑠𝑇

𝑥𝑇0

+
𝑠𝐶

𝑥𝐶0

)

1 + 
𝑠𝑉

𝑦𝑉0

=   
1 − (

1
2

)(
456,0053 − 456,0053

456,0053
+

1,934 − 1,873
1,934

)

1 + 
1 − 1

1

= 0,98 

 

𝐵ä𝑠𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  

1 − (
1
2

)(
𝑠𝑇

𝑥𝑇0

+
𝑠𝐶

𝑥𝐶0

)

1 + 
𝑠𝑉

𝑦𝑉0

=   
1 − (

1
2

)(
456,0053 − 456,0053

456,0053
+

1,69 − 1,873
1,69

)

1 + 
1 − 1

1

= 1,05 

 

 

 

𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  

1 − (
1
2

)(
𝑠𝑇

𝑥𝑇0

+
𝑠𝐶

𝑥𝐶0

)

1 + 
𝑠𝑉

𝑦𝑉0

=   
1 − (

1
2

)(
456,0053 − 456,0053

456,0053
+

1,873 − 1,873
1,873

)

1 + 
1 − 1

1

= 1 

 

 

 

Det som går att utläsa ur resultaten från känslighetsanalysen är att om priset skulle gå 

ner 30% för både lastbärare och transportkostnad så skulle det ge en differens om sju 

procent ifrån om priset stiger med 30% för lastbärare och transportkostnaden i 

beräknad effektivitet med SBM-modellen.  

  

(19) 

 

 

 

 

(20) 

 

 

 

(21) 

 

 

 

 

 

 

 

(22) 

 

 

 

 

(23) 

 

 

 

 

(24) 
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5 Diskussion 

5.1 Värdeflödesanalys 

Studiens syfte har varit att identifiera mer effektiva lastbärare för produkterna. 

Studien startades därför med att genomföra en värdeflödesanalys över produkternas 

respektive flöden för att använda som utgångspunkt vid kostnadsberäkning, 

bestämmande av ledtid samt vid utförandet av riskanalysen.  

 

Värdeflödesanalysen påbörjades med en processvandring och samtal med den 

enskilde medarbetaren vid varje steg. På så vis upprättades ett nuläge. Då 

värdeflödesanalysen enbart skulle användas som ett underlag för att se alla de steg 

och platser produkten befinner sig i så skrevs aldrig cykeltider och liknande in i VSM-

kartan eftersom det för studien är irrelevant.  

 

Studiens syfte var att hitta mer effektiva lastbärare så den icke värdeskapande 

kostnaden fraktkostnad skulle minimeras. För att få en översikt över kostnaden så 

integrerades en kostnadslinje i VSM-kartan. Det viktiga med kostnadslinjen i denna 

studie var att få en överblick över värdet på fraktkostnaden per meter produkt för att 

snabbt kunna överblicka om de föreslagna lastbärarna för framtida lägen skulle vara 

ett alternativ.  

 

Efter brainstorming-sessions så presenterades för båda produkterna andra alternativ 

på lastbärare. Beräkningarna på hur mycket fraktkostnaden per meter skulle landa på 

utfördes och de lastbärare som skulle sänka fraktkostnaden per meter användes för att 

upprätta önskade framtida lägen.  

 

För produkt 1 upprättades inget önskvärt framtida läge då brainstorming-gruppen 

inte kunde finna någon lastbärare som skulle minimiera kostnaden för frakten per 

meter.  

 

För produkt 2 upprättades tre önskvärda framtida lägen; två lägen utifrån föreslagna 

lastbärare och ett idealläge där kunden står för fraktkostnaden. Ett av de önskvärda 

framtida lägena innebär att skicka bulklängder till England för att sedan kapa upp i 

kundens önskade leveranslängder – det innebär att processtegen flyttades om i VSM-

kartan. Den andra läget innebar att göra en enklare design på en befintlig lastbärare 

som skulle innebära att det gick att lasta betydligt mer produkt på lastbilen.  

 

För att företaget ska kunna använda lastbärare 4 på produkt 2 så innebar det att en 

operation skulle flyttas till England, kapoperationen. För Hux´s del innebär det att en 

investering på en ny kapmaskin skulle behöva genomföras för att det framtida läget 

skulle kunna bli verklighet. För det önskvärda framtida läget med lastbärare 5 för 

produkt 2 innebär det ingen större förändring i produktionen utan där är det andra 

risker som spelar in på om lastbäraren är möjlig eller inte. 
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5.1.1 Riskanalys på framtida lägen  

Efter att de framtida lägena har upprättats så utfördes en riskanalys med 

utgångspunkt i VSM-kartan. Riskanalysen utfördes enligt ISOs ramverk. Vid 

utförandet av riskanalysen så utgick gruppen ifrån de stegs om finns i VSM-kartan för 

att kunna koppla riskerna till rätt steg i flödet samt att för varje steg så kunde rätt 

grupp sättas samman för att identifiera riskerna, rätt grupp innebär de människor 

som arbetar vid varje processteg.  

5.1.1.1 Riskanalys produkt 2 lastbärare 4 

För det framtida läget med produkt 2 och lastbärare 4 uppdagades flera nya risker 

som skapar viss osäkerhet både kring arbetsmiljö, arbetssätt och produktegenskaper. 

Vissa av riskerna visade sig bli enkla att minimera eller eliminera genom utbildning 

och tydliga arbetsbeskrivningar. De flesta av riskerna kopplade till människa och 

arbetsmiljö är möjliga att bygga bort genom åtgärder i flödet, men vissa risker så som 

oerfaren personal fortsätter vara en risk så länge en hel operation flyttas bort från en 

tillverkning som jobbat med produkten i åratal till en tillverkning som inte alls arbetat 

med produkten tidigare. 

 

En investering på en kapmaskin är också en stor kostnad som bör viktas mot de risker 

och åtgärder som måste införas för att minimera dessa.  

 

Riskerna som behandlar produktegenskaperna är risker som behandlas på så sätt att 

produkten produceras på lastbäraren och sedan utsätts för utvalda miljötester och 

mekaniska tester för att se hur påverkad produktegenskaperna blir. Efter ett digert 

testprogram kan ett beslut tas på om det ens är en möjlighet att köra produkten på 

lastbäraren. Om fallet skulle bli att produkten inte klarar av att ligga på lastbäraren så 

går det inte bygga bort den risken, utan då blir lastbäraren obrukbar.  

 

5.1.1.2 Riskanalys produkt 2 lastbärare 5 

Riskanalysen för produkt 2 på lastbärare 5 visade sig innehålla betydligt färre risker. 

Detta eftersom flödet ser precis likadant ut enda tills det är dags att spola upp 

leveranslängder på lastbäraren. Då lastbäraren är det enda som förändrats i detta 

framtida läge så är riskerna kopplade till enbart den. Två risker identifierades – en 

behandlar produktegenskaper och en behandlar huruvida kunden kan hantera det 

nya lastsättet.  

 

Samma utvärdering för lastbärare bör ske här, produkten läggs på den utvalda 

lastbäraren och utvärderas i miljötester och mekaniska tester. Om 

produktegenskaperna är ok är lastbäraren också ok. Om produkten blir negativt 

påverkad så är lastbäraren inte ett alternativ. Den andra risken som behandlar 

huruvida kunden kan hantera en tippad lastbärare behöver enbart några enkla 

åtgärder för att minimeras.  
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5.2 Flödets effektivitet 

Effektiviteten för produkt 2´s flöde beräknades med hjälp av SBM metoden. SBM 

metoden går ut på att nuläge och framtida lägen jämförs mot ett idealt läge. I denna 

studies fall så är det ideala läget att den icke värdeskapande kostnaden för 

fraktkostnad helt uteblir och betalas av kund. Därför sattes fraktkostnaden till 0 

SEK/m för det ideala läget. Resultaten kan utläsas i ekvationerna 13-16 i kapitel 4.5.1. 

 

För att kunna använda SBM-modellen och utföra beräkningar med den behövs 

information så som tider, kostnader och skapat värde. Den information som behövts 

har inhämtats från väl insatta personer som har god insikt i flödets olika delar. Den 

enda uppskattade tiden är tiden då produkterna befinner sig i färdigvarulagret, de 

övriga tiderna är faktiska och kostnaderna är också faktiska – hämtade ur system eller 

uppmätta.  

 

Nuläget är jämfört mot ett idealt läge 92% effektivt medan ett byte till lastbärare 4 och 

flytt av kapmaskin till England skulle öka effektiviteten med en procentenhet till 93%. 

Ett byte till lastbärare 5 skulle öka effektiviteten till 97% jämfört mot ett idealt läge.  

 

Effektivitetsresultaten får anses vara accepterbara då effektiviteten ökar när lastbärare 

som ger lägre fraktkostnad per meter ger en högre effektivitet. Att det framtida läget 

med lastbärare 4 enbart ökar med en procent har dels med att göra att fraktkostnaden 

inte sjönk jättemycket och dels att kostnaden för kapoperationen ökades på med 25%. 

Beräkningarna ger ett bra underlag inför beslutsfattningen och slutsatser för studien.  

 

5.3 Känslighetsanalys 

Eftersom det kan finnas faktorer som påverkar kostnaden för totalkostnaden för 

fraktpriset per meter som företaget inte kan styra över så kan det uppstå variationer i 

flödet. För att ta reda på hur mycket dessa variationer skulle påverka resultatet så 

utfördes en känslighetsanalys.  

 

Till att börja med bestämdes det vilka två variabler som skulle kunna variera utan att 

företaget kan påverka tillräckligt mycket, valet föll på priset på lastbäraren och priset 

på transporten. Det sattes att priset för dom båda kan både stiga och sjunka med 10%, 

20% och 30%. För att visa på de olika scenarios som kan bli genom dessa 

prisvariationer upprättades en matris och sedan valdes de värden som ligger på 

diagonalen. Det vill säga att för att underlätta känsligheten valdes det optimistiska 

scenariot ut som de tre värdena där nulägets-x% för båda parametrarna korsades och 

samma sak för det pessimistiska värdet.  

 

Känslighetsanalysen för det optimistiska scenariot visar att effektiviteten varierar 

mellan 97 % och 100 när värdena jämförs med den bästa värdet. Det bästa värdet 

antas vara det när både transportkostnaden och priset på lastbäraren har sjunkit med 

30%.  
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För det pessimistiska scenariot är resultaten detsamma, effektiviteten varierar mellan 

97% och 100% när värdena jämförs mot dåligt värde där det dåliga värdet är när priset 

på båda parametrarna har stigit med 10%, det sämsta värdet är det som blir när båda 

parametrarnas pris stigit med 30%.  

 

För att verkligen se hur känsligt resultatet är beroende på ingående data så valdes 

även det lägsta värdet i matrisen och det högsta värdet i matrisen ut för att jämföras 

mot nuläget. Den beräknade effektiviteten gav en procentdifferens på totalt sju 

procent mellan sämst värdet och bäst värdet.  

 

När bäst värdet och sämst värdet jämförs mot nuläget så visar resultaten att bäst 

värdet ger den högsta effektiviteten medan sämst värdet ger den lägsta, därav kan 

SBM modellen anses vara en användbar modell för att beräkna effektiviteten i flödet.  

 

Både SBM modellen och känslighetsanalysen baseras på kostnad så det är inte oväntat 

de korrelerar men det är intressant att se hur effektivitetsvärdet påverkas av olika 

input av kostnader.  

 

5.4 Slutresultat 

5.4.1 Produkt 1 

Slutresultatet för produkt 1 blir att nuläget är optimerat med avseende på lastbärare. 

Det går att utläsa i VSM-kartan att tillexempel lagringstiden är lång på 

färdigvarulagret och det är någonting att kolla på i framtiden om fokus ska ligga 

någon annanstans än på fraktkostnaden.  

 

5.4.2 Produkt 2 

Produkt 2 har erhållit två resultat i studien, två framtida lägen.  

 

5.4.3 Produkt 2 med lastbärare 4 

Resultatet för detta framtida läge är att det blir en procent mer effektivt än nuläget 

samt att det följer med ett stort arbete med att eliminera riskerna som följer med det 

nya förbättrade flödet.  

 

En investering på en ny kapmaskin uppskattas till 2,5 miljoner kronor. Införskaffandet 

av lastbärarna som ska ingå i retursystemet uppskattas till minimum 36 000 SEK. 

Vinsten som går att se på denna effektivisering under ett år är 1% billigare 

totalkostnad för produkten, då prognosen är  130 000m i månaden. Det ger 7540 SEK i 

total besparing per månad. Att ställa en besparing på 7540 SEK i månaden mot en 

investering på 2,5 miljoner SEK kräver starka argument och med de tillhörande 

riskerna som följer med den nya framtida läget kan det hända att detta inte är ett 

starkt argument nog.  
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5.4.4 Produkt 3 med lastbärare 5 

Resultatet för detta framtida läge är att det blir fem procent mer effektivt än nuläget. 

De risker som kopplades ihop med det här framtida läget är få och den ena av de två 

riskerna är en risk som är hyfsat enkel att eliminera och den andra risken måste 

produktegenskapernas egenskaper utvärderas innan det går att säga någonting om 

det är en möjlighet att göra läget till verklighet.  

 

Detta framtida läge skulle ge en månatlig besparing på 25623 SEK med en 

leveransvolym på 130 000m i månaden enligt prognosen.  

5.5 Riskanalys och säkerhetsarbete  

Så som teorin har pekat på så kan det finnas en vinst i att tydliggöra de risker som 

finns för att öka medvetenheten kring riskerna så att cheferna blir mer involverade. 

Att därför presentera de utvalda lastbärarna med en separat riskanalys med 

handlingsplan ger ett tydligare beslutsunderlag för beslutsfattaren samtidigt som det 

ger påverkade chefer och operatörer en tydlig översikt över vilka åtgärder som 

behöver utföras för att förändringen ska vara säker.  

5.6 Etiska och samhälleliga aspekter 

När studien startades så informerades berörda personer på företaget om studien och 

dess syfte. De berörda personerna informerades direkt om att det inte handlade om att 

hitta fel i deras sätt att arbeta eller bedöma deras arbetsprestation utan att det 

handlade om att följa produktens flöde för att kunna kartlägga en kostnad. 

Personerna meddelades detta för att i största möjliga mån slippa svar som är mer 

vinklade som självförsvar och istället få svar som närmar sig sanningen.  

 

Resultaten som studien presenterat visar också på förebyggande åtgärder för att 

kunna fortsätta upprätthålla en bra arbetsmiljö för medarbetarna. Studiens resultat 

visar också på attdet för produkt 2 går att få in mer produkt på en lastning – vilket 

också är bättre för miljön.  
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6 Slutsats 

Syftet med studien var att visualisera hur två produktflödens effektivitet och 

riskexponering förändras vid ett byte av lastbärare. Anledningen till att företaget vill 

byta ut de befintliga lastbärarna är att frakten av produkterna idag äter upp en stor 

del av den totala produktkostnaden, så för att bli konkurrenskraftiga på nya 

exportmarknader behöver fraktkostnaderna ses över.  

 

Studien har använt sig av VSM-kartläggning, DEA beräkning för att få ett värde för 

effektivitet, riskanalys för att utvärdera vad nya framtida lägen skulle orsaka för 

risker i flödet samt en känslighetsanalys för att se hur känsligt resultatet är för 

variation i inputdatan.  

 

Det som resultatet och diskussionen har visat är att produkt 1 är optimerad ur 

transportsynpunkt. Men för produkt 2 blev det två alternativa framtida lägen och ett 

idealt läge som förslag.  

 

Med utgångspunkt i VSM-kartorna gjordes en riskanalys och det visade sig att det 

läget med den högsta effektiviteten, önskvärt framtida läge 2 med lastbärare 5 för 

produkt 2, också var det läget som var utsatt för minst riskexponering. 

 

Som beskrivit i kapitel 2.2 så innebär en förändring i en del av logistikflödet oftast en 

stor förändring i en annan del av flödet också och att se kedjan ur ett större 

perspektiv. Genom att kombinera DEA och VSM så kunde olika effektivitetsvärden 

beräknas på olika framtida scenarion, genom att kombinera VSM och riskanalys så 

blev hela produktflödet tydligt och det blev enkelt att visa på vart eventuella åtgärder 

behövde utföras vid byte av lastbärare. Att kombinera den produktionstekniska 

värdeflödeskartan med det logistiska tänkandet av leveransform samt den 

övergripande riskanalysen som involverar människor genom hela flödet anses ge ett 

lättbegripligt beslutsunderlag för företagets beslutsfattare. 

 

Genom detta resonemang går det att bekräfta att DEA och VSM kombinerat är två bra 

metoder för att beräkna flödens relativa effektivitet samt att VSM och Riskanalys 

kombinerat gör att det är enkelt för alla chefer genom flödet att följa upp medföljande 

risker och engagera dem mer i beslutsfattandet, se kapitel 5.5. Som kapitel 2.12 också 

initierade så hamnar ofta händelser i varje enhet och besluten fastnar vid varje område 

när det talas om beslut inom försörjningskedjan, så att lyfta fram risker och kunna 

koppla de till varje del i flödet gör att det är enkelt för ett företag att se berörda parter 

och på så vis ha en enhet som koordinerar informationen då det är enkelt att se vilka 

som blir berörda av ett beslut eller en förändring.  

 

Den fråga som skulle besvaras i studien var:  

 

 Hur påverkas ett varuflödes effektivitet och riskexponering vid byte av lastbärare? 

 

Svaret på denna fråga blir således att ett varuflödes effektivitet kan effektiviseras vid 

byte av lastbärare då kostnad för både lastbärare och frakt kan sänkas. 
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Riskexponeringen i varuflödet påverkar hela flödet och det är som det beskrivs i 

kapitel 2.2 – när en förändring sker i ett logistikflöde bör hela perspektivet tas i 

beaktande och inte bara just den lilla i delen som förändras. I denna studie blev dock 

både den lägsta riskexponeringen och största besparingen i samma fall men det blev 

också tydligt att en förändring långt fram i flödet ger riskexponeringar längre bak i 

flödet. Därför är det viktigt att ha helheten med sig vid en logistisk förändring. 

 

6.1 Förslag till framtida forskning 

Studien anses vara noggrant genomförd och resultatet anses vara accepterat. VSM-

kartläggningen och beräkningarna av effektiviteten med DEA samt riskanalysen anses 

vara god. Studien kan anses vara osäker på grund av det outforskade området med 

DEA kombinerat på VSM för att ge organisationer effektivitetspoäng i form av 

leanpoäng. Tidigare studier har oftast visat på hur mycket mer effektiv en verksamhet 

kan bli genom en kombination av de två metoderna, någon enstaka studie sedan 

innan har också inkluderat variationer i indatan från processerna för att se påverkan 

på resultatet, men att också inkludera riskanalys till metoderna gör att all påverkan en 

förändring medför på ett flöde visualiseras. Så effektivitetsvinsten kan viktas mot de 

risker en förändring innebär – vilket ger ett starkt beslutsunderlag för organisationer. 

För att stärka studiens trovärdighet bör mer forskning ske inom området att mäta en 

verksamhets effektivitet på det här sättet, men denna studie ger en bra inblick i hur ett 

företag kan gå från ett nuläge till ett nytt mer effektivt läge och vilka förändringar som 

kan generera mer effektivitet.  

 

6.2 Förslag till framtida forskning för fallföretaget  

För Hux AB så är produkt 2´s flöde med lastbärare 5 ett intressant val med tanke på 

den låga likelihooden för risk så är arbetsinsatsen att eliminera risken liten. Företaget 

bör utvärdera huruvida produkten klarar av lastbärare 5 utan att 

produktegenskaperna blir lidande. 
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Bilaga 1: Räkneexempel med DEA 

 

DMU Input 1: Kronor 

(miljoner) 

Input 2: Personer 

(x1000) 

Output: Värde 

(miljoner) 

Organisation 1 9 2 2 

Organisation 2 4 0,3 1 

Organisation 3 16 3 2 

 

Den relativa effektiviteten för organisation 1 genomförs som följer:  

 

Max Em = 2 * vv,A 

 

Villkor: 

9uK,A + 9uP,A = 1 

9 * vV,A – (9uK,A + 2uP,A) ≤ 0 

1 * vV,A – (4uK,A + 0,3uP,A) ≤ 0 

2 * vV,A – (16uK,A + 3uP,A) ≤ 0 

 

vv,A, uK,A, uP,A ≥ 0 

 

Samma metod används sedan för efterföljande organisation för att beräkna respektive 

organisations relativa effektivitet. 
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Bilaga 2: Räkneexempel fraktkostnader till 

UK  

 

Pris för en lastbil till UK, enkel väg: 27846 SEK 

 

Exempel ges på produkt 1’s nuläge.  

 

Antal m per lastbärare: 500 m 

Antal lastbärare på en full lastbil: 1188 st 

Antal m produkt på en full lastbil: 500 * 1188 = 594 000 m 

 

Fraktpris / m = 
𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑏𝑖𝑙

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚 𝑝å 𝑏𝑖𝑙
=  

27846

594 000
= 0,0468 𝑆𝐸𝐾/𝑚 

 

 

 


