
EXAMENSARBETE 
Högskoleingenjör med inriktning mot industriell ekonomi 
Institutionen för ingenjörsvetenskap 

2012-10-24 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetssätt kring 
värdeflödesanalys för tillverkning 

av marina båtmotorer på Volvo 
Penta 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heidi Käpynen Sandra Rydell 

 

 

 

 

 



BACHELOR’S THESIS 

 

Arbetssätt kring värdeflödesanalys för tillverkning av 
marina båtmotorer på Volvo Penta 

Sammanfattning 

Volvo Penta är ett företag som har tillverkat båtmotorer sedan 1907, men idag tillverkar de 

även drivsystem för industriellt bruk. Fabriken som ligger i Vara tillverkar endast driv-

system för marint bruk av följande varianter; D4, D6 och D3. 

Kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn är Volvo Pentas kärnvärden och detta är grunden för 

personalens arbetssätt, produktutveckling samt hur de bemöter sina kunder. Genom att 

utgå ifrån Volvo Production System, VPS, strävar företaget efter sina kärnvärden. En av 

grundstenarna i VPS är ständiga förbättringar och där ingår arbetet med värdeflödesana-

lyser, som innebär en studie kring andelen värdeskapande tid i förhållande till den totala 

tiden. Genom att analysera värdeflödet utifrån kunden fås en helhetsbild och slöserier samt 

balanseringsförluster blir synliga och kan sedan elimineras. Då fokus ska ligga på det totala 

flödet kan en vision om att nå det önskvärda framtida tillståndet bildas. 

Volvo Penta i Vara har tidigare gjort en värdeflödesanalys, VFA, men den blev inte kom-

plett då hänsyn enbart hade tagits till takttider. Viktiga parametrar såsom ställtider, slöserier 

och obalanser hade blivit utelämnade. Företaget gav därför ut ett uppdrag till två studenter 

från Högskolan Väst med syfte att ta fram ett arbetssätt för hur en VFA ska göras samt ta 

reda på om Cost Deployment, CD, kan kopplas till teorin om VFA.  

Utifrån insamlade teorier kring VFA och utförda intervjuer, med två företag samt en 

anställd på Volvo Penta som arbetat med denna metodik, kunde författarna sammanställa 

ett arbetssätt. Arbetssättet testades vid en fallstudie då en övergripande VFA över hela 

fabriken gjordes. Därefter diskuterades arbetssättet och de förbättringar som togs fram 

testades vid utformande av VFA på detaljerad nivå. Det slutgiltliga arbetssättet bestod utav 

en checklista med en beskrivande lathund som ska underlätta datainsamlingen. Även en 

verktygslåda har tagit fram som hjälp vid sammanställning av VFA:n. Det sammanställda 

arbetssättet överlämnades till Volvo Penta i Vara med rekommendationer för framtida 

arbete. Dessa rekommendationer var bland annat att införa arbetssättet som en standard 

och testa det på andra delar av flödet.  
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BACHELOR’S THESIS 

Work instructions on value stream mapping for 
manufacturing marine engines at Volvo Penta 

Summary 

Volvo Penta has been producing boat engines since 1907 and are world leading in this seg-

ment. They have today an extended range and also sell industrial power stations. Quality, 

safety and environmental care are three core values for Volvo and together they strive to 

give their customers the right product with the right quality.  

Volvo has developed a production system named Volvo Production System, VPS, and one 

of the pillars is continuous improvements. Within this pillar you can find value stream 

mapping, which is used to analyze the value stream through the process. This tool gives a 

wide perspective and helps to keep focus on the entire process instead of just parts of it.  

Volvo Penta in Vara has earlier done value stream mapping but without good results since 

they didn’t take set-up times and imbalances in account. Therefore Penta wanted a guide 

for how they should proceed the process in the future. For that reason this thesis work’s 

goal is to provide work instructions on value stream mapping for Penta. 

To approach the goal studies of value stream mapping and three interviews with companies 

were done. These factors resulted in work instructions which were tested in a case study. 

To develop the work instruction, operators from the process joined to give inputs and to 

help out in the discussions for improvements. Before the final work instruction was set, a 

connection to Cost Deployment were completed. 

The final results of this thesis work were a checklist with a manual, a toolbox and a note 

template. These tools were handed over to Volvo Penta in Vara with recommendations for 

future work. Some of the recommendations were that they should implement the work 

instruction as a standard and test it on different value streams.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Ingrid Elison som genom arbetet stöttat med 
rapportskrivning samt gett nyttiga tips på vägen. 

Ett tack vill vi även ge till vår projektgrupp på Volvo Penta under ledning av Susanne 
Petersson samt till övrig personal på Volvo Penta i Vara som på olika sätt ställt upp för oss 
under fallstudiens gång. 

Tack till Siemens och Parker Hannifin i Trollhättan för ett väl mottagande vid vårt 
studiebesök.   

Trollhättan den 5 september 2012, 

 

 

 

Sandra Rydell   Heidi Käpynen 
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Nomenklatur 

 

CD Cost Deployment, ett verktyg för att identifiera och förstå 

ekonomiska förluster i verksamheten med målet att uppnå en årlig 

kostnadsreducering på tio procent av de rörliga kostnaderna.  

 

FIFU Först In Först Ut, en lagervärderingsprincip som innebär att äldst 

varor i lager tas ut först, används som komplement för att uppnå ett 

dragande flöde[11]. 

 

JIT Just In Time, en filosofi som bygger på att producera rätt artiklar vid 

rätt tidpunkt[12]. 

 

Kaizen Japanskt ord och betyder ständiga förbättringar[12]. 

 

Kanban Japanskt ord som betyder kort och används för att styra produktion 

eller material[11]. 

 

Muda Japanskt ord och betyder slöserier[12]. 

 

Ställtid 

 

Tiden det tar att ställa om en maskin från att tillverka en produkt-

variant till en annan[11]. 

 

Validitet Hur giltig/ pålitlig är den insamlade datan[4]. 

 

VFA Värdeflödesanalys, en analys som syftar att se vart i processen värde 

tillförs. 

 

VPDC Volvo Penta Distribution Center. 

 

VPS koordinator Volvo Production System koordinator, anställd person på Volvo 

som har i uppgift att arbete med VPS. 
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1 Inledning 

I detta kapitel behandlas företagsfakta, bakgrunden till varför ett arbetssätt kring värdeflödesanalys 

ska tas fram, samt en redogörelse över syfte, mål och avgränsningar. 

1.1 Företagsfakta 

Historien för Volvo Penta tog sin början då första båtmotorn år 1907 tillverkades. 

Det var en fotogenmotor och modellen var B1 som konstruerades av Edvard 

Hubendick. Motorn döptes till Penta, som är det grekiska ordet för fem, efter de fem 

män som deltog vid presentationen av de första ritningarna och som bestämde att de 

ville satsa på Penta[1]. 

Sedan den första motorn har Volvo Penta växt och är idag en världsledande leveran-

tör av motorer och drivsystem för marint och industriellt bruk. Kvalitet, säkerhet och 

miljöhänsyn är Volvo Pentas kärnvärden och detta är grunden för personalens arbets-

sätt, produktutveckling samt hur de bemöter sina kunder[2]. Företaget eftersträvar att 

ge kunden rätt produkt till rätt pris[1]. 

Volvo Penta har produktion runt om i världen och är störst i världen på att tillverka 

dieselmotorer för fritidsbåtar. Vart i världen Volvo Pentas fabriker finns ses i Figur 1. 

Omsättningen för året 2010 blev cirka 8,9 miljarder kronor och Penta står för fyra 

procent av hela Volvokoncernens omsättning[4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Volvo Penta har produktion runt om i världen. [2] 

Fabrik i Vara har cirka 160 anställda där modellerna D4, D6 samt D3 tillverkas, se 

exempel på en färdigmonterad D6:a med drev i Figur 2. D3:an skiljer sig från de andra 



Arbetssätt kring värdeflödesanalys för tillverkning av marina båtmotorer på Volvo Penta 
 

 2 

motorerna då det är en bilmotor som är konverterad till en båtmotor[2]. Några av 

företagets kunder är Tiara Yachts, Sunseeker, Bavaria och Hallberg-Rassy[1]. Företa-

gets största konkurrenter är Caterpillar, Yanmar, Mercury samt Scania[2]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: En av Pentas motormodeller, D6[1]. 

Till Vara inkommer gjutet gods i form av motorblock och motortopplock. Dessa be-

arbetas och behandlas innan de skickas vidare till monteringen, se Figur 3. I monterin-

gen sker, som namnet antyder, monteringen på motor. Block och topplocket förs 

samman och diverse delar såsom generator, oljefilter samt kablar sätts på innan 

motorn är redo för testning. Skulle motorn inte klara av kraven som ställts skickas den 

till rejekt-avdelningen som försöker hitta felet och åtgärda det. Blir motorn godkänd 

skickas den direkt till nästkommande avdelning som kallas målning/pack. Här målas 

motorn först med en grön grundfärg för att sedan toppas med grön respektive vit 

färg, beroende på vad kunden efterfrågar. Slutligen sker en sista slutkontroll av mo-

torn och de sista dekalerna sätts på plats innan motorn packas och skickas till motor-

lagret, VPDC. Innan motorn är redo att skickas till kund måste tillbehören packas och 

mjukvaror till motorn laddas. När detta är gjort transportbokas motorn ut till kund 

och motorn når kunden antingen direkt via direktbilar eller genom en central som 

finns i Göteborg och Helsingborg. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Processkarta över Volvo Pentas motormodeller D4 och D6. 
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1.2 Problembeskrivning 

År 2010 gjordes den senaste värdeflödesanalysen, VFA, på Volvo Penta i Vara men 

den var inte tillräcklig för företaget då hänsyn enbart hade tagits till takttider. Viktiga 

parametrar såsom ställtider, slöserier och obalanser hade valts bort. Examensarbetet 

går därför ut på att ta fram ett arbetssätt för hur en VFA ska göras. Volvo Penta i 

Vara tillverkar olika typer utav båtmotorer men de vanligaste modellerna är D6 och 

D41, och dessa kommer följas genom hela projektet.  

1.1 Mål 

Målet med examensarbetet är att ta fram ett arbetssätt för hur en VFA ska göras samt 

genomföra en övergripande VFA över hela tillverkningsprocessen. Vidare ska eventu-

ella kopplingar till Cost Deployment, CD, ingå i arbetet. Med detta menas att se över 

om information från värdeflödesanalysen stämmer överens med informationen som 

krävs till CD.  

När arbetssättet är framtaget ska det testas övergripligt på hela produktionsflödet och 

utvärderas innan ytterligare en värdeflödesanalys görs. Den andra VFA:n ska göras på 

detaljerad nivå men endast över en avdelning. Arbetet inkluderar även att ge förbätt-

ringsförslag på en framtida layout för båda värdeflödesanalyserna. Avslutningsvis ska 

programvaran Visio utvärderas med hänsyn tagen till hur programvaran lämpar sig till 

användning vid dokumentation av värdeflödesanalyser. Här kan en jämförelse med 

Power Point göras genom att lyfta fram nackdelar respektive fördelar. 

1.2 Avgränsningar 

Värdeflödesanalysen kommer att fokuseras på huvudflödet i fabriken vilket består 

utav motortyperna D4 och D61. Detta innebär att motortypen D3 inte kommer ingå i 

arbetet. Ytterligare en avgränsning i arbetet är att tillbehören till samtliga motortyper 

kommer uteslutas vid kartläggningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Jan Ove Johansson Leveransbevakare Volvo Penta Vara, 2012-04-24 
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2 Metod 

Detta kapitel behandlar arbetsgången för examensarbetet med koppling till teorier angående 

rapportskrivning och olika intervjumetoder. 

2.1 Arbetsgång för examensarbetet 

Uppsatsens arbetsgång kan väljas mellan tre metoder. Den första benämns induktion 

och innebär att ingen litteraturstudie kring ämnet görs utan en teori formuleras efter 

att data till fallstudien samlats in det vill säga, empirin. Det andra tillvägagångssättet är 

deduktion vilket betyder att studier på redan framtagna teorier genomförs innan en 

egen empiri utförs. En blandning av dessa två arbetssätt kallas abduktion och innebär 

att man pendlar mellan de olika metodikerna[5].  

Den valda metodiken för detta examensarbete var huvudsakligen deduktion och detta 

val grundar sig på att tillräcklig kunskap inom området hos författarna inte fanns vid 

projektstart. Därmed var det lämpligt att starta med förstudier kring VFA och därefter 

fortsätta med empirin, se Figur 4. Vissa delar av litteraturstudien har delats upp mellan 

författarna medan resterande avsnitt genomfördes tillsammans. Uppdelningen gjordes 

med anledning av att få olika synvinklar på VFA för att sedan kunna sammanställa ett 

slutgiltigt arbetssätt. Vid övriga avsnitt ansågs det lämpligt att båda deltog för att 

kunna dela idéer och genom diskussion få fram ett resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteraturstudie 

Datainsamling 

Intervjuer 

Ta fram arbetssätt 

Test av arbetssätt: 
Övergripande samt 

framtida VFA 

Analys 

Slutsatser 

Dokumentera 

Figur 4: Arbetsgång för examensarbetet.  
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För att öka förståelsen och få mer input på hur andra företag arbetat med VFA 

kommer två studiebesök att göras. Validiteten ökas genom att studera minst två obe-

roende källor, och därför valdes två företag ut[5]. De utvalda företagen för projektet 

är Siemens och Parker Hannifin i Trollhättan. Båda företagen har flera års erfarenhet 

av arbetet med Lean Production och eftersom att VFA härstammar ur Lean ansågs 

företagen som besöksvärda, då de har kommit långt i arbetet med värdeflödesanalyser. 

När studier kring ämnet gjorts togs ett arbetssätt fram för hur Volvo Penta ska arbeta 

med VFA. Det är viktigt att samordna arbetet och lära av varandra det vill säga att 

sätta samman team med olika kompetenser för att skapa stabila flöden[13]. Därför 

ansåg författarna det att ta med en operatör från respektive delprocess. Dessa per-

soner har ledningsgruppen för Volvo Penta i Vara valt ut. Vid ett utbildningstillfälle 

har de utvalda operatörerna fått information om värdeflödesanalyser och hur arbets-

sättet ska tillämpas.  

Vid kartläggningen har arbetssättet följts genom att först ha gjort en övergripande 

VFA över hela tillverkningsprocessen. Efter analysen sammanställts har gruppen dis-

kuterat förbättringsförslag angående vad i processen som kan förbättras till framtiden. 

Efter att arbetssättet testats har det utvärderats genom diskussion i grupp, detta för att 

få ett optimerat tillvägagångssätt i framtiden. Det förbättrade arbetssättet testades på 

en avdelning för djupare analys. När den detaljerade analysen var gjord och gruppen 

sammanställt VFA:n över nuläget diskuterades förbättringsförslag till en framtida 

VFA samt arbetssättet.  

Därefter satte sig författarna tillsammans med ledningsgruppen och såg över vad för 

information från VFA:n kunde kopplas till Cost Deployment. Avslutningsvis utvär-

derades programvaran Visio för att se om det är ett lämpligt dataprogram att använda 

vid värdeflödesanalyser, detta genom att diskutera nackdelar och fördelar. 

2.2 Kvantitativ och kvalitativ metodik 

Det finns olika typer av studier, vanligtvis brukar dessa delas upp i kvantitativa och 

kvalitativa studier[5]. Den förstnämnda omfattar information som kan mätas eller 

värderas numeriskt medan kvalitativa studier innebär att djupare studier krävs för att 

skapa förståelse med fokus på helheten[6]. En kvalitativ studie är datatext, symboler 

och ord som beskriver personer, händelser och handlingar[7]. Lämpliga metoder för 

detta är intervjuer samt deltagande i observationer.  

I detta arbete användes främst kvalitativa studier då både intervjuer och observationer 

utfördes. Eftersom att värdeflödesanalyser innebär mätningar av till exempelvis ställ-

tider, lager och ledtid har kvantitativa studier också innefattats, dock till en liten del av 

det totala arbetet. 
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2.3 Sekundär och primärdata 

Sekundär och primärdata är ett sätt att skilja på data som samlats in, vilket är beroende 

på när, vad, hur och varför den samlats in[6]. Sekundärdata är gammal data som vid 

ett tidigare tillfälle samlats in fast då vid ett annat sammanhang. Exempel på sekundär-

data är information som finns i ett företag eller information som finns i olika typer av 

databanker[7]. Den andra typen av insamlad information är primärdata som är infor-

mation som författaren själv samlat in genom olika metoder[8]. 

2.4 Primärdata - Intervjuer 

För att få förståelse för tillverkningsprocessen på Volvo Penta i Vara och för att få 

synpunkter till förbättringsförslag på arbetssätt har författarna valt att genomföra in-

tervjuer med personal i processen samt intervjuer utanför företaget. För att genom-

föra detta krävs det att rätt metod för intervjuer väljs. Intervjuer ansågs som en pas-

sande metod framför enkäter, telefonintervjuer och mejl då fördelen med intervjuer är 

många. En av fördelarna är att vid intervjuer fås en personlig kontakt med personen i 

fråga och när frågor ställs ses reaktioner hos den tillfrågade. Ytterligare en fördel med 

intervjuer är att följdfrågor kan ställas direkt. Den tillfrågade kanske även besitter mer 

kunskap kring ämnet som kan förklaras, vilket en enkätundersökning inte skulle ge ut-

rymme för[7]. 

Det finns tre huvudsakliga intervjumetoder; öppet riktad, halvstrukturerade och struk-

turerade. Den först nämnda innebär att frågor inom ett visst område frågas, detta 

innebär att olika frågor kan ställas i olika ordning. En halvstrukturerad intervju mixar 

öppet riktade frågor med fasta frågor som har bundna svarsalternativ. För att inte 

påverka respondent med de frågor som ställs krävs att frågorna ställs med samma for-

mulering i samma ordning. Strukturerade intervjuer kan ses som en muntlig enkät[6].  

De intervjumetoder som kommer användas är huvudsakligen öppet riktade då det 

anses vara mest lämpligt vid de intervjusituationer författarna kommer befinna sig i. 

Då operatörer för det mesta ska intervjuas kommer det ske en del spontana frågor 

inom ämnet under tiden som VFA:n görs. 

Intervjuformen som är vald att tillämpas vid intervju med Parker Hannifin, Siemens 

och Volvo Penta är personlig intervju. Detta innebär att intervju måste ske direkt mel-

lan intervjuaren och respondenten[7]. Varför denna intervjumetod valdes är för att in-

tervjuaren kan med hjälp av kroppsspråk se om den intervjuade personen kan sitt om-

råde eller om misstolkningar uppstår[6]. En personlig intervju ger ofta ett mer inne-

hållsrikt material än en enkät då enkäten har givna svarsalternativ[7].  

Den intervjuform som ska användas på värdeflödesanalys-teamet är fokusgrupp, 

vilket innebär att flera respondenter deltar samtidigt. Denna form är ostrukturerad 

och fungerar som en diskussion kring ett givet ämne[7]. 
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Innan en person ska bli intervjuad är det viktigt att vara påläst inom det område som 

personen ska bli intervjuad om. Det är också viktigt att ha information om responden-

ten eller hens företag för att lättare förstå hens svar. Detta leder till att respondenten 

ser dig som trovärdig och kan ge dig detaljerade svar[8]. Före intervjun är det viktigt 

att ta kontakt med personen som ska intervjuas för att förbereda respondenten på syf-

tet med intervjun och hur lång tid det kommer ta[6].  

För att komma ihåg vad respondenten svarar i intervjun måste den dokumenteras. 

Dokumentationen kan ske genom att anteckna stödord, skriva ned allt eller spela in 

intervjun. Viktigt att tänka på om intervjun blir inspelad måste respondenten frågas 

om godkännande[8]. 

2.5 Intern validitet 

Med en bra intern validitet menas det att den insamlade informationen är pålitlig[10]. 

Det finns olika variabler som påverkar den interna validiteten. Urvalsfel är då det 

finns flera undersökningsgrupper och grupperna inte är jämförbara med varandra. Det 

andra är historia som innebär att något utanför experimentet påverkar undersökning-

en och därmed resultatet. Exempelvis om det är en undersökning på ett kärnkraftverk 

kan ett tillbud påverka resultatet[8]. 

Undersökarens förväntningar kan påverka resultatet genom att omedvetet rikta expe-

rimentet. Exempel på detta är att ställa ledande frågor vid en intervju. För att undvika 

detta kan en andra person som assisterar kopplas in och ha den direkta kontakten 

under själva experimentet[8]. 

Vid en experimentundersökning är det viktigt att vid ett tidigt stadium planera under-

sökningens utformning. Måste även ta hänsyn till vad som kan påverka experimentets 

validitet. För att få bästa resultat bör en test av experimentet utföras för att se hur det 

fungerar och föra att se till att all utrustning fungerar. För att ta reda på om det finns 

några oklarheter i experimentet kan deltagarna intervjuas[8]. 
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3 Värdeflödesanalys 

För att få kunskap om ämnet värdeflödesanalys gjordes en litteraturstudie kring ämnet. Då 

examensarbetet utfärdades på Volvo Penta medförde det även en studie kring Volvo Production 

System. Litteraturstudien avslutades med en litteraturstudie kring Cost Deployment.  

3.1 VPS en del av The Volvo Way 

Volvo Production System, VPS, bygger på ”The Volvo Way” som består av värde-

ringar, kultur och ledarskap[9]. The Volvo Way innebär vad Volvo står för och var de 

ser sig vara i framtiden. Denna metodik ligger till grund för företaget och delas med 

hela Volvokoncernen, det är koncernens vägledning[2]. Även VPS är gemensamt 

inom koncernen och innebär att de ska arbeta för att sänka produktionskostnader 

samt öka kvalitén genom identifiering av värdeskapande arbete och eliminering av 

icke värdeskapande arbete[9]. 

Ett effektivt arbete där kunden är i fokus ingår i VPS och syftar till att ta bort onödigt 

arbete. Volvos koncernledning har upprättat en förenklad bild, som sammanfattar ar-

betet och kallas på vardagligt språk för ”VPS-pyramiden”, se Figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: VPS-pyramid[2]. 

De grundstenar som ingår i VPS är bland annat ständig förbättring och innebär att 

arbetet med VPS aldrig är klart då det ständigt ska ske förändringar till det bättre. 

Detta innebär ett långsiktigt arbete för att utveckla processerna inom koncernen. Till 

ständiga förbättringar hör även genomförandet av VFA[2]. Fördelen med VFA är att 

den skapar förståelse för material- och informationsflödet för en produkt eller fabrik, 

beroende på vilken nivå den görs på. Genom att göra en VFA kan källor som orsakar 

slöserier identifieras, vilket leder till möjlighet att förbättra processen[9]. 
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3.2 Allmänt om värdeflödesanalyser 

Womack och Jones beskriver i sin bok Lean thinking att ett värdeflöde är en samling 

av specifika handlingar som krävs för att skapa specifika produkter, dessa kan vara en 

fast produkt, tjänst eller en kombination av produkt och tjänst[10]. Det är i processer 

bestående av aktiviteter som värdeflöden uppstår och med aktivitet menas delsteg 

som krävs för att förädla en produkt[11]. Det ingår tre typer av aktiviteter i ett värde-

flöde, dessa tre är: värdeskapande aktiviteter, icke värdeskapande aktiviteter men nöd-

vändiga samt icke värdeskapande aktiviteter även kallade slöserier[12]. Läs mer om de 

olika aktiviteterna i kapitel 3.2.4 Slöserier (muda). 

Tillverkningsindustrin handlar om att uppnå ett snabbt och flexibelt flöde, detta 

genom att kombinera olika delar av processen på ett effektivt sätt och uppnå högre 

produktivitet samt kvalitet [13]. För att uppnå detta måste hela värdeflödet identifieras 

och inte bara delar av det. Det primära målet med VFA är att bredda perspektivet från 

smal fokusering till överblick över hela processen. Vidare menar Peterson att om för-

bättringar enbart görs på delar av flödet kommer antagligen resurserna läggas på fel 

saker[14]. Detta kan även leda till suboptimering som innebär att om en del av flödet 

optimeras kan konsekvensen bli att en annan avdelning av flödet försämras2. För att 

undvika suboptimering bör man fokusera på hela flödets effektivitet och inte på en-

skilda processer och till hjälp kan värdeflödesanalys användas som en metodik. Med 

hjälp av kartläggning av processen fås helhetsbild av det nuvarande tillståndet och 

detta ger fokus på det totala flödet med en vision om att nå det önskvärda framtida 

tillståndet[12]. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att kartläggningen inte ger snabbare och mer re-

surssnål produktion utan det är en metodik som kan användas som ett hjälpmedel för 

att nå det önskvärda, framtida tillståndet[12]. Målet med kartläggningen är att se vilka 

prioriteringar som är nödvändiga, både långsiktigt och kortsiktigt[14]. 

En kartläggning innehåller fyra steg som består av VFA av nuvarande tillstånd och 

framtida tillstånd, därefter ska en handlingsplan utformas. Det fjärde steget är att 

skapa en karta över en ideal situation som motsvarar ett framtida önskvärt till-

stånd[16]. Arbetet kommer att begränsas till de två första stegen som kan ses i  Figur 

6. 

 

 

 

 

Figur 6: De fyra stegen vid kartläggning i förhållande till denna studie, omarbetad bild från Lära sig 

se[12]. 

                                                 
2Fredrik Måremo VPS-koordinator Volvo Powertrain Skövde 2012-05-23 
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Innan arbetet med värdeflödesanalyser drar igång är det av vikt att förstå syftet varför 

dessa görs. Som tidigare nämnts är kartläggning en enkel metod som ger insikt i vad 

det är som skapar värde samt vad det är som orsakar slöserier. Med hjälp av VFA tyd-

liggörs även det totala flödet och inte bara enstaka tillverkningsprocesser. Detta bidrar 

till att beslut om förbättringar som påverkar flödet positivt blir uppenbara och risken 

att många detaljer utesluts minskar[14]. En annan fördel är också att om det finns en 

kartläggning finns även grund för planering av förbättringar då nya idéer uppstår[12]. 

Vid kartläggning av produktionsflödet ska både materialflödet och informationsflödet 

kartläggas, dock missas ofta informationsflödet[14]. Materialflödet ska kartläggas först 

och för att underlätta kartläggning ska analysens fokus enbart ligga på en produkt eller 

produktfamilj. Med produktfamilj menas samling av produkter som går genom 

samma flöde, läs mer om produktfamilj i kapitel 3.2.1. I materialflödet ska processens 

egenskaper, det vill säga parametrar såsom värdeskapande tid, cykeltid och ställtid 

kartläggas. En enkel skiss över processen bör göras med papper och penna innan 

datainsamlingen startar. På så vis fås en bild över hur flödet går. En viktig aspekt att ta 

med när materialflödet fastställs är buffertar som befinner sig i flödet,  då de ofta tar 

största delen av genomloppstiden i fabriken[17]. Summan av bufferttiderna och cykel-

tiderna ska till sist adderas och en total genomloppstid fås. Denna tid kan jämföras 

med den värdeskapande tiden och en flödeseffektivitet kan räknas ut[11]. 

Det finns ytterligare ett flöde, informationsflödet, som är minst lika viktigt. Det är in-

formationsflödet som talar om för varje processteg vad det är som ska tillverkas och 

vad som ska hända härnäst[20]. För att få helheten av produktionsflödet krävs att 

båda delarna kartläggs men det är dock lämpligast att kartlägga materialflödet först då 

det ger en konkret bild över flödet för att sedan föra in information om informations-

flödet[12]. 

Då kartläggningen kommer passera företagets olika avdelningar är det viktigt att en le-

dare utses då det oftast inte finns någon direkt ansvarig för hela flödet. Om inte ledare 

utses finns det risk att företag begränsar förbättringsarbetet till en delprocess vilket 

leder till att helhetsbilden försummas. För att komma bort från det snäva synsättet 

krävs en person som lyfter blicken och ser hela flödet vilket inkluderar material- och 

informationsflödet. Denna ledares uppgifter är att ha direktkontakt med fabrikschef 

om hur förbättringarna med värdeflödet går, vara representant för produktionen och 

kunna genomföra förbättringar som sträcker sig över fabrikens olika avdelningar. Led-

aren ska även leda arbetet med att kartlägga både det nuvarande men även det fram-

tida tillståndet som ska göras efter första kartläggningen. När framtida tillståndet har 

fastställts ska en handlingsplan upprättas och det är ledarens uppgift att delegera upp-

gifter och se till att det blir genomförda[14]. 
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Figur 7: Övergripande tillvägagångssätt för värdeflödesanalys, omarbetad från Lära sig se[12]. 

Kartläggning är någonting som kräver träning på att systematiskt arbeta sig igenom 

stegen, se Figur 7. Det första steget är, som nämnts tidigare, att välja ut en produkt-

familj som följs genom processen. När det nuvarande tillståndet sammanställs är det 

viktigt att information insamlas från verksamheten och inte från en databas. Då den 

värdeskapande tiden är fastställd kan flödeseffektiviteten räknas ut genom att ställa 

den värdeskapande tiden i förhållande till genomloppstiden, läs mer om detta i kapitel 

3.2.3 Flödeseffektivitet. När det nuvarande tillståndet är klart ska det framtida kart-

läggas. Till hjälp ska operatörer från processen finnas, och de ska vara delaktiga i att 

ge förbättringsförslag[12]. 

3.2.1 Produktfamilj 

En produktfamilj är en grupp av produkter som i stort sett passerar genom samma 

aktiviteter i processen på väg genom fabriken, skillnaden är utskeppningen till kun-

den[12]. En produktfamilj behöver inte bestå av produkter som utgår från startpunk-

ten utan en produktfamilj kan definieras från många startpunkter[13]. 

En produktfamilj skapas genom att följa flödet uppströms, detta för att se vilka vägar 

de olika produkterna går[13]. Då produktmixen är komplicerad kan en matris utfor-

mas som ett hjälpmedel att välja produkter till en familj. Matrisen består av de olika 

tillverkningsstegen med aktiviteter på ena axeln och produkter på andra[12]. Ett exem-

pel på hur en matris för en produktfamilj ser ut ses i Figur 8, där det inringade fältet är 

en produktfamilj. 
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Figur 8: Exempel på produktfamiljs-matris, omgjord efter Skapa kontinuerliga flöden[20]. 

En VFA ska fokuseras på enbart en produkt eller en produktfamilj i taget då slutkun-

den endast är intresserad av sina egna produkter[15]. Alltså ska inte en kartläggning 

över allt som passerar i fabriken göras, om inte fabriken är liten och endast ett fåtal 

olika produkter finns. Om alla produkter i en fabrik kartläggs skulle det bli komplicer-

at att rita in och följa kartan[12]. Ett liknande exempel är en världskarta, är den för de-

taljerad så säger den inte vart du är, visar den för lite så säger den heller inte så 

mycket, se Figur 9.   

 

Figur 9: Kartor som ger olika typer av överblick[2]. 

3.2.2 Vanliga mätvärden 

För att kartläggningen ska ge information som kan vara nödvändig vid analys och 

förbättringar finns några vanliga mätvärden som ska vara med vid sammanställningen. 

Dessa finns listade nedan: 

- Cykeltid (CT), mäter tiden för en artikel att bli färdigbehandlad i en process, 

med andra ord hur ofta en artikel kommer ut ur en process[14]. Den tiden fås 

genom observation och klockning och inkluderar även tiden det tar för opera-

tören att slutföra alla sina arbetsmoment innan han/hon kan påbörja nästa 

artikel. 

- Ställtid (ST), är den tid det tar att skifta från tillverkningen av en produkt-

variant till en annan[12]. 

- Tillgänglig arbetstid, per skift och räknat i sekunder minus raster, möten 

och städning[12]. 
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- Tid för värdeskapande (VS), visar tiden för bearbetning av produkten i en 

process som adderar värde till produkten, ett värde som kunden är beredd att 

betala för[13]. 

- Ledtid (LT), den totala tiden för produkten att gå genom hela fabriken. 

- Genomloppstid (GLT), tiden för en produkt att gå igenom en avdelning. 

- Antal operatörer, (AO), den bemanning som finns under dagen i processen 

då värdeflödesanalysen ska genomföras vilket grundas i vilken takt produk-

tionen har för dagen[12]. 

3.2.3 Flödeseffektivitet 

Flödeseffektivtet är ett mätetal som behandlar hur effektivt en enhet passerar flödet 

då värdeskapande tid ställs i förhållande till den totala tiden, se Figur 10. Historiskt 

sett har arbetet kring resurseffektivitet legat i fokus då det omfattar hur effektivt de 

olika resurserna i processen används.  Det är viktigt att effektivt utnyttja resurserna i 

processen men samtidigt effektivt uppfylla kundbehov. Det bästa är att ha en kombi-

nation av dessa två former för att uppnå hög lönsamhet och nöjda kunder[11]. 

 

 

Figur 10: Formel för att räkna ut flödeseffektivitet. 

Flödeseffektivitet lägger fokus på de enheter som flyter genom verksamheten, det vill 

säga värdeskapande tid som uppstår i olika aktiviteter i processen. Bidragande faktorer 

till en låg flödeseffektivitet är slöserier som administrering och hantering av lager, vil-

ket innebär att lite slöserier leder till en hög flödeseffektivitet[11]. 

3.2.4 Slöserier (Muda) 

Inom produktion pratas det om tid och resurser, dessa brukar delas upp i värdeska-

pande och icke värdeskapande aktiviteter. Icke värdeskapande produktion är olika for-

mer utav slöserier, vilket delas upp i de ”7+1 slöserier” [18]. Gemensamt för dessa 

slöserier är att de kostar pengar[13]. 

Överprodktion är en av slöserierna men också det värsta, eftersom överproduktion 

leder till resterande slöserier[14]. Detta påstående är något som stärks av Liker i The 

Toyota way[13]. Vid överproduktion fungerar varje delprocess som en isolerad ö 

vilket menas att delprocesserna trycker på snabbare än vad nästkommande process 

efterfrågar. Det saknas ett helhetsperspektiv över processen, detta leder till att pro-

cessen uppströms saknar förståelse för processen nedströms[12]. 

Utöver överproduktion består slöserierna av väntan, lager, rörelse, omarbete, över-

arbete och transporter och outnyttjad kreativitet, se Figur 11[17]. 

𝑭𝒍ö𝒅𝒆𝒔𝒆𝒇𝒇𝒆𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒆𝒕 =
𝑽ä𝒓𝒅𝒆𝒔𝒌𝒂𝒑𝒂𝒏𝒅𝒆 𝒕𝒊𝒅

𝑮𝒆𝒏𝒐𝒎𝒍𝒐𝒑𝒑𝒔𝒕𝒊𝒅
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Figur 11: De 7+1 slöserierna. 

Väntan och lager leder till att pengar binds och att det kräver lagringsutrymmen. Då 

det bildas lager måste även detta hanteras vilket kräver personal och i vissa fall även 

utrustning[13]. En annan nackdel med stora lager är att det är svårt att upptäcka fel 

och även spåra dem, vilket i slutändan leder till omarbete och mätning av produk-

ter[12]. Eftersom fler produkter är i arbete leder det till längre genomloppstider. 

Mycket produkter i arbete leder även till att material måste förflyttas fler gånger. Att 

transportera material är ingen större kostnad med det ligger mycket tid i att förflytta 

information och att uppdatera system[13]. 

En process som har överproduktion har försämrad flexibilitet och anpassningsförmå-

ga till varierande kundbehov. För att förhindra överproduktion skall varje delprocess i 

processen bara producera det som påföljande process behöver och när den behöver 

det, vilket benämns som dragande system[12]. 

3.2.5 Tryckande och dragande system 

Ett tryckande system är då tillverkning sker utan hänsyn tagen till det aktuella behovet 

hos kunden nedströms i flödet. Figur 12 illustrerar ett exempel på hur ett tryckande 

system kan se ut. Genom att ha ett tryckande system skapas det lager mellan aktivite-

terna och materialbrist kan uppstå då fel produkter producerar[12]. 
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Figur 12: Omarbetad bild över tryckande produktionssystem [17] 

Vid utformande av en VFA är det viktigt att ta hänsyn till om det är tryckande eller 

dragande system. Om det är tryckande brukar detta illustreras med en streckad pil 

medan om det är dragande illustreras det med en halvcirkel med pil, se Figur 13. 

 

 

 

 

Figur 13: Tryckande samt dragande produktionsflöde[12] 

Ett dragande systemet är då tillverkning är baserad på vad nästkommande kund i ledet 

behöver, se Figur 14[12]. Det är alltså kunden som drar produkten ur systemet då de 

behöver den[13]. Dragande systemet är att föredra då enbart produkter som har en 

kund produceras. Men det är dock inte alltid lätt att göra detta konsekvent. Detta 

beror på att kundkraven kan ändras kontinuerligt och det kan vara svårt att införa dra-

gande system[12]. 

 

 

 

 

 

Figur 14: Omarbetad bild, över dragande produktionssystem[17] 

 

3.2.6 Kundorienterat värdeflöde – Just In Time 

Just in time, JIT, innebär att producera och leverera produkter i små kvantiteter, med 

korta ledtider, när kunden vill ha det. Artiklarna ska levereras i rätt mängd och vid rätt 

tidpunkt[17]. Med benämningen kund menas både externa och interna kunder, alltså 
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den externa kunden utanför företaget eller den interna kunden i nästkommande pro-

cess i företaget. Grunden till JIT är att enbart producera det som kunden efterfrågar, 

annars fungerar det inte då det antingen skapas lager eller leder till materialbrist[14]. 

Ett kundorienterat värdeflöde är då tillverkningsprocessen producerar mot en kund, 

alltså bara det som kunden beställer vilket leder till ett dragande system[12]. Hela till-

verkningsprocessen skall ses som ett flöde med olika processteg med interna kunder 

och leverantörer. Generella frågor vid kundorienterat värdeflöde är vad ska produce-

ras, när det ska produceras och hur mycket ska produceras. Genom att ställa dessa 

frågor fokuseras det på vad kundbehovet egentligen är[14].  

Det finns många fördelar med att arbeta med kundorienterat värdeflöde. Några av 

dessa är att processen klarar av snabba reaktioner om det uppstår problem, eliminera 

orsaker till oplanerade produktionsstopp och eliminera omställningstider särskilt i 

monteringsprocess nedströms. För att uppnå ett kundorienterat värdeflöde finns det 

några faktorer att ta hänsyn till. Dessa faktorer är att producera enligt takttid, utveckla 

kontinuerligt flöde och införa dragande system där det inte är möjligt att initiera ett 

kontinuerligt flöde[12]. 

3.2.7 Kontinuerligt flöde 

En del av kundorienterat värdeflöde innebär att kontinuerligt flöde ska utvecklas så 

långt som det är möjligt. Detta innebär att flödet rör sig i jämn takt framåt, artiklar 

produceras en i taget, i ett enstycksflöde, utan några mellanlager eller andra former av 

slöserier. För att uppnå ett kontinuerligt flöde måste processerna koordineras så att de 

producerar i samma takt, tidigare nämnts som JIT[14].  

För att ta reda på vart i processen som ett kontinuerligt flöde behöver introduceras 

kan balanseringsdiagram och histogram tas fram, där varje operations cykeltider för 

varje process redovisas. I histogrammet ställs processernas cykeltider i förhållande till 

takttiden. Om staplarna varierar kraftigt och om någon avviker kraftigt från takttiden 

kan en ombalansering behövas utföras[12]. 

Det är ofta inte möjligt att införa ett kontinuerligt flöde på alla delar i en process då 

det behövs kompletterande lösningar som bidrar till ett dragande system, exempel på 

dessa lösningar är FIFU- systemet och supermarket. Dragande system är ett bra sätt 

att styra processen vilka inte kan kopplas samman med kontinuerligt flöde[12]. 

FIFU-system menas ”Först In Först Ut”-system som är en metod för att först plocka 

den artikel som kommer in i lagret först. FIFU-systemet leder till att inga artiklar 

göms eller blir gamla vilket innebär att processen blir mer tillförlitlig[12].  

Supermarket är en lösning till att styra produktionen då det inte är möjligt att införa 

ett kontinuerligt flöde uppströms[12]. Exempel på processer där det inte är möjligt att 

införa kontinuerligt flöde på är processer som:  

- inte är ekonomiskt hållbart att sända i enstycksflöde[12]. 
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- har för lång ledtid eller om det är olämpligt att koppla direkt till andra i 

värdeflödet[12]. 

Supermarket som är en form av mellanlagring och med hjälp utav kanban-kort vet 

processen uppström när processen nedströms tagit ut något ur supermarket, alltså när 

de ska producera för att återställa det som hämtats ut. Genom att införa supermarket 

med kanban-kort kan order lämnas till processen uppströms utan att schemalägga 

processen uppströms. Viktigt med supermarket är att inte göra dem allt för stora så de 

blir fulla av material som ställer extra krav på materialhantering[13]. Ett dragande sys-

tem bör alltid ske i takt med kundernas efterfrågan, men i vissa fall är det opraktiskt 

att använda sig utav dragande system som supermarket[14]. Ett exempel då det är o-

praktiskt att använda ett dragande system är vid lagring av dyra artiklar eller artiklar 

med kort livscykel[12].  

För att utjämna produktionen finns det något som kallas heijunka, vilket gäller både 

produktmix och volym. Att tillämpa heijunka innebär att minska batch-storlekarna 

och tillverka mot kunden, både interna och externa[14]. För att uppnå ett kontinuer-

ligt flöde kan tillverkning ske efter en produktmix vilket innebär exempelvis tillverk-

ning av varannan produktvariant. Vid produktion av produktvariant ett på förmiddag-

en och produktvariant två på eftermiddagen leder det till mindre antal ställtider än en 

produktmix, se Figur 15. Sett ur ett större perspektiv finns det risk för osålda varor, 

lager bildas uppströms vilket leder till förlängda ledtider[13]. 

 

Figur 15: Exempel på daglig produktion med uppdelning av tillverkningstyp, omgjord efter Lära sig 

se[12]. 

Genom att producera enligt en produktmix kommer produktionen att jämnas ut, pro-

duktionen blir mer flexibel, mindre risk för osålda varor, jämnt utnyttjande av arbets-

kraft och maskiner istället för att skapa vågor av olika batcher[13]. Ett exempel på till-

verkningsalternativ två ses i Figur 16. 

 

gtGförv 

 

Figur 16: Exempel på utjämnad mix av daglig produktion, omgjord efter Lära sig se[12]. 

 

Förmiddag      Eftermiddag 
11111111111112222222222222 

Förmiddag      Eftermiddag 
12121212121212121212121212 
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3.2.8 Takttid 

Takttiden anger hur ofta en artikel eller komponent skall tillverkas för att synkronisera 

takten i produktion med takten i försäljning, det vill säga hastigheten i produktionsflö-

det[14]. Takttiden räknas ut enligt Figur 17[12]. 

 

 

 

 

 

Figur 17: Formel för att räkna ut takttid[12] 

Att producera enligt takttid leder till att det är lättare att se processen utifrån ett hel-

hetsperspektiv vilket resulterar i att varje delprocess vet hur mycket som ska produce-

ras, vilket resulterar i att processen uppströms bara producerar det som behövs till 

processen nedströms[12]. Vid analysering och kartläggning av verksamheter är det 

nödvändigt att förstå takttiden[14]. 

3.3 Tillvägagångssätt – VFA av det nuvarande tillståndet 

Kartläggningen av det nuvarande tillståndet börjar med en vandring uppströms i pro-

cessen. Syftet är att få en känsla för flödet och att få sig en överskådlig bild över fab-

rikslayouten. Ledaren ska tillsammans med ett team vandra motströms i processen, 

med start vid utleverans av färdiga produkter. Arbetet ska utgå från utleveransen för 

att processen är direkt länkad till kundernas behov och det är den processen som ska 

ange takten för alla andra processer uppströms. När den översiktliga bilden är klar kan 

värdeflödesanalysen för det nuvarande tillståndet påbörjas. Liksom den överskådliga 

bilden över fabriken, börjar denna VFA vid utleveransen av produkterna[12]. 

Vid vandringen uppströms är det en fördel att utforma en råskiss över flödet med bly-

ertspenna. Anledningen till detta är att det blir enklare att fokusera på uppgiften, för-

stå värdeflödet, istället för att koncentrera sig på att dataprogrammet ska rita rätt. Att 

rita själv innebär även att förmågan att kartlägga ökar. Det är även viktigt att kartlägg-

ningen sker av samma personer så att helheten inte går förlorad[12]. 

All data som används vid utformandet av en VFA ska insamlas under vandringen. Att 

förlita sig på standardtider är inte lämpligt då det oftast skiljer sig från verklig-

heten[12]. Den insamlade tiden kan skiljas från standardtider på grund av mindre stör-

ningar såsom kvalitetsproblem, materialbrist med mera. Detta är faktorer som vanligt-

vis inte uppträder under en normal dag, men ska tas med i beräkningarna om de inte 

anses ge för skev bild av hur det vanligtvis ser ut[14]. 

𝑻𝒂𝒌𝒕𝒕𝒊𝒅 =
𝑻𝒊𝒍𝒍𝒈ä𝒏𝒈𝒍𝒊𝒈𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒕𝒊𝒅

𝑲𝒖𝒏𝒅𝒃𝒆𝒉𝒐𝒗
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Kartläggningen av nuvarande tillståndet startar med att identifiera kundkraven då det 

är kunden som ska styra takten för flödet. Kundens fabrik markeras med en fabriks-

symbol och placeras i övre högra hörnet, se Figur 18. Under fabriken skrivs kundbe-

hoven in[12]. 

 

 

 

 

Figur18: Leverantör eller kundsymbol[2].  

När kundkraven är satta är det dags för nästa steg som är att rita in tillverkningspro-

cesserna, detta anges som en processruta, se Figur 19[12]. 

 

 

 

 

Figur 19: Processruta[2]. 

När kartan ritas, ska materialflödet ritas från vänster till höger och med pilar mellan 

varje processteg, även om den fysiska placeringen av utrustningar inte alltid är linjär. 

Under varje processruta ska det finnas en större ruta där fakta, såsom cykeltid, ställtid, 

antal operatörer med mera, får plats. De fakta som ska skrivas kräver ibland klock-

ning, och tiden ska då skrivas i sekunder. En annan viktig aspekt att tänka på när 

vandringen längs materialflödet sker är att vara vaksam på var lager finns. Dessa mar-

keras med en triangel och under den skrivs hur många artiklar som finns samt hur 

länge de är kvar, se Figur 20[12]. Övriga symboler i en VFA finns i Bilaga A. 

 

 

 

Figur 20: Lagersymbol[2]. 

Kartläggningen av materialflödet börjar närma sig sitt slut då utleveransen ritas med 

en pil upp till kunden som visar att godset transporteras dit. Då materialflödet kart-

lagts ska informationsflödet kartläggas, vilket är minst lika viktig som materialflö-

det[14]. 

När informationsflödet sammanställs är ett första steg att ta reda på hur företaget ser 

till att produktionen vet vad och hur mycket de ska producera av en viss produkt. 

Hänsyn ska tas till ifall produktionssystemet är tryckande eller dragande[12]. 

Montering 
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Informationsflödet ritas, till skillnad från materialflödet, från höger till vänster. Den 

raka pilen visar ett informationsflöde och den blixtformade pilen visar att information 

överförs elektroniskt via datorer, se Figur 21[12]. 

 

 

 

 

Figur21: Figur för informationsflöde samt elektroniskt informationsflöde[2]. 

Det sista steget innan kartan är klar är att räkna ut ledtiden för tillverkningen. Led-

tiden anger tiden det tar för en artikel att färdas genom fabrik, från inleverans till utle-

verans beräknat i dagar. Ju kortare en ledtid är desto snabbare kommer företaget att få 

betalt från sin kund[12].  

Genomloppstiden för ett lager fås genom att dividera lagerkvantiteten med takten. 

Detta ska göras för varje lager och slutligen adderas alla genomloppstider i processen 

för att få fram den totala ledtiden. Genom att föra in värdet på ledtiden i ”topparna” 

av tidslinjen kan detta jämföras mot ”dalarna” som symboliserar den värdeskapande 

tiden, se Figur 22[12]. 

 

 

 

Figur 22: Tidslinje[2]. 

3.4 Förverkliga ett framtida tillstånd 

Värdeflödesanalyser är användbart vid upptäckt av slöserier som träder fram i den nu-

varande värdeflödesanalysen. Med slöserier menas icke värdeskapande tid[13]. Vid 

konstruktion av ett framtida tillstånd konstrueras ett värdeflöde där slöserierna är eli-

minerade[12].  

”Det enda vi gör är att titta på hur lång tid som går från det ögonblick då kunden ger oss 

en order till den punkt då vi får in pengarna. Den tiden förkortar vi genom att ta bort det 

som inte tillför något” Ohno (1988 s. 25)[13].  

Förbättringar som kan göras är sådant som företaget tjänar pengar på eller som kun-

den uppfattar positivt, exempelvis korta ledtider[18]. För att underlätta utformning av 

ett framtida tillstånd finns det frågor som ska besvaras, följande frågor är en samman-

ställning utifrån Keyte och Locher samt Roother och Schooks teori[12][18]; 
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1. Vad är kundkravet, samt takttiden? 

2. Vart i processen sker det värdeskapande och var ger det upphov till 

slöserier? 

3. Kan ett kontinuerligt flöde skapas genom att jämna ut produktmixen? 

4. Vilket system krävs för att uppnå ett dragande flöde? 

5. Hur kan processen balanseras för att uppnå det framtida tillståndet? 

6. Vilka förbättringar samt åtgärder krävs för att uppnå det framtida 

flödet?  

Med hjälp av värdeflödeskartan över nuvarande tillstånd kan frågorna besvaras och 

svaren skrivs med röd penna i form av en kaizen-insats direkt på kartan över nuvaran-

de tillstånd, se Figur 23. När alla frågor blivit besvarade och nya förslag på lösningar 

blivit dokumenterat kan den framtida kartan börja konstrueras[12]. Efter att den fram-

tida kartan blivit uppritad ska ett datum sättas upp för att följa upp förändringen i 

VFA:n.  

 

 

 

 

 

Figur 23: Symbol för kaizen-insats i VFA, förbättringsbehov[2]. 

När förbättringsförslagen är framtagna ska en handlingsplan upprättas. Dock begrän-

sades arbetet fram till förbättringsförslag varvid vidare teorier kring detta inte under-

sökts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Förbättringsbehov 
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4 Cost Deployment 

Cost Deployment, CD, är ett verktyg för att identifiera och förstå ekonomiska 

förluster i verksamheten, prioritera resurser till de förlustområden och utifrån ett hel-

hetsperspektiv åstadkomma det bästa ekonomiska resultatet[2]. 

Syftet med CD är att eliminera slöserier och förluster i en organisation, detta genom 

prioriteringar av tillgängliga resurser på de områden där mest nytta fås ur ett över-

gripande företagsekonomiskt perspektiv[2]. 

CD är en metod som etablerar ett besparingsprogram genom systematiskt samarbete 

mellan ekonomi- och produktionsavdelning[2]. 

- Undersöka relationer mellan kostnadsfaktorer och varierande typer av slöse-

rier och förluster[2]. 

- Hitta samband mellan slöserier förluster och kostnadsminskning[2]. 

- Rangordning av förluster och slöserier som baseras på kostnads- och nytto-

analys[2]. 

- Införa ett kostnadsreduktionsprogram för meningsfull kostnadsminskning[2]. 

CD är indelat i sju steg som börjar med att samla och analysera data och slutar med en 

förbättringsplan[2]. I examensarbetet ska enbart steg ett, som innebär datainsamling, 

analyseras.  
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5 Benchmarking 

Genom att studera hur andra företag har arbetat med värdeflödesanalyser kan lärdom fås kring ut-

formande av ett arbetssätt för värdeflödesanalyser. Intervjufrågor som ställts finns i Bilaga B och C. 

5.1 Parker Hannifin 

En intervju har utförts med Mats Larsson3 som är produktionstekniker på Parker 

Hannifin. Larsson har varit med frånbörjan då Parker år 1990 startade arbetet med 

Lean Production och därmed även värdeflödesanalyser. Under åren som Parker har 

arbetat med värdeflödesanalyser har de utvecklat och förbättrat sitt sätt. Förr var det 

mer komplext vid utformandet av värdeflödesanalyser då det inte fanns några bra pro-

gramvaror, men idag använder de sig utav programvaran Visio. Programvaran Visio 

anses fungerar bra och är lätthanterligt enligt Larsson3. 

När Parker Hannifin arbetat med värdeflödesanalyser har detta gjorts i grupp bestå-

ende av produktionsledare samt operatörer. Varje grupp har i sin tur blivit tilldelad en 

produktfamilj de ansvarar för. Ledaren i gruppen är ansvarig för att värdeflödesanaly-

sen blir uppdaterad. Parkers värdeflödesanalys över fabriken uppdateras på två sätt, 

antingen en mindre uppdatering som utförs varje månad eller en stor som uppdateras 

var tredje månad. Då värdeflödesanalysen uppdateras månadsvis beaktas endast lag-

rets ledtider då detta leder till minskade kostnader3.  

Vid den stora uppdateringen ligger fokus på flaskhalsar, alltså de stationerna med 

längst cykeltid. De stationer som har lång cykeltid behöver åtgärdas och därför läggs 

en såkallad 90-dagarsplan vilket innebär att en lösning ska vara framtagen för att redu-

cera flaskhalsens ledtid inom just 90 dagar. För att visa på hur det ska se ut i framtiden 

görs en framtida värdeflödesanalys. Parker Hannifin arbetar även med ett begrepp 

som kallas för ”Blue sky”, vilket innebär en långsiktig plan och framtida tillstånd för 

värdeflödet. Denna typ av värdeflödesanalys är inte något som de arbetar aktivt med, 

utan något som de strävar efter3. 

Arbete med värdeflödesanalyser på Parker utgår ifrån boken Lära sig se och utifrån 

metodiken som beskrivs i boken, vilket bland annat inkluderar att arbeta uppströms 

vid kartläggning3. 

Tiden det tar att göra en värdeflödesanalys är svårt att avgöra, då det är beroende av 

om det är en uppdatering eller om analysen måste göras om från grunden. Om det är 

en uppdatering behöver inte alla tider mätas och då tar det cirka en timme. Den tid 

det tar att göra en analys som ska göras från grunden visste inte M. Larsson då det var 

länge sedan som de gjorde om en analys3. 

                                                 
3 Mats Larsson produktionstekniker Parker Hannifin Trollhättan 2012-04-24 



Arbetssätt kring värdeflödesanalys för tillverkning av marina båtmotorer på Volvo Penta 
 

 24 

5.2 Siemens 

För tre år sedan började Siemens i Trollhättan att arbeta med värdeflödesanalyser en-

ligt Mattias Karlsson som arbetar som kvalitetschef på Siemens. När arbetet startade 

tog företaget in en konsult som började göra värdeflödesanalyser på den vanligaste 

produkttypen. VFA-teamet bestod av sex till åtta personer som var ifrån olika avdel-

ningar i fabriken, främst operatörer4. 

VFA-teamet utgick utifrån metodiken i ”Lära sig se”, men de har tillämpat den på sitt 

eget sätt genom att involvera operatörerna och börja på rätt nivå. Med rätt nivå menas 

ett arbetssätt där operatörerna är med under hela utformandet av en VFA. Till hjälp 

hade de en låda som innehöll symboler för värdeflödesanalyser samt en lathund för 

hur en VFA ska genomföras.  Det är viktigt, enligt Karlsson, att alla i teamet deltar 

och att uppgiften känns enkel och givande. Tack vare lådan skapades även ett 

gemensamt språk som alla förstod. Vid införande av VFA i datorn används Excel då 

alla på företaget har tillgång till det samt att de flesta behärskar programmet4. 

I ”Lära sig se” finns många olika parametrar att ta hänsyn till, men enligt Larsson är 

det viktigt att ta hänsyn till de parametrar som anses viktiga för sin egen process. 

Värdeflödesanalysen som utfärdades på Siemens tog ingen hänsyn till CD men 

innehöll parametrarna; takttid, maskintid, ställtid och partistorlek4. 

När värdeflödet var kartlagt studerades förbättringsmöjligheter i en grupp bestående 

av operatörer. Av de förbättringar som ansågs rimliga upprättades en aktivitetsplan 

med rimliga mål.  Denna del i VFA arbetet är den svåraste delen då det är svårt att 

upprätthålla planen. En fördel i arbetet med VFA på Siemens är att en operatör från 

nästkommande process nedströms deltar vid utformande av VFA i föregående pro-

cess. Då det är dags för nästkommande process att utforma en VFA har en av deltag-

arna kunskap om hur det ska gå till4. 

5.3 Volvo Penta 

Tidigare har Volvo Penta i Vara utfärdat värdeflödesanalyser och ansvarig för den 

senaste var Bengt-Åke Svensson som är produktionsledare. Det team som utfärdade 

VFA:n bestod av B-Å. Svensson och två andra produktionsledare5.4 

När VFA:n gjordes utgick teamet ifrån blockline som är den första processen direkt 

efter råmateriallagret. Teamet började med motortypen D6, som var den vanligaste 

motortypen, och gick runt för att klocka maskinerna. De använde sig delvis av stan-

dardtider, det vill säga maskintider som tidigare klockats. När detta gjordes upptäcktes 

det att standardtiderna inte alltid stämde överens med den verkliga tiden, men skillna-

den var inte så stor och därför försummades den5. När tiden klockades användes 

                                                 
4 Mattias Karlsson Kvalitetschef Siemens Trollhättan 2012-04-27 
5 Bengt-Åke Svensson Produktionsledare Volvo Penta Vara, 2012-04-24 
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endast en klocka och hänsyn togs enbart till cykeltider. Något som missades var varia-

tioner mellan operatörer då tiden bara klockades en gång. De parametrar som teamet 

tog hänsyn till var maskintid, takttid och antal skift5. 

Datainsamlingen för VFA:n tog cirka en dag, men själva processen att utforma en 

VFA i datorn tog längre tid. Det var komplext då de använde sig av programvaran 

Power Point vilket ledde till mycket klippa och klistra. Eftersom att det inte fanns 

någon mall från tidigare arbete bidrog det till den långa framtagningstiden5. 

Enligt B-Å. Svensson var det viktigt att tänka rätt vid summering och införande av 

tider i analysen, men förutom det uppstod inga problem. Fördelar som framkom efter 

analysen var att obalanser upptäcktes i processen och möjligheter till förbättringar 

identifierades. En framtida layout med förbättringsåtgärder gjordes i samråd med ope-

ratörer5.   
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6 Fallstudie 

Detta kapitel är indelat i tre delar där den första delen tar upp framtagningen av arbetssätt medan 

del två behandlar den praktiska delen av arbetet som genomfördes. I del tre diskuteras kopplingar 

som kan göras mellan värdeflödesanalyser och Cost Deployment. 

6.1 Framtagning av arbetssätt 

Efter litteraturstudien om värdeflödesanalyser samt intervjuer med företagen som har 

erfarenhet av VFA, utformades ett arbetssätt som i framtiden kan tillämpas i Volvo 

Pentas processer. 

För att ta fram ett arbetssätt gjordes till en början en fallstudie på övergripande nivå i 

fabriken. Därefter diskuterades förbättringar för arbetssättet och de förändringar som 

gjordes testades vid ytterligare en fallstudie. Nedan följer beskrivning av det första ut-

kastet till arbetssätt. Det slutgiltiga arbetssättet presenteras under kapitel 7 Resultat.  

6.1.1 Skapa team samt utbildning 

Fallstudien inleddes med att skapa ett team som skulle genomföra värdeflödesanaly-

sen. Teamets storlek var framtaget utifrån en diskussion med Martin Gustafsson6 där 

slutsatsen blev att gruppens storlek inte får bli för stor, vilket kunde leda till oengage-

rade deltagare men heller inte för liten för att riskera bristande kunskaper om process-

en. 

Teorin som tagits fram i teoriavsnittet och väsentlig information från studiebesök 

sammanställdes i en Power Point som redovisades vid ett utbildningstillfälle för VFA-

teamet. Första utbildningstillfället omfattade teori kring VFA, hur det kommer in i 

Volvos arbetssätt för att sedan avsluta med tillvägagångssätt kring utformande av 

VFA men endast steg ett till tre, se Bilaga D. Steg ett till tre behandlar utformande av 

VFA gällande det nuvarande tillståndet medan fyra till fem behandlar arbetssättet 

kring utformande av det framtida tillståndet. Därför hölls ytterligare en utbildning 

innan utformande av det framtida tillståndet. Den framtida utbildningen innehåller in-

formation om kaizen-insatser och framtagning av ett framtida tillstånd. 

6.1.2 Insamling och sammanställning av data 

Alla deltagare i teamet började med att gå en vandring uppströms i fabriken, detta för 

att se vart det finns buffertar, lager samt att komma överens om start och stopp för 

respektive processteg. 

Vid kartläggning av det nuvarande tillståndet dokumenterade teamet samtliga mät-

ningar genom klockning, vilket innebar klockningen av den värdeskapande tiden samt 

                                                 

6Martin Gustafsson VPS-koordinator Volvo Penta Vara, 2012-04-24 
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cykeltiden. Övriga uppgifter som också dokumenterades var antal operatörer, kund-

krav, takttid antal artiklar i lager då det krävs för att sammanställa VFA:n. 

När samtliga parametrar hade insamlats träffades gruppen för att sammanställa data. 

För att underlätta arbetet användes en verktygslåda som skapades för att lättare kon-

struera ett visuellt flöde, se Figur 24. På lådans framsida fanns det fem olika bilder 

som visualiserade steg för steg hur en värdeflödesanalys utförs. 

Verktygslådan innehöll magneter med olika symboler tillhörande värdeflödesanalyser 

samt en symbolförklaring under locket. Magneterna med symbolerna var inplastade 

för att olika mätetal skulle kunna skrivas dit och tas bort. Vid sammanställning av data 

till värdeflödesanalysen användes symbolerna i verktygslådan som sattes upp på en 

whiteboardtavla, detta för att underlätta arbetet. Genom att arbeta med verktygslådan 

blev flödet visuellt och samtliga deltagare i teamet engagerades. 

Efter sammanställning av nuvarande värdeflödesanalys satte sig teamet ner och disku-

terade var i processen åtgärder behövde implementeras för att skapa ett dragande 

flöde. Gruppen lade fram förbättringsförslag i processen, kaizen-insatser, samt utfor-

made en framtida VFA. För detta fanns symboler som kallas Kaizen-insatser och 

dessa placerades på kartan över flödet där förbättringsmöjligheter fanns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24: Verktygslådan för kartläggning av värdeflödesanalyser. 
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Det arbetssätt som tagits fram sammanfattades kortfattat i en tabell, se Tabell 1.  

Steg 1 Komma igång 

 

Skapa ett team 
Utbilda ett team 

 

Välj en produktfamilj 
Vandring över berört område 

  Steg 2 Samla dagsfärsk data 

 
Kundkrav, takttid och lagerstorlek 

 
Rita in tillverkningsprocess 

 
Studera materialflöde med 2 klockor 

 
Studera informationsflödet (Tryckande och dragande system) 

Steg 3  Sammanställ på tavla, i grupp 

 

Verktygslådan 
Beräkningar 
Rita in tidslinje 

Steg 4 
Förbättringsförslag 
Utbildning 2 

 
Diskussion i grupp 

Steg 5 Rita in i Visio 

 
Rita nutid och Kaizen 

Steg 6 Framtida tillstånd 

 

Tabell 1: Första utkast över tillvägagångssätt vid utformning av VFA. 

6.2 Test av arbetssätt kring värdeflödesanalys 

Efter att arbetssättet fastställts startade den praktiska delen av fallstudien, nämligen 

empirin. Som tidigare nämnts var det första steget att utse en ledare som har huvud-

ansvar för flödet. I detta fall blev författarna till examensarbetet ansvariga, då detta är 

en fallstudie. Den person som examensarbetet ska överlämnas till, VPS-koordinatorn 

Martin Gustavsson, kommer i framtiden vara teamledare7. Eftersom att Gustavsson 

ska ta över arbetet kommer han vara med vid samtliga steg för att se hur arbetet går 

till.  

När ledarrollen var utsedd påbörjades nästa steg i processen som innebar att grupp-

medlemmarna skulle utses. För att öka kompetensutbytet och för att undvika tunnel-

seende bestod teamet av operatörer från olika avdelningar från fabriken7. Teamet som 

skapades för fallstudien valdes ut av ledningsgruppen på Penta och bestod av tre ope-

ratörer från avdelningarna bearbetning, montering och lager.  

Val av produktfamilj gjordes för att förhindra att analysen blir svårtolkad och för stor 

att hantera. Till val av produktfamilj användes en produktmatris för att veta vilket 

                                                 
7Martin Gustavsson VPS-koordinator Volvo Penta Vara, 2012-04-17  
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flöde som ska följas. Enligt Tabell 2 kan det utläsas att produkterna D4 och D6 är de 

produkttyper som följer samma flöde genom fabriken medan motormodellen D3 går 

en annan väg. Därav begränsades analysen till flödet för D4/D6 som lämpligt. 

Tabell 2: Produktmatris över Volvo Penta i Varas produktfamilj. 

När ledare, team och produktfamilj utvalts utbildades personal enligt utbildningsplan-

en som finns i Bilaga D. Innan teamet utbildades förbereddes genomgången med att 

skriva ut Power Point bilder till deltagarna med syfte att de enkelt kunde följa med i 

föreläsningen samt spara materialet för repetition.  

Med kundkrav i sammanhang med VFA menas hur ofta kunden vill ha sina leverans-

er. De flesta av Volvo Pentas kunders leveranser skickas först till ett mellanlager, VTA 

och On time, som sedan distribuerar vidare till slutkund. De kunder som får direkt 

leverans är BJT samt Bavaria. I VFA:n tas hänsyn till nästkommande kund vilket inne-

bar att mellanlager respektive båtbyggare blev kunden i detta fall, se Tabell 3. 

Kund  Dagar/Veckan 

Lager: VTA Fem dagar i veckan (Förmiddag) 

Lager: Ontime Fem dagar i veckan (Eftermiddag) 

Kund: BJT Måndagar och fredagar (Eftermiddag) 

Kund: Bavaria Tisdagar 

Tabell 3: Kundbehov från VPDC. 

Efter att gruppen sammanställt kundkraven gjordes en vandring runt de processer där 

VFA:n skulle genomföras. Teamledarna ritade upp flödet för att deltagarna skulle vara 

överens om hur klockningen ska gå till. En skiss av hur det kan se ut ses i Figur 25. 
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Figur 25: Exempelskiss över process med start/stopp. 

Efter att gruppen fått en uppfattning om flödet startades datainsamlingen till värdeflö-

desanalysen. Takttiden för dagen som VFA:n genomfördes skrevs upp för att senare 

kunna räkna ut den genomsnittliga lageromsättningshastigheten. 

De tider som behövdes för att utföra en VFA klockades och enligt Jesper Broberg 

som tidigare arbetat med klockstudier är det bra att använda två stycken tidtagarur8. 

Ena klockan tar den totala tiden och den andra klockan tar enbart värdeskapande tid 

då tidtagningen stoppas vid störningar. 

Antalet cykler som klockades per processteg bestämdes till två med anledning av att 

det fanns variation mellan operatörer som arbetade. För att resultatet inte skulle blir 

missvisande och för att öka validiteten i examensarbetet bestämdes därför att två olika 

personer klockades. Efter mätningarna räknades ett medelvärde per processteg för att 

få en mer trovärdig tid. Enstaka störningar såsom verktygsbyte som inte sker varje dag 

men just vid mätningen, skulle räknades med[14]. 

När CT och VS var klockade markerades buffertar och lager i skissen genom att an-

talet detaljer skrivs in. I efterhand kunde genomloppstiden på buffertarna samt lager 

räknas ut med hjälp av takttiden. 

Efter att all information samlats in samlades teamet för att sammanställa data vid en 

whiteboardtavla och till hjälp fanns verktygslådan. Johannes Svensson som är en av 

deltagarna i teamet hjälpte till att dokumentera insamlad data på whiteboardtavlan, se 

Figur 26. Då flödet visualiserats med hjälp av magneterna på whiteboardtavlan ritades 

flödets tidslinje ut. Den övergripande VFA:n för D4/D6 ses i Bilaga E. 

 

                                                 
8  Jesper Broberg Produktionstekniker Konsult MVV International Volvo Penta Vara, 2012-04-24  
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Figur 26: Johannes Svensson dokumenterar insamlad data på whiteboardtavlan. 

6.2.1 Kartläggning av framtida tillstånd– Övergripande 

Då VFA:n för det nuvarande värdeflödet var klart satte sig teamet ner för att diskutera 

om det fanns möjlighet till att förbättra flödet. Teamet utgick från frågeställningen på 

kapitel 3.4, men fråga 4, 5,6 och 7 har inte någon hänsyn tagits då de gäller för att för-

verkliga ett framtida tillstånd vilket inte var en del av examensarbetet. 

Som tidigare nämnts började teamet med att studera värdeflödet över det nuvarande 

tillståndet. För att få en visuell överblick av balanseringen i flödet utformade teamet 

ett histogram, se Figur 27. Histogrammet talar om genomloppstiden hos varje avdel-

ning, lager samt vart det finns flaskhalsar. Genomloppstiden är i timmar istället för 

minuter för att kunna sättas i förhållande till lager. I analys av histogrammet har det 

första lagret på inkommande gods blivit försummat då det var nödvändigt att ha ett 

lager på gjutgodsen, detta pågrund av kvalitetsbrist från leverantör. Buffertlagret 

mellan bearbetning och montering är med i histogrammet eftersom dess genomlopps-

tid uppgår till två dagar.  Vid skapande av framtida tillstånd använde teamet sig av 

histogrammet som underlag. 
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Figur 27: Histogram över genomloppstiden på olika avdelningar på VPDC 

I ett framtida tillstånd eftersträvas att skapa ett kontinuerligt flöde utan slöserier. För 

att skapa ett kontinuerligt flöde var alla i teamet delaktiga i diskussionen av förbätt-

ringsförslag som markerades med en kaizen-insats på VFA:n. se Figur 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28: Skapande av en framtida värdeflödesanalys 
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Ett område som diskuterades var det tryckande systemet efter bearbetningen eftersom 

bearbetningen inte vet vad de ska producera inte heller hur mycket som ska pro-

duceras. Detta ledde till att det fanns stor buffert mellan bearbetning och montering. 

Att bestämma hur mycket som ska produceras är svårt eftersom att det är en unik 

process då produktionen är igång hela tiden. Detta för att kvaliteten på inkommande 

gjutgods varierar och det är svårt att förutse om gods behöver omarbetas eller inte. 

Eftersom att det är ett tryckande flöde efter bearbetningen var en av förbättringarna 

att införa ett dragande system innan buffertlagret i monteringen. Exempel på dragan-

de system är kanban-kort som hjälper till att få ett kontinuerligt flöde. Detta skulle 

innebära att när monteringen plockar ut en pall med bearbetat gjutgods, får bearbet-

ningen ett tillverknings-kanban som talar om vad de ska producera. 

Lagret på VPDC uppgick till två och en halv dag vilket var en av de längre genom-

loppstiderna. Genom att minska lagerstorleken binds inte lika mycket kapital i lager. 

Ingen förbättringsåtgärd togs fram, då ett arbete kring minskning av lagerstorleken 

redan var igång. 

En annan kaizen-insats sattes ut vid måleriet då denna avdelning fungerar som en 

flaskhals, vilket syns i histogrammet i Figur 27. Då det kommer in för varma motorer 

från måleriet kan inte dessa målas eftersom att färgen rinner om temperaturen över-

stiger 50⁰ C. Här behövs en förbättringsåtgärd som bidrar till att motorerna kyls ner 

eller att motorerna kan parkeras för att inte stoppa flödet. 

När förbättringsförslagen gjorts och dokumenterats utvärderade teamet arbetssättet 

för utformade av en VFA, detta genom att diskutera i grupp, se förslag i analys av 

arbetssätt 6.2.2. Förbättringsförslag på arbetssättet gjordes och det nya arbetssättet till-

ämpades på den detaljerade VFA:n på VPDC. 

6.2.2 Analys av arbetssätt 

Efter att teamet hade provat utföra en värdeflödesanalys med hjälp av det framtagna 

arbetssättet, förekom det en del brister som behövde åtgärdas inför den ingående ana-

lysen. Nedan följer en beskrivning av dessa brister med föreslagna förbättringsåt-

gärder.  

När materialflödets cykeltider och värdeskapande tider klockades upplevde operatör-

erna och ledarna att det var rörigt, då det blev svårt att ha ordning på vilka tider som 

var till vilka processteg. Denna röra berodde på att operatörerna själva inte anteckna-

de tiderna utan rapporterade direkt till ledarna. Det blev därför mycket spring mellan 

parterna och för att undvika stressen och få mer struktur upprättades en mall, se 

Bilaga F. En förbättring av arbetssättet blev att samtliga deltagare ska ha ett exemplar 

av mallen och ansvara för var sin bit av delprocessen man befinner sig i. På mallen 

finns utrymme att rita en enkel processkarta som deltagarna kan använda till att få 

klart för sig var start och stopp för respektive processteg är. Här ska också tider, buff-
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ertar samt antal detaljer i processen skrivas upp. Vad gäller bufferttider måste ledaren 

även tydligt poängtera skillnaden mellan cykeltid och bufferttid då detta missades 

under första utbildningstillfället och en del felklockningar skedde.  

Ett annat problem som uppstod var att det blev rörigt att bevaka två stycken tidtagar-

ur samtidigt. För att komma åt detta problem konstaterades att enbart ett tidtagarur 

för klockning av värdeskapande tid behövs. Till cykeltiden räcker det att kolla på vad 

klockan är och skriva upp start- samt stopptid, då cykeltiden handlar om minuter och 

inte sekunder. Tiden skrivs upp på mallen och den totala cykeltiden kan därmed räk-

nas ut i efterhand.  

När gruppen sammanställde all data som insamlats upptäcktes att vissa tider innehöll 

bufferttider medan andra inte gjorde det. Detta medförde att ingen cykeltid kunde 

räknas ut för den översiktliga analysen utan bara genomloppstiden. I och med att det 

var just en översiktlig analys gör denna miss inte någon stor skillnad, men lärdomen 

togs med inför nästa analys som var en detaljerad på avdelningen VPDC.  

Under förbättringsmötet med teamet uppkom ett förslag om att utbildningen kunde 

göras om till en istället för att dela upp den i två som det var tidigare. Det ansågs inte 

lönsamt att dela utbildningen då del två enbart var en liten del av det hela. Vidare 

tyckte gruppen även att storleken på teamet var lagom stort då det fanns utrymme för 

alla att bli hörda. 

Teamet ansåg vandringen runt fabriken som värdefull då detta gav dem en inblick i 

hur processen ser ut och hur värdeflödesanalysen ska utformas. De hade även positiv 

feedback vad gäller verktygslådan, då det var lätt och smidigt att använda symbolerna. 

Det skapade även engagemang hos deltagarna då de fick hjälpa till att placera ut sym-

bolerna på whiteboardtavlan. Dock önskades större symboler och detta förbättrades 

till nästa VFA som omfattar detaljerad nivå. 

6.2.3 Kartläggning av nuvarande tillstånd VPDC – Detaljerad VFA 

Teamet samlades tidigt en torsdag morgon för att samla data till den detaljerade 

VFA:n på VPDC. Tidigare teammedlemmar som varit med och utfärdat den övergrip-

ande VFA:n var med för att utforma den detaljerade, men denna gång med ett för-

bättrat arbetssätt.   

Kartläggningen av det nuvarande tillståndet började med en genomgång av den mallen 

som tagits fram för att underlätta dokumentation av bland annat tider. Därefter följde 

teamet flödet uppströms genom att ta en promenad från lasthallen till inkommande 

gods från målning/pack, detta för att inte något steg skulle missas. Därefter fick alla 

deltagare i teamet rita upp en layout över flödet i sin mall vilket resulterade i att flödet 

blev visuellt för alla deltagare och att buffertar i flödet inte missades.    

Efter layouten ritats in i mallen delades avdelningen upp och varje deltagare i teamet 

fick vara ansvarig för att klocka sin del. Tidigare hade det varit rörigt då två stycken 
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tidtagarur används. Teamet testade därför att använda sig av ett tidtagarur för att 

klocka värdeskapande tid medan cykeltiden klockades med en vanlig väggklocka. 

Då en motors cykeltid startades dokumenterade starttiden i mallen i rad ”cykeltid” 

och kolumn tid in, då motorn gick över till nästa station stoppades cykeltiden och do-

kumenterade under tid ut. Exempel på en ifylld mall ses i Figur 29. 

 

Figur 29: Exempel på ifylld mall på VPDC, transport mellan bandning/plastning och lasthall. 

Då all data var insamlad gick teamet till en Whiteboardtavla för att sammanställa 

värdeflödesanalysen. På samma sätt som vid sammanställning av den övergripande 

VFA:n använde sig teamet av verktygslådan för att underlätta sammanställningen. 

Skillnaden denna gång var att symbolerna var fler och större.  

6.2.4 Nuvarande tillstånd – Öka validiteten 

Flödet på VPDC är relativt ojämnt bland annat för att kundefterfrågan varierar, vilket 

resulterar i ett ojämnt utskeppningsflöde. Då utfallet i undersökningen är för liten är 

det lätt att missa dessa variationer och undersökningen saknar trovärdighet.  

Efter diskussion med teamet samt handledaren för examensarbetet genomfördes 

ytterligare en kartläggning på VPDC, men denna gång kartlades tio motorers väg 
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genom flödet. Teamet trodde att en undersökning baserad på tio motorer skulle ge ett 

annat resultat än undersökningen av två motorer och därmed beslöts att ytterligare en 

insamling skulle ske. 

Efter datainsamlingen sammanställdes värdeflödesanalysen och det nya resultatet 

kunde jämföras med det tidigare resultatet. Det visade sig att genomloppstiden skiljde 

sig cirka tio minuter mellan de två resultaten. I fortsättningen valdes att göra förbätt-

ringsförslag på de värden som gavs från undersökningen med tio motorer.   

6.2.5 Kartläggning av framtida tillstånd – VPDC 

En diskussion med personal från processen hölls för att få fram förbättringsförslag på 

flödet. Personalen hade svårt att ge konkreta förslag på hur materialflödet skulle för-

bättras då de ansåg att det är informationsflödet som är det största problemet. Order 

inkommer från Volvo Pentas huvudkontor i Göteborg dagligen, och ibland uppdater-

as denna lista upp till fyra gånger på en dag. Detta innebär att personalen på VPDC 

inte kan planera eller jämna ut arbetsbelastningen i förväg. En önskan vore därför att 

order för nästkommande dag inkommer dagen före. De anser att personalen i Göte-

borg saknar kunskap om tiden det tar att färdigställa en order på VPDC och därmed 

även borde ha mer samarbete sinsemellan.  

Ett annat problem är det införda datasystemet som, enligt personalen, är mycket mer 

komplext idag än det tidigare. Detta har medfört både krångligare arbetsuppgifter och 

förlängda arbetstider. I det nya systemet saknas funktionen att se saldo för artiklar i 

lager och i godsmottagningen. Detta innebär att ordar som har tillbehör i godsmottag-

ningen inte kan påbörjas förrän de är överförda till lagret. Denna funktion fanns dock 

tidigare, vilket underlättade arbetet för personalen då förarbete kunde göras.  

Fåtal övergripande förbättringsförslag på flödet uppkom under diskussionen. En av 

dessa var att motorflödet från fabriken kunde stämma bättre överens med flödet ut till 

kund, då skulle flödet bli kontinuerligt. De önskar även att layouten på avdelningen 

vore mer strömmande och inte så rörig som den är idag. 

6.3 Koppling till Cost Deployment 

Då ett av målen i arbetet var att se ifall kopplingar till Cost Deployment gjordes detta 

efter att värdeflödedanalysen var sammanställd och klar. Studien visade att ett fåtal 

samband mellan parametrarna från den framtagna värdeflödesanalysen stämde över-

ens med de förlustfaktorer som fanns med i CD. De faktorer som kunde sammanlän-

kar var; 

- Planerade möten och aktiviteter 

- Ställtider 

- Brist på operatörer 

- Muda (icke värdeskapande tid) 
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Under analysen upptäcktes dock att fler samband kan uppstå om en mer detaljerad 

värdeflödesanalys görs. Till exempelvis kan förlustfaktorn transportsträcka ingå som 

en parameter för värdeflödesanalysen. Detta innebär att ett mer omfattande arbete då 

fler tider måste klockas och detta kan leda till en djup analys som i slutändan blir för 

svårtolkad. Detta i sin tur kan medföra att analysen inte ger de resultat som efterfrågas 

och därför anser författarna att en diskussion på företaget angående sammanföringen 

av VFA och CD bör ske. Dock finns en fördel att dessa två delar sammankopplas då 

syfte med de båda är densamma – att minska förluster [2].  

En svårighet med att sammankoppla faktorer från CD till VFA är att det i de flesta 

fall krävs fakta om vad en timma är värd i kronor. En annan svårighet är att enligt de-

finitionen av CD anses det vara ett verktyg för att skapa resurseffektivitet. Däremot 

handlar VFA om att skapa flödeseffektivitet vilket innebär att en motsägning uppstår 

här, se Figur 30. Det perfekta tillståndet då både resurseffektiviteten samt flödeseffek-

tiviteten är hög, är nästintill omöjlig att nå då det innebär två krav; att full tillgång till 

kundernas nuvarande och framtida önskemål samt att resursernas kapacitet kan 

anpassas[11].  

 

 

Figur 30: Omarbetad bild från Vad är Lean? [11]. 
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6.4 Utvärdering av Visio 

Visio är ett program som kan användas för att skapa ritningar, layouter och flödes-

scheman [19]. Uppdragsgivaren, Volvo Penta, önskade en utvärdering av Visio för att 

bedöma vilket program arbetet i framtiden ska sammanställas i. Därmed har program-

met Visio under arbetets gång diskuterats och slutsatser har dragits.   

Första intrycket av Visio var att det tycktes vara ett smidigt program att skapa värde-

flöden i. Programmet ansågs vara användarvänligt då det enkelt gick att dra figurer till 

arket. Nackdelen var dock att Visio inte hade samma symboler för värdeflödesanalys 

som de utvalda till detta examensarbete. Merjobb skapades då symbolerna manuellt 

fick läggas till, vilket kändes som att arbeta i Office programmet Power Point. För-

delen med Power Point är att det är lättare att hantera då det finns hjälplinjer för att 

placera figurer på en rak linje. Detta fanns inte i Visio vilket resulterade i att det blev 

svårt att få figurerna på en rak linje. 

En annan nackdel som framkom var att alla på företaget inte har tillgång till Visio och 

inte kan öppna dokumentet för att redigera VFA:n. Istället för att alla ska införskaffa 

Visio kan värdeflödet sparas ner som en bild, JPEG, men med nackdelen att ingen 

kan ändra filen. Dock bör detta inte vara några problem då alla inte ska in och ändra i 

analysen, det ska enbart ske av ledaren. 

Utifrån den tid som lagts på arbetet i Visio har författarna dragit en slutsats om att de 

rekommenderar inte att programmet används i framtiden i samband VFA. Författarna 

anser att det är mer lämpligt att använda sig av Power Point då det är ett program som 

fler känner till samt är lättare att hantera i samband med värdeflödesanalyser. 
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7 Resultat 

Detta kapitel behandlar resultatet som tagits fram angående arbetssätt kring värdeflödesanalys för 

tillverkning av marina båtmotorer. Resultatet är baserat på fallstudien samt analysen av det första 

utkastet till arbetssätt. 

7.1 Arbetssätt för Volvo Penta 

För att arbetet med värdeflödesanalyser ska bli effektivt bör följande arbetssätt följas. 

Som ett första steg för Volvo Penta, bör en ledare, som är ansvarig för värdeflöden 

utses. Denna person ska utgå utifrån den framtagna checklistan som fungerar som en 

lathund för att inte några steg ska missas, se Bilaga H. Ledaren ska vara ansvarig för 

utbildningen samt se till att värdeflödesanalysen införs i datorn och skrivs ut för att vi-

sualiseras. Utöver detta ska ledaren ansvara för att de förbättringsförslag som fram-

kommit hamnar hos rätt beslutsorgan, som får besluta om de ska genomföras eller 

inte[14]. 

Utbildningen som ska hållas för den utvalda gruppen, om cirka fyra personer, finns 

som Bilaga D. Syftet med utbildningen är att ge samtliga deltagare en introduktion till 

ämnet och skapa förståelse för vad och varför en värdeflödesanalys görs. En vandring 

runt berört området bör ske för att deltagarna ska få en känsla för hur flödet går och 

se vart de finns lager och buffertar med mera. De ska även ta reda på takten då det be-

hövs för att beräkna lageromsättningshastighet senare i processen[12]. 

Då gruppen har en klar bild över flödet, kan detta ritas upp på en mall som finns som 

Bilaga E. Här ska cykeltid, buffertar och den värdeskapande tiden skrivas in allt efter-

som. Innan är det lämpligt att gruppen tillsammans kommer överens om start respek-

tive stopp för varje processteg för att undvika att någon klockar buffertiden medan en 

annan stannar klockan innan och så vidare. 

Det första som ska kartläggas är materialflödet och det görs genom att följa en pro-

duktfamilj och klocka denna[12]. Detta görs enklast med ett tidtagarur som mäter den 

värdeskapande tiden och för att få cykeltiden kan klockslagen skrivas upp och cykel-

tiden räknas ut i efterhand. Då cykeltiden handlar om minuter och ibland timmar gör 

det inget ifall en minut blir fel, eftersom det är en väldigt liten del av det totala. 

Vidare är det dags att kartlägga informationsflödet som krävs för att materialflödet ska 

flyta på och för att produktionsenheten ska veta vad som ska tillverkas, i vilken mängd 

och när det ska ske[12,20]. Lättast fås svar genom att prata med berörd personal om 

hur de får reda på vad som ska tillverkas och om det är tryckande eller dragande. 

När gruppen har insamlat all data ska de samlas och med hjälp av verktygslådan skapa 

en karta på en whiteboardtavla. Verktygslådans effektiviserar sammanställningen och 

genom att använda de färdiga symbolerna från lådan kan aktiviteter, lager med mera 

visualiseras. Det är viktigt med standarder och det är vad verktygslådan är[13]. Genom 
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att använda verktygslådan har alla en gemensam bild över hur de olika symbolerna ska 

se ut och eftersom att de har olika färg är det lätt att urskilja lager från aktiviteter. 

Efter flödet ritats upp med hjälp av verktygslådan ska alla värden som samlats in sam-

manställas och ledtid räknas ut[12]. Därefter ska ledtiden ställas mot den värdeskapan-

de tiden i tidsaxeln och troligtvis kommer det stå dagar mot minuter, här syns det tyd-

ligt vad det är som behöver förbättras[12]. Detta leder därför vidare till diskussion om 

förbättringar i gruppen. Förslagen ska markeras ut på kartan med en Kaizen-insats 

med en kort beskrivning av vad som bör förbättras och varför[12][2]. 

Slutligen ska ledaren sammanställa all information i Power Point. Det ska göras en nu-

lägeskarta samt en framtida som kan ställas bredvid varandra vid synlig plats för å-

skådning av samtliga i fabriken. 

Som tidigare nämnts har en checklista skapats och om det är svårt att förstå innebör-

den med checklistans alla steg finns det en mer detaljerad lista, se Bilaga I. Checklista 

och den detaljerade listan är en del av verktygslådan och ska fungera som en lathund 

vid utformande av en VFA. 

Den tidsåtgång som det tar att utföra utbildning, datainsamling och förbättringar 

illustreras i Tabell 4. 

Tabell 4: Den totala tiden för genomförande av värdeflödesanalyser. 

 

 

 

 

 

 

 

Dag Aktivitet Tid (h) 

1 Utbildning samt vandring genom fabriken 2  

1-2 Datainsamling  8  

2-3 Sammanfatta data – Utforma VFA på tavla samt 

dokumentera. 

3 

3 Diskutera förbättringar 1 

3 Utforma framtida VFA 1 

 TOTAL TID: 15 



Arbetssätt kring värdeflödesanalys för tillverkning av marina båtmotorer på Volvo Penta 
 

 41 

8 Analys 

Kapitlet behandlar analys och diskussion kring problem som uppstått vid utformade av en VFA 

samt fördelar och nackdelar med programvaran Visio. 

8.1 Analys allmänt 

Syftet med examensarbetet på Volvo Penta i Vara var att ta fram ett arbetssätt som 

företaget kan arbeta med i framtiden samt testa arbetssättet genom att göra en över-

gripande VFA i fabriken och en detaljerad VFA på VPDC. Operatörer på Volvo 

Penta har utbildats och varit delaktiga vid utförandet av fallstudien. Den övergripande 

samt detaljerade VFA:n har sedan sammanställts i Visio. Hänsyn till CD har tagits och 

slutsatser kring fortsatt arbete har gjorts. Syftet med fallstudien har uppfyllts och för-

fattarna hoppas att Volvo Penta kommer ha nytta av arbetssättet som tagits fram. 

Under fallstudiens gång har det dykt upp mycket tankar och diskussioner kring värde-

flödesanalyser. Det var både positiva och negativa tankar samt viktiga aspekter att ta 

hänsyn till nästa gång en VFA ska utföras på Volvo Penta i Vara. En av reflektionerna 

var över den slutgiltiga tidslinjen var att cykeltiden skrevs i sekunder. Cykeltiden står i 

förhållande till ledtiden som skrevs i dagar, detta innebar olika enheter. Enligt för-

fattarna skulle samma enheter kunna användas då de kan ställas i relation till varandra 

eller eventuellt omvandla cykeltid och ledtid till timmar. Om cykeltid och ledtid skrivs 

med samma enhet blir det svårare att se vart processen behöver förbättras, kanske är 

det mer uppenbart då dagar ställs i relation till sekunder. 

I fallstudien var operatörer inblandade för att författarna skulle få ta del av deras kun-

skap och i avsikt att operatörerna ska föra läran vidare samt lära av varandra[13]. Det 

var positivt att ha ”ögon utifrån” som hade ett annat synsätt på VFA än vad för-

fattarna hade. En av fördelarna var att bli kritiskt granskad vilket bidrog till förbättrat 

arbetssätt då diskussioner uppstod.  Önskvärt vore att respektive produktionsledare är 

med vid insamlandet av data vid dennes avdelning, för att förstå arbetet och att få en 

bild över vad som är värdeskapande och inte. Detta är något som  är viktigt då en god 

ledare måste förstå det dagliga arbetet[13]. 

Författarna kände att det var viktigt att involvera operatörerna för att dra åt samma 

håll. Det underlättade vid datainsamlingen att ha ett team med olika kunskap från 

olika avdelningar vid utformande av den övergripande VFA:n eftersom alla avdelning-

ar berördes. Genom att ha ett mixat team med kunniga operatörer som förstod flödet 

samt kände andra operatörer ute i fabriken underlättades datainsamlingen. Det kändes 

som att en barriär mellan författarna och operatörer ute i fabriken revs då alla ingick i 

teamet. En nackdel med detta var att operatörerna i teamet pratade med personerna 

de klockade, vilket bidrog till att klockningen antingen skyndades på eller saktades ner. 

För att motverka detta borde operatörerna inte klocka sin egen kompis samt redan i 

utbildningen poängtera att deltagare i VFA teamet inte får påverka flödet då 
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klockningen sker. Teamet upplevde arbetet med VFA positivt då de tyckte att det var 

intressant att följa andra avdelningars flöden. Positivt var även vandringen uppströms 

i flödet som upplevdes nyttigt då de fick en bild av hur det ser ut. 

Eftersom att författarnas uppgift var att ta fram ett arbetssätt vid utformande av en 

VFA var detta ännu inte förankrat i kulturen. Detta bidrog bland annat till att missför-

stånd uppstod vilket medförde att författarna upplevde det viktigt att tala om syftet 

med datainsamlingen för operatörerna ute i fabriken. Exempel på missförstånd var då 

vissa operatörer trodde att klockningen handlade om ackord och att de såg negativt på 

datainsamlingen. Men författarna hoppas att en positiv bild ska fås av arbetet med 

VFA, då bland annat tack vare utbildningen som tagits fram för att öka kunskapen om 

vad syftet och målet med VFA är. Verktygslådan bidrar även till att teamet får ett ge-

mensamt språk som alla behärskar. 

Vid datainsamlingen säger teorin att flödet ska följas uppströms, detta för att utgå 

ifrån kunden[12]. Det som författarna och teamet upplevde vid datainsamlingen var 

att det blev mer komplext att samla in all data. Hade det inte varit enklare att följa flö-

det nedströms? Hade det blivit samma resultat om flödet följts nedströms som upp-

ströms? Om författarna hade haft mer tid hade de velat testa följa flödet nedströms på 

övergripande VFA för att sedan kunna jämföra resultaten. Denna fråga ställde för-

fattarna till Fredrik Måremo som arbetar med värdeflöden på Volvo Powertrain9 och 

enligt honom skulle det bli samma resultat. Måremo påstår att det är bra att utgå från 

kundbehoven eftersom det är behoven som styr takten. 

Vid utformandet av den övergripande VFA:n fokuserade författarna på alltför detalj-

erad data som värdeskapande tider. Som tidigare nämnts var det viktigt att inte göra 

en alltför detaljerad VFA då det inte ger en överskådlig bild, det är viktigt att anpassa 

den efter sin organisation[2]. I fallet med den övergripande VFA:n blir det för detalj-

erat att ta hänsyn till värdeskapande tider då det blir en liten del av den totala tiden. 

Slutsatsen blir att en allt för övergripande bild över en VFA inte ger någon nyttig info 

för just värdeflödesanalysen med anledning av att den värdeskapande tiden är mini-

mal. Å andra sidan ger detta en verklighetsbild som visar att andelen värdeskapande 

tid är liten i jämförelse med den totala tiden.  

Metoden som författarna och teamet använde sig av vid datainsamling var att gå bred-

vid en motor att klocka. Detta fungerade inte lika bra på bearbetningen då det var 

mycket buffertar i processen, vilket bidrog till att det var svårt att samla in data. I ett 

sådant fall skulle en annan typ av metod användas som exempelvis märka upp block-

/deckel och sedan låta operatörer i processen hålla koll på när gjutgodsen är färdigbe-

arbetade. 

Den övergripande VFA:n som sammanställdes är en bild av hur det såg ut just den 

dagen då data insamlades. Det tog 15 dagar från att ett gjutgods kom in till fabriken 

                                                 
9Fredrik Måremo VPS-koordinator Volvo Powertrain Skövde 2012-05-23 
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tills att en färdig motor skickades till kund. Författarna blev överraskade då det var 

relativt lång ledtid, men vid analys av VFA:n var det 10 dagar av dessa som var råvaru-

lager av gjutgods. Förutom den lagringstiden är ledtiden 5 dagar vilket är rimligare och 

något som författarna hade kunnat vänta sig. Om den detaljerade analysen på VPDC 

ställs i förhållande till den övergripande syns att en femtedel av motorns ledtid be-

finner sig på VPDC. Om det första råvarulagret inte tas hänsyn till kommer VPDC:s 

ledtid att ta mer än hälften av den totala ledtiden. Detta var något som författarna inte 

hade räknat med då de trodde att tiden från aktiviteterna i processen skulle vara mer 

tidskrävande. 

Vid utformandet av den övergripande VFA:n diskuterade teamet om det var ett tryck-

ande eller dragande flöde mellan processerna efter bearbetningen, eftersom att detta 

inte var helt självklart. Då alla motorer har en kund produceras inget som inte är efter-

frågat, därför ansågs flödet som dragande. En annan anledning till att flödet bedöm-

des vara dragande var att alla processer utgick ifrån en motor, vilket leder till att näst-

kommande process inte kan börja tillverka något om de inte fått en motor från före-

gående process. Dock uppstod diskussioner kring att det kanske är ett tryckande sys-

tem, detta för att om det skulle bli produktionsstopp i en process nedströms fortsätter 

processen uppströms att producera. I slutändan kom teamet fram till att det var ett 

dragande system.  

Tidigare värdeflödesanalys som genomförts har utfärdats av B-Å Svensson och enligt 

honom fanns det vissa parametrar som de hade velat ta hänsyn till, dessa parametrar 

var bland annat ställtider10. Enligt författarna samt teamet var dessa ställtider inte nöd-

vändigt att ta med i VFA då det enbart handlade om få minuter. Eftersom att det en-

dast fanns ställtider på bearbetningen och det var en övergripande VFA valdes dessa 

att försummas. B-Å. Svensson nämnde även att de tidigare inte hade tagit hänsyn till 

slöserier10. I arbetssättet samt de utfärdade värdeflödesanalyser har slöserier tagit hän-

syn till. I utbildningen har författarna gått igenom vad slöserier är vilket har resulterat i 

att operatörerna i teamet har reflekterat över de olika slöserierna vid datainsamlingen.   

Som tidigare nämnt var processen på VPDC ojämn och flödet varierar kraftigt. Den 

detaljerade VFA:n som utfördes gjordes på en torsdag då det enligt operatörerna inte 

var mycket att göra just den dagen. Om datainsamlingen gjorts på en fredag, då det 

oftast är väldigt mycket att göra på VPDC, hade det gett ett annat resultat än det som 

författarna fick? Dessa aspekter bör beaktas vid analys av det nuvarande tillståndet i 

en VFA. Det är också viktigt att ha i åtanke att en VFA endast ger en överskådlig bild 

av just den tidpunkten som VFA:n utförs, det är inte säkert att påverkande faktorer 

som produktionsstörningar syns. 

                                                 
10 Bengt-Åke Svensson Produktionsledare Volvo Penta Vara, 2012-04-24 
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9 Slutsatser och framtida arbete 

I detta kapitel dras slutsatser gällande det framtagna arbetssättet och rekommenda-

tioner för framtida arbete ges. Målet med examensarbetet var att ta fram ett arbetssätt 

för Volvo Penta i Vara gällande utförande av en VFA, vilket redovisas i resultat, kapi-

tel 7.1. 

Författarna anser att det är viktigt att först skapa en standard och sedan förbättra ar-

betssättet. Lean Production är standardiserat arbetssätt grunden till ständiga förbätt-

ringar, vilket innebär grunden till VPS[13]. Eftersom att det tidigare inte har funnits 

någon standard på hur arbetet med värdeflödesanalyser ska utföras bör Volvo Penta 

utgå från det framtagna arbetssättet. I framtiden kan de förbättra arbetssättet och se 

om förbättringarna leder till ett sämre eller bättre resultat. Det är viktigt att uppnå 

ständiga förbättringar eftersom att det är en del av VPS pyramiden[2]. 

Verktygslådan som tagits fram är till för att underlätta sammanställningen av den in-

samlade data och denna bör ingå i standarden. Ett förslag till framtida arbete är att ut-

veckla verktygslådan genom att exempelvis göra fler symboler eller att förbättra be-

fintliga symboler genom färgläggning med mera. 

Det är viktigt att hålla igång arbetet i avsikt att inte glömma bort metodiken, att för-

söka skapa en kultur. Ett förslag på framtida arbete är att tillämpa arbetssättet på fler 

delar av fabriken och andra produktfamiljer. Andra delar av fabriken kan vara exem-

pelvis det administrativa flödet eller processen för att tillverka motormodellen D3. 

Författarna rekommenderar att den framtida värdeflödesanalysen som skapas ska an-

vänds som beslutsunderlag för att få igenom diverse projekt som bidrar till ett bättre 

flöde i processen. För att motivera VFA teamet bör mål sättas upp för att sedan 

kunna påvisa att arbetet med VFA ger resultat. Det kan exempelvis vara mål som att 

förbättringsförslagen, som de gått igenom hos beslutsorganet, ska uppfyllas inom en 

period av tre månader.  

Volvo Penta bör ta vara på de operatörer som deltagit i fallstudien vid framtida arbete 

med värdeflödesanalyser. Fördelen blir att operatörerna redan är erfarna och vet vad 

som gäller och vad det handlar om. Dock rekommenderas att nya deltagare utbildas 

och användas för att fler ska få möjligheten att dela idéer, att skapa en lärande organi-

sation[13].  

Det finns helt klart vinstpotential med att arbeta med VFA då det finns mycket att 

förbättra i flödet. Men för att kunna göra detta krävs ledningens engagemang genom 

att lägga tid och resurser för att uppnå det framtida tillståndet. 

Utifrån resultatet och histogrammet kan det ses att lager är flaskhalsar i flödet. Att 

förbättra processen i exempelvis monteringen är inte lönsamt då motorn kommer 

stanna upp vid lagret på VPDC i cirka två och en halv dag och då skulle en förbättrad 

timma i monteringen inte märkas. Rekommendationerna blir därmed att arbetet bör 
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begränsas till en översiktlig nivå då en fördjupad analys inte skulle bidra med nyttig in-

formation med hänsyn till de förluster som finns. 

Utifrån de förslagen på framtida arbete samt arbetssätt hoppas författarna till exa-

mensarbetet att Volvo Penta i Vara är nöjda och förhoppningsvis kommer ha använd-

ning av metodiken och det framtagna arbetssättet i framtiden. 
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A. Symboler 

Vid utformning utav värdeflödesanalyser finns det en rad olika symboler med olika 

innebörd. Symbolerna kan delas in i olika underrubriker som materialflöde, 

informationsflöde och övrigt. 

Materialflöde 

 

Informationsflöde 

 

 

 

 

Process 

  

Manuellt 

informationsflöde 

 

 

Kund/Leverantör 

  

Elektroniskt 

informationsflöde 

 

 

 

 

Kund/leverantörs-

flöde 

 Veckoplanering 

  

Supermarket 

 

 Utjämning av bel-

astning  

 

 

 

 

Dragande system 

 Gå och titta efter i 

produktion 

 

 

 

 

Transport 

 Kanban 

 

 

 

 

Lager 

 

Batch baserad på 

kanban 

 

 

 

  

  

    

  
 

Montering 

 
  

  



Arbetssätt kring värdeflödesanalys för tillverkning av marina båtmotorer på Volvo Penta 
 

Bilaga C:2 

 

 

 

 

 

 

 

Först in först ut 

 

 

Signalkanban 

 

 

 

Flöde 

 

Hämtningskanban 

 

 

 

 

Tryckande system 

 

 

 

Låda för kanban 

 

 

 

 

 

  

Sekventiellt 

dragande system 
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B. Intervjufrågor till Parker och Siemens 

 

1. Hur länge har ni arbetat med värdeflödesanalyser? 

2. Hur ofta uppdaterar ni den? 

3. Har ni stött på några problem? 

4. Har ni ändrat på arbetssättet under tiden? 

5. Hur gör ni för att ta fram framtida förslag? 

6. Har ni arbetat med något liknande ”Cost Deployment”? 

7. Vilka faktorer tar ni hänsyn till vid utformande av en värdeflödesanalys? 

8. Vilken programvara använder ni er av? 

9. När ni gör värdeflödesanalyser, arbetat ni enskilt eller i grupp? 

a. Vilka deltar?  

b. Deltar samma team vid informationsflödet? 

10. Hur lång tid har det tagit att genomföra en värdeflödesanalys? 

11. Har en långsiktig plan för värdeflödesanalys tagits fram? 
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C. Intervjufrågor till Volvo Penta 

 

1. Hur gick du tillväga vid utformning av VFA? 

a. Vart började du i processen? 

b. Vilken produktfamilj följde du? 

c. Använde du klockor? Hur många?  

d. Klockade du en person eller flera? 

e. Tog du hänsyn till varianter? 

2. Gjorde du det själv, eller hade du hjälp av en grupp? 

a. I så fall var det operatörer från avdelningen? Hur valdes de ut? 

3. Hur lång tid tog det att genomföra en VFA? 

4. Vilka parametrar tog du hänsyn till? 

5. Stötte du på några problem? 

a. Vad skulle du ha gjort annorlunda?  

6. Har ni tidigare haft någon typ av mall? 

7. Använde du dig av dataprogrammet Visio? 

8. Har ni arbetat med framtida VFA? Kaizen-insats? 
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D. Utbildningsplan 
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E. Övergripande VFA 
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F. Anteckningsmall 
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G. Detaljerad VFA – VPC 
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H. Arbetssätt steg-för-steg,checklista 

Steg 1 - Komma igång JA NEJ Kommentarer 

Skapat ett team 
      

Utbildat ett team 
      

Valt en produktfamilj 
      

Gjort en layout över berört område 
      

Steg 2 - Samla dagsfärsk data 

Tagit reda på takttiden och lagerstorleken 
      

Tagit reda på kundkraven 
      

Följt processen uppströms 
      

Studerat materialflödet 
      

Studerat informationsflödet 
      

Steg 3 - Sammanställ 

Använt verktygslådan vid sammanställning       

Gjort samtliga beräkning       

Ritat ut tidslinjen       

Steg 4 - Förbättra 

Gjort förbättringsförslag 
      

Steg 5 - Dokumentera 

Dokumenterat VFA över nuläge       

Dokumenterat VFA över framtida tillstånd       

Steg 6 - Visualisera 

Skrivit ut VFA och satt upp på ett lämpligt ställe       
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I. Detaljerat arbetssätt steg-för-steg 

 

Steg 1 Komma igång 

Skapa ett team 
Skapa ett team som består av cirka fyra personer från olika 
avdelningar för att skapa en lärande organisation genom att 
öka kunskapsutbytet. 

Utbilda team 

För att ge teamet kunskap om ämnet, bör en kort introduk-
tionsutbildning hållas. Detta för att förstå syftet med 
värdeflödesanalyser och för att ha kunskap att hantera 
verktyget.   

Välj en produktfamilj 

För att avgränsa arbetet ska en produktfamilj väljas. En 
produktfamilj är grupp produkter som i huvudsak går 
igenom samma flöde genom hela fabriken. Genom att göra 
en produktmatris fås denna familj fram. 

Layout över berört område 

Innan datainsamlingen startar ska gruppen tillsammans 
göra en fabriksvandring för att få en bild över hur flödet 
ser ut. Det är också viktigt att se vart det finns buffertar 
samt vart start/stopp för respektive processteg är, så att 
alla är överens om det. Det är bra att rita upp en enkel 
process-karta för att se stegen framför sig. Till detta kan en 
mall användas, se flik "anteckningsmall" 

Steg 2 Samla dagsfärsk data 

Ta reda på takttiden och 
lagerstorleken 

Takttiden kan variera och därför ska detta undersökas 
samma dag som datainsamlingen sker Vid utformande av 
VFA används den genomsnittliga lagringstiden, vilken är 
beroende av takttiden då tiden är lika med lagerstorleken 
dividerat med takttiden.  

Ta reda på kundkraven 

Kartläggningen av nuvarande tillståndet startar med att 
identifiera kundkraven då det är kunden som ska styra 
takten för flödet. Med kundkrav i samband med VFA 
menas hur ofta och när kunden vill ha sina leveranser. 
Kundens markeras med en fabrikssymbol i VFA:n och 
under fabriken skrivs kundbehoven in.   

Följ processen uppströms 

Vid utformande av en VFA ska processen följas uppströms 
vilket innebär att följa processen mot det verkliga flödet 
vilket också leder till att utgångspunkten är närmast 
kunden.  
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Studera materialflöde 

Det är nu dags att ta fram anteckningsmallarna och påbörja 
datainsamlingen av materialflödet.  Materialflödes ska kart-
läggas först då det blir enklare att inledningsvis få en 
”konkret bild” för att sedan föra in information om infor-
mationsflödet.  Vid kartläggningen av materialflödet an-
vänds två klockor då en klocka tar den totala tiden och den 
andra klockan bara tar värdehöjande tid. Differensen 
mellan tiderna blir icke värdeskapande tid. I tidsstudien 
skall inte standardtider användas om det inte är nöd-
vändigt, eftersom att de ofta inte stämmer överens med det 
verkliga värdet. 

Studera informationsflödet 

Med informationsflöde menas hur tillverkningsinformation 
skickas i processen, hur företaget ser till att produktionen 
vet vad och hur mycket de ska producera av en viss 
produkt. Hänsyn ska även tas till ifall produktionssystemet 
är tryckande eller dragande. Tyckande system är tillverk-
ning utan hänsyn tagen till det aktuella behovet hos kund-
erna nedströms i flödet. Dragande system är tillverkning 
enligt en produktionsplan som är baserad på vad näst-
kommande kund i ledet behöver. 

Steg 3  Sammanställning 

Verktygslådan 

När datainsamlingen är gjord ska gruppen samlas igen för 
att sammanställa alla tider. Till hjälp finns en verktygslådan 
som ska underlätta sammanställningen då det är en stan-
dard på alla symboler. Detta leder till att arbetet går snabb-
are och att det leder till ökat engagemanget i gruppen. 

Beräkning 

Utifrån de insamlade tiderna ska beräkningar på utvalda 
parametrar genomföras. Dessa ska sedan skrivas direkt på 
symbolerna från verktygslådan eller strax intill på tavlan. 
Det är viktigt att ha koll på vilken enhet varje parameter ha 
så att det inte blandas. 

Tidslinje 

För att få en uppfattning av ledtiden jämfört med cykel-
tiden kan en tidslinje göras under process-kartan. Denne 
har cykeltid som dalar och ledtid som toppar. Slutligen 
skrivs totalen ut och en jämförelse kan göras. 

Steg 4 Förbättringar 

Förbättringsförslag 

Gruppen ska efter sammanställningen diskutera förbätt-
ringar med flödet. De förbättringspunkter som anses realis-
tiska markeras med en Kaizen-insats och ska föras vidare 
till beslutsorgan. 
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Steg 5 Dokumentera 

Dokumentera - nuläge 

Den sammanställda värdeflödesanalysen på whiteboard-
tavlan över nuläget ska införas till programvaran Power 
Point. Detta är något som projektledaren ansvarar för att 
det blir gjort.  

Dokumentera - Framtid 
De förbättringspunkter som uppkom ska införas till pro-
gramvaran Power Point i form av kaizen-insatser i värde-
flödesanalysen över nuvarande tillstånd. 

Steg 6  Visualisera 

Visualisera 
När värdeflödesanalysen är sammanställd i Power Point 
ska den skrivas ut och sätts upp på lämpligt ställe. Detta 
ansvarar projektledaren för att det ska bli gjort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


