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Sammanfattning 
Företag står idag inför ständigt nya utmaningar. För att behålla sin 
konkurrenskraft är det viktigt att företag ständigt utvecklas och 
förbättras. Att beskriva företag genom deras processer och kartlägga alla 
flöden som genomströmmar företaget så uppstår en tydlig överblick 
över hela verksamheten som bidrar till en bra helhetsförståelse av 
företaget. Denna studie baseras på en fallstudie hos Stort AB som är ett 
mindre logistikföretag med specialisering på internationella transporter 
och logistiklösningar. Syftet med studien är att utföra en 
värdeflödesanalys med mål att effektivisera pakethanteringen och 
föreslå möjliga förändringsalternativ hur Stort AB kan effektivisera den 
befintliga pakethanteringen med fokus på tidsreducering. Efter 
värdeflödesanalysen användes data envelopment analysis för att 
beräkna hur lean verksamheten är idag och hur lean verksamheten kan 
bli genom förbättringsförslagen. Resultaten visar att pakethanteringen 
kan effektiviseras genom att minimera slöseri i form av onödiga rörelser 
och överbearbetning, införa standardiserade processer och genom att 
investera i teknik för att automatisera processen. Enligt beräkningar är 
verksamheten 41 procent lean i nuläget och kan inom kort framtid bli 55 
procent lean och slutligen nå ett optimalt 100 procentigt lean-läge om 
pakethanteringen automatiseras.  

Nyckelord: VSM, DEA, SBM, Lean, Logistik 
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Abstract 
Companies face new challenges almost every day. In order to stay 
competitive, it is important that companies strive for continuous 
development and improvement. By describing companies through their 
processes it is possible to get a clear overview of the entire operation, 
which can contribute, to a well-established overall understanding of the 
company. This is a case study based on Stort AB which is a small 
logistics company specialized in international transportation and 
logistics solutions. The purpose of this study is to perform value stream 
mapping in order to create a more efficient production process and 
propose possible improvements in order to reduce processing time. 
After performing value stream mapping, data envelopment analysis is 
used to calculate how lean Stort AB is today and how lean the company 
can become by implementing the proposed improvements. The results 
show that the production process can improve efficiency by minimizing 
waste produced by a bad workplace layout and over-processing. The 
authors suggested solution is to introduce standardized processes and 
invest in technical instruments in order to automate the process to 
reduce process time. According to data envelopment analysis the 
business is 41 percent lean at present and may soon become 55 percent 
lean and finally reach an optimum 100 percent lean mode if the process 
is automated. 

Keywords: VSM, DEA, SBM, Lean, Logistics 
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1 Introduktion 
Många företag strävar efter att förbättra sin verksamhet i olika aspekter. 
Anledningen kan till exempel vara att reducera kostnader, öka 
kundtillfredsställelsen eller förkorta produktionstider.  

Stort AB är ett mindre logistikföretaget som ständigt möter nya 
utmaningar. Antalet uppdrag ökar hastigt och det blir allt fler paket att 
hantera. En större paketvolym innebär att mer tid krävs för 
pakethanteringen. Stort AB strävar efter kontinuerlig bättre resultat som 
helst ska uppnås med nuvarande resurser vilket utmanar företaget till 
att jobba smartare. Av denna anledning finns ett behov att granska 
verksamhetens processflöde med fokus på tidsreducering för att kunna 
upprätthålla deras kundtillfredsställelse och en bra arbetsmiljö utan 
stress och tidsbrist.   

1.1 Övergripande syfte   
Projektets övergripande syfte är att tydligt beskriva processflödet i ett 
mindre logistikföretag och minimera icke-värdeskapande aktiviteter för 
att skapa ett effektivare processflöde så att företaget kan expandera med 
minimala förändringar i både lokalutrymme och resurser.  

1.2 Detaljerad problemformulering 
Målet med studien är att utföra en värdeflödesanalys med syfte att 
åskådliggöra ett nuvarande processflöde och utifrån denna presentera 
möjliga förändringsalternativ hur ett mindre logistikföretag kan 
effektivisera det befintliga processflödet med fokus på tidsreducering.  

Under studiens gång ska följande tre frågor besvaras:  
1. Finns det icke-värdeskapande aktiviteter och spill inom 

processflödet?  
2. Hur kan aktiviteterna effektiviseras? 
3. Hur effektivt är processflödet i nuläget? 
 

1.3 Avgränsningar  
Studien avgränsas till att studera processflödet hos Stort AB från lagd 
order hos Permobil AB till paketöverlämning till FedEx.  

Under värdeflödesanalysen avgränsas arbetet till att fokusera på Stort 
ABs interna processflöde.  
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2 Teori  
I kapitel 2.1 – 2.9 redovisas den teoretiska bakgrunden till arbetet. 
Inledningsvis presenteras processens bakgrund och koppling till logistik 
följt av en redogörelse av processer, processkartläggning, 
värdeflödesanalys, processanalys, data envelopment analysis som ett 
relativt effektivitetsmått med hänsyn till Lean, intervju- och 
observationsmetodik och avslutningsvis en företagsbeskrivning av Stort 
AB.   

2.1 Processens bakgrund med koppling till logistik 
Logistik handlar om att styra och utveckla den tvärfunktionella 
processen från order till leverans. Målet är att uppnå hög 
flödeseffektivitet samt bra service och låga kostnader. Processbegreppet 
är alltså en central del av logistik där det framförallt handlar om 
tvärorganisatoriska processer som bland annat återfinns i Supply Chain 
Management som beskrivs i kapitel 2.1.1. [1]   

Processer som används i verksamheter idag har påverkats av olika 
modeller och filosofier. I följande kapitel beskrivs Supply Chain 
Management, tredjepartslogistik och Lean eftersom dessa anses 
relevanta för förståelsen av denna studie.  

2.1.1 Supply Chain och Supply Chain Management 
I dagens läge är det få organisationer som hantera sin verksamhet på 
egen hand, istället bygger de upp ett nätverk bestående av olika 
samarbetspartners. En Supply Chain, eller så kallad försörjningskedja, 
består av ett nätverk som inkluderar alla parter som är delaktiga i att 
uppfylla kundens önskemål. Fokus ligger på att hantera hela 
processflödet och uppnå högsta effektivitet. Processflödet kan betraktas 
som en kedja där varje samarbetspartner representerar en nödvändig 
länk för att hålla ihop kedjan och kunna fullfölja hela processen från 
start till slut. Processflödet kan avse produktion, information och ett 
monetärt flöde. Figur 1 modellerar hur ett flöde i en försörjningskedja 
kan se ut där olika företag, bland annat tillverkare, leverantör och 
försäljare, samarbetar för att uppfylla kundens önskemål. [1] 
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Figur 1: Supply Chain modell, [1] 

Supply Chain Management (SCM) handlar om planera, koordinera och 
kontrollera kedjan med fokus på materialflödet och logistik. Målet är att 
skapa värde och minska kostnader genom att effektivisera kedjan. SCM 
baseras på Porters värdekedja som illustreras i figur 2. Värdekedjan är 
en modell för strategisk planering som analyserar hur aktiviteter är 
värdeskapande för kunden. Porter beskriver kedjan genom fem primära 
aktiviteter, som skapar värde för kunden, och fyra stödjande aktiviteter 
som stödjer de primära aktiviteterna. [1][2]  

 

Figur 2: Porters värdekedja, [2]  
 

2.1.2 Tredjepartslogistik  
Företag som tillhandahåller tredjepartslogistik befinner sig i mitten av 
en Supply Chain. De tillhandahåller bland annat tjänster som transport, 
lagerhantering och IT-tjänster. Tredjepartslogistik innebär att en extern 
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aktör sköter en tjänst åt ett annat företag, till exempel kan ett företag 
anlita en extern aktör som sköter leveransen av varor. Anledningen till 
att företag anlitar externa aktörer är så att de kan fokusera på sin 
kärnverksamhet och minimera kostnader, bland annat lager- eller 
driftkostnader. [1]  

2.1.3 Lean Produktion 
Lean är en filosofi som bygger på en kundbaserad produktion som 
fokuserar på effektiva processer genom ständigt förbättring, utveckling, 
standardisering och eliminering av slöseri. Filosofin grundas på och 
uppnås genom att följa och implementera de 14 principerna som 
beskrivs i The Toyota Way. Principerna kan sammanfattas till fyra 
kategorier som kallas de fyra P:en: [3] 

Philosopfy - filosofi: 
Filosofin uppmanar till att basera beslut på långsiktigt tänkande. 

Process – processer: 
Kundens efterfråga ska styra över processen för att undvika 
överproduktion. Processer ska vara standardiserade med rum för 
utveckling och förbättring. Skapa kontinuerliga processflöden som 
bidrar till att aktiviteter i processen blir synliga. På så vis förbli inga 
problem dolda och slöseri kan elimineras. Arbetsbelastningen ska vara 
jämnt fördelad för att undvika överbelastning och all teknik ska vara 
utprövad för att undvika komplikationer mellan teknik och medarbetare.  

People – människor:  
Alla medarbetare ska respekteras, utvecklas och utmanas för att tillföra 
värde till organisationen.  

Problem solving – problemlösning:  
En lärande organisation utvecklas kontinuerligt genom att ständigt 
reflektera och förbättra verksamheten.  

2.1.4 Fundamentala koncept inom Lean 
Det så kallade Lean-templet, se figur 3, illustrerar de grundläggande 
principerna som Lean produktionen bygger på. Anledningen till att 
Lean visualiseras som ett tempel är att systemet behöver en grund, 
pelare och ett tak för att hålla sig stabil, om en del är svag rasar hela 
templet.  
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         Figure 3: Lean tempel, [3][4] 

Taket symboliserar de mål som eftersträvas: hög kvalitet, låga kostnader 
och korta ledtider. Pelarna representera de övergripande strategierna 
som används för att nå målen. Dessa strategier är Just-in-Time, där det 
eftersträvas att leverera rätt mängd vid rätt tid, och Jidoka som handlar 
om kvalitet och där det eftersträvas att inte göra fel. För att kunna 
tillämpa dessa strategier är det viktigt med en gemensam stabil grund 
som alla medarbetare grundar sitt arbete på. Denna grund består av 
Kaizen (ständig förbättring), standardiserade och tillförlitliga processer 
och Heijunka som uppmanar till jämn produktionsvolym och 
produktionsvariation. [3]  

2.1.4.1 Muda 
Muda som representerar slöseri är ett centralt begrepp inom Lean. För 
att kunna skapa effektiva processer bör slöseri minimeras och därför är 
det viktigt att förstå hur slöseri kan identifieras. När slöseri reduceras 
förbättras kvaliteten samt att kostnader och ledtider minskar. Slöseri 
inkluderar alla faktorer som inte skapar något värde för slutkunden och 
sammanfattas till sju begrepp. [3][5] 

1. Transport  
Transport anses som slöseri när onödiga eller onödigt långa 
förflyttningar av material, produkter eller komponenter sker.  

2. Inventarier 
Alla lager som innehåller mer än det nödvändiga för 
produktionen skapar onödiga lagerkostnader. 
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3. Rörelse 
Onödiga rörelser av personal och processdelar är resultat av icke 
standardiserade processer och okunskap bland medarbetarna 
som leder till slöseri av bland annat tid.  

4. Vänta  
Trasiga maskiner eller dålig planering så att personal måste vänta 
på material, föregående processteg anses som slöseri och 
resulterar i långsammare produktion och förseningar.  

5. Överproduktion  
Det produceras fler produkter än nödvändigt vilket inte skapar 
värde för varken kund eller tillverkare. Dessutom slösas lageryta, 
produktionstid och energi.  

6. Inkorrekta processer  
När processer inte uppfyller alla krav, inte är standardiserade 
eller vid bruk av gamla metoder så att produktionen tar längre 
tid än nödvändigt.   

7. Defekt 
Defekta produkter leder till missnöjda kunder, kassation och 
omarbetning så att det slösas med tid och resurser.  

2.1.4.2 Kaizen 
Kaizen som, från japanska, översetts till ständig förbättring syftar på att 
en process aldrig är optimal utan alltid kan förbättras. Därför ingår 
Kaizen i varje medarbetares dagliga arbete. Ofta ligger fokus på att 
reducera tid genom att rensa bort onödiga aktiviteter som inte skapar 
kundvärde eller som inte är nödvändiga för processen. [3] [4] 

2.1.4.3 Standardiserat arbetssätt 
Ett standardiserat arbetssätt innebär att arbetet alltid utförs på samma 
sätt vilket bidrar till en stabil arbetsprocess. Fördelen med att arbeta på 
detta vis är att kvalitet, kostnader och ledtider inte varierar mycket. 
Även om ett standardiserat arbetssätt eftersträvas innebär det inte att 
förbättringsarbetet ska upphöra. Den nuvarande standardisering inom 
en verksamhet kan anses som den bästa befintliga arbetslösningen 
samtidigt som den utgör basen för förbättringsarbete för att hitta den 
framtida förbättrade standardiseringen inom verksamheten. [3]  
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2.1.4.4 Just-in-Time 
Just-in-Time (JIT) är en planeringsfilosofi som strävar efter att producera 
och leverera varor i rätt mängd och vid rätt tidpunkt som det efterfrågas. 
Pa så vis minimeras inventarier till en nivå så att det endast finns 
tillräckligt för att bemöta efterfrågan. Förutsättningar för att kunna 
tillämpa JIT är att arbeta med: [5] 

• kontinuerliga flöden: material och produkter är i ständig rörelse, 
om flödet stannar innebär det slöseri 

• dragande flöden: kundens efterfrågan styr och drar produkten 
genom hela processen, det vill säga att en delprocess producerar 
endast om det efterfrågas av efterföljande delprocess  

• korta takttider: produktionens flödeshastighet som bestäms av 
kundens efterfråga och beräknas genom att dividera arbetstiden 
genom kundens efterfrågade mängd  

2.1.4.5 Kanban 
Kanban som på japanska betyder ”skylt” eller ”signal” är ett 
signalsystem inom en produktionsprocess i samband med JIT och har 
som syfte att förhindra överproduktion. Kanban visualiseras genom en 
tavla med klisterlappar som påminner om en schemaläggning av 
produktionsprocessen, se figur 4. Schemat signalerar vad, när och hur 
mycket som ska produceras. [3] 

 

Figure 4: Kanban modell 
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2.2 Processer 
Processer utgör en central del av en organisation och kan bidra med att 
definiera:  

• verksamhetsstrukturen 

• hur värde skapas 

• hur kunder tillfredsställs 

• hur lönsamt och effektivt det arbetas i verksamheten  

En process består av ett flertal aktiviteter som upprepas i tiden och har 
en tydlig start och ett tydligt slut. Syftet är att skapa värde för en kund. I 
figur 5 modellerans en process där ett objekt startar processen, till 
exempel en projektidé, kundbehov eller en order. Därefter utförs de 
olika aktiviteterna som ingår i processen för att slutligen producera ett 
resultat genom att transformera objektet som gick in i processen till att 
bli ett objekt ut från processen som skapar ett värde för kunden. [2] 

 
    Figur 5: Processens grundläggande komponenter, [2] 

För att använda processer och utföra aktiviteterna krävs det resurser och 
kompetens.  Under processens gång passeras ett antal avdelningar, till 
exempel i form av lokaler. För att kunna förflytta produkten genom 
processen krävs det maskiner som gör detta möjligt och personal som 
kan styra maskinerna. [2] 

2.3 Processkartläggning 
En processkarta visualiserar organisationens processer. Syftet med 
processkartläggning är att, på ett lättbegripligt sätt, beskriva processer 
och dess syfte. Fördelen med att visualisera processer är att 
organisationens olika aktiviteter och hur dessa samverkar förklaras och 
skapar en helhetsbild över organisationen. När processer är synliga är 
det enklare för varje enskild anställd att se hur det egna arbetet passar in 
i verksamhetens helhet. [2] 

	
AktiviteterObjekt 

in
Objekt 
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Processkartan utgör basen och är första steget till en processanalys som 
används för att få en grundlig förståelse för hur processer fungerar. 
Utifrån analysen kan sedan förbättringsmöjligheter och åtgärder för en 
processutveckling identifieras. [2] 

Generellt kan sägas att en processkartläggning baseras på insamlad 
information genom att observera och diskutera hur processen 
genomförs. Den samlade information kan sedan kartläggas på olika sätt, 
det vill säga att den samlade information kan struktureras och 
visualiseras på olika sätt. I denna studie ligger fokus på värdeskapandet 
och tid som resurs. I följande kapitel beskrivs därför 
modelleringsmetoden värdeflödesanalys.  

2.4 Värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalysen (VSM) som på engelska betecknas Value Stream 
Mapping är en kartläggningsmetod inom Lean för att kartlägga hela 
material- och informationsflödet inom en verksamhet eller en 
försörjningskedja. VSM grundar sig i The Toyota Way. Taiichi Ohno 
introducerade VSM med syfte att eliminera slöseri och sedan dess är det 
ett flertal personer som har forskat på ämnet. Womack och Jones 
beskriver i boken ”Lean thinking” kärnpunkten av The Toyota Way och 
hur företagare kan implementera VSM-konceptet i sina verksamheter. I 
ett kapitel uppmanas läsaren att kartlägga värdeflödet som 
genomströmmar hela verksamheten. Womack och Jones märkte att 
läsarna ofta hoppar över detta viktiga steg och istället går direkt till att 
försöka eliminera slöseri och utföra förbättringar utan att ha en bra 
överblick över hur värdeflödet ser ut. Av denna anledning skapar 
Rother och Shook en slags manual hur värdeflödet i en verksamhet kan 
kartläggas med hjälp av en värdeflödesanalys. Deras syfte är att hjälpa 
läsaren att förstå hur viktigt det är att ha en överblick över hur 
värdeflödet ser ut i nuläget och hur detta kan kartläggas. [5] 

Ett flertal personer forskar kring VSM och utför fallstudier baserat på 
Rothers och Shooks beskrivning av VSM med syfte att effektivisera 
värdeflödet genom bland annat eliminera slöseri, minimera icke-
värdeskapande aktiviteter och optimera de värdeskapande aktiviteterna. 

• Edward beskriver hur värdeflödesanalysen kan användas inom 
små företag tillhörande en Supply Chain. Slutsatsen är att, till 
skillnad från stora företag som har möjligheten att göra stora 
förändringar innefattande stora delar av värdeflödet, fokuseras 
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det istället på mindre enskilda förbättringar inom det interna 
flödet. [6] 

• Kumar et al. utför en studie där VSM kombineras med en 
kostnadsaspekt. De drar slutsatsen att VSM är en bra startpunkt 
för företag som vill integrera Lean i verksamheten eftersom 
verktyget knyter ihop Lean-konceptet och illustrerar värdeflödet. 
Målet med att integrera kostnadsaspekten är att införa en 
kostnadslinje som ska ge mer klarhet och underlag för 
beslutsfattare. [7] 

• Songar et al. använder VSM för att förbättra material- och 
informationsflödet med mål att reducera kostnader. De 
konstaterar att många företagare har svårt att identifiera vart 
förbättringsåtgärder behövs, därför introducerar de VSM som ett 
bra redskap att identifiera slöseri och dess orsaker. [8] 

• Kumar och Gureja studerar hur VSM kan användas för att 
transformera en organisation till att bli en organisation med 
fokus på Lean. I deras fallstudie introduceras VSM som ett Lean-
verktyg med syfte att eliminera slöseri och förbättra processer för 
att öka produktiviteten och reducera ledtider. [9] 

• Shafique presenterar ett koncept för att skapa en dynamisk VSM 
som används i samband med simulationer. Till skillnad fån en 
traditionell VSM har en dynamisk VSM möjligheten att 
analyserar mer komplexa system och ändå visualisera systemet 
enligt Leans koncept av VSM. [10] 

Sammanfattningsvis kan sägas att syftet med VSM är att få en överblick 
över hela verksamheten och synliggöra slöseri och dess orsaker samt ge 
underlag för att kunna eliminera det. För att identifiera slöseri fokuserar 
VSM på aktiviteter som är värdeskapande, icke- värdeskapande och 
nödvändiga för verksamheten. Eftersom VSM fokuserar på tid så är 
målet med VSM att reducera led- och processtider genom att föra 
delprocesserna närmare varandra. Detta uppnås genom att minimera de 
icke-värdeskapande aktiviteterna så att processflödet blir effektivare. [5] 

Fördelen med VSM är att metoden skapar en stabil grund för 
förbättringsarbete eftersom hela flödet undersöks istället för att endast 
undersöka en delprocess. Därmed ökar förståelsen för hela 
försörjningskedjan och kopplingarna mellan avdelningarna blir synliga.  
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Utöver detta har VSM ett tidsfokus som ingen tidigare 
kartläggningsmetod har. [5] 

2.4.1 Använda symboler 
Symboler tillhörande materialflödet  
 

 
Representerar leverantören om den ritas i vänstra övre 
hörna 
Representerar kunden om den ritas i högre övre hörna 
 

 

Process, aktivitet, maskin eller avdelning genom vilken 
materialflödet strömmar.  
 

 
Faktaruta: Relevant information skrivs in i denna och 
ritas till tillhörande symbol, till exempel bredvid en 
processymbol.   
 

 Antal personal som jobbar med samma process. I denna 
illustrering är det två stycken.  
 

 

Transport: Pilarna kan antingen visualisera transport 
från en leverantör till tillverkare eller transport från 
fabrik till kund.  
 

 Extern transport  
 
Symboler tillhörande informationsflödet  
 

 Manuel information/ kommunikation 
 

 Elektronisk information/ kommunikation   
 
Övriga Symboler   
 

 
 

Informationsruta: Tilläggs där det eventuellt behövs 
extra information  
 

 Kaizen stjärna: Stjärnan placeras där en förändring ska 
ske. I stjärnan skrivs förändringen som ska genomföras.  
 

Process
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 Kaizen stjärna: den gula stjärnan bli blå när 
förändringen är genomförd.  
 

 Tidslinje: Visar värdeskapande och icke-värdeskapande 
tid och används för att beräkna led- och processtider. [5] 
 

2.4.2 Utföra en värdeflödesanalys 
Rothers och Shooks beskrivning av hur en VSM ska utföras kan 
sammanfattas i tre steg: [5] 

1. kartlägga nuläget av verksamheten  

2. kartlägga det framtida läget av verksamheten  

3. skapa och implementera en handlingsplan för att komma från 
nuläget till det framtida läget 

När nuläget ska kartläggas är första steget att skapa en helhetssyn 
genom att steg för steg gå igenom hela flödet Därefter ritas själva 
värdeflödeskartan. Först ritas kunden in i övre högre hörn och dess 
kundkrav (i faktaruta), till exempel leveranstid och order.  Därefter ritas 
processerna in i nedre delen av pappret. Vanlig information som anges i 
en faktaruta bredvid processerna är: [5] 

• tillgänglig arbetstid: Tiden som är tillgänglig varje arbetstag för att 
utföra processerna i fråga.  

• process- eller cykeltid: Processtiden beskriver tiden det tar att utföra 
processen oavsett inputmängd. Cykeltiden beskriver tiden det tar 
processen att bearbeta en inputenhet.  

• antal operatörer som arbetar på samma process  

Genom att rita in pilar mellan processerna kopplas alla processer 
samman. Som illustrerat i kapitel 2.4.1 finns det olika pilar som 
representerar olika kopplingar mellan två processer.  

Nästa steg i kartläggningen är att rita in transporten (lastbilsymbol och 
tjocka pilar) mellan företaget och kunden och ange frekvensen på 
leveranser (informationsruta). Därefter ritas, längst upp till vänster, 
leverantören av råmaterial in och hur ofta denna levererar material till 
tillverkaren. Därmed är materialflödet kartlagt och nästa steg blir att 
lägga till informationsflödet. Informationsflödet innehåller information 
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om frekvens av beställningar, leveranser, planer och rapporter från 
fabriken. Produktionsplaneringen ritas in längst upp i mitten genom en 
faktaruta. Därifrån ritas en pil till leverantören, med information om 
beställningsfrekvens, och en pil till kunden med information om 
leveransfrekvens. Om flera rapporteringar sker eller övrig relevant 
information saknas ritas det in nu vid lämpligt ställe. Sista delen som 
ska läggas till i kartan är en tidslinje som ritas in i två nivåer längst ner i 
kartan. Den nedre nivån anger den icke-värdeskapande tiden eller 
ledtiden och den övre anger den värdeskapande tiden, det vill säga 
processtiden. [5] 

Med värdeflödeskartan av nuläget som bas utförs värdeflödesanalysen 
för att slutligen skapa en värdeflödeskarta av ett önskat framtida läge. 
Analysen fokuserar på att hitta förbättringsmöjligheter enlig Leans 
principer med fokus på Kaizen, Kanban, Muda. Målet är att föra alla 
processer närmare varandra och skapa ett kontinuerligt och effektivt 
flöde. Tid är en typisk aspekt som vanligtvis kan förbättras i första hand. 
Till exempel är transport en aktivitet som ofta tar lång tid men som vid 
noggrannare granskning skulle kunna kortas ner. Genom att reducera 
transporttiden reduceras även ledtiden så att kunden får sin produkt 
fortare. Figur 6 illustrerar en förenklad VSM-karta. [5] 

 
Figur 6: exempel på en VSM-karta [5] 
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2.5 Processanalys  
Processanalys innebär att en process granskas och utvärderas. 
Anledning till att genomföra en processanalys är ofta för att identifiera 
problem och utveckla förbättringsmöjligheter. [2] 

I kapitel 2.5.1 – 2.5.4 beskrivs olika analysmetoder som är till nytta att 
känna till när en värdeflödesanalys ska utföras.  

2.5.1 Värdeanalys 
En värdeanalys granskar aktiviteterna i en process och har som syfte att 
ifrågasätta processens uppbyggnad genom att analysera vilka aktiviteter 
som skapar kundvärde. Därför delas aktiviteterna in i tre kategorier:[2]  

• värdeskapande aktiviteter: Aktiviteter som direkt bidrar till att 
kundens behov tillfredsställs, det vill säga aktiviteter som skapar 
det kunden efterfrågar. Även om dessa aktiviteter skapar 
kundvärde innebär det inte att de utförs optimalt så att strategin 
är att utveckla aktiviteterna för att höja effektiviteten.    

• icke-värdeskapande aktiviteter: Aktiviteter som inte tillför värde till 
kunden, det vill säga aktiviteter som kunden inte efterfrågar, 
dock som är nödvändiga för att processen ska fungera. 
Aktiviteterna skapar ett internt värde för någon intressent. Dessa 
aktiviteter bör minimeras.  

• spill: aktiviteter som inte tillför värde för varken kund eller annan 
intressent, det vill säga att intressenten saknas. Dessa aktiviteter 
efterfrågas inte och bör elimineras. Exempel på dessa aktiviteter 
är dubbelarbete eller korrigeringar och kan relateras till de sju 
slöserierna som beskrivs i kapitel 2.1.4.1.  

Definitionen av värde beror på individ och vad denna upplever som 
värdeskapande. Ur den ekonomiska synvinkeln anses värde som priset 
konsumenten är beredd att betala för en viss produkt. Ur kundens 
synvinkel anses värde återspegla de krav kunden efterfrågar i 
produkten. Detta innebär att kundens efterfråga anses som drivkraften i 
produktionen som slutligen ger produkten värde. Eftersom värde 
definieras efter subjektiva uppfattningar kan det vara svårt att 
klassificera aktiviteter.  I figur 7 modelleras ett flödesschema som kan 
användas som hjälpmedel för att klassificera aktiviteter, där processens 
syfte och tillfredställelse av kundens behov är centralt.  [2] 
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  Figur 7: Flödesdiagram för att klassificera aktiviteter, [2][11] 

2.5.2 Tidsanalys 
Tid är en viktig resurs för både kunder och leverantörer, därför är det 
viktigt att analysera hur tiden används i processen. Ofta är den 
värdeskapande tiden endast en liten del av den totala tiden som läggs 
på processen. Därför skapar tidsaspekten ofta stort förbättringspotential 
för att utforma effektivare processer. Syftet med en tidsanalys är att 
ifrågasätta processens uppbyggnad och effektivitet genom att analysera 
processen ledtid i förhållande till tiden som tilldelas de värdeskapande 
aktiviteterna. [2]  

I ett produktionsflöde kan olika tider beräknas, fyra stycken presenteras 
nedan: [5] 

• Ledtid: Tiden det tar för en produkt att genomgå alla delprocesser 
i ett flöde från start till slut. Det finns olika varianter på ledtiden, 
till exempel finns det en produktionsledtid vilket innefattar tiden 
det tar att fysiskt skapa produkten. Ett annat exempel är 
orderledtiden som innefattar tiden från lagd order tills ordern är 
levererad hos slutkunden.  

Aktivitet

Är aktiviteten 
nödvändig för att 
utföra processen? 

Är aktiviteten 
nödvändig för att 

tillfredsställa 
kunden? 

Är aktiviteten 
nödvändig för 
tillfredsställa 

organisationen? 

icke-
VärdeadderandeVärdeaddernade Spill

Nej

NejNej

Ja

Ja Ja
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Företag eftersträvar korta ledtider för att öka konkurrenskraften 
genom att erbjuda kunder korta leveranstider. Ledtiden kan 
vanligtvis delas upp i flera tidskomponenter: tid för bearbetning, 
förflyttning, omställning av maskiner, vänta eller tid för 
lagerhållning. 

• Takttid: Denna grundas på kundernas efterfrågan och beskriver 
hastigheten av produktionsflödet. Takttiden beror på tiden som 
är tillgänglig för produktion varje dag och kundens efterfrågade 
mängd och kan beräknas enligt ekvation 1.   

                       𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =  !"##$ä!"#$" !"#$%&%'(
!"#$%#& !"#!$"$å!"

        (1) 

• Processtid: Tiden för bearbetning av produkter utan hänsyn till 
hur många produkter som bearbetas under tiden. Processtiden 
kan innehålla olika tidskomponenter, bland annat maskintid och 
väntetid.  

• Cykeltid: Tiden det tar att bearbeta en produkt. Cykeltiden 
beskriver den maximala hastigheten av en process. Om 
cykeltiden är längre än takttiden innebär det att företaget inte 
hinner producera i samma takt som marknaden efterfrågar. Om 
cykeltiden är kortare än takttiden innebär det överkapacitet vilket 
betyder att processen kan balanseras ut för att nå ett optimalt läge.  

Cykeltiden kan beräknas utifrån processtiden och antal 
produkter eller antal operatörer som är delaktiga i samma 
process. 

                    𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 =  !"#$%&&'()
!"#$% !"#$% !""!# !"#!$ !"#$%&ö!"!

 (2) 

Tidsanalysen hänger vanligtvis ihop med en värdeanalys så att det kan 
vara till nytta att utföra värdeanalysen först för att identifiera de 
värdeskapande aktiviteterna. Sedan uppskattas tiden som ägnas åt 
värdeskapande aktiviteter och jämförs med ledtiden för att identifiera 
hur mycket tid av den totala ledtiden som faktiskt är värdeskapande. 
Målet är, precis om i värdeanalysen, att reducera eller eliminera de icke-
värdeskapande aktiviteterna och spill för att kunna reducera tiderna.  [2] 
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2.5.3 ”Fem varför” analys 
“Fem varför” analys är en enkel metod för problemlösning inom Lean. 
Tanken är att fråga ”varför?” fem gånger när ett problem har påträffats. 
Målet är att hitta orsaken till problemet och kunna eliminera det. [12] 

Utöver frågan varför kan det också vara till nytta att fråga hur, var, när, 
och vem, och sedan fråga varför som följdfråga. På så vis ökar förståelsen 
för processerna vilket kan bidra till att eliminera, förenkla eller utveckla 
processerna till att bli effektivare. Nedan beskrivs frågorna närmare: [13] 

Hur? Hur eller på vilket sätt utförs aktiviteten?  
Varför måste aktiviteten utföras, och varför på detta vis?  
 

Var? På vilken plats utförs aktiviteten? 
Varför måste den utföras just där? 
  

När? När och i vilken ordningsföljd utförs aktiviteten?  
Varför måste den utföras då?  
 

Vem? Vilka personer utför aktiviteten? 
Varför måste just dessa personer utföra aktiviteten?  

2.6 Data Envelopment Analysis  
Data Envelopment Analysis (DEA) är en icke-parametrisk metod för att 
beräkna effektiviteten av en organisation. Metoden beräknar och jämför 
den relativa effektiviteten av liknande organisationer med hjälp av linjär 
programmering. Ett flertal personer forskar på ämnet och använder 
DEA som en vedertagen metod för att beräkna effektiviteten på olika 
områden, främst inom den offentliga sektorn. [14] 

• Charnes, Cooper och Rhodes skapade den första grundläggande 
matematiska DEA-modellen (CCR-modellen) som beräknar den 
relativa effektiviteten av organisationer inom samma sektor. 
CCR-modellen ligger till grund till flera olika studier. [15] 

• Golany och Thore jämförde olika länders socioekonomiska 
resultat med hjälp av DEA. [14] 



Värdeflödesanalys och Data Envelopment Analysis - 
En fallstudie för att värdera effektiviteten hos ett logistikföretag  
Victoria Hjalmarsson  2016-06-07 

18 

• Antelieus tillämpar DEA för att värdera den relativa 
effektiviteten av skolor. I studien används DEA för att hitta 
meningsfulla mått som kan användas som indikator på hur väl 
skolorna presterar givet vissa förutsättningar. [16] 

• Bates beskriver i en artikel hur DEA kan användas för att beräkna 
den relativa effektiviteten inom sjukvården.[14]  

• Wan kombinerar DEA med VSM. Tanken med studien är att 
utföra en VSM som, genom en karta av nuläget och det framtida 
läget, beskriver hur verksamheten kan bli effektivare i framtiden 
och därefter beräkna hur effektiv verksamheten är i nuläget 
jämfört med det framtida läget. Studien ger dock endast en 
teoretisk beskrivning av hur beräkningen kan utföras. [17] 

På grund av Wans studie är DEA en intressant metod för denna studie 
eftersom det är möjligt att kombinera VSM och DEA på ett verkligt 
exempel vilket hittills endast A. Mahfouz har presenterat i sin studie där 
han beräknar hur lean två verksamheter är i nuläget jämfört med det de 
framtida lägen som skapades med VSM. En närmare beskrivning av hur 
VSM och DEA kombineras presenteras i kapitel 2.7. Härnäst följer en 
övergripande presentation av den bakomliggande teorin om DEA.  

För att beräkna den relativa effektiviteten behövs tre komponenter: [14] 
1. Beslutsfattande enheter, så kallade Decision Making Units (DMU): 

DMUs beskriver de observerade objekten som ska utvärderas. 
Oftast är det verksamheter inom samma sektor som till exempel 
sjukhus, universitet, banker eller andra myndigheter.  

2. Input variabler: de resurser som DMU förbrukar, till exempel tid, 
eller kostnader.  

3. Output variabler: värdet som DMU levererar, till exempel antal 
produkter, kundvärdet eller kundnöjdhet.  

Fördelen med DEA är att den tar hänsyn och kan analysera flera olika 
inputs och outputs samtidigt som egentligen är ojämförbara, det vill 
säga att till exempel kostnader kan relateras till tid eller kvalitet. Detta 
beror på att DEA är ett relativt mått så att effektiviteten värderas på en 
enhetlig, dimensionslös viktad skala som multipliceras med alla inputs 
och outputs så att även dessa blir dimensionslösa. [14] 
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Målet med DEA är att värderar den relativa effektiviteten av en DMU 
(en organisation) genom att jämföra effektiviteten med andra 
organisationer som använder samma inputs och levererar samma 
outputs. På så vis rangordnas de olika DMUs och den som är mest 
effektiv tilldelas en relativ effektivitet lika med 100 procent och kallas 
för ideal DMU (IDMU) och blir ett riktmärke för de övriga. De övriga 
DMUs tilldelas en relativ effektivitet med hänsyn till IDMU. [14] 

Charnes, Cooper och Rhodes utvecklade CCR-modellen som är en 
grundläggande matematisk DEA-modell. Modellen består av en virtuell 
input och en virtuell output som erhålls genom den viktade summan av 
inputs och den viktade summan av outputs så att effektiviteten E, 
beräknas enligt ekvation 3. [15] 

  𝐸 = !"#$%&'' !"#$"#
!"#$%&'' !"#$%

=
!!!!

!
!!!

!!!!!
!!!

 ,         (3) 

Förklaring:    
xi = input i  I = totalt antal inputvariabler ui = vikt tillhörande input i 

yj = output j  J = totalt antal outputvariabler vj = vikt tillhörande output j 
   
Utmaningen med modellen är att bestämma vikterna eftersom dessa 
inte är unika. Tanken är att vikterna ska vara flexibla och varje DMU ska 
kunna ha en unik uppsättning av vikter. Av denna anledning används 
matematisk programmering som bestämmer vikterna så att den relativa 
effektiviteten av varje DMU maximeras. Ekvation 3 kan utvecklas till 
följande modell: [15][15] 

    max𝐸𝑚 =
𝑣𝑗𝑦𝑗𝑚

𝐽
𝑗=1

𝑢𝑖𝑥𝑖𝑚𝐼
𝑖=1

    (4) 

med villkor:   
!!!!"

!
!!!

!!!!"!
!!!

≤ 1, 𝑛 = 1, 2,… ,𝑛   (5) 

𝑣!" ,𝑢!" ≥ 0 

Förklaring:   
Em = effektivitet av DMUm  n = antal DMU 

yjm = output j till DMUm vj = vikt av output j 

xim = input i till DMUm ui = vikt av input i 
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För att underlätta beräkningen och undvika en icke linjär modell 
transformeras modellen så att den kan lösas med hjälp av linjär 
programmering. [14][15] 

    𝑀𝑎𝑥 𝐸! = 𝑣!𝑦!"
!
!!!          (6) 

med villkor: 

                                                 𝑢!𝑥!"!
!!! = 1      (7) 

                                                 𝑣!𝑦!"
!
!!! − ( 𝑢!"𝑥!"!

!!! )  ≤ 0      (8) 

                          𝑣! ,𝑢! ≥ 0      (9) 

Nedan följer ett exempel för bättre förståelse:[14]  

Tabell 1: Exempel för effektivitetsberäkning   

DMU 
Input 1: Sysselsatt kapital  
($ miljoner) 

Input 2: Antal personal  
(x1000) 

Output: Värde  
($ miljoner) 

Firma A 8,6 1,8 1,8 

Firma B 2,2 1,7 0,2 

Firma C 15,6 2,6 2,8 

Den relativa effektiviteten av firma A beräknas enligt följande:  

𝑀𝑎𝑥 𝐸! = 1,8 ∗ 𝑣!,! 

villkor:  

8,6𝑢!,! + 1,8𝑢!,! = 1 

1,8 ∗ 𝑣!,! − 8,6𝑢!,! + 1,8𝑢!,! ≤ 0 

0,2 ∗ 𝑣!,! − 2,2𝑢!,! + 1,7𝑢!,! ≤ 0 

2,8 ∗ 𝑣!,! − 15,6𝑢!,! + 2,6𝑢!,! ≤ 0 

𝑣!,!,𝑢!,!,𝑢!,!  ≥ 0   

 

Effektiviteten av firma B beräknas enligt följande:  

𝑀𝑎𝑥 𝐸! = 0,2 ∗ 𝑣!,! 
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villkor:  

2,2𝑢!,! + 1,7𝑢!,! = 1 

1,8 ∗ 𝑣!,! − 8,6𝑢!,! + 1,8𝑢!,! ≤ 0 

0,2 ∗ 𝑣!,! − 2,2𝑢!,! + 1,7𝑢!,! ≤ 0 

2,8 ∗ 𝑣!,! − 15,6𝑢!,! + 2,6𝑢!,! ≤ 0 

𝑣!,! ,𝑢!,! ,𝑢!,!  ≥ 0   

2.7 Lean som prestationsmått  
Lean som mått, leanheten, är ett ämne som ett flertal personer har forskat 
på och definierat på olika vis. [17] 

• Enligt Naylor et al. beskriver leanheten processen att 
implementera lean-principerna i en verksamhet. [18] 

• Comm och Mathaisel definierar leanheten som ett mått som 
avgör om verksamheten jobbar enligt lean filosofin eller inte. [19] 

• Radnor och Boaden beskriver leanheten som ett idealt lean-läge 
som bör eftersträvas. [20] 

• Soriano-Meier och Forrester utvecklade en modell som beskriver 
graden av leanheten. Graden definieras av medelvärdet av flera 
variabler som utvecklades för att bedöma förändringarna mot 
lean. [21] 

Sammanfattningsvis kan sägas att hittills har lean som mått värderat om 
en verksamhet arbetar enligt lean eller inte och hur verksamheten kan 
bli ännu leanare genom att arbeta ännu mera enligt lean genom att bland 
annat eliminera slöseri. Hur lean verksamheten är i nuläget är en fråga 
som hittills inte har ställts utan hittills har forskare fokuserat på att hitta 
lösningar på hur verksamheter kan bli effektivare i framtiden genom att 
följa Leans principer och inte försökt ta reda på hur effektiv 
verksamheten faktiskt är i nuläget. [18] 

Forskaren Wan uppmärksammande detta i sin studie 2006 och föreslår 
hur forskare kan kombinera DEA med VSM för att beräkna hur lean, det 
vill säga hur effektiv, en verksamhet är i nuläget och hur mycket 
effektiviteten kan öka i framtiden. Hur detta kan uppnås beskrivs i 
detalj i kapitel 2.7.1. 
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2.7.1 DEA och VSM - mäta leanheten av en verksamhet 
Som beskrivet i kapitel 2.6 mäter DEA den relativa effektiviteten av 
olika DMUs genom att jämföra effektiviteten dem emellan och 
identifiera IDMUs som sedan används som riktmärken för de övriga 
DMUs som inte är lika effektiva.  

DEA i kombination med VSM är ett område som ännu inte har 
utforskats mycket. Wan uppmärksammar möjligheten i sin studie att 
beräkna leanheten av en verksamhet genom att kombinera DEA med 
VSM och ger en teoretisk beskrivning av hur det kan utföras. Mahfouz 
använder förslaget och beräknar leanheten av två olika företag för att 
identifiera hur effektiva företagen kan bli genom de givna 
förbättringsmöjligheterna. [18][22] 

Enligt DEA behövs olika DMUs, input- och outputvariabler för att 
beräkna den relativa effektiviteten. I samband med VSM beräknas 
leanheten av verksamheten, vilket i grunden beskriver effektiviteten. 
Kostnad och tid används som input och kvalitet som output och istället 
för att jämföra olika organisationer, jämförs nuläget och det framtida 
läget som skapas med hjälp av VSM. Nuläget betecknas DMU och det 
framtida läget representerar ett IDMU som innehåller endast 
värdeskapande in- och outputs så att den relativa effektiviteten blir 100 
procent och fungerar som ett riktmärke för övriga DMU. [17] 

Sammanfattningsvis kan sägas att leanheten bestäms genom att jämföra 
nuläget med ett perfekt läge scenario och på så vis indikera hur mycket 
verksamheten kan förbättra sin effektivitet genom att bland annat 
eliminera slöseri. Leanheten värderas ofta i form av ett poängsystem 
mellan noll och ett som reflekterar skillnaden mellan nuläget och det 
perfekta läget. Poängen ger en överblick över hur lean systemet är i 
nuläget i relation till det perfekta läget som är optimalt och därför 
tilldelas poängen lika med ett. [17] 

Enligt Wan används de totala produktionskostnaderna och den totala 
produktionstiden som inputvärden till nuläget. Outputen bestäms av 
värdet som produktionen levererar. De värden som relateras till IDMU 
är endast de värdeskapande produktionskostnaderna och den 
värdeskapande produktionstiden. Outputen bestäms, likt DMU, av det 
levererade värdet. Värdet kan till exempel beräknas genom 
försäljningspriset multiplicerat med kundnöjdheten. Kundnöjdheten 
kan till exempel innefatta kvalitet, service eller leveranser i tid. Tabell 2 
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summerar variablerna som används för att beräkna leanheten och hur 
variablerna kan bestämmas. [17] 

Tabell 2: Variabler för att beräkna Leanheten i VSM [17] 

 Variabel Beräkning  

DMU 

Tid Ledtiden som kan avläsas från VSM 

Kostnad 𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟

 

Värde försäljningspris x kundnöjdhet 

IDMU 

Värdeskapande 
tid Processtiden som kan avläsas från VSM 

Värdeskapande 
kostnad 

𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑎𝑣 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟
𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟 

 

Värde försäljningspris x kundnöjdhet 

 

Leanheten kan beräknas med hjälp av CCR-modellen enligt ekvation 6. 
Nackdelen med CCR-modellen är att den inte inkluderar 
ineffektiviteten som uppstår på grund av slöseri vilket innebär att 
effektiviteten är ofta lägre än den effektivitetspoängen den tilldelas 
genom CCR-modellen. För att lösa problemet skapade Tone och Tsutsui 
den så kallade Slack-based Measure of efficiency modellen (SBM) som 
fokuserar på slöseri i from av input-överskott och output-underskott 
och bestämmer ett poängsystem mellan noll och ett där alla 
ineffektiviteter som modellen kan identifiera inkluderas. Det innebär att 
effektiviteten minskar när slöseri ökar så att den beräknade leanheten 
närmar sig noll ju mer slöseri modellen innehåller. CCR-modellen kan 
utvecklas till SBM-modellen enligt ekvation 10: [17][23] 

    𝑀𝑖𝑛 𝜌!"#$ =
!! !

!
!!
!

!!!
!
!!!

!!!!
!!
!

!!!
!
!!!

   (10) 

med villkor, där 𝜆, ST, SC, SV, ≥ 0: 

    𝑥! = 𝑋𝜆 + 𝑠!     (11) 

                               𝑦! = 𝑌𝜆 + 𝑠!     (12)                                         
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Förklaring:    

x0 = input till DMU0 m = antal inputs s- = slöseri relaterad till input 

y0 = output till DMU0 S = antal outputs  s+ = slöseri relaterad till output 

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

Exempel:  
Ett företag har en ledtid på 145 minuter och processtid på 10 minuter. Den 
totala produktionskostnaden är 100 kronor och värdeskapande 
produktionskostnaden är 77 kronor. Försäljningspriset är 120 kronor och 95 
procent av kunderna är nöjda vilket ger ett värde 114 (120 *0,95). 

Enligt SBM-modellen kan problemet lösas enligt följande:  

DMU(xT1, xC1, xV1) = (145, 100, 114) 

IDMU(xT2, xC2, xV2) = (10, 77, 114) 

𝑀𝑖𝑛 𝜌!"#$ =
!!(!!)(

!!
!!!

! !!
!!!

)

!! !!
!!!

=
!!(!!)(

!"#!!"
!"# !!""!!!!"" )

!!!!"!!!"!!"
= 0,42   (13) 

Resultatet av beräkningen indikerar att systemet i nuläget är 42 procent 
leant jämfört med det ideala läget som är 100 procent leant. [17] 

2.8 Intervju- och observationsmetodik  
En intervju är en konversation mellan två eller flera personer med syfte 
att få en persons synpunkt av verkligheten. En intervju kan utföras på 
tre olika sätt: [24] 

• strukturerad intervju: intervjun består av detaljerade, 
välformulerade frågor som ska besvaras utan avvikelser. Denna 
form av frågor förekommer ofta i undersökningar med syfte att 
ställa exakt samma frågor till alla personer som blir intervjuade. 
På så viss säkerställs att resultatet är tillförlitligt och svaren av de 
olika intervjuade personerna kan jämföras på ett trovärdigt sätt.  

• semistrukturerad intervju: den vanligaste formen av intervjuer som 
består av vissa nyckelfrågor inom ett frågeområde. Frågorna är 
till mesta dels öppna frågor istället för exakta och detaljerade. 
Fördelen är att samtalet förs naturligt och den intervjuade 
personen har chansen att styra intervjun i den ordning saker ska 
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komma upp.  Intervjun kan utföras med en person i taget eller 
som gruppintervju där upp till åtta personer kan intervjuas 
samtidigt.  

• ostrukturerad intervju: intervjun består inte av några förbestämda 
frågor med syfte att förbli öppen och anpassningsbar och istället 
se vart konversationerna tar vägen.  

En observation är ett synonym till iakttagelser med syfte att studera en 
individs beteende eller handlingar. Observationer kan utföras på olika 
sätt i denna studie har tre uppmärksammats: [25] 

• öppen observation: varje deltagare har vetskap om observationen 
och dess syfte 

• deltagande observation: personen som observerar är delaktig i den 
observerade omgivningen medan observationerna pågår  

• strukturerad observation: aktiviteter som ska observeras väljs ut i 
förväg så att endast aktiviteter relevanta för undersökningen 
observeras.  

2.9 Företagsbeskrivning 
Stort AB är ett tredjepartslogistikföretag med specialisering på 
internationella transporter och logistiklösningar. Företaget började med 
en budbil som körde dagligen mellan Sundsvall och Arlanda. Idag 
erbjuder de fullständiga transportlösningar och skickar paket över hela 
världen.  

Företaget befinner sig i Sundsvall och deras samarbetspartners är 
Permobil och FedEx. Samarbetet mellan företagen illustreras i figur 8 
som en Supply Chain, där Stort AB hamnar i mitten som en nödvändig 
länk mellan Permobil och FedEx. 

Samarbetet sker på så vis att Permobil erhåller en produktorder som 
bearbetas och paketeras i deras lokaler. Därefter hämtar Stort AB 
paketen i Timrå och hanterar och registrerar paketen, i egen lokal i 
Sundsvall, så att de blir klara för frakt. Sedan överlämnas paketen till 
FedEx som levererar paketen till slutkund.  
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           Figur 8: Supply Chain mellan Permobil, Stort AB och FedEx 

Permobil  Stort AB
FedEx

Slutkund

Produktflöde

Informationsflöde
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3 Metod 
I kapitel 3.1 - 3.5 beskrivs metoderna som används under studien och 
inleds med att redovisa den övergripande metodansatsen följt av 
metoder för insamling av information och data. Därefter beskrivs hur 
värdeflödesanalysen och data envelopment analysis används i denna 
studie och avslutningsvis presenteras en metoddiskussion. 

3.1 Övergripande metod  
Denna studie baseras på en fallstudie hos Stort AB. En fallstudie är en 
forskningsmetod, baserad på empiri, där ett specifikt fall studeras på 
djupet för att skapa en bra förståelse över en aktuell händelse. I denna 
studie består fallstudien av intervjuer och observationer med syfte att 
studera det nuvarande processflödet. [26] 

För att genomföra en strukturerad studie följs den så kallade Y-
modellen som är en generell modell för verksamhetsutveckling 
bestående av fem faser. Modellen, som illustreras i figur 9, består av två 
problemfaser, nuläge och önskat framtida läge, och tre lösningsfaser, 
förändringsbehov, förändringsalternativ och handlingsplan. Följande 
fem steg beskriver tillvägagångsättet i modellen: [2] 

1. beskriva nuläget av situationen i fråga   

2. beskriva det önskade framtida läget  

3. jämföra nuläge med framtida läge för att identifiera de 
förändringsbehov som krävs för att komma från nuläge till det 
framtida läget 

4. utforma förändringsalternativ baserade på förändringsbehoven  

5. specificera en handlingsplan som innehåller de förändringar som 
ska utföras samt hur och i vilken ordning de bör utföras   
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         Figur 9: Y-modellen [2]  

3.2 Information- och datainsamling  
Inledningsvis införskaffas allmän kunskap om VSM och DEA för att få 
en samlad överblick av ämnet. Informationssamlingen sker bland annat 
med hjälp av skriftliga källor och vetenskapliga artiklar inom liknande 
forskningsområden.  

Data samlas in genom observationer och intervjuer som utförs på Stort 
AB med syfte att skapa en verklighetsnära uppfattning om hur 
processflödet ser ut i nuläget.  

Observationerna är öppna och strukturerade, det vill säga att 
observationerna sker i samband med processflödet och alla medarbetare 
har vetskap om observationerna och dess syfte. Syftet med 
observationerna är att iaktta hur personalen på Stort AB arbetar och att 
mäta process- och cykeltider inom processflödet.  

Intervjuerna sker med personalen på Stort AB som är delaktiga i 
processflödet. Syftet med intervjuerna är att få en bättre förståelse av 
varför aktiviteterna inom processflödet utförs och på så vis kunna 
avgöra om aktiviteterna är nödvändiga eller inte. Intervjuerna inspireras 
därför av ”fem-varför” analysen som presenteras i kapitel 2.5.3 och är 
mestadels ostrukturerade eftersom frågorna som besvaras uppstår i 
samband med observationerna.  

Önskat 
framtida lägeNuläge

Förändrings-
behov

Förändrings-
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Handlingsplan

Lösning

Problem
Verktyg: 
Processanalys
Nulägesanalys
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nya system, nya processer, ny organisation, etc. 



Värdeflödesanalys och Data Envelopment Analysis - 
En fallstudie för att värdera effektiviteten hos ett logistikföretag  
Victoria Hjalmarsson  2016-06-07 

29 

3.3 Värdeflödesanalys  
Eftersom Lean till viss del redan är integrerad i Stort ABs verksamhet 
känns det naturligt att fortsätta i samma spår genom att använda en av 
Leans analysmetoder, värdeflödesanalysen.  Ytterligare en anledning 
varför värdeflödesanalysen är passande beror på att metoden fokuserar 
på tid vilket är lämpligt eftersom studien fokuserar på att effektivisera 
processflödet genom tidsreducering. Värdeflödesanalysen utgör en 
stabil grund för förbättringsarbete då den bidrar med ökad förståelse 
hur processen fungerar genom en detaljerad kartläggning. 
Värdeflödesanalysen utförs i fyra steg som beskrivs i kapitel 3.3.1 till 
3.3.4.  

3.3.1 Kartlägga nuläget  
Nuläget av verksamheten kartläggs med hjälp av en värdeflödeskarta 
med syfte att belysa och synliggöra alla delar av orderprocessen. Målet 
är att visa vilka aktiviteter som skapar värde och vilka som är icke-
värdeskapande och därför bör effektiviseras eller elimineras. 
Kartläggningen baseras på en processpromenad, som i vissa delar 
kompletteras med en virtuell processpromenad.  

En processpromenad är en kartläggningsmetod där en eller flera 
personer följer delprocesserna genom företaget och samlar in 
information, i form av intervjuer och observationer, som behövs för den 
grafiska kartläggningen. Metoden är resurssnål och de delaktiga 
personerna får en full förståelse av delprocesserna och hur de fungerar i 
verkligheten.  

Den virtuella processpromenaden skiljer sig på så vis att representanter 
från varje avdelning samlas för att ge information om delprocesser i sin 
avdelning. [5] 

3.3.2 Värdeflödesanalys – analys av nuläget  
Värdeflödeskartan av nuläget utgör grunden för värdeflödesanalysen 
som består av en värdeanalys och en tidsanalys.   

Värdeanalysen används för att kategorisera aktiviteterna i 
värdeskapande, icke-värdeskapande och spill. Flödesdiagrammet i figur 
7 används som mall för att skapa ett specifikt flödesdiagram för att 
kategorisera aktiviteterna på Stort AB och modelleras i figur 10.  
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Figur 10: Flödesdiagram för att klassificera aktiviteter på Stort AB 

Som komplement till värdeanalysen används indirekt ”fem varför 
“analysen för att ifrågasätta aktiviteterna och få ett bredare underlag på 
om aktiviteterna bör klassas som nödvändiga eller inte.  

Tidsanalysen används för att beräkna process- och cykeltider och sedan 
koppla samman värde- och tidsanalysen genom att avgöra hur mycket 
tid som är värdeskapande i förhållande till processtiden och ledtiden.   

3.3.3 Kartlägga det framtida önskade läget  
När värdeflödesanalysen av nuläget är gjort skapas värdeflödeskartan 
av det framtida önskade läget av verksamheten. I den framtida 
värdeflödeskartan är aktiviteterna som identifierades under 
kartläggningen av nuläget optimerade, detta innebär att de 
värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteterna effektiviseras och 
de aktiviteter som kategoriseras som spill elimineras. [5] 

Enligt Rother och Shook finns det åtta nyckelfrågor vars svar fungerar 
som en guide till att skapa värdeflödeskartan av det framtida läget. Av 
dessa nyckelfrågor agerar tre som guide till att skapa den framtida 
värdeflödeskartan hos Stort AB: [5] 
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pakethanteringen
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1. Vad blir takttiden?  

2. Var kan Stort AB införa kontinuerliga flöden?  

3. Vilka förbättringar är nödvändiga för att nå det önskvärda 
framtida läget? 

3.3.4 Skapa en handlingsplan  
Handlingsplanen beskriver förbättringsarbetet som ska leda 
verksamheten från nuläget till det framtida önskade läget. 
Förbättringsarbetet och handlingsplanen inspireras av Lean och dess 
fundamentala principer som presenteras i kapitel 2.1.4. 

3.4 Data envelopment analysis   
DEA används för att beräkna hur lean verksamheten är i nuläget 
jämförelsevis med det framtida läget, det vill säga att det framtida läget 
används som riktmärke och tilldelas därför en relativ effektivitet lika 
med 100 procent. Syftet är att få en uppfattning om hur effektiv 
verksamheten är i nuläget och hur mycket effektiviteten kan öka genom 
att implementera de förbättringsåtgärder som kommer att introduceras.  

I teorin rekommenderas att använda ledtiden och den totala 
produktionskostnaden som inputs för DMU och att använda den 
värdeskapande tiden och de kostnader relaterade till de värdeskapande 
aktiviteterna som inputs till IDMU. Eftersom syftet med denna studie är 
att reducera process- och cykeltider och att få en uppfattning om hur 
effektivt paketflödet är i nuläget jämförelsevis med ett idealt framtida 
läge har både DMU och IDMU cykeltid och tillhörande 
produktionskostnad som input. Output tilldelas värdet ett eftersom 
paketflödet oavsett effektivisering ska producera samma output så att 
det specifika värdet inte är av betydelse. [17] 

Beräkningen baseras på SBM-modellen innehållande två inputs och en 
output så att leanheten beskrivs genom en lean-poängen som beräknas 
enligt ekvation 14. Slöseri som inkluderas i modellen definieras som 
skillnaden mellan DMU och IDMU. [17][22] 
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Förklaring:    
xT = tid av DMU xT,I = tid av IDMU sT = slöseri av tid 
xK = kostnad av DMU xK,I = kostnad av IDMU sK = slöseri av kostnad 

yV = värde till DMU yVI = värde till IDMU sV = slöseri av värde 
   

3.5 Metoddiskussion 
Det finns två kriterier, validitet och reliabilitet, som forskare bör ta 
hänsyn till vid vetenskapliga arbeten. Målet är att nå högsta möjliga 
nivåer på kriterierna för att säkerställa en god kvalitet på arbetet. 
Validitet avser att det som mäts är relevant i sammanhanget. Reliabilitet 
anger graden av tillförlitlighet av en undersökning, det vill säga 
sannolikheten att samma resultat erhålls vid upprepade försök. [27][28] 

Validitet 
Under information- och datainsamling används flera källor, bland annat 
tryckt litteratur, vetenskapliga artiklar, observationer och intervjuer 
vilket stärker validiteten eftersom undersökningen baseras på flertalet 
olika källor. Validiteten stärks ytterligare eftersom studien baseras på 
väletablerade vetenskapliga metoder, VSM och DEA. VSM baseras på 
konceptet av Rother och Shook presentat i boken ”Learning to see” och 
på Leans fundamentala principer. DEA baseras på teorin i boken ”An 
introduction to Data Envelopment Analysis” skriven av Ramanathan. I 
detta fall baseras DEA även på Wans studie där SBM-modellen 
presenteras som en lämplig matematisk modell för att beräkna 
leanheten som en form av effektivitet. [5] [14][17] 

Reliabilitet  
Under studien dokumenteras metoder och modeller och förklaras hur 
de används specifikt för denna studie vilket stärker reliabiliteten. Dock 
finns det inget entydigt sätt att skapa modeller på, så att en modell kan 
innehålla någon grad av subjektivitet. Detta innebär att det inte är troligt 
att två modeller som skapats av två olika personer kommer att vara 
identiska även om de följer samma teori, det vill säga att även om VSM 
baseras på tillvägagångsättet beskriven av Rother och Shook är det inte 
självklart att värdeflödeskartan måste illustreras enligt resultaten i 
kapitel 4. Eftersom VSM fokuserar på tid kommer processtider att mätas. 
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Detta sker manuellt med hjälp av ett tidtagarur där viss felmarginal kan 
uppstå. SBM-modellen baseras på de uppskattade tiderna och 
kostnaderna tillhörande processflödet vilket också kan orsaka spridning 
i resultatet beroende på hur noggranna uppskattningarna kommer att 
utföras. Eftersom processtider mäts frekvent för att minska spridning i 
resultat och kostnader är tillhandahållna av företaget, bör reliabilitet 
inte påverkas negativt i denna studie. [5][17]  
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4 Resultat 
I kapitel 4.1 och 4.2 presenteras resultaten av studien. Resultaten av 
värdeflödesanalysen presenteras i kapitel 4.1, därefter presenteras den 
beräknade lean-poängen enligt SBM-modellen i kapitel 4.2.  

4.1 Värdeflödesanalys  
Resultaten av värdeflödesanalysen presenteras i kapitel 4.1.1 – 4.1.4 
innehållande nulägesbeskrivning, värdeflödesanalys, beskrivning av det 
framtida önskade läget och en handlingsplan.  

4.1.1 Värdeflödeskarta av nuläget  
I figur 11 presenteras den nuvarande värdeflödeskartan av 
verksamheten innehållande informationsflödet, materialflödet och 
tillhörande tidsram. Kartan baseras på observationerna och intervjuerna 
som gjordes under processpromenaden.  

Figur 11: VSM – Nuläge på Stort AB 
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För det kommande effektiviseringsarbetet har materialflödet hos Stort 
AB, det vill säga pakethanteringen, varit i fokus. En modell över hur 
pakethanteringen utförs i nuläget visualiseras i figur 12.   

Figur 12: Modell av pakethanteringen hos Stort ABs - Nuläge 

Lokalen där pakethanteringen utförs är uppdelad i två arbetsstationer. 
Varje station bemannas av två medarbetare som utför tre centrala 
aktiviteter: mäta paketen, registrera paketen och kontrollera paketen. 
Varje huvudaktivitet består av ett antal delmoment:  

Mäta paket  
Efter att paketen anländer i Stort ABs lokal är första aktiviteten att 
bestämma paketens storlek och vikt. Aktiviteten delas upp i fyra 
delmoment:  

1. Plocka paket från paketbur till arbetsbänk: Medarbetaren tar i snitt 
sex steg mellan bur och arbetsbänk vilket blir sju sekunder 
inkluderat att två paket plockas från buren.  

2. Plocka följesedel: På varje paket sitter en plastficka innehållande en 
följesedel som medarbetaren plockar ut, vilket i snitt tar nio 
sekunder.  

a. Skanning: Ibland måste följesedeln eller en bifogad faktura 
skannas. Detta tar i snitt 35 sekunder.  
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3. Mäta paketen: Paktens vikt och storlek bestäms och måtten skrivs 
på följesedeln som sedan läggs i papperssamlaren bredvid vågen.  

4. Klar för registrering: Paketet skickas vidare på arbetsbänken 
närmare datorn.  

Registrera paket  
Varje paket registreras i FedEx Software, FedEx egna mjukvara, så att 
FedEx får den nödvändiga informationen de behöver för att kunna 
levererar paketen till slutkunden. Registreringen utförs samtidigt som 
paketen mäts, dock inte av samma person.  

För att registrera paketen behövs informationen på följesedeln, därför 
går personen till papperssamlaren, hämtar följesedlarna och går tillbaka 
till datorn för att registerara all nödvändig information. Medarbetaren 
går i snitt 12 steg mellan pappershållaren och datorn vilket tar fem 
sekunder.  

Kontrollera paket 
När paketet registreras i datorsystemet skrivs en registreringssedel ut 
med all nödvändig information som FedEx behöver för leverans. 
Registreringssedel används för att kontrollera registreringen av paketet 
och för att märka paketen. För att höja noggrannheten av kontrollen får 
registrering och kontroll av paketen inte utföras av samma person. 
Därför brukar personen som mäter paketen också kontrollera paketen 
efter att denna har mätt alla paket. Om information är korrekt klistras 
registreringssedeln på paketet och paketet läggs tillbaka i paketburen.  

4.1.2 Analys av nuläget  
Analysen består av en värdeanalys som presenteras i kapitel 4.1.2.1 och 
en tidsanalys som presenteras i kapitel 4.1.2.2.  

4.1.2.1 Värdeanalys  

Aktiviteterna har kategoriserats enligt flödesdiagrammet i figur 10 och 
resultaten presenteras i tabell 3.  
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Tabell 3: Resultat av värdeanalysen 

Aktivitet Delmoment 
Värdekod 

värdeskapande icke- värdeskapande Spill 

Mäta paket 

Plocka paket  x  

Plocka följesedel  x  

Mäta paket x   

Registrera 
paket 

Registrera paket x   

Hämta följesedel  x  

Kontroll  x   

Sammanfattningsvis kategoriseras alla tre huvudaktiviteter som 
värdeskapande aktiviteter. Vid vidare granskning identifierades icke-
värdeskapande delmoment så att varje aktivitet innehåller 
förbättringspotential och bör effektiviseras vilket presenteras i det 
framtida önskvärda läget. 

4.1.2.2 Tidsanalys  

Paketflödet är till viss del styrt av vissa deadlines. Den centrala 
tidsgränsen som Stort AB måste rikta sig efter är att paketen ska 
överlämnas till FedEx senast klockan 12.30. För att kunna hålla denna 
tidsgräns har Stort AB arbetat fram egna tidsgränser som listats i tabell 4.  

Tabell 4: Deadlines inom Stort AB pakethantering 

Aktivitet Klockslag Plats  

1:a pakethämtning hos Permobil  10.00 tillbaka på Stort AB 

2:a pakethämtning hos Permobil 11.45 lämna Permobil  
överlämna paket till FedEx  12.30 Linjegods, Sundsvall  
 
Takttid 
Takttiden beräknas med hjälp av den tillgängliga arbetstiden och 
efterfrågan som i detta fall representeras som paketvolymen. 
Informationen har tagits från statistik erhållen av Stort AB. Statistiken, 
se tabell 5, ger information om antal arbetsdagar och paketvolymen som 
hanterades under 2015 och under 2016 mellan januari och mars.  
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Tabell 5: Statistik för Stort ABs sändningar för 2015 och 2016, januari till mars 
TOTALT 2015 

Antal Dagar Paket totalt  Paket/dag, Medeltal  

249 15586 62,59 

2016: januari – mars 

65 5 867,8 90,3 

Eftersom Stort AB måste hålla sig till vissa deadlines, har den 
tillgängliga arbetstiden för pakethanteringen uppskattas att ligga mellan 
klockan 10.00 och 12.30. Då blir den tillgängliga arbetstiden per dag 2,5 
timmar vilket är 150 minuter. I dessa 150 minuter ingår även 
transporttid som listats i tabell 6. Eftersom transporttiderna redan är 
korta så är det svårt att reducera dessa ytterligare, därför ligger fokus på 
att effektivisera pakethantering i Stort ABs lokaler. Av denna anledning 
beräknas även takttiden exklusive transporttiderna och med hänsyn till 
de tidsgränser Stort AB måste beakta. Då blir den tillgängliga 
arbetstiden 84 minuter. Takttiderna summeras i tabell 7 och utförliga 
beräkningar presenteras i bilaga A.   

Tabell 6: Transporttider för Stort AB 
Transportsträcka Körtid Lasttid Total tid 

Stort AB – Permobil AB (fram och tillbaka) 30 9 39 minuter 
Stort AB – Linjegods 5 17 22 minuter 

Tabell 7: Takttider för Stort AB 2015 och 2016  

År Takttid Takttid exklusive transport 

2015 4,79 minuter 2,68 minuter 

2016 (jan-mar) 3,32 minuter 1,90 minuter 
 
Process- och Cykeltid 
Under tidmätningarna mäts processtiden för att sedan beräkna 
cykeltiden för hela pakethanteringen samt för de enskilda aktiviteterna. 
Mätningarna utförs vid 15 tillfällen, resultateten visas i tabell 8.  

Tabell 8: Resultat av tidmätningar av process- och cykeltider 
 Hela 

paketflödet  
Mäta 
paket       

Registrera 
paket      

Kontrollera 
paket      

Summa av 
aktiviteterna  

Cykeltid (sek) 79,1 45,3 58,5 34,3 138,1 
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Enligt tabell 8 är cykeltiden i snitt 79 sekunder för hela 
pakethanteringen, det vill säga tiden det tar att utföra alla tre aktiviteter 
per paket är 79 sekunder. Vid granskning av de enskilda aktiviteterna 
konstateras att den summerade cykeltiden av de enskilda aktiviteterna 
blir 138 sekunder vilket är 59 sekunder mer än cykeltiden av hela 
pakethanteringen. Anledningen till att den summerade cykeltiden av 
aktiviteterna och cykeltiden för hela pakethanteringen skiljer sig åt 
beror på att aktiviteterna utförs parallellt istället för efter varandra. 
Under observationerna konstateras att registrering av paketen oftast 
pågår under nästa hela pakethantering och de andra två aktiviteterna 
utförs efter varandra av en person. Därför kan den totala cykeltiden 
beräknas genom att summera mätning och kontroll av paketen vilket 
blir 79,6 sekunder som stämmer bra överens med den cykeltiden för 
hela pakethanteringen.  

Med hjälp av mätdata beräknas den procentuella andelen tid varje 
aktivitet tar i anspråk av hela paketflödet. Resultatet illustreras i figur 13, 
där det visas att registrering tar längst tid och utgör 42 procent av tiden 
och kontrollen av paketen tar minst andel tid.  

 
          Figur 13: Cykeltider uttryckt i procent av hela pakethanteringen  

I tabell 9 jämförs cykeltiden av hela pakethanteringen med takttiden 
exklusive transporttiderna.  

Tabell 9: Koppling mellan takttid och cykeltid 
År  Cykeltid Takttid exklusive transport 

2016  79 sekunder 1,9*60 = 114 sekunder  

Mäta		
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procent	av	hela	paket=lödet			

Mäta	

Registrera	

Kontroll		



Värdeflödesanalys och Data Envelopment Analysis - 
En fallstudie för att värdera effektiviteten hos ett logistikföretag  
Victoria Hjalmarsson  2016-06-07 

40 

I nuläget är cykeltiden kortare än takttiden vilket innebär att det finns 
överkapacitet så att Stort AB skulle kunna hantera ytterligare 38 paket 
under den tillgängliga arbetstiden eftersom deras momentana maximala 
kapacitet är att hantera 128 paket per dag. 
 
Värdeskapande, icke-värdeskapande och spill tid  
För att skapa en koppling mellan värde- och tidsanalysen mäts tiden av 
de enskilda delmomenten inom aktiviteterna för att uppskatta den 
procentuella fördelningen av värdeskapande, icke-värdeskapande och 
spilltid.  Den värdeskapande tiden markeras grönt, icke-värdeskapande 
tid gult och spilltiden markeras rött. Spilltiden mäts inte direkt utan 
utgör den extra tid varje aktivitet innefattar utöver de delmoment som 
har identifierats, det vill säga spilltiden är till mestadels oregelbundna 
avbrott som sker under aktiviteterna.  

Figur 14 illustrerar den totala värdeskapande, icke-värdeskapande och 
spilltiden av hela pakethanteringen.  

 
     Figur 14: värdeskapande, icke-värdeskapande & spilltid av pakethantering 

För att få en bättre uppfattning vart det finns störst förbättringsbehov 
har den värdeskapande, icke-värdeskapande och spilltid uppskattats i 
procent för de tre huvudaktiviteterna mäta paket, registrera paket och 
kontrollera paket.  Resultaten presenteras i figur 15.   
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Figur 15: värdeskapande, icke-värdeskapande & spilltid av Stort ABs 
huvudaktiviteter 

 

4.1.3 Värdeflödeskara av framtida önskade läget 
Det framtida läget baseras på värdeflödeskartan och analysen av 
nuläget och skapas genom att besvara de tre nyckelfrågorna 
presenterade i kapitel 3.3.3 vilka ger följande resultat: 

Vad blir takttiden?  
Eftersom syftet med studien är att effektivisera flödet så att Stort AB ska 
kunna hantera en ökad paketvolym med minimala förändringar i både 
lokalutrymme och resurser tas volymökningen i akt när det framtida 
önskade läget skapas. Paketvolymen uppskattas öka med 300 procent så 
att den framtida paketvolymen blir 271 paket per dag. Av denna 
anledning ska samarbetet mellan FedEx och Stort AB utökas så att den 
sista paketöverlämningen sker klockan 15.30 istället för 12.30. Detta 
innebär att i framtiden kommer Stort AB åka till Permobil tre gånger om 
dagen istället för två. De tider som Stort AB måste rikta sig efter i 
framtiden presenteras i tabell 10.  

Tabell 4: Framtida deadlines inom Stort AB pakethantering 
Aktivitet Klockslag Plats  

1:a pakethämtning hos Permobil  10.00 tillbaka på Stort AB 

2:a pakethämtning hos Permobil 11.45 lämna Permobil  
överlämna paket till FedEx  12.30 Linjegods, Sundsvall  

3:e pakethämtning hos Permobil  14.40 lämna Permobil  

överlämna paket till FedEx 15.30 Stort AB 
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I framtiden kommer pakethanteringen styras av ytterligare en deadline 
så att den totala tillgängliga arbetstiden utökas till 119 minuter istället 
för 84. Den utökade arbetstiden och den ökade paketvolymen påverkar 
takttiden som presenteras i tabell 11.  

Tabell 11: Framtida takttid exklusive transporter  

Tillgänglig arbetstid Takttid i framtiden  
84 + 35= 119 minuter  119 ∗ 60

135,5 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡
= 𝟓𝟑 𝒔𝒆𝒌𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓 

 
Var kan Stort AB införa kontinuerliga flöden?  
Det finns inget som hindrar Stort AB från att ha ett kontinuerligt flöde 
genom hela pakethanteringen. I teorin så är processen uppbyggd som 
ett kontinuerligt flöde men på grund av flera oregelbundna avbrott och 
därmed brist på standardiserat arbete är flödet i verkligheten inte 
kontinuerligt. Eftersom den framtida takttiden indikerar att cykeltiden 
ska kortas ner till 53 sekunder så måste avbrotten elimineras för att 
uppnå ett kontinuerligt flöde.  

Vilka förbättringar är nödvändiga för att nå det önskvärda framtida 
läget? 
För att nå det framtida önskvärda läget måste Stort AB uppnå följande 
förbättringar:  

• Skapa standardiserade processer som är väl definierade så att inga 
oklarheter uppstår under arbetet. Detta kommer att bidra till 
mindre variation i tid och mindre avbrott.  

• Eliminera slöseri och minimera icke-värdeskapande aktiviteter, för att 
reducera cykeltiden.  

• Investera i teknik för att automatisera paketflödet och därmed 
reducera fel beroende på den mänskliga faktorn och för att 
reducera cykeltiden.  

För det framtida läget skapas två kartor. Figur 16 illustrerar den första 
kartan som modellerar ett framtida effektivare läge som kan 
implementeras snarast utan att behöva tillhandahålla extra resurser och 
som baseras på att bemöta den framtida paketvolymen optimalt så att 
cykeltiden är lika med takttiden. I figur 17 presenteras ytterligare ett 
framtida läge som är ännu effektivare så att paketvolymen kan öka ännu 
mera så att Stort AB kan hantera 492 paket per dag. För att nå detta 
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framtida läge krävs dock ytterligare resurser i form av teknisk 
investering. 
 
 

Figur 16: VSM – Framtida önskade läge 1 på Stort AB 

 

 

 

 

 

 

 



Värdeflödesanalys och Data Envelopment Analysis - 
En fallstudie för att värdera effektiviteten hos ett logistikföretag  
Victoria Hjalmarsson  2016-06-07 

44 

Figur 17: VSM – Framtida önskade läge 2 på Stort AB 

 

4.1.4 Handlingsplan 
Handlingsplanen baseras på de tre förbättringsförslagen i kapitel 4.1.3 
som presenteras under skapandet av det framtida önskade läget.  

4.1.4.1 Eliminera slöseri och minimera icke-värdeskapande aktiviteter 

Av de sju slöserier som beskrivs i kapitel 2.1.4 har rörelse, vänta och 
inkorrekta processer, i form av överbearbetning och icke standardiserade 
processer identifierats.  För att förbättra detta modelleras ett förslag på 
hur den framtida pakethanteringen skulle kunna se ut i figur 18 
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Figur 18: framtida modell på pakethanteringen 

Rörelse minimeras genom att vågen flyttats till datorn så att personen 
som registrerar paketen inte behöver förflytta sig.  

Överbearbetning elimineras genom att kombinera aktiviteten mäta 
paketen och registrera paketen. Delmomentet där en medarbetare 
skriver vikterna på följesedeln slopas så att medarbetaren som 
registrerar paket även kommer att mäta paketen och registrera måtten 
direkt i datorsystemet.  

Icke standardisering uppstår bland annat genom oregelbundna avbrott 
under processen. Avbrotten sker bland annat på grund av platsbrist på 
arbetsbänken så att personen som mäter paketen har varit tvungen att 
avbryta sin aktivitet för att skapa plats på arbetsbänken. Genom att 
tillhandahålla en tom paketbur kan paketen placeras i buren så fort de 
är kontrollerade och märkta med registreringssedeln. 

Väntan uppstår inte alltid men när den uppstår är det mellan 
registreringen och kontrollen eftersom registreringen tar långt tid i 
förhållande till de andra aktiviteterna. För att eliminera väntan måste 
registreringstiden reduceras vilket kan åstadkommas genom teknisk 
investering som beskrivs i kapitel 4.1.4.3.  
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4.1.4.2 Införa standardiserat arbete  

Målet med att införa standardiserade processer är att minska variationer 
inom processerna. 

Pakethanteringen hos Stort AB skulle kunna definieras enligt följande:  

• Varje station bemannas av två medarbetare  

• Medarbetare 1 utför tre aktiviteter: 

o Plocka paket från paketbur till vågen  

o Kontrollerar och märker paketen efter att de är 
registrerade  

o Lastar de märkta paketen på den, till början, tomma 
paketburen  

• Medarbetare 2 utför två aktiviteter:  

o Mäter paketen  

o Registrerar paketen i FedEx Software  

4.1.4.3 Utnyttja teknik 

Ur ett effektiviseringsperspektiv bör företag sträva efter att minimera 
det manuella arbetet och istället investera i tekniska lösningar för att 
automatisera flödet. Därigenom minimeras fel till följd av den 
mänskliga faktorn och aktiviteter utförs snabbare. Eftersom 
registreringen tar längst tid (58,5 sekunder) och det är här som fel 
uppstår så bör registreringen automatiseras. Följande 
investeringsalternativ föreslås:  

• investera i skanningspistol och utveckla en streckkod: streckkoden ska 
sitta på följesedeln så att denna skannas istället för att registrera 
den manuellt i datorsystemet.  

• koppla våg till datorn: eftersom vågen som används har ett 
datoruttag bör detta utnyttjas så att vikten kan registreras 
automatisk och personalen endast behöver registrera paketens 
storlek manuellt.  
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4.1.4.4 Utöka antalet arbetsstationer  

Utöver de tre förbättringsmöjligheterna som presenteras i kapitel 4.1.3 
är det även möjligt att utöka arbetsstationerna till att bli tre stycken. 
Dock skulle detta innebära ökade personalkostnader eftersom 
personalantalet skulle öka från fyra till sex. Detta är ingen nödvändig 
åtgärd ännu, man ett bra alternativ att ha i åtanke inför framtiden.  

4.2 SBM-modellen: beräkning av lean-poängen 
Leanheten av verksamheten beräknades med hjälp av ekvation 14. 
Syftet med beräkningen är att värdera verksamhetens leanhet av 
nuläget och de två framtida lägen. Detta innebär att tre DMUs är 
tillgängliga: nuläget, det första framtida läget och det andra framtida 
läget. Beräkningen baseras på cykeltiderna och kostnaderna relaterade 
till pakethanteringen. Eftersom värdet som levereras alltid är det samma 
värderas detta till ett. Tabell 12 presenterar data som används för 
beräkningen. 

Tabell 12: data för beräkning av lean-poängen 

DMU Input Output 
 Tid (sekunder) Kostnad (SEK) Levererat värde 
Nuläge 79 39,17 1 
Framtida läge 1 53 32,72 1 
Framtida läge 2 29 17,85 1 
 

Resultaten från beräkning presenteras i tabell 13 och indikerar att Stort 
AB i nuläget är 59 procent ifrån att nå ett optimalt lean-läge.  

Tabell 13: Resultat av lean-poängen beräknad enligt SBM-modellen 

 

Beräkningarna redovisas i Bilaga B.      

DMU Lean-poäng Slack 
Tid (sek) Kostnad (SEK) Värde 

Nuläge 0,411 50 21,32 0 
Framtida läge 1 0,546 24 14,87 0 
Framtida läge 2 1 0 0 0 
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5 Analys 
I kapitel 5.1 – 5.3 analyseras resultaten av värdeflödesanalysen och 
beräkningen av leanheten med hjälp av SBM-modellen. Avslutningsvis 
analyseras etiska och sociala aspekter.  

5.1 Värdeflödesanalys 
Syftet med studien är att effektivisera processflödet på ett mindre 
logistikföretag. I första delen av studien utförs en värdeflödesanalys för 
att beskriva hur företaget kan blir effektivare. Målet är att reducera 
processtiden genom att identifiera icke-värdeskapande aktiviteter och 
spill och minimera eller eliminera dessa.  

Efter utförda intervjuer och observationer konstateras att 
pakethanteringen består av flera korta delmoment som delades in i tre 
huvudaktiviteter; mäta paket, registrera paket och kontrollera paket. Enlig 
värdeanalysen som presenteras i kapitel 3 kategoriseras aktiviteterna 
enligt figur 10 och utifrån denna anses samtliga huvudaktiviteter som 
värdeskapande. Vid noggrannare granskning av delmomenten inom 
varje aktivitet upptäcks icke-värdeskapande delmoment vilket betyder 
att alla aktiviteter kan effektiviseras.  

Eftersom studien fokuserar på tidsreducering utförs tidmätningar av 
processflödet för att uppskatta den nuvarande cykeltiden av hela 
pakethanteringen samt cykeltiderna av de tre huvudaktiviteterna. Vid 
granskning av resultaten visar det sig att cykeltiderna varierar vilket 
beror på att processen i nuläget innehåller många och oregelbundna 
avbrott och manuellt arbete. Detta orsakar mycket ”stop and go” så att 
det är svårt att identifiera tydliga start- och slutpunkter av aktiviteterna, 
vilket försvårar tidmätningen. Resultaten från tidmätningarna anses 
vara trovärdiga eftersom de utfördes 15 gånger för att minimera 
felmarginaler. Cykeltiden för hela pakethanteringen tar i nuläget 79,1 
sekunder, vilket anses pålitligt eftersom under observationerna 
konstaterades att den totala cykeltiden kan definieras som summan av 
cykeltiden för mäta paket och kontrollera paket, vilket summeras till 79,6 
sekunder.  

Efter kartläggningen och analysen av nuläget kartläggs i denna studie 
två framtida lägen som baseras på den framtida uppskattade takttiden 
och de förbättringsförslag som ska bidra till att effektivisera paketflödet. 
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Takttiden för paketflödet beräknas i framtiden till att vara 53 sekunder, 
det vill säga att personalen har 53 sekunder på sig att utföra 
pakethanteringen per paket som de idag utför i 79 sekunder. De 
förbättringsförslag som ska effektivisera paketflödet och göra det 
möjligt att utföra pakethanteringen inom tidskraven av takttiden 
baseras på Leans fundamentala principer och sammanfattas till tre 
övergripande förbättringar:  

- eliminera slöseri i from av minimera rörelse och överbearbetning   

- införa standardiserat arbete för att minska avbrott och 
tidsvariation 

- automatisera pakethanteringen genom att investera i teknisk 
utrustning för att minimera mänskliga fel och reducera 
processtiden 

I det första framtida läget har pakethanteringen effektiviserats så att 
cykeltiden motsvarar takttiden, det vill säga 53 sekunder. Detta uppnås 
genom att omstrukturera processen så att olika delmoment antingen har 
eliminerats eller kombinerats med andra delmoment. Cykeltiden har 
beräknats genom att subtrahera de delmoment som faller bort och 
genom att ange den maximala tiden de övriga delprocesser få ta för att 
inte överskrida takttiden. Detta presenterade framtida läget är i princip 
redo att implementera i verksamheten direkt eftersom inga extra 
resurser krävs för att genomföra förändringarna utan endas en 
omstrukturering av den nuvarande processen.  

I det andra framtida läget har pakethanteringen automatiserats så att 
cykeltiden beräknas genom att subtrahera de delmoment som 
elimineras och genom att uppskatta hur lång tid det kan ta att utföra 
aktiviteterna automatiskt istället för manuellt. Eftersom det andra 
framtida läget till viss del är baserat på subjektiva uppskattningar är det 
möjligt att detta framtida läge i verkligheten kan ha en längre eller 
kortare cykeltid än vad det är uppskattat till. Detta presenterade 
framtida läge är inte lika lätt att implementera som det första eftersom 
det kräver tekniska investeringar och även förändringar hos Permobil 
eftersom en automatisering bygger på att dessa inför en streckkod på 
följesedeln som dem skapar. Efter utförd intervju på Permobil med den 
ansvarige på plockavdelningen så verkar utvecklingen av en streckkod 
inte vara en orimlig förändring från Permobils sida så att även detta 
presenterade framtida läget kan bli verklighet i framtiden.  
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5.2 SBM-modellen för att beräkna leanheten  
I den andra delen av studien används DEA för att beräkna effektiviteten 
av verksamheten som uttrycks genom lean-poäng. Detta beskriver hur 
lean verksamheten är i nuläget och hur mycket leanare verksamheten 
kan bli i framtiden genom de presenterade förbättringsförslagen. 
Effektiviteten kan beräknas på olika sätt, i denna studie valdes SBM-
modellen eftersom denna har utvecklats till att ta hänsyn till befintligt 
slöseri inom verksamheter vilket den ursprungliga CCR-modellen inte 
gör. Detta innebär att när slöseri existerar blir effektiviteten enligt CCR-
modellen högre och därmed inte lika verklighetsenlig som beräkningar 
enligt SBM-modellen. En annan fördel med SBM-modellen är att 
modellen kan generera ett rimligt lean-poäng genom att endast använda 
två DMUs. 

Wan använder SBM-modellen på ett hypotetiskt fall och bevisar att 
SBM-modellen återspeglar leanheten mer precist än CCR-modellen, 
vilket förespråkar att SBM-modellen bör föredras vid beräkningar där 
slöseri förekommer. Eftersom Wans studie endast baseras på ett 
hypotetiskt fall och det inte finns mycket forskning kring att kombinera 
SBM-modellen med VSM råder det en viss osäkerhet om hur väl 
utarbetad modellen verkligen är och hur pass trovärdiga beräkningarna 
är vid användning på verkliga fall. 

För att beräkna leanheten av en verksamhet krävs detaljerad 
information om varje in- och output vilket i detta fall är tid, kostnad och 
producerat värde. Eftersom VSM fokuserar på tid så är detaljerad 
informationen om tidsaspekten tillgänglig. Övrig information är tagen 
från företaget och är inte lika detaljerat undersökt. Eftersom den 
granskade processen är väldigt kort och endast värdeskapande tid ska 
uppskattas är kostnaderna väldigt låga och det är möjligt att 
kostnaderna inte återspeglar en verklighetsenlig bild av 
produktionskostnaderna vilket kan påverka noggrannheten av den 
beräkna lean-poängen.  

Beräknade resultat anses rimliga eftersom nuläget har den lägsta lean-
poängen och det andra framtida läget har den högsta möjliga poängen 
vilket innebär att effektiviteten stiger och slutligen blir optimal i 
framtiden. Beräkningens trovärdighet stärks även genom att jämföra 
cykeltiderna av nuläget med det andra framtida läget. I det andra 
framtida läget mer än halveras cykeltiden jämfört med nuläget vilket 
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gör att det kan vara rimligt att verksamheten endast är 41 procent lean i 
nuläget jämfört med det optimala framtida läget. 

Utöver att indikera hur lean verksamheten är kan beräkningen av lean-
poängen även fungera som extra underlag för beslutsfattare som ska 
avgöra om det är värt att investera i att göra verksamheten mer lean, det 
vill säga effektivisera verksamheten, eller inte.  

Därmed bedöms SBM-modellen vara en lämplig matematisk modell för 
att beräkna leanheten i denna studie.  

5.3 Etiska och sociala aspekter  
Innan studien påbörjades förklarades syftet och varför studien 
genomförs för samtliga på Stort AB. Detta för att informera 
medarbetarna och få dem att förstå att studien är till för att studera 
processen de utför och komma med förbättringsförslag istället för att 
påpeka fel. 

Vid eventuell implementering av förbättringsförslagen kan arbetsmiljön 
förbättras genom att reducera tidsbrist och stress bland medarbetarna.   
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6 Slutsats 
Målet med studien är att analysera och effektivisera det befintliga 
processflödet hos Stort AB vilket i sin helhet har genomförts. Studien 
kan delas in i två delar. I den första delen av studien utförs en 
värdeflödesanalys där det beskrivs hur verksamheten kan bli effektivare 
i framtiden. I den andra delen beräknas hur effektiv verksamheten är i 
nuläget och hur mycket effektiviteten kan öka i framtiden vilket 
återspeglas genom beräknad lean-poäng.  

Studien har bedrivits med stor noggrannhet för att uppfylla dess syfte 
genom att besvara de ursprungliga frågeställningarna som leder till 
följande resultat:  

Finns det icke-värdeskapande aktiviteter och spill inom processflödet?  
Pakethanteringen på Stort AB har sammanfattats till tre 
huvudaktiviteter; mäta paket, registrera paket och kontrollera paket. 
Samtliga huvudaktiviteter anses vara värdeskapande aktiviteter, dock 
identifierades icke-värdeskapande delmoment som kan minimeras och 
spill i form av onödiga avbrott och väntan som kan elimineras.  

Hur kan aktiviteterna effektiviseras? 
Aktiviteterna kan effektiviseras genom tre övergripande förbättringar:  

- eliminera slöseri genom att minimera rörelse och 
överbearbetning  

- införa standardiserat arbete för att minska avbrott och 
tidsvariation  

- automatisera pakethanteringen genom att investera i teknisk 
utrustning för att minimera mänskliga fel och reducera 
processtiden 

Hur effektivt är processflödet i nuläget? 
Effektiviteten uttrycks genom beräknad lean-poäng. Enligt beräkningar 
uppskattas Stort AB vara 41 procent lean i nuläget och genom att 
implementera det första framtida läget kan Stort AB bli 55 procent lean 
inom kort framtid och slutligen 100 procent lean om de implementerar 
det andra framtida läget.  
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Eftersom det finns många studier som presenterar lösningar på hur 
verksamheter kan effektivisera processflöden är utförandet av VSM och 
DEA ingen nyhet. Däremot att kombinera VSM med DEA för att 
beräkna den relativa effektiviteten av en verksamhet uttryckt i lean-
poäng, är ett relativt nytt och outforskat område. Hittills har endast ett 
praktiskt exempel hittats vilket utfördes på två tillverkande företag för 
att beräkna respektive leanhet och slutligen identifiera en sorts lean-
riktlinje för tillverkande företag. I denna studie beräknas effektiviteten 
av ett mindre logistikföretag med syfte att värdera hur lean företaget är i 
nuläget och undersöka hur mycket leanheten kan öka i framtiden. Av 
denna anledning bidrar studien med en ny forskningsaspekt eftersom 
metoden fortfarande är relativ outforskad och ingen studie ännu påvisar 
att leanheten av ett mindre logistikföretag har mätts med hjälp av DEA.  

Om Stort AB väljer att implementera de förbättringsförslag som 
presenteras så är ett förslag till vidare studier att utvärdera det framtida 
läget och se om verksamheten kan effektiviseras ytterligare. Utöver 
detta uppmanas att utföra flera undersökningar på kombinationen av 
DEA och VSM eftersom detta fortfarande är ett nytt forskningsområde.  
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Bilaga A: Beräknade takttider 
Den generella formeln för att beräkna takttiden är följande:  

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =  
𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑
𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎  

Eftersom det finns två arbetsstationer på Stort AB justeras formeln i 
denna studie till följande:  

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =  
𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑

𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

När takttiden beräknas exklusive transporttider subtraheras 3 tider:  

1. transport och lastning hos FedEx (22 minuter) 

2. transport till och från Permobil (39 minuter) 

3. transport till FedEx (5 minuter)  

Transport till och från Permobil subtraheras endast en gång även om 
Stort AB hämtar paket två gånger. Detta beror på att den tillgängliga 
tiden baseras på de utarbetade deadlines som presenteras i tabell 4, där 
den första tiden (klockan 10) redan indikerar att paket är hämtade. 
Likaså subtraheras lastningen hos FedEx (17 minuter) endast en gång 
eftersom den utarbetade tidsgränsen 12.30 beaktar att Stort AB senast 
måste vara på FedEx klockan 12.30 för att hinna lasta de sista paketen i 
tid.  

Takttid 2015   
Tillgänglig 
arbetstid  

Tillgänglig arbetstid exkl. transport Paketvolym Paketvolym per 
arbetsstation 

150 minuter   150 minuter – 22 minuter- 39 minuter – 5 
minuter = 84minuter  

62,59 62,59
2

= 𝟑𝟏,𝟑 

 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 2015 =  
150 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟
31,3 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡

= 𝟒,𝟕𝟗 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆𝒓 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 𝑒𝑥𝑘𝑙. 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 2015 =  
84 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟
31,3 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡

= 𝟐,𝟔𝟖 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆𝒓 
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Takttid 2016 (januari och mars) 
Tillgänglig 
arbetstid  

Tillgänglig arbetstid exkl. transport Paketvolym Paketvolym per 
arbetsstation 

150 minuter   150 minuter – 22 minuter– 39 minuter – 5 
minuter = 84minuter  

90,3 90,3
2

= 𝟒𝟓,𝟐 

 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 2016 =  
150 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟
45,2 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡

= 𝟑,𝟑 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆𝒓 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 𝑒𝑥𝑘𝑙. 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡2016 =  
84 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟
45,2 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡

= 𝟏,𝟗 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆𝒓 

 
Takttid i framtiden  
I framtiden kommer paketvolymen öka. Redan under 2016 ser man en 
konstant ökning i paketvolymen. Därför kommer takttiden baseras på 
en trippel ökning av paketvolymen. Av denna anledning kommer Stort 
AB att utöka sitt samarbete med FedEx så att den sista 
paketöverlämningen sker klockan 15.30 istället för 12.30. Detta kommer 
att påverka den framtida takttiden.  
 
Tillgänglig arbetstid exkl. transport Paketvolym Paketvolym per 

arbetsstation 

84minuter + 35 minuter = 119 minuter  90,3 * 3= 271 271
2

= 𝟏𝟑𝟓,𝟓 

 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 𝑖 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 =  
119 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟
135,5 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡

= 𝟎,𝟖𝟖 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆𝒓 
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Bilaga B: SBM-modellen  
Lean-poängen beräknas enligt ekvation 15. Som input används 
respektive cykeltid och produktionskostnad. Eftersom pakethanteringen 
alltid producerar samma värde tilldelades outputen värde ett.  

Tabell 10: data för beräkning av lean-poängen 

DMU Input Output 
 Tid (sekunder) Kostnad (SEK) Levererat värde 
Nuläge 79 39,17 1 
Framtida läge 1 53 32,72 1 
Framtida läge 2 29 17,85 1 
 

Enligt ekvation 15 beräknas lean-poängen enligt följande:  

Nuläge:   𝐿𝑒𝑎𝑛𝑝𝑜ä𝑛𝑔 =
!!!!(

!"
!"!

!",!"
!",!")

!!(!!)
= 0,411  

Framtida läge 1:   𝐿𝑒𝑎𝑛𝑝𝑜ä𝑛𝑔 =
!!!!(

!"
!"!

!",!"
!",!")

!!(!!)
= 0,546  

Framtida läge 2: 𝐿𝑒𝑎𝑛𝑝𝑜ä𝑛𝑔 =
!!!!(

!
!"!

!
!",!")

!!(!!)
= 1  

 

 


