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In today’s competitive and partly turbulent and complex environment that enterprises operate 

in, the need for continous improvements, not only in the area of products and services but also 

in the area of processes, are very central. The importance of continuous improvements within 

all areas of the enterprise is greater today than ever, and the speed of change in the business 
environment has probably never been greater.&

Lean manufacturing, which first was implemented by Toyota has many valuable tools in its 
toolbox and one of those tools is VSM. VSM has been used as an unvaluable tool for 
identifying and implementing improvement possibilities in terms of removing waste, quality 
defects and reducing lead times with great success within repetitive non MTO-based 
manufacturing environments. 

ABB Metallurgy is a leading supplier of system solutions for among others stirring 
metallurgic melt. Furthermore ABB Metallurgy operates in a non-repetitive MTO based 
manufacturing environment and ABB Metallurgy think that there is improvement potential in 
the value stream from order to delivery. In order to detect the improvement potential and 
come up with improvement and implementation suggestions, VSM has been used. 

The purpose of this thesis was to investigate the applicability of VSM in a non-repetitive 
MTO based manufacturing environment in order to detect improvement possibilities with the 
target of minimising costs of poor quality from order to delivery. The study further aims to: 

(1) Investigate and identify advantages and disadvantaged with VSM as a tool for 
improvement of the value stream in a non repetitive MTO based manufactiruing environment 
in comparison with what VSM traditionally is developed for that is a repetitive environment.  

(2) Give recomendations about how practitioners can use VSM in a non-repetitive 
manufacturing environment to identify and work with improvements i the value stream.  

The thesis has been conducted using qualitative research and deduction as research approach. 
The research strategy in this thesis consists of a case study at ABB Metallurgy in Västerås, 
Sweden. The case study has been carried out between March and Juli 2011. Interview and 
observation has been used as data collection methods and what was observed during the study 
was documented during observation and interviews along the value stream from order to 
delivery.   

The results from the study show that it is possible to apply VSM in a non-repetitive MTO 
based environment in order to identify improvement possibilities, but the methodology needs 
to be adapted. Five improvement suggestions have been worked out with VSM; method for 
structured problem solving and RCA, method for feedback of experiences, improved 
document management, Kaizen visual management and method for measurement of customer 
satisfaction. The study shows that the statistical parts of the methodology such as cycle times, 
changeover times etc. becomes less relevant since both the manufacturing flow and tasks vary 
very much between orders. This makes it less relevant to gather data about cycle, changeover, 
wait times etc.   
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I dagens konkurrensmässiga och bitvis turbulenta och komplexa miljö som företag befinner 
sig i är behovet av ständiga förbättringar inte bara i produkter och tjänster utan även processer 
centralt. Vikten av att arbeta med förbättringsarbete inom alla delar av ett företag är idag stor 
samtidigt som förändringstakten förmodligen aldrig har varit större.  

Lean tillverkning som först implementerades av Toyota har en mängd värdefulla verktyg i 
verktygslådan och ett av dessa verktyg är VSM. VSM har använts som ett ovärderligt verktyg 
för att identifiera förbättringsmöjligheter i form av slöseri, kvalitetsbrister och för att reducera 
ledtider med stor framgång främst inom repetitiv icke MTO-baserad tillverkningsmiljö. 

ABB Metallurgi är en ledande leverantör av systemlösningar för omrörning av metallurgisk 
smälta och stabiliseringsutrustning för valsverk. ABB Metallurgi som verkar i en icke 
repetitiv MTO-baserad tillverkningsmiljö har upplevt att det finns förbättringspotential i 
värdeflödet från order till leverans. För att detektera dessa förbättringsmöjligheter, komma 
med förslag på lösning och implementation användes VSM som metodik.  

Syftet med denna studie var att undersöka tillämpbarheten med VSM i en icke repetitiv MTO-
baserad tillverkningsmiljö för att identifiera förbättringsmöjligheter med målet att minska 
kvalitetsbristkostnader från order till leverans. Studien ämnade vidare att:  

(1) Undersöka och identifiera fördelar och nackdelar med VSM som verktyg för förbättringar 
av värdeflödet i en icke repetitiv MTO-baserad tillverkningsmiljö jämfört med vad VSM 
traditionellt är utvecklad för d.v.s. en repetitiv tillverkningsmiljö.  

(2) Ge rekommendationer om hur praktiker kan använda VSM inom en icke repetitiv MTO-
baserad tillverkningsmiljö för att identifiera och arbeta med förbättringar i värdeflödet.  

Studien har utförts genom att använda sig av en kvalitativ forskningsansats. Den metodansats 
som användes i studien var en deduktiv metodansats. Forskningsstrategin i denna studie har 
varit en fallstudie med ABB Metallurgi som fallstudieobjekt. Fallstudien utfördes i Västerås 
från mars till juli 2011. De datainsamlingsmetoder som har använts är intervjuer och 
observation. Det som observerades och dokumenterades under observation och intervjuer var 
värdeflödet från order till leverans.  

Resultaten från studien visar att det går att tillämpa VSM i en icke repetitiv MTO-baserad 
tillverkningsmiljö för att identifiera förbättringsmöjligheter, men att metoden behöver 
anpassas exempelvis genom att ta bort några element. Fem förslag på förbättring och 
implementering togs fram med VSM; metod för strukturerad problemlösning och 
rotorsaksanalys, metod för erfarenhetsåterföring, förslag på förbättrad dokumenthantering och 
dokumentström, Kaizen statustavla med stör och bristlogg, förslag på metod för mätning av 
kundnöjdhet. Samtidigt visar studien att metodens statisktiska element som cykeltider, 
ställtider etc. blir mindre intressanta eftersom tillverkningsflödet och även arbetsmomenten 
skiftar från order till order vilket gör det svårt och mindre relevant att samla data att jämföra 
med. En direkt följd av att det rör sig om en icke repetitiv MTO-baserad tillverkningsmiljö.
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VSM - Value Stream Mapping, värdeflödesanalys 

JM - Avdelningsbeteckning för Marknadsavdelningen på fallstudieobjektet 

JT - Avdelningsbeteckning för Teknikavdelningen på fallstudieobjektet 

JV - Avdelningsbeteckning för Verkstadsavdelningen på fallstudieobjektet 

PA - Affärsområdesbeteckning för Process Automation där ABB Metallurgi ingår 

C2 Management - Ett elektroniskt ärendehanteringssystem som är tänkt att användas för 

”Actions”, förslag på förbättring, avvikelse i produktion, kvalitetsbristkostnader, 
revisionsavvikelser och tillbud som används på ABB Metallurgi 

MTS - Make To Stock, tillverka mot lager 

MTO - Make To Order, tillverka mot kundorder/kundorderstyrd tillverkning 

ATO - Assemble To Order, montera mot kundorder  

B2B - Business-To-Business, företag till företag 

B2C - Business-To-Consumer, företag till konsument 

Muda - En aktivitet som kunden inte är villig att betala för och därmed är en form av slöseri 

RSS  - Rich Site Summary, används för att visa ett sammafattande innehåll av en text från 

exempelvis webben tillsammans med en permanent länk till ursprungsplatsen 

DMS - Document Management System, dokumenthanteringssystem 

RCA - Root Cause Analysis, rotorsaksanalys 
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Detta kapitel syftar till att ge en bakgrund till studiens valda forskningsområde. Vidare tar 

avsnittet läsaren igenom en problembakgrund och problemdiskussion som utmynnar i en 

forskningsfråga och ett syfte för denna studie. 

6767&&('0/#8-%&
I dagens komplexa, turbulenta och konkurrensmässiga miljö som företag befinner sig i är 

behovet av kontinuerliga förbättringar i produkter, tjänster och processer väl vedertaget (Bessant, 

Caffyn och Gallagher 2001). I respons till denna ökande konkurrens har många företag kommit 

till insikt med att man måste arbeta med ständiga förbättringar för att kunna konkurrera på en 
tuffare marknad (Neely 1999).  

Möjligheten att vinna marknadsandelar enbart genom att tillhandahålla bra produktegenskaper 

räcker inte idag varken för företag som levererar lösningar för den metallproducerande industrin 

eller för företag inom andra verksamheter. Då skillnaden mellan olika konkurrenter avseende 

pris och funktion blir allt mindre är ett sätt att differentiera sig att tillhandahålla högkvalitativa 

produkter genom att ha ett värdeflöde i världsklass som hela tiden förbättras i takt med att 
omgivningen och förutsättningarna förändras. 

Vikten av att arbeta med förbättringsarbete inom alla delar inom ett företag idag är stor samtidigt 

som förändringstakten förmodligen aldrig har varit större. En ökad global konkurrens, kunder 

med större medvetenhet gällande kvalitet och ökade krav har medfört en ökad satsning på 

offensiv kvalitetsutveckling måste genomföras inom alla sektorer av vårt samhälle (Bergman och 

Klefsjö 2007). Kvalitet har alltid varit en viktig faktor vid förvärv av varor och/eller tjänster för 

en kund (ibid.). Kvalitet har enligt Montgomery (2009) blivit en av de i särklass viktigaste 

faktorerna när en kund väljer sina produkter. För att kunna producera varor och tjänster av hög1 
kvalitet effektivt krävs att företaget har ett värdeflöde av information och material i toppklass.   

6797&E#$(52,('0/#8-%&
Marknaden för framställning av metall kan indelas i de företag som arbetar direkt med 

framställning av metall samt de företag som lever på att leverera lösningar och teknik för 

framställning av metaller. För dessa företag som levererar lösningar och teknik för 

metallframställning, men även andra företag, är möjligheten att kunna producera produkter av en 

hög kvalitet på så kort tid som möjligt väldigt avgörande framgångsfaktorer. För att klara detta 

krävs att man som företag är kapabel till att analysera sitt värdeflöde, identifiera 

förbättringsmöjligheter, förbättra sitt värdeflöde samt reducera slöseri. Detta för att kunna 
konkurrera på en allt mer konkurrensutsatt marknad.  

                                                
1 Med hög kvalitet avses en kvalitetsnivå som är högre än baskvalitet. 
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Brister som orsakas av ett värdeflöde som producerar felaktiga eller defekta produkter kostar 

stora mängder pengar direkt genom kvalitetsbristkostnader och omarbetning samt indirekt genom 

försämrat goodwill. För företag som arbetar med MTO-baserad icke repetitiv tillverkning där 

man har en tät dialog med kunden är det extra viktigt att säkerställa ett bra värdeflöde och hela 

tiden vara benägen att förbättra delar i värdeflödet för att möjliggöra leverans av högkvalitativa 

och robusta produkter som kunden värdesätter. Något som borgar för en god lönsamhet.  

67<7&E#$(52,%.)08)).$-&!$#)0-.-/)!#4/'&$+3&)1!*2&
ABB Metallurgi är en enhet inom affärsområdet Process Automation (PA) på ABB i Västerås 

som tillhandahåller, marknadsför och utvecklar systemlösningar för omrörning av metallurgisk 

smälta. Vid Metallurgis huvudenhet i Västerås konstrueras, utvecklas och tillverkas den 

elektromagnetiska omröraren. För att kunna konkurrera med sina produkter på en allt tuffare 

marknad krävs att Metallurgis värdeflöde och interna processer i det fokala företaget utvecklas 

ständigt i takt med ökade krav från konkurrenter. Med värdeflödet och processer i det fokala 

företaget avses de aktiviteter som sker från order till leverans dvs. de aktiviteter som sker från 

det att en kundorder kommer in tills att systemet levereras ut. Dessa aktiviteter från order till 

leverans har inte ovanligen en sammanlagd ledtid på upp till ett år vilket ställer speciella krav på 
kvalitet i processer, kvalitet och värdeflöde samt förbättringsarbete.  

Metallurgi och andra tillverkande företag har blivit mötta med ökade krav från både kunder och 

konkurrenter under de senaste årtiondena. Kunder har högre krav på sina inköp och tillverkare 

måste möta dessa krav genom att förbättra produktens kvalitet, reducera leveranstid, minimera 

produktkostnader eller en kombination av de tre (George 2002). Detta har tvingat den 

tillverkande industrin att implementera nya produktionsstrategier för att förbättra dess 
konkurrensmässighet på den globala marknaden (Chen, Li & Shady 2010).  

Lean tillverkning implementerades först av Toyota som respons till massproduktionsmodellen. 

Det var när ingenjörer på Toyota forskade och undersökte modellen för massproduktion som de 

upptäckte att Toyotas modell för massproduktion eliminerade ställtid genom att använda en 

maskin för varje tillverkad produkt inte var optimalt effektiv (Monden 1998). Man upptäckte att 

maskiner nedströms i processen var outnyttjade ända tills den tillverkningsdel som maskinen var 

avsedd för anlände. Dessa stundtals outnyttjade maskiner bidrog till slöseri i 

tillverkningsprocessen. Toyotas ingenjörer skapade då ett lean tillverkningssystem. Detta system 

kom att fokusera på ständig identifikation och eliminering av slöseri och kvalitetsbrister. Som ett 

resultat av detta arbete använder Toyota Production System mindre resurser än vid 

massproduktion och producerar färre produkter av dålig kvalitet (Chen, Li & Shady 2010). 

Organisationer har funnit att genom identifiering och eliminering av slöseri, kvalitetsbrister och 

implementering av nyckel-leanverktyg kan organisationer ständigt förbättra produktiviteten, höja 
kvaliteten på levererade produkter och tjänster samt bli mer kostnadseffektiva (Imai 1997). 

Ett av nyckel-leanverktygen är värdeflödesanalys, mer känt som Value Stream Mapping (VSM) 

på engelska. Value Stream Mapping (härefter VSM) är ett ovärderligt verktyg för att förstå ett 
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företags nuvarande tillstånd samt att identifiera förbättringsmöjligheter i form av slöseri, 

kvalitetsbrister och ledtidsreduktion (Dennis 2007). Ett sätt att tackla de ökade kraven från 

kunder och konkurrenter på hög kvalitet, kort ledtid och minimering av produktionskostnader är 

därför att använda sig utav VSM för att finna och implementera förbättringar. VSM fokuserar på 

förbättringar av de två viktiga flödena information och material vid tillverkning av produkter 

(Rother och Shook 2003).  

Trots den ökande acceptansen av VSM som ett kartläggnings- och förbättringsverktyg (Rother 

och Shook 2003) i olika industrier, har VSM ännu diskuterats lite inom icke repetitiva Make-To-

Order-baserade (härefter MTO-baserade) produkter som framställs i en maskinverkstad (Alves 

Tommelein och Ballard 2005). Enligt Plans logistiklexikon (2011) definieras Make-To-Order 

som ”en tillverkningstyp som innebär att montering/sluttillverkning och i viss utsträckning 

detaljtillverkning sker mot kundorderspecifikationer”. En möjlig förklaring till den långsamma 

anpassningen av moderna teorier som VSM inom icke repetitiv industri så som byggindustri och 

MTO-baserad verkstadsindustri kan vara relaterade till svårigheten att definiera 

produktionsscheman, prognoser samt svårigheten att rakt av applicera koncept inom VSM som 

pacemakers och supermarkets (Alves, Tommelein och Ballard 2005).  Svårigheten att 

representera MTO-baserade verkstadsprocesser för att finna förbättringsmöjligheter gör att det 

behövs ett språk för att representera komplexiteten i industrin för icke repetitiv tillverkning i 

MTO-baserad verkstadstillverkning. Detta för att möjlighet ska ges att finna 

förbättringsmöjligheter som krävs för att konkurrera på en allt tuffare och konkurrensutsatt 

marknad.  
#

Om man tar i beaktan den begränsade forskning som har utförts inom VSM i verkstadsbetonad 

icke repetitiv Make-To-Order (MTO) tillverkning och det faktum att VSM tidigare 

huvudsakligen har använts för reduktion av slöseri inom repetitiv masstillverkningsindustri samt 

ökade krav på snabb förändringstakt gör det intressant att undersöka hur VSM kan användas för 

att identifiera förbättringsmöjligheter avseende effektivitet och kvalitet. Detta leder oss till syftet 
i denna uppsats: 

Syftet med denna studie är att undersöka tillämpbarheten med VSM i en icke repetitiv MTO-

baserad tillverkningsmiljö för att identifiera förbättringsmöjligheter med målet att minska 

kvalitetsbristkostnader från order till leverans. Studien ämnar vidare att: 

1 Undersöka och identifiera fördelar och nackdelar med VSM som verktyg för förbättringar av 

värdeflödet i en icke repetitiv MTO-baserad tillverkningsmiljö jämfört med vad VSM traditionellt 

är utvecklad för d.v.s. en repetitiv tillverkningsmiljö.  

2 Ge rekommendationer om hur praktiker kan använda VSM i en icke repetitiv MTO-baserad 

tillverkningsmiljö för att identifiera och arbeta med förbättringar i värdeflödet.  
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Endast orderprocessen från kundorder fram till leverans kommer att inkluderas och således 

exkluderas aktiviteter som sker efter att produkterna är färdigt framställda och aktiviteter som 

sker innan en kundorder kommer in. Exempel på aktiviteter som sker efter framställning och som 

alltså exkluderas är skeppning, transport, igångkörning på ”site”, support av system. Även 

aktiviteter innan en kundorder kommer in exkluderas och det kan exempelvis handla om 

marknadsföring, besök av kunder, offerering. Fokus i denna studie har lagts på de nytillverkade 

produkterna och reparationer har uteslutits. Vidare avgränsas arbetet till att finna de fem största 

förbättringsmöjligheterna. Förslag på förbättrat arbetssätt samt förslag på implementering 

kommer att tas fram för de fem största identifierade förbättringsmöjligheterna med hjälp av 
VSM.  

67B7&8EE)'*)2-)&%.)E$).*.$-&
Uppsatsen är indelad i sju kapitel där det första kapitlet introducerar bakgrunden, 

problembakgrunden, problemdiskussion med forskningsfråga och syfte samt avgränsningar. Det 

andra kapitlet beskriver det valda fallstudieobjektet. Det tredje kapitlet beskriver den valda 

forskningsdesignen med tillgängliga metoder och metodval. Det fjärde kapitlet beskriver den 

teori som är relevant för studien och forskningsfrågan. Kapitel fem beskriver analysen och 

studiens resultat indelade i VSM metodens fyra faser. Vidare beskriver kapitel sex de slutsatser 

som är dragna i studien. I det sjunde och avslutande kapitlet finns en diskussion om uppsatsen 

och förslag på fortsatt forskning. Dispositionen kan observeras schematiskt i Figur 1. 

 

  

Figur 1: Uppsatsens disposition 
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Detta avsnitt beskriver det företag som har agerat fallstudieobjekt i denna studie. Inledningsvis 

ges en övergripande beskskrivning av ABB som koncern för att sedan leda läsaren in på 

fallstudieobjektet ABB Metallurgi, dess verksamhet och produkter.  

9767&'((&/#$8E&$+3&'((&'(&
ABB (Asea Brown Boveri) är en global verkstadskoncern inom kraft och automationsteknik med 

verksamhet i ca 100 länder, har omkring 124 000 anställda globalt och hade 2010 en omsättning 

på 31 589 MUSD (Organisationsschema för ABB Sverige 2011). Svenska ABB AB är 

underordnat ABB Group som har huvudkontor i Zürich, Schweiz.  

I Sverige har ABB cirka 8700 medarbetare. ABB i Sverige är uppdelat i fem plus en divisioner 

bestående av Service, Power Products, Power Systems, Discrete Automation and Motion, 

Process Automation Products plus Svensk Försäljning.  

Affärsområdet Process Automation, där fallstudieobjektet ABB Metallurgi ingår, fokuserar på att 

förse kunder med produkter och lösningar för instrumentering, automation och optimering av 

industriella processer. Industrier som förses med produkter och lösningar finns inom områdena 

olja & gas, kraft, kemikalier, läkemedel, massa och papper, metall och mineraler, marin och 
turboladdning.  

ABB Metallurgi ingår vidare som en enhet inom affärsområdet Process Automation med 

produkter och systemlösningar inom metall och mineral området. ABB Metallurgi beskrivs 
närmre i nästa stycke.  

9797&'((&,2*'558#/.&:?)*2#4)&
ABB Metallurgi har ca 50 medarbetare och omsätter omkring 200-300 MSEK årligen. ABB 

Metallurgi förser metallindustrin med produkter och lösningar.  Vidare utvecklar och säljer ABB 

Metallurgi elektromagnetiska omrörare för skänkugnar och aluminiumugnar, elektromagnetiska 

omrörare och bromsar för stränggjutning, samt håller på och introducerar en elektromagnetisk 

stabilisator för behandlingslinjer för zinkbeläggning av tunnplåt. ABB Metallurgi har vidare ett 

globalt ansvar, benämnt Center of Excellence, för Metallurgipro-dukter inom ABB koncernen 
(Inside ABB 2011). 

979767&'((&,2*'558#/.)&E#$%80*2#&
Följande produkter tillverkas, säljs och marknadsförs av ABB Metallurgi, vilket kan observeras i 
Figur 2: 

o EM-Stabilizer - Elektromagnetisk stabilisator för galvaniseringslinjer  
o EMS - Elektromagnetisk omrörare för aluminiummasugn 
o EMS - Elektromagetisk omrörare för Billet-, Bloom- och Slabgjutning 
o EMBR - Elektromagnetisk broms för tunna slabgjutningsmaskiner 
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Figur 2: Ett axplock av produkter som ABB Metallurgi utvecklar, tillverkar och marknadsför 

 

ABB Metallurgi utför även service och reparationsarbeten av tidigare sålda elektromagnetiska 
omrörare och bromsar. Detta arbete utförs parallellt med nyproduktion. 

979797&'#(2*)/4-/&:.%&!#',*'/-.-/&':&E#$%80*&
Produkterna som nämnts i avsnitt 2.2.1. levereras som en systemlösning där den 

elektromagnetiska omröraren tillverkas av ABB Metallurgi medan komponenter som krävs för 

kylning, övervakning, drift och anslutning som exempelvis vattenstation, kontrollsystem, 

transformator, frekvensomriktare, kablage etc. köps in externt och sätts ihop ute på ”site” hos 

kund. ABB Metallurgi levererar således också tjänstekomponenter som ingenjörstimmar för 

design och inbyggnad av systemet, igångkörningshjälp och dokumentation av systemet.  

Processen för skapandet av hela systemet ser generellt grovt beskrivet ut som i Figur 3. 

 

Figur 3: Grov arbetsgång vid framtagning av produkt 

'!"YS]gahQ_Q\! 3!7TQ]RSVWXTQ!
B-a!Tij!9ZWD!
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Under hela processen i Figur 3 leds orderprojekten av projektledningsavdelningen. För varje 

kundorder tilldelas en projektledare som är ytterst ansvarig för ordern och ska bland annat se till 

att externa inköp av artiklar som inte tillverkas av ABB Metallurgi men som fordras för systemet 

görs, valutahedging genomförs, betalningar sker på utsatt tid med mera. Varje order är 

kundorderspecifik och få kundorder är identiska utan i stort sett alla är kundorderanpassade på 

något sätt. Cirka 90-95% av produkterna som säljs går på exportmarknaden till stål-, aluminium- 

och valsverk över hela världen. Vidare produceras cirka 15-40 kundorder (nytillverkning) om 
året beroende på konjunktur och efterfrågan.  

 &
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<7&,2*$%&
I detta kapitel redogörs för uppsatsens forskningsansats. Studiens valda metodansats och 

forskningsstrategi för uppsatsen behandlas. Vidare beskrivs vilka datainsamlingsmetoder som 

använts i denna uppsats. Slutligen skildras trovärdighet, samt hur validitet och reliabilitet har 

fastställts vid genomförandet av examensarbetet.  

Metod är ett sätt att arbeta för att samla empiri eller data om verkligheten (Jacobsen 2002). För 

att underlätta förståelsen utav författarens metodval i denna uppsats har en karta över den valda 

forskningsmetoden upprättats, vilket kan observeras i Figur 4. I denna figur kan läsaren 
observera alla huvudsakliga beslut angående forskningsmetodik tagna i denna studie.  

 

Figur 4: Vetenskaplig metodkarta anpassad från Jacobsen (2002) 

<767&!$#)0-.-/)'-)'*)&
Det finns huvudsakligen två olika forskningsansatser, kvantitativ och kvalitativ, att välja som 

forskningsansats och valet baseras på vilken typ av forskning som kommer att bedrivas 

(Jacobsen 2002). Generellt sett kan kvantitativ forskning karakteriseras av fokus på numeriska 

resultat, bestämda egenskaper som exempelvis genus eller inkomst och där resultaten med fördel 

redovisas i tabeller, grafer eller diagram (Eriksson, Finn 2006). Den andra forskningsansatsen, 
kvalitativ forskningsansats, fokuserar på data av icke numerisk karaktär.  

<76767&)*8%.2-)&!$#)0-.-/)'-)'*)&&
En kvalitativ forskningsansats har använts i denna studie. En kvalitativ studie passar för studiens 

syfte samtidigt som data för en kvantitativ forskningsansats inte finns tillgänglig i tillräcklig 

utsträckning. Att samla in data för en komplett kvantitativ studie är inte möjligt att samla in med 

hänsyn till den begränsade period som forskningen bedrivits under. I studien har kvantitativa 

metoder dock använts till en mindre del främst i den VSM som upprättats som delvis har krävt 
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analys av historisk data från avvikelsehanteringssystemet C2. C2 är ett elektroniskt 

ärendehanteringssystem som är tänkt att användas för ”Actions”, förslag på förbättring, avvikelse 

i produktion, kvalitetsbristkostnader, revisionsavvikelser och tillbud som används på ABB 

Metallurgi (INSIDEABB.COM 2011). Andra kvantitativa inslag är inhämtande av statistisk data 

som antal order, processtider, ställtider, väntetider, transporttider etc. som gjorts för att kunna 

upprätta VSM-kartan.  

<797&!$#)0-.-/))1!*2&
En vetenskaplig studie brukar vanligtvis delas in i tre olika kategorier; explorativa, explanativa 

eller deskriptiva, med avseende på vetenskapligt syfte (Saunders et al. 2007).  

En explorativ studie är ett värdefullt medel för att ta reda på vad som händer, söka nya insikter 

och ställa frågor som belyser fenomen i ett nytt ljus (Robson 2002). Enligt Saunders et al. (2007) 

finns det tre olika sätt att bedriva explorativ forskning; litteraturstudier, intervjuer med experter 
eller intervjuer med fokusgrupper.  

En explanativ studie kännetecknas av ett försök att upprätta orsak-verkan förhållanden mellan 

variabler. Vidare ligger fokus på att studera en situation eller ett problem för att förklara hur 

variabler förhåller sig till varandra (Saunders et al. 2007). Det är vanligt att ett explanativt 
forskningssyfte kombineras med en experimentell forskningsstrategi.  

Målet med en deskriptiv studie är att avbilda en korrekt bild av antingen personer, händelser eller 

situationer (Robson 2002). En deskriptiv studie kan utgöra en förlängning av eller en föregångare 
till en explorativ eller explanativ studie. 

<79767&)*8%.2-)&!$#)0-.-/))1*2&
Eftersom syftet med denna studie är att undersöka hur väl tillämpbar VSM är för att identifiera 

förbättringsmöjligheter, ge förslag på förbättringar och implementering av förbättringar avseende 

kvalitet i en MTO-baserad icke repetitiv tillverkningsmiljö är studiens vetenskapliga syfte 

explorativt. Rent praktiskt testas metodens (VSM) tillämpbarhet på fallstudieobjektet för att 

kunna dra slutsatser om forskningssyftet som är att med denna studie undersöka tillämpbarheten 

med VSM i en icke repetitiv MTO-baserad tillverkningsmiljö för att identifiera 

förbättringsmöjligheter med målet att minska kvalitetsbristkostnader från order till leverans. 

Studien ämnar vidare att: (1) Undersöka och identifiera fördelar och nackdelar med VSM som 

verktyg för förbättringar av värdeflödet i en icke repetitiv MTO-baserad tillverkningsmiljö 

jämfört med vad VSM traditionellt är utvecklad för d.v.s. en repetitiv tillverkningsmiljö. (2) Ge 

rekommendationer om hur praktiker kan använda VSM i en icke repetitiv MTO-baserad 
tillverkningsmiljö för att identifiera och arbeta med förbättringar i värdeflödet.  

VSM kommer i denna uppsats att utgöra ett verktyg för att hitta förbättringsåtgärder och 

Kaizenmöjligheter. VSM:s ramverk kommer inte strikt att tillämpas rakt av utan det kommer att 

anpassas till förutsättningarna och målet med uppsatsen. Bland annat kommer inte någon 

produkt/tjänstefamilj väljas ut eftersom ABB Metallurgi tillverkar systemlösningar med få 
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återkommande produkter samtidigt som fokus i denna uppsats mer ligger på att hitta 

förbättringsmöjligheter som hjälper flertalet produkter och människor och därmed inte någon 
specifik produkt.  

Vidare handlar inte studien om att studera och skapa kopplingar mellan variabler och studien är 

därför inte explanativ. Studien ämnar heller inte att beskriva hur man ska använda VSM och det 
är därför inte en deskriptiv studie.  

<7<7&,2*$%'-)'*)&
Det finns huvudsakligen två olika metodansatser att anta vid bedrivandet av forskning. Antingen 

använder forskaren deduktion, utgår från existerade teori och prövar denna i verkligheten 

(Saunders, Lewis och Thornhill 2007). Den andra huvudsakliga metodansatsen är en induktiv 

metodansats vilken fokuserar på att bygga upp ny teori utifrån empirisk data, tvärtemot den 

deduktiva metodansatsen (Saunders et al. 2007). Det finns även en tredje metodansats benämnd 

abduktiv metodansats, vilket är en kombination av deduktiv och induktiv metodansats (Arbnor 
och Bjerke 1997).  

<7<767&)*8%.2-)&,2*$%'-)'*)&
Denna studie antar en deduktiv metodansats. Detta då det redan finns befintligt teori tillgänglig 

inom VSM och förbättringsarbete som Muda, Kaizen, VSM, arbetsgång för VSM, 

förbättringsarbete, praktisk problemlösning etc., och därför är en deduktiv metodansats mest 

lämplig för denna studie. Studien fokuserar på att undersöka hur lämplig VSM är för att 

identifiera förbättringsmöjligheter, ge förslag på förbättringsmöjligheter och implementering av 

förbättringar avseende kvalitet i en icke repetitiv MTO-baserad tillverkningsmiljö och för detta 
syfte är en deduktiv ansats lämplig.  

Med avstamp i teorin har sedan en bild av verkligheten skapats med hjälp av intervjuer 

observationer och data från avvikelsehanteringssystemet C2. Därefter har bilden av det 

nuvarande tillståndet i kombination med den teoretiska referensramen tillsammans resulterat i 
idéer och förslag på åtgärder för att effektivisera förbättra de brister som funnits. 

Under studiens 20 veckor har arbete observerat som utförts längs värdeflödet för att skapa en 

djup och rik förståelse för problem/möjligheter som finns i värdeflödet. Vidare utgör 

observationerna ett underlag för de nya arbetssätt och metoder som tagits fram. Arbetssätt och 

metoder som utgår från befintlig teori inom A3-metodik, dokumenthantering, teori om 

problemlösningsmetodik, visuell styrning med statustavla, rotorsaksanalys samt mätning av 
kundnöjdhet.   

<7>7&!$#)0-.-/))*#'*2/.&
Enligt Saunders et al. (2007) styrs valet av forskningsstrategi av forskarens val av 

forskningsfrågor, syfte, graden av existerande kunskap, mängden tid och resurser tillgängliga och 

forskarens egna filosofiska preferenser. Enligt Yin (2003) är de vanligaste 
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forskningsstrategierna; experiment, enkät, arkivstudie, studie av historiskt material samt 
fallstudie. I Tabell 1 återfinnes en jämförelse mellan de vanligaste forskningsstrategierna. 

Tabell 1: Forskningsstrategier, anpassad från Yin (2003) 
Strategi Typ av 

forskningsfråga

Krävs kontroll av 

ingående 

parametrar

Fokus på aktuella 

händelser

Experiment Hur, varför? Ja Ja

Enkät Vem, vad, var, hur 

många, hur mycket? 

Nej Ja

Arkivstudie Vem, vad, var, hur 

många, hur mycket? 

Nej Ja/Nej

Historiskt material Hur, varför? Nej Nej

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja
 

Experiment används vanligen som forskningsstrategi inom naturvetenskapen då det fokuserar på 

kausalitet mellan variabler. Experiment är vidare lämpligt då forskaren kan enkelt manipulera 

beteende direkt, precist och systematiskt (Yin 2003).  

Enkät som forskningsstrategi används vanligtvis när det är nödvändigt och möjligt att samla 

stora mängder information till en relativt låg kostnad (Saunders et al. 2007).  Data som samlas in 

via enkät är standardiserad och möjliggör därför enkel jämförelse (ibid.).  

En arkivstudie nyttjar administrativa dokument och register som huvudsaklig källa. Även om 
ordet har historiska anspelningar kan det referera till både färska och historiska dokument (ibid.). 

En studie av historiskt material fokuserar på historiska händelser och kan användas när 

primärdata i en studie måste förlita sig på historiska dokument och arkiv (ibid.). Studie av 

historiskt material är att föredra då det finns dålig tillgänglighet och avsaknad av kontroll (Yin 

2003).  

Enligt Robson (2002) definieras fallstudie som en strategi för att bedriva forskning som 

involverar empirisk undersökning av ett speciellt nutida fenomen i sitt verkliga sammanhang 

genom användandet av flera olika informationskällor. En fallstudies unika styrka är möjligheten 
att hantera en flora av dokument som bevis, intervjuer, observationer och artefakter (Yin 2003). 

<7>767&)*8%.2-)&!$#)0-.-/))*#'*2/.&
Forskningen i denna uppsats fokuserar på aktuella och historiska händelser, som i denna studie 

representeras av intervjuerna och observationerna (aktuella) samt data från 

avvikelsehanteringssystemet C2 (historiska).  Eftersom strategin för att uppfylla syftet och 

forskningsfrågorna kommer vara att tillämpa VSM på fallstudieobjektet för att upptäcka 

förbättringsmöjligheter, åtgärda brister och slöseri på ABB Metallurgi kommer fallstudie att 

användas som forskningsstrategi. VSM används för att metoden med stor framgång använts för 
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att upptäcka slöseri, kvalitetsbrister och problem i repetitiv industriell masstillverkning och det är 
därför intressant att se om den fungerar väl även i icke repetitiv MTO-baserad tillverkning  

Fallstudieobjektet i denna uppsats kommer att vara ABB Metallurgi i Västerås. Vidare för att 

kunna ge en rik bild av nuläget och möjliggöra presentation av en värdeflödesanalys fordras en 

djupgående förståelse för processers relation och betydelse för värdeflödet. Mer specifikt handlar 

det om både tillverkningsprocessen (Figur 6) och den mer administrativa processen beskriven i 
Figur 5 för konstruktion och framställning av all dokumentation som systemet kräver.  

 

Figur 5: Den administrativa processen grovt beskriven på ABB Metallurgi Västerås 

 

Vidare handlar det även om tillverkningsflödet i verkstan för framställning av de olika 

elektromagnetiska omrörarna vilket kan observeras i Figur 6. 

 

Figur 6:Verkstadsprocessen grovt beskriven på ABB Metallurgi i Västerås 

 

Fallstudie är därför lämpligt eftersom den gör det möjligt att analysera syfte och forskningsfrågor 
med hjälp av ett verkligt fall och därigenom besvara studiens syfte på djupet.  

<7;7&%'*'.-)',5.-/),2*$%&
För att möjliggöra besvarande av studiens syfte krävs någon form av empirisk studie och 

insamling av relevant data. Denna insamling av empirisk data sker genom datainsamling vilket 
kan göras på olika sätt. Olika sätt för datainsamling presenteras i kommande stycken.  

<7;767&E#.,?#%'*'F&)208-%?#%'*'&$+3&*2#*.?#%'*'&
Enligt Saunders (2007) finns det primärt tre olika typer av data möjlig att samla in. Dessa tre 

typer är primär, sekundär och tertiär data. Primärdata är sådan data som forskaren samlar in från 

primära källor som exempelvis enkäter, observationer eller fallstudier. Saunders et al. (2007) 

hävdar vidare att primärdata oftast samlas in genom att utföra observationer, enkäter eller 

intervjuer. Det som karakteriserar primärdata är att den inte tidigare har samlats in av någon 

annan till skillnad från sekundärdata som tidigare har samlats in av någon annan och tillgänglig 



 
13 

att använda för den avsedda forskningen. Tertiärdata är data, även kallad sökverktyg, designade 

för att ge en introduktion till ett ämne eller för att hjälpa till att lokalisera primär- eller 
sekundärdata (ibid.).  

<7;797&.-*2#:G8F&$()2#:'*.$-&$+3&2-0?*2#&
Insamling av kvalitativ data kan göras på flera olika sätt exempelvis genom intervjuer, 

observation och enkäter (Saunders et al. 2007). Intervju är enligt Yin (2003) en av de viktigaste 

källorna till information och en väsentlig del av den samlade informationen i en fallstudie. 
Intervjuer finns i tre vanliga typer nämligen strukturerade, semistrukturerade och djupintervjuer.  

Strukturerade intervjuer använder sig av förutbestämda och standardiserade/identiska frågor och 

de förbestämda frågorna läses upp för respondenten precis som de är skrivna (Saunders et al. 

2007). Vid användandet av semistrukturerade intervjuer har forskaren en kort lista med ämnen, 

områden och frågor som ska täckas även om dessa tillåts variera från intervju till intervju (ibid.). 

Ostrukturerade intervjuer, även kallade djupintervjuer, är informella intervjuer som används i 

syfte att utforska på djupet ett generellt område som forskaren är intresserad av. I en djupintervju 

finns det ingen förbestämd lista med frågor att arbeta igenom utan forskaren måste ha en klar ide 
om aspekten eller aspekterna som man vill utforska (ibid.).  

Observation som datainsamlingsmetod kan innefatta systematisk observation, inspelning, 

beskrivning, analys och tolkning av människors beteende (ibid.). Man brukar dela in observation 

i två huvudsakliga typer nämligen direkt observation och deltagande observation. Genom att 

göra ett besök på platsen för fallstudien ges möjligheten för direkt observation och möjlighet ges 

att observera förekomst av exempelvis olika beteenden. Observation kan involvera observation 

av möten och arbete i produktion (Yin 2003). Deltagande observation är en speciell typ av 
observation då forskaren inte är en passiv observatör utan deltar i händelserna som studeras.  

Enkäter används mest frekvent i enkätstudier men kan även användas i fallstudier och i 

experimentstudier. När man designar en enkät är det viktigt att tänka på att designen kommer att 

påverka svarsfrekvensen, reliabiliteten och validiteten på den data som insamlas. Enkäter 

fungerar bäst ihop med standardiserade frågor som med säkerhet kan tolkas på samma sätt av 
alla respondenter (Robson 2002).  

<7;7<7&)*8%.2-)&%'*'.-)',5.-/),2*$%&
I denna studie har både primär- och sekundärdata nyttjats. Primärdata från intervjuer och den 

sekundärdata som använts kommer från tidigare rapporterade kvalitetsbrister som är gjorda och 

dokumenterade i avvikelserapporteringssytemet C2 samt olika interna dokument på ABB. 

Händelser som registreras i C2 utgör avvikelser eller förbättringsmöjligheter av något slag som 

är rapporterade. Inledningsvis användes C2 för att sätta sig in i vanliga fel och problem som idag 

finns i värdeflödet hos fallstudieobjektet. Övriga inslag av sekundärdata innefattar böcker, 
artiklar och annan dokumentation.  
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Litteratursökning har gjorts inom områdena förbättringsarbete, VSM, kvalitet, kundnöjdhet, 

problemlösning, lean och visuell styrning vid Universitetsbiblioteket vid Luleå Tekniska 

Universitet samt Högskolebiblioteket vid Mälardalens Högskola i Västerås. 

Universitetsbiblioteket vid Luleå Tekniska Universitet har främst använts till vetenskaplig 

artikelsökning främst med sökverktygen Pro Quest, Web of Science, Scopus och Academic 

Search Elite. De sökord som har använts är; kvalitetsbristkostnader, störlogg, bristlogg, value 

stream mapping, make to order, job shop, waste, lean, A3-method, document management, root-

cause analysis, visual management, visual control, status board och diverse kombinationer av de 
just nämnda sökorden.  

Primärdata har använts i form av intervjuer och observation. Observation och främst strukturerad 

observation har använts i denna studie då den genomförts på ABB Metallurgi i Västerås. 

Strukturerad observation har använts för att kartlägga arbetsrutiner och arbetsflödet i verkstan 

och på kontoret i syfte att finna problem och förbättringsmöjligheter i värdeflödet. Mer konkret 

har det skett genom att befinna sig ute i verkstan och på kontoret under tiden då personalen utför 

sina arbetsuppgifter för att kunna se vad som sker i en naturlig och vardaglig miljö. Intervjuerna 

har genomförts efter en minneslista utan att vara knutna till ett manus med totalt sju personer 

representerade från alla avdelningar på fallstudieobjektet inklusive marknad (JM), projektledning 

(JP), teknik/konstruktion (JT) och verkstad (JV). De områden som täckts in vid intervjuerna är 

aktiviteter, arbetsprocesser, upplevda problem och möjligheter i det nuvarande värdeflödet på 

fallstudieobjektet. Vidare har uppföljningsintervjuer utförts med samtliga respondenter. Samtliga 

respondenter har haft någon form av huvudansvar på sin avdelning exempelvis produktansvarig, 

inköpsansvarig, konstruktionsansvarig, utvecklingsansvarig, produktionschef. Med hjälp av 

intervjuer har en rik förståelse för dagens värdeflöde skapats och förståelse för de problem som 

finns i värdeflödet idag. Detta har sedan utgjort underlaget för de förbättringsförslag som 

framtagits och därigenom det framtida förbättrade tillståndet hos fallstudieobjektet.    

Syftet med intervjuerna som genomförs är att få en rik bild över det nuvarande läget gällande 

värdeflödet från order till leverans, de problem som finns och hur intervjuobjekten upplever 

dessa problem. Problem som uppkommit från intervjuer och observationer har sedan omvandlas 
till förbättringsmöjligheter och förslag på förbättringar från det nuvarande tillståndet.   

<7;7>7&)*8%.2-)&E#.$#.*2#.-/),2*$%&
Under studien har en mängd olika förbättringsmöjligheter och förslag funnits och för att kunna 

välja ut fem förslag med hänseende till de 20 veckor som finns tillgängliga och de förslag som är 
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mest önskvärda att genomföra har en metod för prioritering använts.  

 

Figur 7: Prioriteringsmatris för förbättringsförslag, anpassad från Bjørnland et al. (2008) 

 

Prioriteringen har gjorts efter Figur 7 för att välja ut förslag som ger stor positiv ekonomisk 

inverkan på företagets prestation. Därför föredras förbättringar i övre vänstra hörnet medan 
förbättringar som hamnar i nedre högra hörnet inte bör genomföras. 

Förslag togs först fram utifrån de problem och förbättringsmöjligheter som identifierats från 

intervjuer, observation och C2. Sedan räknades besparingspotential och införandekostnad ut för 

de förslag som var möjliga att kvantifiera, vilket var de flesta förslag. Dessa stoppades in i ett 

spridningsdiagram som i Figur 7 ovan. Av de som inte gick att prioritera, exempelvis mätning av 

kundnöjdhet, men som ändå bedömdes ha stor inverkan valdes de viktigaste ut i samråd med 

författarens handledare på ABB Metallurgi. Sedan gjordes en erfarenhetsmässig kvantifiering av 

dessa i samband med den personal på ABB Metallurgi som hade mest kunskap inom detta 

område.  Exempelvis med försäljningschefen gällande förslaget om mätning av kundnöjdhet. 
Sedan kunde de fem slutliga och viktigaste förslagen ur ekonomisk synpunkt tas fram.   

<7A7&*#$:?#%./32*&
Trovärdighet handlar om huruvida forskaren har säkerställt att den forskning som bedrivs i en 

studie verkligen ger ett korrekt svar på de forskningsfrågor som ställts genom att lyfta fram 

styrkor och eventuella brister i studien. Enligt Saunders et al. (2007) handlar trovärdighet om att 

reducera möjligheten till att få fel svar på den ställda forskningsfrågan. I begreppet trovärdighet 
innefattas validitet, reliabilitet och triangulering som tas upp nedan.  
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<7A767&:'5.%.*2*&#25.'(.5.*2*&$+3&*#.'-/852#.-/&
Eriksson och Finn (2006) definierar validitet som ”ett mätinstruments förmåga att mäta det som 

man avser att mäta”. Vanligen skiljer man på tre olika typer av validitet som är relevanta i 
fallstudier nämligen begreppsvaliditet, intern validitet samt extern validitet (Yin 2003).  

Begreppsvaliditet handlar om i vilken utsträckning operationaliseringen av ett begrepp faktiskt 

mäter de begrepp som den syftar till att mäta (ibid.). Yin (2003) hävdar vidare att 

begreppsvaliditet är något som är speciellt svårt att säkerställa i studier som bedrivs som 
fallstudier, vilket således är fallet i även denna studie.  

Intern validitet handlar om huruvida forskaren drar rätt slutsatser om orsak-verkan samband 

mellan skilda variabler (ibid.). Enligt Yin (2003) talar man om intern validitet endast då man har 

att göra med explanativa eller kausala studier och således inte för explorativa eller deskriptiva 
studier.  

Extern validitet, som ibland brukar hänföras till generaliserbarhet, handlar om inom vilket 

område en studies resultat kan generaliseras till utanför det specifika studerade fallet (Saunders 
et al. 2007).  

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning studiens använda datainsamlingstekniker eller 

analysprocedurer kommer att generera konsekventa upptäckter (Saunders et al. 2007). Yin 

(2003) beskriver validitet som målet att säkerställa att en forskare som följer samma procedur 
och utför samma fallstudie kommer att landa i samma resultat och slutsatser.   

Triangulering är den logiska grunden för att använda sig utav multipla källor av information (Yin 

2003). En styrka med fallstudier är möjligheten till triangulering. Användandet av multipla källor 

i fallstudier tillåter en forskare att ta itu med en större flora av historiska attityd- och 
beteendemässiga problem (Yin 2003). 

<7A797&)*8%.2-)&*#$:?#%./32*&
Studiens validitet har säkrats genom deltagande vid observation. Genom att delta helt i 

observationen möjliggörs att ge en komplett sammanfattning och en rik illustration av fallet som 

studerats. Detta för att säkerställa att det värdeflöde och de förbättringsmöjligheter som 

upptäckts verkligen är robust beskrivet och korrekt tolkat. För att säkerställa att 

värdeflödeskartläggningen och förbättringsmöjligheterna är riktiga har intervju med personer i 

ledarroller på den enhet där förbättringsmöjligheten finns utförts. Vidare har även 

uppföljningsintervjuer utförts för att säkerställa att svaren uppfattade från respondenterna är 

korrekta. Vidare har även observation av problemen eller förbättringsmöjligheterna gjorts ute i 

verksamheten för att vidare vara helt säker på att en förbättring kommer att ge påverkan.  

Triangulering har även använts genom att använda olika källor av information för samma sak. 

Genom att fokusera på förutbestämda områden som aktiviteter, arbetsprocesser, problem och 

förbättringsmöjligheter som en gemensam nämnare för alla intervjuer har det säkerställts att 

täcka in samma områden med de olika intervjuobjekten. De förutbestämda intervjuområdena har 



 
17 

dock inte i förväg skickats till intervjuobjekten vilket skulle kunna ha gjorts för att bättre 
förbereda respondenten.  

Både intervjuer och observation har använts för att försäkra sig om att det som diskuterats under 

intervjuerna stämmer överens med observationen. Resultaten från intervjuerna har alltså jämförts 

gentemot observationen för att verifieras. De nedtecknade resultaten från intervjuerna har inte 

skickats till respondenterna i efterhand. Vidare har även uppgifter och dokumentation angående 

de omtalade ämnena på filservern själv kontrollerats av författaren för att säkerställa att 

respondenterna och forskaren talar om samma sak. Vidare har rotorsaker till problem ständigt 
sökts och forskaren har försökt att hålla ett öppet sinne för att inte utesluta några möjligheter. 

För att säkerställa att relevanta förbättringsmöjligheter hittas i värdeflödet har väl beprövade 

teorier som VSM, A3-metoden, rotorsaksanalys etc. använts. Metoder och tillvägagångssätt för 

studien har beskrivits på ett öppet och genomskinligt sätt för att skapa en transparent studie. För 

att vidare se till att intervjuerna mäter det som de är av avsedda att mäta (förbättringsförslag/ 

förbättringspotential) genomfördes uppföljningsintervjuer där respondenterna kontaktades vid 

flera tillfällen för att svara på uppföljningsfrågor. För att ytterligare försöka se till att den 

insamlade data verkligen är avgörande problem intervjuades personer som var experter på sitt 
område.   

 &
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>7&*2$#.2#&$,&!"#(?**#.-/)'#(2*2&$+3&:?#%2!5"%2&
I detta avsnitt beskrivs den utvalda teorin för studien. Teori om lean och det viktigaste 

leanverktyget VSM som är centralt i denna studie. VSM finns beskriven tillsammans med teori 

anknuten till de valda förbättringsförslagen hos fallstudieobjektet i studien.  

>767&52'-&E#$%8+*.$-&
Inom svensk industri har begreppet lean production blivit allt vanligare, framförallt då stora 

framgångar har kunnat påvisas med detta sätt att leda verksamheter i tillverkande företag 

(Bergman och Klefsjö 2007). Den stående förebilden för lean production och dess 

produktionssystem är Toyota med sitt TPS (Toyota Production System). Väldigt övergripande 

kan man säga att lean production går ut på att undvika alla former av slöseri i både 

administrativa och produktionsbetonade värdeflöden samtidigt som man lägger fokus på vad som 
skapar värde för kunderna (ibid.). 

Dock har andra författare som Christopher och Townhill (2001) argumenterat för att lean 

konceptet fungerar väl i kontext där efterfrågan är relativt stabil och därmed förutsägbar och när 

det finns en låg grad av produktvariation. Omvänt i kontext där efterfrågan är volatil och 

kundens krav på produktvariation är höga fordras en högre grad av anpassningsbarhet eller en 

”Agile” tillverkningsprincip (Christopher och Townhill 2001). ”Agility” är enligt Christopher 

och Townhill (2001) ett koncept som innefattar organisationsmässiga strukturer, 

informationssystem, logistikprocesser och inte minst ett tankesätt. Vidare är ledordet flexibilitet 

och flexibla produktionssystem för att enklare följa volatila marknaders svängningar.  

Lean fokuserar mest på de interna händelserna, eller det fokala företaget vilket avser det som 

händer från order till leverans, från det att en inköpsorder kommer från kund, hela det 

administrativa flödet tills dess att produkten börjar tillverkas i verkstan och så småningom 

levereras ut. Mer specifikt handlar det om de aktiviteter från order till leverans som sker i det 

fokala företaget i Figur 8 förutom finans och F&U. Lean appliceras huvudsakligen på 
dimensionerna produkt- och informationsflöde från order till leverans.  
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Figur 8: Aktiviteter innefattade i det fokala företaget från order till leverans (SCM.ETHZ.CH. 2011) 

 

Lean är ett komplett koncept med verktyg och metoder för att effektivisera, minimera slöseri och 

förbättra verksamheten i syfte att förbruka mindre resurser inom det fokala företaget (Figur 8) 
och mer precist de interna värdeflödena från order till leverans i ett företag.  

>797&,8%'&$+3&0'.H2-&
Enligt Monden (1998) kan vilken uppgift som helst i en tillverkande fabrik klassificeras i tre 

kategorier: incidentbaserat arbete, värdeskapande arbete och muda. Incidentbaserade processer är 

processer som exempelvis inspektion som inte tillför något värde till produkten, men som är 

nödvändig i det nuvarande produktionssystemet. Värdeskapande processer skapar värde för 

produkten, som exempelvis slutmontering av en produkt. Slutligen muda, eller icke 

värdeskapande processer, definieras som en process som inte skapar värde för slutprodukten och 

som inte krävs av det rådande produktionssystemet. Muda, eller slöseri, brukar vanligtvis 

klassificeras i sju plus en kategorier som också är kända som de sju plus en slöserierna (Chen, 

Lee och Shady 2010). De sju plus en slöserierna innefattar överproduktion, väntan, lager, rörelse, 

omarbete, överarbete, transporter samt outnyttjad kreativitet hos medarbetarna (Womack et al. 

2003). De sju plus en slöserierna gås igenom närmre under 4.3.1. Ett annat sätt att se på muda är 

att säga att det är alla former av aktiviteter som kunden inte är villig att betala för (Chen et 

al.2010). 

För att öka mängden värdeskapande aktiviteter i en fabrik ökar en del företag endast antalet 

arbetstimmar producerade, vilket kan observeras i Figur 9(b). Företaget har nu inte bara ökat 

mängden värdeskapande tid eller aktiviteter utan även ökat mängden muda och incidentbaserat 

arbete. I sådant fall har företaget inte förstärkt sin konkurrensmässiga position. Ett bättre sätt att 

öka mängden värdeskapande arbete i en fabrik är att minska andelen incidentbaserat arbete och 
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muda. Kaizen (förbättring) är tilltänkt precis detta syfte: nämligen att kontinuerligt förbättra 
processen genom att identifiera och reducera slöseri.   

   

Figur 9:a) Sammansättningen av en arbetares tid b) Sammansättningens påverkan vid ett ökat antal arbetade timmar 
c) Sammansättningens påverkan av Kaizen 

 

Genom att använda sig av Kaizen är det möjligt för företag att omforma sammansättningen av 

arbete i syfte att minska muda och incidentbaserat arbete (Chen et al.2010). Den ljusgröna 

tårtbiten i Figur 9 c) används för att illustrera transformationen från incidentbaserat arbete och 

muda mot mer värdeskapande arbete.  

 

Målet med Kaizen är att kontinuerligt identifiera och minska andelen muda i exempelvis ett 

produktionssystem (ibid.) Det är därför viktigt att identifiera och separera muda från 

incidentbaserade och icke värdeskapande arbete. Efter identifikation av muda är nästa steg att 

bestämma hur man kan reducera det. Ett vanligt sätt att reducera muda är genom kaizen. Målet 

med kaizen är att involvera varje medarbetare i att fundera på små förbättringsförslag på en 

regelbunden basis (ibid.). När sedan dessa små förbättringar är implementerade blir arbetet 

bättre, mer kvalitativt och trivsammare. Enligt Bodek (2002) är det viktigt att inse att en serie 

små strategiska förbättringar snabbt kan samla ihop till signifikanta förbättringar i ett systems 
effektivitet.  
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När man är i takt med att utföra en kaizen-aktivitet finns det en rad olika lean- och 

kvalitetsverktyg tillhanda att nyttja, allt från VSM till att fråga de ”5 Whys”. Då varje fall är 
unikt blir det ett arbete för lean-praktikern att bestämma vilka verktyg som ska användas.  

>7<7&0:'5.*2*)&$+3&52'-:2#0*1/&

>7<767&B&I&6&)5")2#.2#&
Slöseri uppstår enligt Womack et al. (2003)  då aktiviteter utförs och resurser förbrukas men 

inget värde skapas. Bergman och Klefsjö (2007), Dennis (2007) och Liker et al. (2009) tar alla 

upp sju slöserier som förekommer i värdeflöden samtidigt som Liker et al. (2009) även tar upp 
extra punkt. Nedan ges en genomgång av de sju plus en slöserierna. 

!"#$%&'&()*+,-(.""
Överproduktion handlar helt enkelt om att tillverka saker som ingen vill ha eller som inte går att 

sälja av en eller annan anledning. Överproduktion klassas som den värsta formen av slöseri. 
Dennis (2007) listar några av de relaterade kostnaderna till överproduktion: 

• Bygga och underhålla för stora lagerbyggnader 
• Extra personal och maskiner 
• Extra delar och material 
• Extra energi, olja och elektricitet 
• Extra truckar,  
• Extra räntekostnader på lån 
• Dolda problem och osynliga kaizen-möjligheter 

 
Vidare kan produkter med fel lätt dölja sig i överflödiga köer och mellanlager vilket bland annat 

medför svårigheter att spåra felorsaker (Rother och Shook 2003). För att minimera 

överproduktion krävs Just-in-Time (JIT). Det vill säga att varje process i värdekedjan ska 

försörjas med rätt detalj, i rätt tidpunkt och i rätt kvantitet vilket uppnås med hjälp av 
synkronisering, bättre produktionslayout samt produktionsutjämning (Shingo et al. 1992).  

/"01.,2."
När tid används på ett ineffektivt sätt, uppstår väntan, den andra formen av slöseri. Väntan 

uppstår då tidigare processteg inte levererar i tid, vid materialbrist, på grund av haverier eller då 

ett givet processteg, flaskhalsen, begränsar kapaciteten (Liker et al. 2009). Vidare är enligt 

begränsningsteorin (Theory of Constraints) en timme förlorad i flaskhalsen en timme förlorad för 

hela systemet och denna förlorade tid kan aldrig återhämtas (Goldratt 2004). För att minimera 

väntetid på Toyota är flermaskinsbetjäning en vanlig lösning då man utnyttjar väntetid vid en 

maskin/station för att betjäna en annan maskin/station. Detta för att få ett bättre flyt i 

tillverkningen och för att utnyttja operatörers väntetid under långa och automatiserade 

arbetsmoment till att utföra exempelvis manuella moment på andra maskiner där det behövs. I de 

fall då nödvändig väntan hos en arbetare uppstår bör denna väntan användas till underhåll, 

utbildning, förbättringsaktiviteter eller annan typ av aktivitet som bygger värde för företaget 
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(Hines, Rich och Hittmeyer 1998; Hines och Rich 1997). Väntan och förseningar som uppstår 

förlänger ledtiden. Den totala ledtiden definerias som tiden mellan att kunden lägger en 
beställning tills det att kunden erhåller beställningen (Dennis 2007).  

3"4&2.5'(&,%&"
Den tredje typen av slöseri, transport handlar om färdiga produkter som flyttas in och ut från 

lager, mellan processer, och transport av färdiga produkter. Om man ska ställa det på sin spets 

kan all förflyttning som sker i en fabrik ses som slöseri och därav är transportminimering snarare 

än total eliminering det man strävar och söker efter. I tillägg är det troligt att dubbelhantering och 

omåttlig förflyttning kommer att orsaka skador och försämring av kvaliteten på produkterna. 

Hines och Rich (1997) hävdar att kvalitetsbrister, skador och försämring som uppstår till följd av 

transport beror på kommunikationsavståndet och att kommunikationsavståndet är proportionellt 

med hur lång tid det tar att få återkoppling på rapporter om dålig kvalitet och att ta till 

korrigerande åtgärder. Transportkostnader bör vägas mot kostnaden att flytta processer närmare 

varandra. Enligt Shingo et al. (1992) ska man försöka minska transporterna genom en bättre 
layout och efter det ska man fokusera på att rationalisera de kvarvarande transporterna.  

6"7%82+,-92"'&(:%55%&"%88%&";$%&2&<%,%"
Att göra mer arbete än vad kunder kräver är förenat med slöseri (Dennis 2007). Denna typ av 

överarbete återfinns ofta i företag som drivs av deras ingenjörsavdelningar (ibid.). Ineffektiv 

produktion på grund av dåliga verktyg och material med dålig kvalitet orsakar defekta produkter 
och onödiga rörelser.  

=">29%&"
Slöseriet med lager är relaterat till att hålla en onödig mängd råmaterial, delar, och Produkter I 

Arbete (PIA). Dessa problem är ett resultat av förhållanden då flödet är sammandraget och när 
produktionen inte är länkat till marknadens trumslag om efterfrågan (Dennis 2007). 

?"@;&%85%&"
Onödiga rörelser involverar produktionsergonomi där operatörer måste sträcka, bocka på sig 

samt plocka upp detaljer eller liknande i onödan när dessa handlingar kan undvikas (Hines och 

Rich 1997). Dessa typer av slöseri är tröttande för anställda och leder sannolikt till 

kvalitetsbrister och ofta till kvalitetsproblem. Enligt Shingo et al. (1992) kan onödiga rörelser 

elimineras genom att utföra grundliga studier av rörelsemönster av operationerna så att dessa kan 
analyseras, designas om alternativt mekaniseras.  

A"BC2&<%,%"
Det slöseri som innefattas i omarbete handlar om arbete med att åtgärda felaktigt producerade 

detaljer (Dennis 2007). Här innefattas material, tid och energi som krävs för att reparera eller 

omarbeta den defekta detaljen. Det är viktigt att inspektion sker för att hitta felorsakerna och 
uppnå målet med noll fel genom att eliminera källan till omarbete (Shingo et al.1992).    
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D!"EF"*,.G,,F2"C%)2&<%,2&.25"+&%2,-$-,%,"
Denna typ av slöseri existerar då det finns dålig integrering och tydliga avskiljningar inom ett 

företag eller mellan ett företag och dess kunder eller leverantörer (Dennis 2007). Mer konkret 

gestaltar sig denna typ av slöseri genom förlorade möjligheter till förbättringar på grund av att 

man inte tar tillvara på de idéer och den kunskap som finns hos medarbetarna. Det är med hjälp 

utav medarbetarna och genom att involvera och engagera dessa som de sju slöserierna kan 
reduceras eller elimineras.  

>7<797&:),&J&:'582&)*#2',&,'EE.-/&
För att kunna förstå vad VSM är måste begreppet värdeflöde först förklaras. Värdeflöde beskrivs 

enklast som en serie av aktiviteter som är nödvändiga i förädlingen av en produkt, från råmaterial 

till kund. Värdeflödet kan bestå av både aktiviteter som skapar mervärde för produkten och de 

som inte gör det. Hit räknas även de aktiviteter som ingår i produktutvecklingsprocessen, från 

koncept till lansering (Rother och Shook 2003). När värdeflöde väl är definierat kan metoden 
VSM beskrivas. 

I grund och botten är VSM ett lean-verktyg som används för att tydliggöra och kartlägga ett 

företags eller organisations hela processflöden, från mottagande av råvaror till leverans av 

färdiga varor eller tjänster till kund. När hela flödet blir åskådliggjort istället för bara enskilda 

processer blir det betydligt enklare att identifiera resursslöseri och i förlängningen kunna undvika 

suboptimering när det ska genomföras förändringar (ibid.). VSM koncentrerar sig inte på 

enskilda produkter, om det nu inte är så att det bara produceras ett fåtal produkter, utan VSM 

fokuserar på en familj eller grupp av produkter. Detta gör att produkter som i stort sett passerar 

samma processer kan studeras i en gemensam grupp och det blir då betydligt lättare att få ihop 

helheten och genomföra förbättringar (ibid.). 

VSM används för att: 

• Förstå hur verksamheten fungerar  

• Få en grund för ett förbättrat framtida bättre tillstånd 

• Kunna följa produktens väg från början till slut 

• Konstruera en karta över material- och informationsflöden 

Enligt Krajewski et al. (2002) är det övergripande målet med VSM att få produktionstakten i 

hela kedjan av processer att ligga på samma nivåer som kundernas efterfrågan. Modellen 

används ofta för att eliminera slöseri vilket är något som alla företag borde sträva emot, eftersom 

det är oerhört kostsamt. Slöseriet inom vissa processer eller arbetssteg kan vara på extremt höga 

nivåer, ibland kan det nästan vara så högt som 60 procent (Rother och Shook 2003). 

Enligt Rother och Shook (2003) får kartläggningen av flödet också till följd att alla förändringar 

som kan göras blir lätta att se och möjliga att diskutera. Detta leder till att det blir möjligt att se 
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detaljer och inse konsekvenser av besluten som tas. Kartläggningen ska dessutom förenkla 
förändringar genom att den underlättar kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom processerna (ibid.). 

VFA kan användas inom en rad områden så som tillverkningsindustri, sjukvård, tjänstesektor och 
inom produktutveckling. 

0HI"HJIKB>E@"

 

Figure 10: Allmänna symboler i VFA, anpassad från Pascal (2007) 

 

Symbolerna i Figur 10 är symboler som kan användas i kombination med nästan alla andra VFA-
symboler (Pascal 2007). 

”Operatör” representerar en operatör/arbetare. Denna symbol används för att visa hur många 
operatörer som behövs för varje operation/arbetsstation (ibid.). 

Symbolen ”Buffert” visar ett säkerhetslager som används mot störningar i processen som till 

exempel oplanerade produktionsstopp, systemfel eller till att hantera variationer i 
kundefterfrågan (Rother och Shook 2003). 

”Kaizen-insats” används för att belysa ställen där det finns förbättringspotential och 
förbättringsbehov i värdeflödet/huvudprocessen (Pascal 2007). 

Symbolen “Tidslinje” löper längs hela värdeflödeskartan från vänster till höger, under 

huvudprocessen (ibid.). I denna tidslinje visas cykeltiderna för de värdeskapande aktiviteterna 

och väntetider för de icke-värdeskapande aktiviteterna i materialflödet. Cykeltiderna skrivs på 

”botten” av tidslinjen och väntetiderna skrivs på ”toppen” av tidslinjen. På detta sätt kan 
tidslinjen användas för att beräkna ledtider och total genomloppstid (Rother och Shook 2003). 

Symbolen ”Annan information” används för övrig information som kan vara användbar i 
värdeflödesanalysen. 
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Figur 11: Symboler för information, anpassad från Rother och Shook (2003) 

 

Pilen ”Manuellt informationsflöde” i Figur 11 används för att visa generella informationsflöden 

från till exempel rapporter eller konversationer (Pascal 2007). Man kan även välja att skriva ned 
frekvenser eller andra anteckningar angående dessa informationsflöden. 

Symbolen ”Elektroniskt informationsflöde” representerar elektroniska flöden såsom EDI 

(Electronic Data Interchange), intranät och internet (ibid.). Även här kan man skriva ned hur ofta 

informationsutbytet sker (frekvensen) och vilken typ av data och media som används; telefon, 
fax etc. 

“Belastningsutjämning” är ett verktyg som samlar ihop kanbankort i batcher för att på sådant sätt 
jämna ut produktionsvolymen och belastningen på maskinerna (Rother och Shook 2003). 

Symbolen “Gå-och-titta-efter-produktion”, som ser ut som ett par glasögon, indikerar helt enkelt 
visuell informationsinsamling eller inspektion (ibid.). 

”Hämtningskanban” är en ikon som representerar ett kort eller en apparat som informerar en 

materialhanterare att flytta artiklar från en ”supermarket” till en process (ibid.). 
Materialhanterare förflyttar sig således till en ”supermarket” och hämtar artiklarna. 

“Produktionskanban” är en ikon som startar tillverkning av ett förutbestämt antal artiklar (ibid.). 

Denna ikon signalerar en process/operation att leverera artiklar till en efterföljande 
process/operation. 

Symbolen “Signal kanban” representerar ett triangelkanbankort, som signalerar en omställning 

och tillverkning av en förutbestämd batchstorlek av en viss artikel som finns på kanbankortet 
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(ibid.). Denna ikon används när lagernivåerna i en ”supermarket” mellan två 
processer/operationer hamnar under en viss kritisk nivå. 

“Ställ för kanban” visar den plats där kanbankort finns för upphämtning (ibid.).  

Symbolen ”sekventiellt dragande system” representerar ett pull-system som ger instruktioner om 

att tillverka en förutbestämd typ och kvantitet av en artikel, utan att använda en ”supermarket” 
(ibid.). 

Människosymbolen ”Verbal information” representerar både verbala och personliga 
informationsflöden (ibid.). 

Symbolen ”ERP/MRP” indikerar att behovsplanering görs via MRP(Manufacturing Resource 
Planning) eller via ett affärssystem (ERP) (ibid.). 

0HI"L@KE4HMNOM"
VSM används för att kartlägga värdeflödet för både administrativa processer och 

fabriksprocesser på samma sätt i båda fallen. Man följer alltså hur arbetet är organiserat samt hur 

det flyter fram genom en verksamhet. Detta ger ledningen sedan möjlighet att visualisera 

processen, peka på och identifiera problemen samt fokusera på hur man styr upp dess 
omvandling till en ”lean verksamhet”. 

 

Figur 12:Värdeflödesanalysens arbetsgång, anpassad från Rother och Shook (2003) 

 

När man arbetar med VSM utgör en del av arbetet att kartlägga processflödet eller arbetsflödet 
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samt att skapa en arbetsplan. Detta kartläggande av en process eller serie av processer brukar 

man kalla för tjänstefamilj. Servicefamiljen, som kan ses i Figur 12, representerar allt arbete och 

alla transaktioner som man i arbetsteamet försöker att förbättra med hjälp av VFA. Det första 
steget i VFA inom icke tillverkande företag är alltså att identifiera tjänstefamiljen.  

Nästa fas efter tjänstefasen består av att man gör en nulägesbeskrivning genom att 

kartläggningsgruppen ritar upp en visuell karta över det nuvarande tillståndet, vilket visar hur 

arbetet går till och fortskrider i företaget i dagsläget. Denna aktivitet utgör också ett symboliskt 

avstamp för företagets transformation samt visar utgångsläget. Inga problem är ännu lösta i detta 

steg utan det som kartan är nyttig för är att den utgör en grund för att peka ut de problem som 
finns i ett företags arbetsflöden.  

Nästa steg i arbetet är att skapa en karta över det framtida tillståndet, vilket fokuserar på hur man 

leder förändringen av en ny design av värdeflödet vid en ”leanomvandling”. Det är ganska 

vanligt att händelserna under teamets arbete med nulägesbeskrivning och framtidskartor påverkar 

varandra. Många av idéerna om det framtida värdeflödet brukar dyka upp då man skissar upp 

nulägeskartan eftersom många medarbetare ifrågasätter strukturen och arbetssättet som används 

idag. Det kan också vara så att laget under denna fas upptäcker att mer information behöver 

samlas in. Det är bra om kartläggningsgruppen ritar en bild över hur värdeflödet ska fungera 

efter tre månader alternativt efter årets slut. Någon längre planeringshorisont är 12 månader bör 

enligt Keyte och Locher (2008) inte användas eftersom affärsvillkoren ofta förändras. Detta 

medför framtidskartan blir ett iterativt och levande dokument som kommer att användas för 

ständiga förbättringsrutiner även känt som Kaizen. Tidsramen är alltså viktig. Desto längre 

tidsram som sätts innebär att fler förändringar hinner införlivas innan tiden löper ut samtidigt 

som en allt för lång tidsram kan leda till frustration eftersom medarbetarna måste vänta på 

förändringarna. Det är bäst att planera införandet av det första framtida tillståndet inom en 
tidsperiod av 3-6 månader.  

Den sista och absolut viktigaste fasen innebär att kartläggningsgruppen utvecklar en detaljerad 

handlingsplan för verksamheten. Kartläggningen som gjorts i tidigare steg är mer ett visuellt 

verktyg medan att praktiskt faktiskt implementera förbättringarna är det väsentligaste. Tanken 

med handlingsplanen är att den ska beskriva essensen av de förfiningsprojekt som erfordras för 

att uppnå det blivande tillståndet hos företaget. Dessa förbättringsförslag är frukten av Kaizen. 

Kaizen är Japanska och betonar stegvisa och kontinuerliga förbättringar. Dessa förbättringar 

ackumuleras och bygger på varandra och har som syfte att uppnå ett ”leanmål” där man strävar 

efter perfektion och att skapa mervärde för företaget. Kaizen kommer in i VFA-metodiken 

genom att man under fasen karta över framtida tillstånd identifierar Kaizen-möjligheter för att 
sedan utveckla en karta på detta.  

Detta arbetssätt med de fyra faserna just beskrivna utgör en avgörande framgångsfaktor för att 

lyckas med styrningen av värdeflödet, ty den ger ledningen detaljer för att hitta, föra samt 
reagera på Kaizen-arbetets framsteg.  
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7;&)%82&"C%)"0HI"
Metoden är enkel och lätt att förstå eftersom den innehåller symboler som består av ett 

standardiserat internationellt språk (Pascal 2007). VFA är även relativt billigt att använda sig av 

eftersom det huvudsakliga materialet som behövs endast är papper och penna. Eftersom alla 

processer åskådliggörs i en karta kommer de olika produkternas fysiska flöde och 

informationsflöde bli väldigt tydliga vilket underlättar förståelsen över hur förändringar kommer 

att påverka verksamheten (Rother och Shook 2003). Metoden visar också på var det finns slöseri 
inom flödet och förbättringsförslag på en framtida utformning (ibid.). 

O2:+)%82&"C%)"0HI"
Eftersom material- och informationsflöden förenklas kan det finnas risk att viktig information 

förbises (Rother och Shook 2003). Dessutom ger VFA inte en fullständigt korrekt bild av ett 

system om det finns många produkter i systemet, flödet är för komplext eller om det finns 

mycket störningar i processerna (ibid.). Det bör även tas i beaktning att VFA bara ger en 

oföränderlig statisk bild av ett system. I verkligheten kan det förekomma variationer i cykeltider, 

ställtider och produktionsstörningar. Slutligen kan det vara värt att nämna att VFA inte kan 
användas för att skapa ett nytt system från grunden utan måste utgå från ett befintligt system. 

>7<7<7&0:'5.*2*&.&:'#G2&)*2/&
Kvalitetsproblem kan medföra kunder som är missnöjda, skapa förlängda ledtider, ökade 

kostnader och missnöjda medarbetare. Det är därför av stor vikt att komma tillrätta med 

kvalitetsproblem genom att identifiera rotorsaken till problem för att sedan så fort som möjligt 

kunna finna lösningar och rätta till dessa fel. Huvudprincipen är alltid att inte kontrollera för att 

upptäcka fel utan för att rätta till fel! (Shingo et al. 1992). Vidare skiljer Shingo et al. (1992)  
mellan två huvudsakliga typer av inspektion: 

1. Informativ inspektion – görs för att hitta felaktiga detaljer och informera om vad som 
fungerar mindre bra i tillverkningen för att man ska kunna rätta till detta.  

2. Kassationsinspektion – går ut på att finna felaktiga detaljer och kassera dessa.  
 
Kassationsinspektion skapar alltså ingen möjlighet till att komma rätta med felet utan för att 

komma till rätta med felet måste man inrätta informativ inspektion. Inom ramen för information 

inspektion finns det tre typer nämligen successiv inspektion, självinspektion samt inspektion vid 

källan.  

Successiv inspektion är förmodligen den enklaste och snabbaste formen av informativ inspektion 

som innebär att operatören själv utför kontrollen. Det finns dock två nackdelar enligt Shingo et 

al. (1992)  med successiv inspektion. Den ena nackdelen innebär att den som är ansvarig för felet 

också gör bedömningen och det är då troligt att han eller hon blir mindre strikt i sin bedömning. 

Den andra nackdelen är att rena inspektionsfel kan förekomma. Samtidigt som man vill 

åstadkomma en snabb inspektion vill man även att kontrollen utförs av en objektiv instans 
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(ibid.). Ett alternativ som tillgodoser båda dessa krav är att kontrollen utförs av operatören i 
nästkommande led enligt Figur 13.  

 

Figur 13: Successiv inspektion, anpassad från Shingo et al. (1992) 

 

Operatören i operation två kontrollerar alltså detaljerna från operation ett och utför sedan  

operationen. Operatören i den tredje operationen kontrollerar sedan detaljerna i den andra 

operationen osv. Med en sådan successiv inspektion kan alltså kraven på objektivitet och 

omedelbar återkoppling tillgodoses. På Morigushi electronics har man med denna metod lyckats 
reducera felen från 6,5 % ner till 1,5 % och lyckats stabilisera felen på denna nivå (ibid.).  

Självinspektion då operatören själv utför kontrollen är det enklaste och snabbaste 

tillvägagångssättet. Det finns som tidigare nämnt en nackdel. Bedömningen blir mindre strikt då 

det är operatören själv är ansvarig för felet och att rena inspektionsfel kan uppstå lätt. Dessa 

problem kan kringgås om man installerar detektorer som signalerar alla fel, helst innan de 

uppstår, vilket i praktiken kan möjliggöra en felfri produktion. Om detta kan uppnås är 
självinspektion den överlägset bästa kontrollen (Shingo et al. 1992).  

Inspektion vid källan innebär att man försöker förhindra fel genom att kontinuerligt försöka 

övervaka de faktorer som kan leda till att fel uppstår. Denna kontroll kan enligt Shingo et al. 

(1992) göras både vertikalt och horisontellt. Vertikalt innebär att man går tillbaka i processen 

och korrigerar de faktorer som förorsakar felen. Horisontellt innebär att man försöker komma 

underfund med vilka faktorer i processen som är avgörande för kvaliteten och sedan övervakas 
och styrs dessa faktorer.  

>7>7&!"#(?**#.-/)'#(2*2&$+3&#$*$#)'0)'-'51)&

>7>767&%2,.-/+1025-&KE%)'L&
Demingcykeln, eller PDSA-cykeln som den också kallas, är en modell för ständiga förbättringar 

inom kvalitet. Modellen kallas också ibland för PDCA-cykeln. Modellen består av en logisk 

sekvens av fyra repetitiva steg för ständiga förbättringar och lärande. Plan, Do, Study och Act. 

PDSA-cykeln är också känd som Demingcykeln eller Deminghjulet eller som en kontinuerlig 
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förbättringsspiral. Demingcykeln är vidare relaterad till Kaizentänkande och JIT-tillverkning. 
Enligt Edvardsson et. al (1999) kan de ingående delarna beskrivas enligt Figur 14: 

 
Figur 14: Demingcykeln/PDCA cykeln anpassad från Edvardsson et al.(1999) 

 

• Plan – Planera i förväg för förändring. Analysera och förutspå resultaten 
• Do – Gör det! Utför planen genom att ta små steg under kontrollerade former 
• Study (Check) – Studera resultaten 
• Act – Handla för att standardisera eller förbättra processen 

 
Demingcykeln är en oerhört central del inom kvalitetsutveckling och mycket kvalitetsarbete 
bygger på tankar från Demingcykeln varför den är mycket viktig att förstå och lägga på minnet.  

>7>797&!"#(?**#.-/)'#(2*2&$+3&E#'0*.)0&E#$(52,5")-.-/&
När man ska ge sig i akt med praktisk problemlösning är det enligt Durward, Sobek och Art 

(2008) två saker som är av stor vikt, nämligen (1) skaffa sig grepp om den nuvarande situationen 
och (2) identifiera rotorsaken till problemet.  

(1) Det som skiljer Toyota speciellt mest från andra företag är förmodligen deras första steg i 

problemlösningscykeln som handlar om att förstå den nuvarande situationen (Durward, Sobek 

och Art 2008). Det man menar med detta på Toyota är att en grundlig förståelse för processen 

eller systemet som gav upphov till problemet i det kontext som problemet uppdagade sig i är 

viktigt. Detta kontext är kritiskt eftersom nyckeln ligger i att lösa ett problem som ingen ännu har 

upptäckt (ibid.). För att skaffa sig en uppfattning om problemet är det bäst att resa fysiskt till den 

faktiska platsen för problemet och väl där prata med personalen för att skapa en förståelse för var 

problemet uppstod. Genom att tydliggöra varför ett problem utgör ett problem och förstå vad det 

är som inträffar som egentligen inte ska hända, eller vad som inte händer som borde hända 
skapar en förståelse som är nödvändig för det fortsatta problemlösandet (ibid.).  
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(2) När man är i akt med att identifiera rotorsaken handlar det om att ställa sig frågan. Vad är den 

omedelbara saken som händer eller inte händer, som orsakar problemet? Detta ska bekräftas 

genom extra observation eller experimentering (Durward et. al 2008). Den mest uppenbara 

orsaken är sällan rotorsaken. Problemlösaren fortsätter därför undersökningen till dess att en 

lösning är funnen. En lösning som om den tas hand om eliminerar alla framtida händelser 

skapade av problemet. En vanlig metod för problemlösning är 5 why vilket går ut på att fråga 

”varför uppstår detta problem?” tillräckligt länge tills man når ner till rotorsaken. Andra metoder 

för rotorsaksanalys är fiskbensdiagram där man ritar orsak-verkan förhållanden som geometrin 
av ett fiskben.   

P@BK>EI>#HOQOM"IER"L3S@LPPB@4"
Toyota använder ett enkelt semistrukturerat A3-papper som sitt primära verktyg för att 

implementera PDSA för problem och förbättringsmöjligheter tvärs över alla avdelningar och på 

alla nivåer i organisationen (Durward, Sobek och Art 2008). Iden med korta skrivna rapporter 

som ett affärshjälpmedel är inte helt ny. Korta och informativa rapporter har på senare tid hamnat 

i skymundan och glömts bort i takt med införandet av allmänt förekommande datorer, 

informations och modern presentationsteknologi (Durward et. al 2008). A3-rapportstrukturen 

och problemlösningsmetodik är viktigare nu än någonsin. Detta på grund av den 

explosionsartade mängd information som idag finns tillgänglig. Något som ställer krav på att 

kunna syntetisera och destillera information som är kritisk och avgörande i dagens 

hyperkonkurrensmässiga affärsmiljö (ibid.). Detta samtidigt som det är lika viktigt att 
dokumentera på ett effektivt sätt som påskyndar kommunikation. 

T47B@IOQOM"L0"EO"L3S@LPPB@4"
A3-rapport har fått sitt namn, inte helt oväntat, från pappersformatet A3 vilket betyder att 

rapporten ska passa in på ett papper av formatet cirka 420 x 297 mm. Rapporten är vanligtvis 

uppdelad i två eller tre sektioner som läses uppifrån och ner, sektion för sektion från vänster till 

höger. Författare av A3-rapporter ska skriva rapporten i sektioner utmärkta på ett tydligt sätt och 

som följer efter varandra i en logisk struktur (Durward et. al 2008). En A3-rapport är ett flexibelt 
verktyg som kan anpassas till att passa de flesta situationer då man arbetar med problemlösning.  

Det generella flödet i en A3-rapport innefattar förbättringscykeln Plan, Do, Study (Check), Act 

(PDSA). Vanligtvis utgör den vänstra sidan av en A3-rapport ”Plan” som är avsatt för att 

åskådliggöra den bakomliggande situationen, nuvarande situationen, målen som ska uppnås samt 

rotorsaksanalysen (Durward et. al 2008). Den högra sidan återspeglar ”Do”, ”Study” och ”Act” 

delarna av förbättringscykeln. I Figur 15 kan man observera uppbyggnaden av en A3 rapport 
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(ibid.).  
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Figur 15: A3-rapportens uppbyggnad, anpassad från (Durward et. al 2008) 

Uppbyggnaden av A3-rapporten är varken slumpmässig eller slentrianmässig. A3-rapporten 

reflekterar en öppensinnad åsikt om problemlösning hos Toyota där minst halva insatsen ska 

läggas på att förstå situationen på ett bra sätt vilket åskådliggörs i den vänstra sidan på A3-

rapporten i Figur 15. A3-rapporten består av sju sektioner förutom titeln. Dessa sju sektioner är 
enligt Durward et. al (2008): 

1. Bakgrund 
2. Nuvarande tillstånd och uttalat problem 
3. Uttalade mål 
4. Rotorsaksanalys 
5. Motåtgärder 
6. Bekräftelse av uppnått resultat 
7. Aktiviteter för uppföljning 
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En typisk tom A3-rapport kan se ut som i Figur 15. Sektionerna ska ses som en startpunkt och 

olika sektioner kan anpassas för att bättre kommunicera författarens meddelande. Anpassning är 

helt okej och uppmuntras så länge PDSA cykeln förblir intakt (ibid.). Nedan följer en stegvis 
genomgång av de ingående sju elementen i en A3-rapport. 

Titel 

Varje A3-rapport börjar med en titel som väl beskriver området och introducerar innehållet för 

mottagaren. Temat ska objektivt beskriva problemet som är adresserat. Några exempel på titlar 

är ”Reducera kassationer i maskinverkstaden”, ”Förbättra produktiviteten i monteringen”, 

”Förbättra leveransprecisionen” eller ”Ledtidsreduktion i monteringen”.  Exempel på titlar inom 

administrativa processer på kontoret kan vara ”Reducera fel i hantering av kundreskontra” eller 

”Reduktion av ledtid för konstruktion”. Titeln ska få läsaren att snabbt förstå vad A3-rapporten 

innehåller (Durward et. al 2008). Om man lagrar A3-rapporten elektroniskt i exempelvis ett 

dokumenthanteringssystem kommer titeln att utgöra metadata som blir ett sökbart textfält och 

kommer då uppkomma i en lista av sökträffar. Personen som utför sökningen kommer snabbt att 

skanna listan med sökträffar för att avgöra om dokumentet är värdefullt för det aktuella 
problemet eller ej och det är därför viktigt att titeln tydligt representerar innehållet (ibid.) 

1 Bakgrund 

När man valt en passande titel för A3-rapporten ska författaren av rapporten dokumentera 

relevant bakgrundsinformation som är väsentlig för att förstå hur pass omfattande och avgörande 

problemet är för verksamheten (Durward et. al 2008). Enligt Durward et. al (2008) finns det två 

speciella saker som är kritiska att ta med i bakgrundssektionen. För det första måste författaren 

vara starkt medveten om vilka mottagarna är av A3-rapporten, deras bakgrund samt deras behov 

och informationsbehov. Om bakgrunden till problemet i rapporten inte är tydligt klargjort kan det 

hända att mottagarna inte förstår vad rapporten handlar om vilket resulterar i onödig tid att 

förklara vad rapporten försöker åstadkomma. För det andra måste författaren av A3-rapporten 

knyta bakgrunden till företagets övergripande mål. Om A3-rapportens innehåll inte är relaterat 

till företagets övergripande mål på något sätt då finns det risk för att problemlösarna slösar tid på 
att lösa problem som inte är speciellt viktigt för framgången för företaget. 

2 Nuvarande tillstånd och uttalat problem 

Denna sektion i A3-rapporten är en av de viktigaste i en A3-rapport (Durward et. al 2008). Målet 

med denna sektion är att rama in det nuvarande tillståndet på ett enkelt sätt för läsaren, inte bara 

författaren, för att möjliggöra en god förståelse (ibid.). I denna sektion skapar författaren en 

visuell representation och försöker skildra de kritiska element i ett system eller i en process som 

gett upphov till problemet. Detta kommer att involvera användandet av grafer, diagram, 

fiskbensdiagram och andra tekniker för att åskådliggöra det nuvarande tillståndet genom att 

undvika punktlistor och textsummeringar. En bra A3-rapport målar en tydlig bild av vad det är 

som pågår och gör inte bara enkla kvantitativa summeringar av åsikter (ibid.).  Det huvudsakliga 
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målet med sektionen det nuvarande tillståndet är att förse publiken med en enkel, men inte 

överförenklad, översikt av det nuvarande systemet eller processen och demonstrera en 

faktabaserad förståelse av problemet. Ett av nyckelelementen i A3 tänkande är att få alla att 

samarbeta mot samma mål, skapa konsensus gällande beslut och handling. Genom att ha en 

gemensam bild att fokusera på vid diskussion ges gruppmedlemmarna möjlighet att peka på 

saker som de håller med om samt saker som de inte håller med om eller som de har frågor kring. 

Den grafiska representationen utgör ett starkare gränsobjekt och underlättar kunskapsutbyte till 
skillnad från en punktlista (ibid.)  

3 Uttalade mål 

Sektionen med uttalade mål i en A3-rapport beror på typen av problem samt typen av A3-

rapport. För en A3 som handlar om problemlösning ska målen minst beakta följande: 

• Hur kan vi säkerställa att projektet är framgångsrikt vid slutet av implementeringen? 
• Vilken standard eller bas för jämförelse kommer att användas? 

 
Enklare situationer kan involvera endast ett mått för att verifiera framgång. Mer komplexa 

situationer där trade-off mellan parametrar är involverade (exempelvis viktning, kostnad, ledtid 
och komplexitet) kan involvera flera mått och mätetal (Durward et. al 2008).  

4 Rotorsaksanalys 

Författaren till A3-rapporten ska fortsätta med undersökningen av problemet till dess att han eller 

hon finner rotorsaken till symptomen på problemet som har identifierats i det nuvarande 

tillståndet (3) (Durward et. al 2008). Om man misslyckas med att finna och peka på det djupt 

rotade problemet kommer det sannolikt leda till att problemet upprepas igen. För att hitta 

rotorsaken kan det krävas en del experimenterande. I vissa fall är 5 Why lämpligt och i andra fall 
bör man använda sig av fiskbensdiagram eller andra metoder från 5.3.1. 

5 Motåtgärder 

Efter att en gedigen rotorsaksanalys är utförd ska nu problemlösaren ha en gedigen förståelse för 

hur arbetet för närvarande blir utfört och ha en god förståelse om vilken rotorsaken till problemet 

som upplevts i systemet eller processen (Durward et. al 2008). Problemlösaren är nu redo att 

fundera över hur systemet eller processen kan förbättras. Toyota kallar förbättringarna för 

”motåtgärder” (till skillnad från lösningar) eftersom order implicerar att vi bemöter ett problem 

som behöver en åtgärd samtidigt som den lösning vi kommer fram till är den vi kommer att 

använda nu till dess att vi upptäcker en bättre motåtgärd (ibid.). Enligt Durward et. al (2008) är 

sektionen för motåtgärder i en A3-rapport mycket som en åtgärdslista för hur problemet eller 

utredningen ska tacklas. Motåtgärder bör beskrivas i termer av ”vad” (vad är det som orsakar 

problemet), ”hur” (hur det undersöktes eller implementerades), ”när” (när det implementerades), 
”var” (var det blev utfört) (ibid.). ”Varför” motåtgärden är genomförd ska också klargöras. 
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6 Bekräfta uppnått resultat 

De allra flesta A3-rapporter innehåller en sektion vid namn kontrollera uppnått resultat, effekt 

eller liknande (Durward et. al 2008). Anledningen till detta är för det första för att A3-rapporter 

har en del av sina intellektuella rötter i kvalitetskontrollcirklar som innefattar PDSA-cykeln. Den 

andra orsaken är att anledningen till bekräftelse av uppnått resultat är att det finns en naturlig 
tendens till att hoppa över detta avgörande steget i problemlösning (ibid.)  

Vid utformandet av avsnittet ”bekräfta uppnått resultat” finns det enligt Durward et. al (2008) 
några nyckelpunkter som man ska tänka på: 

• Avgör den totala effektiviteten av handlandet 
• Använd samma standard som den listade under målsektionen 
• Bestäm sätt att verifiera effektiviteten av åtgärder. Helst en för en om möjligt 
• Planera i förväg för den data som behöver samlas in 
• Identifiera vem som ska samla in data och hur ofta 

 
7 Aktiviteter för uppföljning 

Den avslutande sektionen i en problemlösningsorienterad A3-rapport ska återspegla Act steget i 

PDSA-cykeln enligt Durward et. al (2008). Effektiviteten av de implementerade motåtgärderna 

är bekräftade i det tidigare avsnittet av rapporten. I ljuset av dessa inhämtade kunskaper är 

avsikten med aktiviteter för uppföljning att återspegla vilka ytterligare förändringar som ska 

göras för att systemet ska kunna bibehålla förbättringarna samt vad som återstår att göra (ibid.). 

Några nyckelement att tänka på när man författar sektionen om ”aktiviteter för uppföljning” är 
enligt Durward et. al (2008): 

• Sök efter liknande processer på avdelningen som kan dra nytta av dessa motåtgärder 
• Fråga huruvida det finns liknande processer utanför avdelningen som skulle kunna dra 

nytta av vetskapen om denna information 
• Betänk huruvida det finns någon planeringsavdelning eller liknande som bör informeras 

om förändringarna i syfte att förbättra framtida processer 
 

>7;7&2#!'#2-32*)4*2#!"#.-/&,2%&52))$-)&52'#-2%&
Lessons learned är ett engelskt och tämligen självbeskrivande uttryck som betyder slarvigt 

översatt ”lärd läxa” och är väl utbrett inom många organisationer. Lessons learned handlar om att 

lära sig av sina erfarenheter. Department of Energy i USA har gjort en definition av lessons 

learned: ”Developing lessons learned refers to the process of identifying, documenting, and 

validating a lessons learned” (DOE Lessons Learned Handbook, 1995).  

>7;767&%$08,2-*'*.$-&':&52))$-)&52'#-2%&
En viktig del av Lessons learned är spridningen av dessa och innan man kan göra detta måste 

erfarenheterna dokumenteras. Det är enligt Davenport och Prusak (1998) viktigt att den 
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dokumenterade informationen är skrivet på ett sådant bra sätt att läsaren med lätthet kan ta till sig 

informationen. När man författar ett lessons learned dokument är det viktigt att använda bra 

grammatik, tydliga meningar, struktur samt bra formatering av dokumentet. Genom att använda 

tekniker som kursivering, indrag, versaler och understrykningar får läsaren tecken av hur 

budskapet ska avkodas (Strömquist 2000). Detta eftersom läsaren skummar igenom 

affärsrelaterade handlingar och letar efter formateringar, indrag och liknande 
formateringsmässiga ledtrådar som kan snabbt kan ge en bild av vad dokumentet handlar om.  

När man skriver ett lessons learned dokument är det viktigt att tänka på frågor som Vilka är 

målgruppen? Har informationen bäst-före datum? Vilket syftet med dokumentet är? Vilken 

information som ska inkluderas i dokumentet samt hur läsaren ska agera? Kanske den viktigaste 

frågan att beakta är vilken målgruppen är. Exempelvis kan chefer behöva en annan typ av 

information än personer som arbetar med produktion. Enligt Strömquist (2000) måste det vara 

klart för sammanställaren vilka målgruppen för dokumentet är, när och vad informationen ska 

användas till. Viktigt är också att beakta vad läsaren har för mål att läsaren ska göra efter det att 

denne läst dokumentet. Vidare finns det några grundläggande delar som en lessons learned ska 
innehålla som beskrivs nedan (HSS.DOE.GOV. 1995): 

• En tydlig redogörelse om de erfarenheter som gjorts 
• En sammanfattning av bakgrunden till slutsatserna som dragits 
• Fördelarna med använda erfarenheter och förslag på framtida användning av 

erfarenheterna 
• Kontaktinformation om ytterligare detaljer skulle efterfrågas 
• Nyckelord för att underlätta sökbarheten 

 
Vidare föreslås även ett system för färgkodning av olika typer av lessons learned för att lättare 
skilja olika typer av erfarenheter åt. 

Röd – brådskande: Erfarenhet är hämtad från en verklig händelse som har fått ogynnsamma 

följder.  

Gul – varning: Erfarenhet som hämtats från möjlig händelse eller tillstånd. 

Blå – information: Fakta eller upptäckt som gynnar andra. 

Grön – bra arbetsmetod/best practice: Tillvägagångssätt som resulterar i ett positivt resultat 
(ibid.).   

>7A7&%$08,2-*3'-*2#.-/&
Dokumenthantering talar man ofta om i sammanhang då man använder tekniker som skapa, lagra 

lokalisera och hämta dokument genom dess livscykel (Doverton 2001). Om man sedan tittar 

närmre på kärnaktiviteterna i dokumenthantering utgörs dessa av lagring, indexering, 

anskaffande samt återförande av dokument. Meningen med dokumenthantering är att underhålla 

ett lager av värdefulla och användbara dokument som organisationen med enkelhet kan 

återhämta och nyttja när behov finns.  Något som är viktigt att tänka på är att det inte bara är 
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interna intressenter som kommer vilja ta del av dokumenten utan även externa intressenter. Det 
är därför viktigt att man tänker på detta när man utformar dokument (Nilsson 1997).    

Det är arbetssituationens komplexitet som avgör hur pass detaljerad dokumentationen ska vara. 

Lämpligt är därför att göra en analys över vilka risker som förknippas med bristfälligt 

dokumentation och vilka risker som finns då man arbetar med inaktuella dokument. Efter det 

måste företaget enligt Nilsson (1997) värdera vilken lösning som är den bästa med avseende på 

den betydelse som de specifika dokumenten har för företaget. När ett dokument sedan är 

färdigförfattat är det vanligt att det sedan sorteras, mångfaldigas, distribueras samt tas emot 

innan informationsutbytet är fullbordat. De rutiner och processer som styr hur detta ska gå till 

kallas dokumenthantering. Enligt Lenneryd, Pettersson och Nilsson (1998) finns det ett antal 

undersökningar som tyder på att dokumenthantering kan uppta uppemot 50 % av en tjänstemans 

tid. En effektivisering i dokumenthanteringen har alltså en potential att spara mycket pengar för 
företag.  

>7A767&%$08,2-*&
Enligt Lenneryd, Pettersson och Nilsson (1998) är ett dokument en fil som lagras i en databas, 

vanligtvis ett textdokument. Allt som författats och skrivits ner genom tiderna är egentligen 

dokument. Allt ifrån det som skrivits på skrivmaskin och förhand till det som författats digitalt 

på dator. Vidare kan dokument vara annat än just ett textdokument, exempelvis en Excelfil, en 

ritning eller sprängskiss, eller ett reklamblad utgör alla olika typer av dokument. Något som är 

gemensamt för alla typer av dokument är att de innehåller information av något slag och 

dokumentet fungerar som en bärare av denna information (Lenneryd et al 1998). Meningen med 

att skapa ett dokument är ofta för att man vill på något sätt sprida viktig information till en större 

grupp personer (ibid.). Det är därför viktigt att ha i åtanke när man författar dokumentet att 

informationen som ska nå mottagaren når denne på rätt sätt och i rätt tid samt att informationen 
ska möjliggöras användning på rätt sätt (ibid).   

En typ av dokument är internt skapade dokument som ofta karakteriseras av att vara styrande, 

specificerade eller av redovisande slag (Nilsson 1997). Några exempel på dokument av styrande 

slag är blanketter, checklistor, rutiner och policys (ibid.). Vidare bör dessa dokument alltid vara 

uppdaterade och något som är av stor vikt är förhindrandet av användning av ogiltiga och 
utdaterade dokument (ibid.).  

Det man bör tänka på när man utformar ett dokument är att dokumentet på ett bra och tydligt sätt 

ska avspegla vad som har beslutats, vilken åtgärd som har vidtagits eller vad som har meddelats 

(Nilsson 1997).  Utöver det författade innehållet i dokumentet bör även ett dokument innehålla 

den viktigaste s.k. metadata som ska vara varaktigt länkad till dokumentet (ibid.). Något att tänka 

på när man skapar metadata är att den inte påverkar dokumentets struktur och innehåll. Metadata 

bör innefatta när dokumentet skapades, togs emot, i vilket sammanhang dokumentet skapades 
och länkar mellan separata dokument som hör samman.  
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>7A797&%$08,2-*2*)&5.:)+1025&
Ett dokuments livscykel brukar delas in i sju olika faser enligt SS-EN 82045-1:  

1. Initiering 

2. Framtagning 

3. Fastställelse 

4. Användning 

5. Revision 

6. Upphämtande 
7. Kvittblivning 

Dessa faser kan observeras i Figur 16 och en beskrivning av faserna sker nedan.  

 

Figur 16: Dokumentets livscykel, anpassad från SS-EN 82045-1 

 

Det första som sker i ett dokuments livscykel är initieringsfasen (1) och under denna fas tilldelas 

dokumentet en beteckning som är unik i dokumenthanteringssystemet. I den nästföljande fasen, 

framtagningsfasen (2) skapas och utvecklas dokumentets innehåll för att sedan i 

fastställandefasen (3) granskas och godkännas. När dokumentet är godkänt kan det ges ut och 

nyttjas för det avsedda ändamålet. Den absolut viktigaste och även mest omfattande fasen för ett 

dokument är användandefasen (4). Fasen som följer användandefasen är revisionsfasen (5) och i 

denna fas kan dokumentet vid behov revideras och uppdateras. Om man sedan upptäcker att ett 

dokument inte har någon existentiell mening upphäver man dess existens i upphävandefasen (6). 
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Även om dokumentet upphävs kan det finnas skäl att behålla dokumentet i ett arkiv utav 

juridiska skäl. Den sista och avslutande fasen i ett dokuments livscykel är kvittblivningsfasen (7) 
där både dokumentet och dess medföljande metadata raderas (SS-EN 82045-1).  

>7A7<7&%.)*#.(8*.$-&':&.-!$#,'*.$-&
Enligt Doverton (2001) har distribution av information traditionellt utförts genom 

pappersutskrifter av dokument. Denna distribution av hårdkopior som papperskopior, CD/DVD 

och andra typer av dokumentfiler har till stor del ersatts av elektroniska distributionsmedel som 

exempelvis databaser på intranät och e-post. Allt fler företag har kommit till insikt med att 

intranät är en bra plattform för att implementera bland annat Knowledge Management (KM) 
inom organisationen.  

Företag har ofta en stor samling dokument lagrade i någon form av databas och utmaningen 

ligger i att lyckas att utnyttja denna information på bästa möjliga vis och möjliggöra att 

informationen kommer till nytta för organisationen. Ett vanligt förekommande problem är att det 

finns ett överflöd av information som gör att användaren får spendera onödigt mycket tid på att 

söka och lokalisera informationen. Ett annat vanligt förekommande problem handlar om 

kännedom om information. Information kan finnas men om användaren av informationen inte 

vet om att den finns har denne ingen glädje eller nytta av informationen. Ett annat problem som 
kan uppstå är att informationen inte finns tillgänglig i det moment som den behövs.   

>7A7>7&)*'-%'#%.)2#'%&%$08,2-*3'-*2#.-/&
Enligt ISO 9001 definieras dokumenthantering som ett område med ansvar för att på ett effektivt 

och systematiskt sätt skapa, ta emot, bevara och använda dokument. Vidare ingår också åtgärder 

för att ta hand om och för att bevara dokument som verifierar samt innehåller information om 

åtgärder samt olika transaktioner i en verksamhet (SS-EN 82045-1). För företag är 
dokumenthantering en viktig funktion. 

>7A7;7&%$08,2-*3'-*2#.-/&,2%&%,)&
Ett dokumenthanteringssystem gör det enklare för människor att arbeta tillsammans, dela och 

hantera företagsinterna och andra dokument. Ett av de vanligaste dokumenthanterings-systemen 

på marknaden är Microsoft Sharepoint. Härefter tas ett axplock av de egenskaper som 

dokumenthanteringssystem innehar. Dessa gäller för MS SharePoint men majoriteten av 
egenskaperna finns även i andra dokumenthanteringssystem.  

Med hjälp av SharePoint kan man på kontoret sätta upp icke publika webbsidor för att dela 

information med andra, hantera dokument från start till slut i dess livscykel, publicera rapporter 
för att hjälpa alla att fatta bättre beslut (SHAREPOINT.MICROSOFT.COM. 2011)   

Det finns en egenskap i SharePoint som heter Site Directory vilket kan användas till att lägga till, 

organisera, hitta och underhålla webbsidor inkluderade Windows SharePoints Services 

webbsidor. Det går även att använda metadata för att sortera och destillera ut den information du 

söker efter exempelvis datum och geografisk region (DSPACE.MAH.SE. 2011). Metadata är 
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något som blir allt viktigare för att kunna utvinna den information som användare behöver från 
den djungel av information tillgänglig.   

Document libraries är en egenskap som innebär att varje SharePoint-sida kan vara värd för en 

eller flera dokumentbibliotek. Genom att använda dokumentbibliotek kan man skapa, redigera, 

ladda upp dokument, checka in och ut dokumenten samt spåra och återta tidigare versioner av 
dokumenten (ibid.). 

Med Workspaces kan du skapa dokumentarbetsplatser som förser användaren med 

samarbetsverktyg och tjänster för dokumentarbete eller relevanta resurser till möten. Workspaces 

kan skapas antingen direkt i gränssnittet för SharePoint eller automatiskt genom e-postklienten 

(ex Lotus Notes).  Lists är en annan smart funktion som lagrar listor av information som 

inkluderar meddelanden, arbetsuppgifter, kontakter och listor. Den integrerade kraftfulla 

sökmotorn kan användas för att söka  i innehållet i alla listor tvärs över alla SharePoint sidor 
(DSPACE.MAH.SE. 2011) 

I en organisation är det alltid individer som är  nycklarna till kunskap och SharePoint ansluter 

människorna till information, till varandra och gör det lättare för individer att hitta och 

kommunicera med andra individer som har informationen. Personal sites förser varje användare 

med en ”My site” som är en slags personlig SharePoint webbsida. Denna sida kan inkludera 

personliga relevanta dokument som används flitigt men även nyheter, applikationer, länkar till 

SharePoint webbsidor, vanliga webbsidor samt notifiering om innehållsspårning 
(DSPACE.MAH.SE. 2011).  

Publik är en grupp användare med likartade roller, intresse eller arbetsuppgifter som exempelvis 

konstruktörer, beräknare, projektledare eller säljare. SharePoint använder publiken för att 

leverera det riktade innehållet till användare. Det går enkelt att skapa en publik genom att addera 

användare manuellt eller genom att addera användare baserat på medlemskap i exempelvis e-

postlistor. Det går sedan att rikta innehållet ifrån en lista med exempelvis nyhetspunkter, lessons 

learned eller web parts till specifika publiker. En funktion som är mycket användbar vid 

distribuering av information så att rätt information går ut till användare som är i behov av den 

(ibid.). Egenskapen användarprofil anknyter information genom exempelvis 
publikmedlemskapet eller länkar till det personliga innnehållet. 

Den kraftfulla indexeringsmotorn indexerar innehåll i SharePoint och samlar innehållet från 

multipelkällor och gör sökningen rik genom portalen. Denna kraftfulla indexering inkluderar 

innehåll från exempelvis fulltextsökning av delade dokument, webbsidor, Lotus Notes databaser, 

SharePoint webbsidor och portaler med mera (DSPACE.MAH.SE. 2011). Inom de ovan nämnda 

innehållskällorna kan SharePoint indexera de flesta filformaten från Microsoft och även från 
tredjepart som exempelvis PDF, Wordperfect och AutoCAD filer (ibid.).  

För att underlätta att hitta infomation organiserar SharePoint informationen efter ämnen som 

innehåller liknande innehåll. Inkluderat i SharePoint finns det en ”Topic Assistant”, en kraftfull 



 
41 

motor som automatiskt sorterar innehållet i ämnena. Administratörer kan även lägga till, ta bort 

och organisera ämnena samt överlämna hanteringen av ämnen eller underliggande ämnen (ibid). 

SharePoint har även en sökmotor som presenterar rika sökresultat innefattande dokument, 

SharePoint-listor, relevanta människor och grupper samt webbsidor. Sökresultaten får dessutom 

inkludera areor och ”Best Bets” som visar användaren vart de ska gå för att hitta de bästa 

informationskvaliteten för användarens avsedda syfte. Ett gränssnitt för sökning krävs numera 

bara och det går även att spara  gemensamt använda sökfrågor i mina länkar för att slippa 
duplicera ditt arbete i framtiden (DSPACE.MAH.SE. 2011). 

Varningar är en notifiering för användaren att en ändring har blivit genomförd i ett för 

användaren intressant dokument eller på en teamsite. En varning kan levereras antingen som ett 

e-postmeddelande eller i en web-parts. Denna egenskap hjälper användarna att hålla sig 
uppdaterad med den senaste informationen (ibid.). 

>7B7&:.)8255&)*1#-.-/&,2%&0'.H2-&)*'*8)*':5'&
Att driva företag idag har blivit mycket mer komplext och involverar ofta globala 

försörjningskedjor och geografiskt spridda enheter. De seniora ledarna i företaget har utvecklat 

instrumentpanelsliknande information för att åskådliggöra en rapport av det nuvarande tillståndet 

i företaget gällande exempelvis tillverkning, servicegrad, och/eller processer som vanligtvis en 

dator visar en uppsättning grafisk output av mått, finansiella kvoter, eller KPI (Parry och Turner 

2006). Tillgänglighet till information är oftast inte problemet utan det handlar om att 

kommunicera informationen vilket enligt Bilalis, Scroubelos, Antonidadis, Emiris och 

Koulouritotis (2002) är det svåra. Vidare har lean praktiker utvecklat visuella 

kommunikationsmedel som verkligen driver processer och operationer i realtid. Dessa system 

agerar som en förlängning eller utveckling av mått och kan i sig själva ses som ett dynamiskt 
måttsystem (Parry och Turner 2006). 

En av nyckeldrivkrafterna för beteende är enligt Bilialis et al. (2002) kommunikation som kan 
förklaras med ABC modellen: 

Activators är miljömässiga köer som ger anvisning/ fingervisning om beteendet. 

Behaviours är sekvensen av observerbara handlingar som ibland utförs till följd av aktivering 

(Activators).  

Consequences är resultat som följer från beteenden och som bestämmer sannolikheten att ett 
beteende ska inträffa i framtiden. 

Tydliga Activators krävs av ledare i företag för att försäkra sig om att arbetare engagerar sig i 

arbete som driver produktivitet. Lean tillverkning använder enkla och visuella 

kommunikationshjälpmedel för att uppnå målet att engagera arbetarna i aktiviteter som driver 

produktivitet och kvalitet (Parry och Turner 2006). Enligt Bilialis et al. (2002) innefattar de bästa 
visuella hjälpmedel följande: 
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• Grafiska representationer 
• Bilder 
• Posters 
• Schematiska symboler 
• Färgkodning 
• Genomskinlighet 

 

Vidare kan dessa visuella hjälpmedel ovan beskrivna förstärkas med ljudsignaler. Visuella 

hjälpmedel formar en oerhört viktig del av kommunikationsprocessen som driver lean fabriker 

(Parry och Turner 2006). Vidare är det viktigt att varje person involverad i en process måste 

kunna förstå olika aspekter av en process samt dess status när som helst. Genom att göra 

processen transparent möjliggörs omedelbar feedback av nuvarande status och indikerar var 

justeringar kan krävas för att möjliggöra att processen tillgodoser kundens dragande behov 
(ibid.).  

>7=7&,?*-.-/&':&08-%-"G%32*&
Kundnöjdhet och lojalitet har en kraftfull inverkan på ett företags prestation och ses av många 

företag som en viktig källa för att skaffa sig en konkurrensfördel (Heskett, Sasser, and 

Schlesinger 1997; Rust, Zeithaml, and Lemon 2000; Woodruff 1997). Resultatet av ökad 

kundlojalitet för företag innefattar ökad vinst, reducerade kostnader att förvärva nya kunder och 

lägre kostnader för att betjäna återkommande kunder vilket leder till högre lönsamhet (Reichheld 
1993; Reichheld and Sasser 1990). 

Kundnöjdhet utgör enligt Kotler (1997) ett underliggande mål för strategisk marknadsplanering i 

företag. Bland den litteratur och teori som är skriven fokuserar mycket på kundnöjdhet och 

lojalitet i ett business-to-consumer (B2C) kontext, men kundnöjdhet och lojalitet är även viktigt i 

ett business-to-business (B2B) kontext (Lam, Shankar och Erramilli 2004). I köp-sälj relationer 

mellan organisationer är lojala köpare mer fokuserade på långsiktiga fördelar och att ägna sig åt 
samarbete som är fördelaktigt för båda parter (ibid.).  

>7=767&%2)./-&':&,2*$%&!"#&,?*-.-/&':&08-%-"G%32*&
Innan man ger sig i akt med att utveckla en metod för mätning av kundnöjdhet bör man enligt 
Myers (1999) ställa sig sex huvudsakliga frågor vilka följer nedan: 

1. Vad är målen med mätning av kundnöjdhet? 

• Behålla fler kunder 
• Förbättra kvaliteten på interna processer 
• Spåra förändringar över tiden 
• Genomföra jämförelser med ledande konkurrenter 
• Som bas för kompensation till anställda 

 

2. Vilka kommer att intervjuas och kartläggas? 
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• Kunder 
• Konkurrenters kunder 
• Tidigare kunder 
• Icke kunder 
• Anställda (speciellt inom försäljning) 

 

3. Vad krävs för att mäta? 

• Attribut som mäter prestation 
• Måttskala 
• Summering och en övergripande bedömning 

 

4. Varifrån kommer attributen? 

• Fokusgrupper med kunder och/eller tidigare kunder 
• Tidigare forskning om attribut inom företaget 
• Kunnig personal inom företaget 

 

5. Vilken måttskala används? 

• Enkel prestationsmätning 
• Enkel tillfredsställelseskala 
• Enkel prestations-/förväntningsskala 
• Dubbel prestations-/förväntningsskala 

 

6. Sätta ihop ett kundtillfredsställelseindex 

• Genomsnittlig övergripande betyg på kundtillfredsställelse 
• Icke viktad betygssumma av attribut 
• Viktad betygssumma på attribut 

o Bedömningsmässiga vikter 
o Regressionsbaserade vikter 

 

Det finns fem grova steg som man bör betänka innan man skapar ett mätinstrument för 

kundnöjdhet som kan observeras i Figur 17. 
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Figur 17: Steg för att skapa ett mätinstrument för mätning av kundnöjdhet, anpassad från Myers (1999). 

Enligt Myers (1999) kan någon eller alla av stegen i Figur 17 ovan påverka konstruktionen av ett 

passande frågeformulär, men även proceduren för att administrera ett program för 
kundnöjdhetsmätning på kontinuerlig basis. Nedan gås detaljer från stegen i Figur 17 igenom.  

2 Fokusgrupper 

I detta stadium vänder vi vårt fokus mot våra kunder med målet att mäta kundernas 

tillfredsställelsenivå och dess förväntningar. Här vill vi vidare utforska förväntningar hos kunder 

och icke kunder, försäkra oss om att den föreslagna studien är baserad på input från kunder och 

icke kunder samt försäkra oss om att studien innefattar alla huvudsakliga områden som är viktiga 

för kunder och potentiella kunder (Chakrapani 1998). I det andra steget i Figur 17 är det vanligt 
att använda sig av externa fokusgrupper med kunder och potentiella kunder.  

När det inte finns någon tidigare kunskap om var vi står och var vi ska börja vad det gäller 

kundnöjdhet är det bra att börja med löst strukturerade diskussioner. För detta ändamål är 

fokusgrupper ett bra medel. Fokusgrupper tillhandahåller en ostrukturerad miljö för att klargöra 

tankar, problem och lösningsförslag (Chakrapani 1998). Fokusgrupper är utmärkt som 

utforskande medel och speciellt användbart då ämnen som utforskas är komplexa eller känsliga 
(ibid.).  
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Fokusgrupper genomförs genom att samla ihop en mindre grupp människor (8-12 personer) där 

en moderator leder och guidar diskussionen. Moderatorn ska vara en person som är tränad i 

gruppdynamik och konsten att se till att alla får komma till tals och att alla bidrar i diskussionen 

samt att ingen enskild dominerar diskussionen. Gruppdiskussionen brukar vanligtvis vara mellan 

en till två timmar. Diskussionen är ostrukturerad men moderatorn har oftast områden som han 

ska se till att täcka under diskussionen. När det finns flera olika kundsegment brukar man 

vanligtvis genomföra flera fokusgrupper för att täcka in dessa olika segment. Målet med 

fokusgrupper kan exempelvis vara att ta reda på kunders behov och begär för företagets 

produkter och tjänster. Att ta reda på hur icke kunder upplever företagets produkter och tjänster. 

Att ta reda på vilka idéer anställda har för att förbättra kvaliteten på produkter och tjänster. Att få 

reda på varför icke kunder inte köper företagets produkter och tjänster.  Att få reda på vilka 

attribut kunder anser vara kritiska och varför, eller att få reda på vilken kritik kunder har mot 
våra produkter och tjänster (ibid.).  

Det finns fem huvudsakliga grupper av attribut enligt Myers (1999) som är viktiga att överväga 

då man ska ta fram attribut för produkter och tjänster. Nedan listas de fem grupperna i kontextet 
framtagning av enkät för kvinnligt schampo (Myers 1999):  

1. Fysiska karakteristik och egenskaper 
i. Innehåller protein 

ii. Har mycket lödder 
iii. Har bra pH-balans 
iv. Har en ljus färg 
v. Är koncentrerad 

vi. Har en stark arom 

2. Önskade fördel/nytta  
i. Rengör håret 

ii. Gör håret enkelt att hantera 
iii. Är mjukt 
iv. Lätt att tvätta ur 
v. Irriterar inte hårbotten 

vi. Doftar väl 

3. Personliga förväntningar 
i. Ger håret ett ungt utseende 

ii. Ger håret ett sexigt utseende 
iii. Rekommenderas av frisörer 
iv. Används av vänner 
v. Är gammaldags 

vi. Ger ett glamoröst utseende 

4. Förväntningar eller bild av företaget 
i. Tillverkat av ett pålitligt företag 

ii. Tillverkat av företag med lång historia 
iii. Företagets produkter är överlägsna 
iv. Företaget har utvecklat mycket nya bra schampoprodukter 
v. Företaget är ledande inom hårteknologi 

5. Ultimata personliga mål/värderingar 
i. Alltid hjälpa användare att se bra ut 

ii. Användaren känner sig mycket självsäker efter att ha använt detta schampo 
iii. Genom att använda schampot får användaren sinnesfrid 
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iv. Användarens hår ser så bra ut att människor lägger märke till det 

 

En variation på tekniken med fokusgrupper är att intervjua en person åt gången. Denna teknik 

kallas individuell djupintervju. Individuella djupintervjuer är dyrare eftersom varje person 

intervjuas separat (Chakrapani 1998). Djupintervjuer är lämpliga när problemen är väldigt 

känsliga, när det finns anledningar att tro att respondenten kan påverkas av andra personers 

åsikter i fokusgruppen eller när det finns svårigheter att samla ihop en fokusgrupp på grund av 

exempelvis geografiska och/eller planeringsmässiga hinder (ibid.). Efter att fokusgruppen eller 

den personliga djupintervjun är genomförd måste man analysera och tolka resultaten. Det 

vanligaste sättet att göra detta på är att moderatorn går igenom inspelningen från intervjun för att 

tolka diskussionen i ljuset av hans eller hennes erfarenheter (ibid.). Härifrån utvinns sedan de 

attribut eller egenskaper som exempelvis kunderna anses vara viktigast med produkten och/eller 
tjänsten (Myers 1999).  

3 Förtest 

Utifrån fokusgrupperna och djupintervjuerna ska man lista upp så många attribut som möjligt, 

kring 75-100 stycken beroende på vad det är för produkt och tjänst (Myers 1999). Efter att man 

listat alla sina attribut ska dessa reduceras till 15-25 attribut (beroende på produktens och 

tjänstens komplexitet) för löpande intervju. Man kan inte förvänta sig att kunder ska bedöma 

flera dussin attribut i varje intervjuvåg och det är heller inte nödvändigt att de gör så heller. 

Reduktionen av attribut kan göras av ledningen men ett bättre sätt är att utföra ett förtest i en 

provgrupp på kanske 100-200 kunder beroende på typ av produkt och/eller tjänst (ibid.). 

Intervjun i förtestet ska göras på samma sätt som man avser att utföra under sin 

kundnöjdhetsmätning på kontinuerlig basis senare dvs. mail, telefon, personlig eller via internet. 

I dessa intervjuer räcker det att mäta prestation avseende attributen. Det är nu som man testar och 
ser om respondenterna uppfattar materialet rätt och om man ställer rätt frågor.   

4 Analys av förtest 

Det finns lite olika sätt att analysera förtestet. En metod är frekvensfördelning som används som 

underlag för att plocka bort punkter (frågor) där svaren är kraftigt förskjutna åt endera hållet. 

Exempelvis kan alla svaren vara förskjutna åt toppen eller botten av måttskalan och frågan 

misslyckas då att ge en känslig måttskala som ger spridning och särskiljning mellan 

respondenter. En annan metod är faktoranalys som eliminerar attribut som alltför mycket 

överlappar med andra och som därför är redundanta. Korrelationsanalys är en annan metod för 

analys av förtest som eliminerar saker som inte visar något meningsfullt samband med den 

övergripande tillfredsställelsen. Relevans, som är en annan metod, eliminerar föremål som 

företaget inte kan göra något åt, eller som de inte vill förändra alternativt som kan mätas på ett 

annat sätt. Denna del kräver ledningens input (Myers 1999). Varje grupp i företaget som 

påverkas av kundnöjdhetsmätning ska få chansen att kommentera och ge synpunkter. Målet är att 

landa i någonstans mellan 10-20 attribut som ger en meningsfull bedömning av företagets 
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produkter och/eller tjänster som kan accepteras av ledningsgruppen och de personer som 
påverkas (ibid.).   

5 Kundnöjdhetsindex 

De flesta företag vill ha ett övergripande kundnöjdhetsindex som kombinerar och summerar 

bedömningar av alla attribut. Detta index kan tillämpas på olika nivåer; övergripande för 

företaget, per division, per försäljningskontor, geografiskt område, per individuell medarbetare 
eller per konkurrerande företag.   

Slutföra förfaranden 

När frågeformuläret har skapats, en bedömningsskala är vald och en indexmodell är utvecklad 

kan kontinuerliga administrativa procedurer slutföras. Många procedurrelaterade frågor måste 

besvaras innan man kan gå vidare som exempelvis: Vilka grupper ska intervjuas? Hur ska urval 

av respondenter genomföras? Vilken typ av enkät ska göras (mail, telefon, internet, post)? Vem 

är ansvarig för att genomföra löpande enkäter? Hur ofta? Vem är ansvarig för att analysera 

resultat och sammanställa rapporten? Vilka analyser ska göras? Vem utses till intern övervakare 

för kundnöjdhetsprogrammet? Till vem rapporterar denna person? Beslut och planering i detta 
stadium kommer att skapa en väg som programmet kommer att vila på kontinuerlig basis.  

>7=797&$5.0'&(2%",-.-/))0'5$#&!"#&08-%-"G%32*&
Att välja en bedömningsskala som passar företagets kundnöjdhetsprogram är extremt viktigt, 

trots detta väljer många företag bedömningsskalan slentrianmässigt (Myers 1999). En del företag 

är inte ens medvetna om att de har alternativ att tillgå. Det finns fyra generella typer av 

bedömningsskalor som kan användas av kunder för att utvärdera företag som förser dem med 

produkter och tjänster. Nedan ges en genomgång av de fyra olika bedömningsskalorna att välja 
mellan.  

Enkel prestationsbaserad bedömning 

Prestationsbaserade skalor är lätta att skapa och därför också mest använda i praktiken (Myers 

1999). Det finns två typer av prestationsbaserade skalor: numeriska och verbala. Vissa är mer 

bekväma med att använda verbala skalor eftersom de definierar varje nivå mer klart men 

samtidigt är orden som används öppna för tolkning. Det finns ingen generell konsensus i vilken 

skala som är bäst av verbala och numeriska enkla prestationsbaserade bedömningsskalor. 
Exempel på de båda alternativen kan observeras i Figur 18 och 19.   

 

Figur 18: Numerisk skala 
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Figur 19: Verbal skala med varje alternativ namngivet 

Enkel nöjdhetsskala 

Den enkla nöjdhetsskalan är inte lika använd som de tidigare omskrivna skalorna, även om den 

erbjuder ett mer direkt mått på kundnöjdhet. Detta kan bero på att den inte ger ett direkt mått på 

prestation i förhållande till förväntningar (Myers 1999). Exempel på enkel nöjdhetsskala med 

prestation i förhållande till förväntningar kan observeras som en kombination av Figur 20 och 
21. 

 

Figur 20: Enkel numerisk nöjdhetsskala 

 

 

Figur 21: Verbal enkel nöjdhetsskala 

Enkel förväntnings-/prestationsskala 

Den enkla förväntnings-/prestationsskalan möjliggör ett sätt att mäta tillfredsställelse i termer av 

att mäta kundens förväntningar. Enligt Myers (1999) använder Balridge Quality Award detta 

kriterium och så även tidig litteratur inom kvalitetsområdet. Detta sätt kombinerar både 

förväntningar och prestation i en enda skala, vilket gör det enkelt för respondenten. Ett problem 

är dock att man inte vet om kundens ursprungliga nivå av förväntningar är låg, medel eller hög 

(ibid.).  Ett exempel på enkel förväntnings-/prestationsskala kan observeras i Figur 22. 
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Figure 22: Prestation i förhållande till förväntningar 

 

Dubbel skala 

Det fjärde och sista sättet att mäta kallas dubbel skala och kan observeras i Figur 23. 

 

Figure 23: Separata skalor för förväntningar och prestation 

 

Dubbel skala kräver separata skalor och bedömning för upplevd förväntning och prestation. 

Enligt Myer (1999) ger detta en ide om den absoluta nivån av respondentens förväntningar och 

prestation på en produkt och/eller tjänst. Skalan kan antingen vara verbal eller numerisk med 

vilket intervall som helst, men båda måste ha ungefär lika många steg. Den dubbla skalan 

definierar tillfredsställelse i termer av att möta kundens förväntningar (ibid.). Viktigt att komma 

ihåg är därför att vilket värde som helst som ligger under värdet på kundens förväntningar ska 

ses som ett bevis på missnöje. Man brukar enligt Myers (1999) benämna detta för förväntning-
prestationsgapet.   

 

 

 &
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I detta avsnitt analyseras och redovisas de empiriska resultaten som funnits i studien med 

utgångspunkt i den valda teorin VSM och mer specifikt arbetsgången för VSM som central del. 

Först beskrivs det nuvarande tillståndet hos fallstudieobjektet. Detta innebär hur det fungerar 

idag på ABB metallurgi både i det övre administrativa värdeflödet och i det undre 

tillverkningsvärdeflödet i värdeflödeskartan. Därefter följer en analys av nuvarande tillstånd hos 

fallstudieobjektet. Sedan ges ett förslag på framtida tillstånd med fem nya förbättringsförslag för 

att slutligen ge förslag på implementering för de fem förbättringsförslagen i det framtida 

tillståndet. Resultaten jämförs och kopplas kontinuerligt i avsnittet mot den teoretiska 

referensram som skapats.  

;767&&(2)0#.:-.-/&':&-8:'#'-%2&*.55)*4-%&
Under arbetet har en rad förbättringsförslag lagts fram genom att följa värdeflödet och utifrån 

dessa förslag har de fem viktigaste valts ut att gå vidare med i kommande avsnitt. I Figur 24 kan 

läsaren observera hur värdeflödet av de produkter som ABB tillverkar går till. Den övre delen 

från kund till höger i bild till leverantör i vänster i bild beskriver det nuvarande administrativa 

värdeflödet, medan den undre delen beskriver det nuvarande värdeflödet på verkstan från vänster 

till höger. Bilden åskådliggör således hela flödet från order till leverans. Figur 24 ska läsas som 

en cirkel moturs med start hos kund med kundorder och slut hos kund då produkten skeppas ut 

till denne.  

 

Figur 24: VSM-karta över det nuvarande tillståndet med administrativt och tillverkningsflöde  
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ABB säljer systemlösningar för elektromagnetisk omrörning och tillverkar endast själva 

omröraren och köper in andra komponenter som krävs i systemet som exempelvis vattenstation, 

transformator, elektrisk omriktare, kontrollsystem, kabel etc. Systemen säljs av 

försäljningsavdelningen (JM) som ansvarar för bland annat kundkontakt, marknadsföring, 
offerering och avtalsskrivning.  

När ett avtal är skrivet och en kalkyl är spikad lämnas projektet över till 

projektledningsfunktionen (JP). En projektledare tillsätts och kommer nu att ha det övergripande 

ansvaret för hela ordern och ska se till att hela systemet levereras och att alla villkor uppfylls. 

Projektledaren ska se till att alla komponenter som behövs i systemet som inte tillverkas av ABB 

Metallurgi köps in samt lägga en övergripande planering för hela projektet. Överlämningen från 

JM till JP görs genom att man går igenom ett överlämningsprotokoll och en checklista för att 

man ska få med allt. När projektet är överlämnat hålls ett uppstartsmöte med teknikavdelningen 

(JT). Under detta möte tillsätts ansvarig mekkonstruktör och elkonstruktör som ska ansvara för 

att konstruera omröraren (den del som ABB Metallurgi tillverkar i systemet) efter 

kundspecifikationen. Exempel på arbete som görs i denna fas är solidmodellering, 

ritningsframställning, programmering av kontrollsystem, framställning av kunddokumentation 

etc. När denna fas är klar frisläpps ritningsunderlag först till de operativa inköparna som bereder 
ordern och lägger köp på komponenter som avser omröraren.  

De färdiga ritningarna lämnas sedan över till verkstadsledningen (JV). Det är först nu som vi 

kommer ner på den nedre delen av värdeflödeskartan i Figur 24. Här genomgår ordern stegen 

lindning, montering, lådsvetsning (görs av extern part), ingjutning, slutprov, slutmontering samt 

emballering. Under tiden omröraren befinner sig i verkstan och tillverkas har projektledaren 

beställt hem komponenter till systemet som inte tillverkas av ABB Metallurgi. Detta för att alla 
komponenter ska kunna avsändas tillsammans till kund.  

Tillverkningen kännetecknas av en mycket låg automatiseringsgrad med många manuella 

arbetsmoment där största delen av arbetet i verkstan är manuellt monteringsarbete. 

Genomloppstiden uppmättes som ett snitt på alla produkter eftersom en produkt kan tillverkas så 

få gånger som en gång per år innan den eventuellt återkommer igen. Genomloppstiden hamnade 

enligt Figur 24 ovan på cirka 192 dagar med en total effektiv processtid i verkstan på cirka 30 

dagar, vilket ger en effektiv tid på cirka 15 %. Eftersom ABB Metallurgi ofta levererar produkter 

i samband med en nytillverkning av en ugn som ofta har längre ledtid än omröraren är denna 
långa ledtid inget problem från kundens sida.  

Efter genomgång av värdeflödet och upprättande av värdeflödeskartan hittades en mängd olika 

förbättringsmöjligheter. Alla förbättringsmöjligheterna finns kortfattat beskrivna i Bilaga 1. De 

som har varit möjliga att kvantifiera finns även kvantifierade i Bilaga 1. Utifrån alla förslag som 

identifierades prioriterades fem områden som extra viktiga. Prioriteringen i helhet gjordes med 

hjälp av metoden ”STUDIENS PRIORITERINGSMETOD 3.4.4” och resultatet kan observeras i 
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helhet i Bilaga 2. De fem områdena som anses har störst besparingspotential och lägst 
införandekostnad och därmed är mest angelägna att arbeta vidare med är som följer: 

1. Strukturerad problemlösning och rotorsaksanalys 
2. Erfarenhetsåterföring 
3. Dokumenthantering och dokumentström 
4. Kaizen statustavla med stör och bristlogg 
5. Mätning av kundnöjdhet 
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Nedan analyseras de fem prioriterade förbättringsmöjligheterna (1) systematisk problemlösning 

och rotorsaksanalys, (2) erfarenhetsåterföring från projekt, (3) dokumenthantering och 

dokumentström, (4) visuell kommunikation med stör och bristlogg, (5) mätning av kundnöjdhet. 

Dessa analyseras en för en där problemet hos fallstudieobjektet lyfts och utreds samtidigt som 
förbättringspotential i kontexten behandlas.  
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ABB Metallurgi levererar som tidigare nämnt tekniskt avancerade systemlösningar med många 

ingående komponenter från olika tillverkare som ska fungera tillsammans med omröraren som 

Metallurgi tillverkar. ABB Metallurgi har haft och har relativt höga kvalitetsbristkostnader, 

stundtals omkring 12 % av omsättningen på rullande 12 månaders basis under första kvartalet 

2011. Kvalitetsbrister som både irriterar kunder och utgör en börda för personalen som lägger en 

stor andel av sin tid på att lösa “gamla” problem. Dessa återkommande problem beror på att när 

man löser problemen så kommer man inte åt rotorsaken som i Figur 25.  
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Figure 25: Kopplingen mellan problem, symptom och rotorsak, anpassad från Wilson et al. (1993) 



 
53 

 

Dessa gamla återkommande problem kan ses som muda och är alltså inte värdeskapande arbete 

även om symptomet löses. Detta leder till att man tvingas hyra in fler konsulter för att klara den 

dagliga verksamheten. En stor del kvalitetsbrister är återkommande på grund av att man inte 

åtgärdar grundorsaken till problemet. Ofta åtgärdas symptomen men inte den verkliga 

bakomliggande rotorsaken till problemet. Detta kan bero på att man inte vet vad grundproblemet 

är eller att problemet är så pass komplext att man inte vet var man ska börja. Om man kan lägga 

ner mer tid eller använda den tiden man lägger ner på att lösa kvalitetsproblem mer effektivt 

genom en metod för rotorsaksanalys som bidrar till att lösa rotorsaken till problemet och 

problemet därmed inte uppstår igen har man lyckats minimera muda. Muda som omvandlas till 

frigjort värdeskapande arbete som kan användas till andra aktiviteter eller mer rotorsaksanalys 
som löser kvalitetsbrister och frigör tid långsiktigt.  

Det finns därför ett stort behov av en systematisk arbetsgång att följa för att finna och eliminera 

rotorsaken till uppkomna problem med haveri och kvalitetsbrister som uppstår i på produkter 

eller i verksamheten. Om man på Metallurgi ska kunna sänka kvalitetsbristkostnaderna 

långsiktigt fordras en mer strukturerad form av problemlösning kopplat till kvalitetsbrister för att 

kunna minska den procentuella andelen kvalitetsbristkostnader av omsättningen och därmed 

långsiktigt minska arbetsbelastningen på personalen i form av den tid de lägger ned på 
brandsläckning av symptom.   

;79797&K97L&2#!'#2-32*)4*2#!"#.-/&!#4-&E#$G20*&
De kundorder som Metallurgi tagit in drivs i projektform och tillverkas efter kundordern (MTO). 

De flesta order eller projekt är rena MTO-projekt medan en mindre del är stora projekt, som 

löper över en längre tid, där även utvecklingsarbete sker tillsammans med kunder. Sättet att driva 

projekten skiljer sig mellan olika projektledare. Efter varje projekt hålls ibland avslutningsmöten 

men långt ifrån i alla fall görs detta. I dagsläget sker ingen tillfredsställande återföring av 

positiva och negativa erfarenheter från genomförda projekt. Därigenom möjliggörs inte att andra 

personer i organisationen kan dra lärdom av framgångsrika och mindre lyckade aktiviteter eller 

händelser från genomförda projekt. I de fallen avslutningsmöte faktiskt sker deltar inte de andra 

projektledarna utan endast de som aktivt arbetat med projektet och de vet ofta redan vad som gått 
bra eller mindre bra eftersom de arbetat aktivt i projektet.  

Ett starkt behov av ett strukturerat sätt att arbeta med erfarenhetsåterföring och lessons learned 

från projekt fordras för att bättre kunna hantera positiva och negativa erfarenheter och inte minst 

sprida dessa personer som kan dra nytta av erfarenheterna i organisationen. Detta i syfte att höja 

kvaliteten på de projekt som genomförs i framtiden genom att dra lärdom och använda sig av 

tidigare positiva erfarenheter och vara medveten och därigenom kunna undvika upprepande av 
tidigare negativa erfarenheter i leveransprojekt.  
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Dokumenthanteringen sköts helt och hållet med hjälp av filservern på B: disken (N: disken) i 

dagsläget på Metallurgi där bland annat information rörande en kundorder, projekt och även en 

del utvecklingsarbete ska sparas. Filservern är uppbyggd enligt en mappbaserad hierarkisk 

struktur där varje avdelning, JM, JP, JT och JV, har en egen mapp där de arbetar med sina filer. 

En översiktsbild över mappstrukturen finns i Bilaga 3 Figur 44. Varje enhet skapar nya 

dokument i leveransprojekt, och skickar dessa vidare likt ett tryckande ”push” flöde, baserat på 

den input man får från föregående enhet uppströms. Något som delvis skapar onödigt merarbete 

då delar av information återskapas i respektive led på grund av avsaknad av koordinering i 

dokumentströmmen. Innan ett dokument når fram till slutanvändaren hinner alltså dokumentet gå 

igenom dokumentets alla sju livscykelfaser en gång per enhet vilket självklart innebär en del 

dubbelarbete och muda. Andra problem som uppkommer i dokumentens fjärde fas, 

revisionsfasen i dokumentets livscykel, är problem med revisioner och revisionshantering. Efter 

observation och intervjuer har det exempelvis uppdagats att det ofta finns flera versioner av 

samma dokument och där olika personer använder olika versioner.  Ett exempel är checklistan 

för uppstartsmöte som används på JP där det fanns två versioner där olika projektledare använder 

olika revisioner medan vissa projektledare inte använder denna alls. Ett annat exempel är 

dokumentet för datablad där det är vanligt förekommande att det finns flera olika versioner 

ibland upp till fem olika versioner. Något som skapar förvirring och osäkerhet och i värsta fall 

konstruktion och produktion efter felaktiga data.   

Rutinen för att hålla koll på gemensamma dokument på filservern har varit att det finns en 

standarduppsättning mappar som används för alla projekt som man kopierar vid start av ett nytt 

projekt. Denna mappstruktur kan observeras i Bilaga 3 Figur 45. Detta sätt att spara filer och 

arbeta leder till möjligheten att det finns olika versioner och risken att personer använder en 

felaktig/gammal upplaga även om man har försökt att tillämpa en namngivningskonvention. Det 

är även väldigt lätt att råka dra och släppa en mapp in i en annan mapp vilket förstör/skapar 

oordning i mappstrukturen och leder till att man inte finner det man söker. Vidare är det även lätt 

att radera dokument och det tar då lång tid för IBM helpdesk att återskapa dessa filer. Det 

nuvarande sättet att arbeta stödjer inte heller effektiv återtagning av tidigare versioner. 

Metallurgi är i behov av ett mer robust dokumenthanteringssystem som hanterar filer på ett 

säkrare och enklare sätt, har stöd för revisionshantering, återskapning av filer, in och utcheckning 

av dokument, håller ordning på filer på ett bättre sätt och som är projektbaserat istället för 
funktionsbaserat.  

;797>&K>7L&:.)8255&0$,,8-.0'*.$-&,2%&)*"#&$+3&(#.)*5$//&
I dagsläget har man ett avvikelsehanteringssystem som heter ”C2 Management” som är tänkt att 

användas för att hantera avvikelser, förbättringsförslag, avvikelser i produktionen, 

kvalitetsbristkostnader, revisionsavvikelser, ”Actions” och tillbud. Efter att ha suttit med på 

kvalitetsforumsmöten (forumet där C2 punkter diskuteras), utfört intervjuer och observation är 

min bedömning att C2 används mest för rapportering av kvalitetsbristkostnader, ”Actions” och 
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tillbud men i mindre utsträckning för förbättringsförslag och revisionsavvikelser samt i mycket 
liten utsträckning för avvikelser i produktionen.  

”C2 Management” (härefter C2) är i grund och botten ett bra system som hade varit bättre om 

det använts i de sex ovan nämnda syften som det är avsett för. C2 saknar dock en viktig ”feature” 

vilket är visuell styrning, kommunikation och återkoppling till alla som har nytta av 

informationen i organisationen. Som det fungerar idag återkopplas kvalitetsbristkostnader, 

förbättringsförlsag m.m. till de personer i organisationen som har någon form av ledande 

befattning och som deltar i kvalitetsforum. Förbättringsförslag och åtgärder måste tillåtas komma 

in från alla personer i organisationen och inte bara vara reserverat för ledningsgruppen. Ständiga 

förbättringsförslag ska förväntas komma från alla medarbetare i organisationen och bör ingå som 

ett prestationskrav. Detta eftersom man på Metallurgi behöver att alla anställda lagmedarebetare 
inte bara gör sitt jobb utan att alla också har ett Kaizen-sätt att se på ständiga förbättringar.  

För att personer som lägger förbättringsförslag inte ska ”tappa sugen” och känna att det aldrig 

händer något med mina förslag måste en så snabb behandling och återföring av information om 

förslagets status och lösning kommuniceras till förslagsläggaren och övriga medarbetare. 

Statusen på dessa förslag bör också kontinuerligt kommuniceras visuellt på statustavla. I 

dagsläget kommer förslag från exempelvis montörer och annan ”linjepersonal” in i väldigt låg 

utsträckning eller ingen alls. Detta beror till stor del på bristen på återkoppling till personen som 

lägger förslaget, vilket är i enlighet med Bergman och Klefsjö (2007) syn på vikten av 

återkoppling.  

När det gäller rapportering och kommunicering av störningar och brister som sker i värdeflödet 

finns det ingen fungerande rutin för detta. Produktionsstörningar och materialbrister skapar 

problem i leveransplanen. Vidare leder en avsaknad av störlogg till att störningar aldrig flaggas 

upp som orsakar kvalitetsbrister, kostnadsökningar senare i kedjan som exempelvis 

förseningskostnader i avtal, budgetöverträdelser, merkostnader till följd av stressinköp, 

tomgångskostnader och extra fraktkostnader i form av dyrare expresstransport. För att 

projektledaren ska ges möjlighet att koordinera om avvikande aktiviteter och ev. meddela kund 

etc. krävs att störningar fångas upp i organisationen och kommuniceras till projektledare och 
andra berörda parter så att förbättring och omplanering kan ske i tid.   

;797;7&K;7L&,?*-.-/&':&08-%-"G%32*&
I dagsläget mäts inte kundnöjdhet strukturerat på Metallurgi. Det finns en vilande kort enkät med 

cirka tiotalet frågor som är erfarenhetsmässigt framtagen som används mycket sällan. På så vis 

fångas lite eller ingen information in alls om hur kunderna upplever produkterna och tjänsterna 

som levereras av Metallurgi. Information från en framtagen metod för kundnöjdhetsmätning 

skulle kunna användas till att förbättra produktens och tjänstens egenskaper, prioritera vilka 

förbättringar som ska göras (baserat på input om vad kunderna upplever som viktigast) då det 

ofta finns mer att förbättra än tid tillgänglig. Vidare kan man använda indikationer från 

kundnöjdhetsmätning till att satsa resurser för att se till att kunden stannar kvar och placerar 
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kundorder även i framtiden. Återkommande lojala kunder är viktigt eftersom det kostar cirka sex 

gånger mer att skaffa en ny kund än att behålla en befintlig kund (Jobber 2006).  En kontinuerlig 

mätning av kundnöjdhet möjliggör att se förändringar över tiden och upptäcka trender för att i ett 
tidigt skede kunna sätta in åtgärder innan det är för sent och kunder lämnar Metallurgi.  

Det finns vidare växande bevis på en stark koppling mellan kundnöjdhet, lojalitet och lönsamhet. 

En del företag har även kvantifierat värdet av kundnöjdhet. IBM beräknade att en enprocentig 

ökning av nöjdhetsindex var värt 500 miljoner USD i ökad försäljning över 5 år. Vidare 

motsvarar generellt enligt den senaste forskningen en enprocentig ökning av lojaliteten en i 

genomsnitt nioprocentig ökning av den totala organisatoriska lönsamheten 
(QUALITYDIGEST.COM 2011).  

Med denna målsättning syftar ett kundnöjdhetsprogram med kundnöjdhetsmätning på Metallurgi 

till att förbättra kundrelationerna och förstå kundernas behov genom att tillhandahålla en 

proaktiv och formaliserad metod för att fånga in kundbehov, förstå individuella kundbehov för 

att sedan arbeta med och prioritera ständiga förbättringar utifrån insamlad data. Verktyget hjälper 

till att specificera kunders förtroende för och nöjdhet med Metallurgis produkter och tjänster. 

Information från kundnöjdhetsmätning avslöjar brister där insatsen inte räcker till och 
tillhandahåller insikt om behov av åtgärder för Metallurgi.  

;7<7&&!#',*'/-.-/&':&2**&!#',*.%'&*.55)*4-%&
I detta avsnitt presenteras de framtagna förbättringsförslagen i ABB Metallurgis värdeflöde på de 

fem valda områdena. Vidare kan läsaren observera var förbättringsmöjligheter finns grafiskt i 

Figur 26 som Kaizenmöjligheter. Förbättringsmöjligheter åskådliggörs, helt i enlighet med 
standardiserade VSM-symboler i teoriavsnittet, som taggiga ”kaizenbubblor”. 
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Figur 26: ABB Metallurgis framtida tillstånd med förbättringsförslag 

 

De fem framtagna förbättringsförslagen åskådliggörs i Figur 26 ovan och presenteras nedan en 
och en var för sig.  

;7<767&K67L&)1)*2,'*.)0&E#$(52,5")-.-/&$+3&#$*$#)'0)'-'51)&
När personalen i förbättringsgruppen på Metallurgi ska ge sig i akt med att lösa problem som är 

av lite mer komplicerad natur behöver man ett ramverk och en struktur på sitt problemlösande 

för att säkerställa att man hittar den underliggande rotorsaken till problemet. För ostrukturerade 

problem räcker det oftast inte att ”skrapa på ytan” utan det fordras en robust metodik. I Bilaga 9 

finner läsaren en komplett flödesplan över hur man ska gå tillväga för rotorsaksanalys av 

komplicerad natur inklusive beslutspunkter, metoder att använda i respektive steg etc. De bäst 

lämpade förbättringsverktygen för robust rotorsaksanalys som finns med Bilaga 9 finns 

beskrivna i Figur 27 i tre steg (Planering 1, 2, 3) för att man lättare ska förstå hur de är relaterade 

till varandra. Detta för att kunna definiera och analysera problemet som ska lösas, ta fram medel 

för att lösa problemet, eventuellt rangordna medel, vid framtagning av tidsplanering och åtgärder 

för att med största sannolikhet finna rotorsaken till problemet. I det första steget Planering 1 i 

Figur 27, som handlar om analys av ett ostrukturerat problem, bör förbättringsgruppen använda 
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sig av släktskapsdiagram och/eller relationsdiagram men orsak-verkan-diagram kan även komma 

till användning som alternativ. De idéer och verbala data som kommit fram från 

släktskapsdiagrammet kan med fördel användas som input i orsak-verkan-diagrammet.  

 

Figur 27: Arbetsgång för rotorsaksanalys anpassad från Bergman och Klefsjö (2007). 

 

I den nästföljande fasen, Figur 27 Planering 2, handlar det om att ta fram medel för att lösa 

problemet vilket bäst görs med träddiagram där man tar fram och bryter ner medel för att lösa 

problemet baserat på de identifierade orsakerna till problemet i föregående steg. 

Matrisdiagrammet sammanfattar sedan problem framtagna i Planering 1 och lösningar framtagna 

i Planering 2 i en matris. Den sista fasen Planering 3 handlar om att tidsplanera de åtgärder som 

förbättringsgruppen nu prioriterat och valt för att säkerställa att de blir gjorda i rätt tidsföljd och i 

rätt ordning. Nedan följer en genomgång med tips och fördelar och exempel av hur man går 
tillväga praktiskt vid användning av de viktigaste metoderna i Figur 27. 

Släktskapsdiagram 

Släktskapsdiagrammet även kallat KJ-metoden är ett hjälpmedel för att strukturera upp stora 

mängder idéer eller verbal data i grupper enligt något naturligt släktskap. Släktskapsdiagrammet 
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illustrerar associationer snarare än logiska samband. Principen för släktskapsdiagrammet 
redovisas i Figur 28.  

 

Figur 28: Principen för släktskapsdiagram. 

 

Arbetet med släktskapsdiagrammet utförs i samband med ”brainstorming” i grupp då man 

försöker finna möjliga anledningar till det uppstådda problemet. Lämplig gruppstorlek är 6-8 
personer och det är en fördel om personerna har en vana att arbeta tillsammans.  

Arbetsgången går till enligt nedan: 

1. Definiera ämnet som man ska arbeta med. Släktskapsdiagram lämpar sig bra för frågor 

som ”Varför har vi problem med…?”, ”Vad hindrar oss från att…?”. Skriv ämnet högst 

upp på en whiteboardtavla eller på ett stort pappersark som sätts upp på väggen.  

2. Låt nu alla gruppdeltagare skriva ner det som de upplever som problem på post-it lappar. 

Dessa överlämnas till en utvald ”underlättare” i gruppen som sätter upp dessa på väggen. 

Viktigt att tänka på är att varje lapp endast omfattar ett svar. Lapparna ska utgöra 

fullständiga korta och koncisa svar och de sätts upp först utan att genomgå bearbetning 

eller granskning. Se Bilaga 4 Figur 46 för exempel. 

3. Gå nu igenom alla lappar en och en och se till att alla deltagare är överens om vad texten 

betyder. Skriv eventuellt nya lappar som bättre beskriver syftet. Ta bort identiska lappar 

och diskutera inte om texten är olämplig eller ej utan bara dess innebörd. Nu borde det 

finnas minst 20-25 lappar kvar.  

4. Nu ska lappar med besläktat innehåll grupperas ihop. För varje grupp skriver man nu en 

lämplig rubrik enligt Figur 28 eller Bilaga 4 Figur 47. Gruppering kan ske på lite olika 

sätt: 

• Sök lappar med besläktat innehåll i något avseende och sätt ihop dessa i en 

grupp. Observera att alla gruppmedlemmar ska delta i denna gruppering och 

att det är innehållet och inte ordvalet som ska styra. 

• Uteliggare som utgörs av lappar som inte hör samman med några andra lappar 

är inget ovanligt. 
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• Grupperingsarbetet bör ske så mycket som möjligt under tystnad för att inte 

diskussion om ordets semantiska betydelse ska uppstå.  

• När alla lappar finns ordnade i ett begränsat antal grupper och de flesta 

konflikterna har lösts avbryts arbetet. Finns det återstående konflikter gällande 

gruppering löses dessa i grupp nu.  

• Nu ska gruppen hitta en sammanfattande rubrik för varje grupp av lappar som 

sammanfattar budskapet på gruppens lappar. Skriv nu rubriken för gruppen av 

lappar på en ny ”post-it”-lapp  

5. Nu ska proceduren ovan göras om fast med de nya rubrikerna som budskap. På så sätt får 

man övergripande rubriker. Se Bilaga 4 Figur 48 för exempel. 

6. Komplettera diagrammet med att rita pilar som förklarar sambandet mellan de 

övergripande rubrikerna 

7. ”Lås” diagrammet genom att flytta lapparna så att alla lappar blir synliga och klistra fast 

dem på ett stort papper. Glöm ej att markera grupperna som hör samman på lämpligt sätt 

och att markera pilarna tydligt.  

8. Rangordna nu de erhållna förslagen genom att varje deltagare får fördela 3, 2 respektive 1 

poäng på grupperna efter dess väsentlighet. Poängen bör inte sättas ut förrän alla 

deltagare bestämt sig om fördelningen. Räkna sedan samman och markera de grupper 

som fått högst poäng av deltagarna.  

9. Slutligen sammanfattar man i grupp vad det är man kommit fram till och alla deltagare 
signerar sedan arket som en bekräftelse på att man är överens.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns tre faser divergerande fas, bearbetande fas och 

en beslutsfattande fas. Den divergerande fasen är kollektivt kreativ och här tas alla möjliga 

åsikter om problemställningen upp. I den bearbetande fasen ordnas och struktureras de 

framtagna åsikterna eller påståendena. I den beslutsfattande fasen bestämmer man sig för vad 

som enligt gruppens mening är viktigast och vad man i första hand ska arbeta vidare med 

(Bergman och Klefsjö 2007).  

Fördelar med släktskapsdiagram: 

• Utomordentligt verktyg för problemlösning 

• Stöd åt allas delaktighet 

• Möjliggör att alla i gruppen kommer till tals 

• Effektivt hjälpmedel i den gruppdynamiska processen 

Relationsdiagram 

Ett relationsdiagram illustrerar de logiska sambanden mellan en central ide, ett problem eller en 

central frågeställning. Det finns alltså likheter mellan Ishikawadiagram och relationsdiagram. 

Det inputmaterial som används kan exempelvis vara genererade med ett släktskapsdiagram. 
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Relationsdiagrammet är av logisk art till skillnad från släktskapsdiagrammet som är mer av 
kreativ art. Principen för relationsdiagram kan observeras i Figur 29. 

 

Figur 29: Principen för ett relationsdiagram anpassad från Bergman och Klefsjö (2007). 

 

Relationsdiagram är lämpliga att använda om ett ämne är tillräckligt komplicerat för att 

relationerna mellan olika idéer ej kan fastställas med konventionellt resonemang. 

Relationsdiagram är vidare lämpligt då tidsordningen i vilken ett antal händelser genomförts är 

av stor vikt. Relationsdiagram är också kraftfullt då misstankar finns om att problemet som 

diskuterats enbart är ett symptom på ett mer fundamentalt och underliggande problem, se Figur 

25. Precis som i släktskapsdiagrammet bör arbetet bedrivas i grupp samtidigt som det är viktigt 

att ämnet som ska undersökas har definierats noggrant. Ett praktiskt exempel på ett 
relationsdiagram återfinnes i Bilaga 5 Figur 50. 

Fördelar med relationsdiagram: 

• Underlättar analys av situationer med många relaterade problem  

• Användbart när det finns en misstanke om att nuvarande problemet är ett symptom på ett 

underliggande problem 

• Användbart för att skapa konsensus i grupper 

Träddiagram 

Träddiagrammet möjliggör ett systematiskt sätt att bryta ner ett centralt problem eller en central 

ide i mindre beståndsdelar på olika nivåer och principen kan observeras i Figur 30. 

Träddiagrammet är av mer målinriktad art än både släktskapsdiagrammet och 
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relationsdiagrammet.  Träddiagrammet liksom släktskapsdiagrammet bör upprättas i grupp då 
det är effektivast. 

 

Figur 30: Principen för träddiagram 

 

Träddiagrammet är lämpligt i följande situationer: 

• När man vill strukturera lämpliga åtgärdsförslag 

• När man behöver undersöka alla tänkbara delorsaker till ett problem 

• När man behöver undersöka vilka olika delmål som fordras innan ett ”större” 

övergripande mål kan uppnås.  

• När man behöver bryta ner kundönskemål för en produkt till en nivå som är hanterbar ur 

konstruktions och produktionssynpunkt.  

Träddiagram är speciellt bra att använda sig av för att finna lösningar på problem som man redan 

tidigare funnit exempelvis med släktskapsdiagram. Ett praktiskt exempel på ett träddiagram kan 
observeras i Bilaga 6 Figur 51.  

Arbetsgången för att ta fram ett träddiagram är som följer: 

1. Börja med att formulera temat enligt ”Hur ska vi lösa…?” eller ”Hur ska vi förbättra…?” 

2. Låt nu alla gruppdeltagare skriva ner sina lösningar på ”post-it”-lappar som sedan klistras 

upp på ett ark där man har problemet uppskrivet och formulerat. 

3. Gå snabbt igenom alla lapparna och se till att lapparnas innebörd är klar för alla 

deltagare. Säkerställ även att dubbletter inte finns. 

4. Gruppera lösningsförslag med likartade syften och formulera gemensamma rubriker som 

speglar de syften som finns på lapparna.  

5. Sätt nu upp samtliga ”post-it”-lappar på en tavla så att träddiagrammets struktur 

framträder. Gå nu också igenom så att alla i gruppen är överens.  

)ST^aZd!

0S][W!'!
0S][W!'[!

0S][W!'^!

0S][W!3!
0S][W!3[!

0S][W!3^!

0S][W!?!
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0S][W!?^!
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6. Värdera nu lösningarna genom att låta varje deltagare fördela 3, 2, respektive 1 poäng 

efter hur starkt varje deltagare tror på lösningarna. Sammanfatta värderingarna och 

prioritera sedan de olika lösningarna.  

7. Till sist sammanfattar gruppen resultatet med en mening och alla medlemmar signerar 
arket för att bekräfta att alla är överens.  

Fördelar med träddiagram 

• När man behöver undersöka ett problem och upptäcka detaljerade delkomponenter av ett 

komplicerat ämne för att hitta lösningar 

• När ett problem kan brytas ner efter en hierarkisk struktur som underlättar framtagande 

av lösningar 
 

Matrisdiagram 

Matrisdiagrammet är till för att organisera stora mängder information så att de logiska 

sambanden mellan olika parametrar kan åskådliggöras på ett grafiskt sätt. Matrisdiagrammet 

visar även styrkan av sambandet mellan exempelvis ett problem och en potentiell lösning. 

Matrisdiagrammet används med fördel genom att koppla ihop problem framtagna med 
släktskapsdiagram med lösningsförslag som framkommit med hjälp av träddiagram.  

 

Figur 31: Exempel på hur ett L-matrisdiagram med viktning kan se ut 
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Genom att ge de olika lösningsförslagen vikter efter dess effektivitet, som i Figur 31, kan man 

sedan väga samman resultatet och prioritera lösningsförslagen. Exempelvis kan man i Figur 31 
observera att lösningsförslag 6 ger 14 poäng (2*2+5*2=14).    

Fördelar med matrisdiagram:  

• Fördel då det problemet karakteriseras av många-till-många förhållanden 

• När det är viktigt att avgöra styrkan av ett förhållande gentemot andra förhållanden 

 
Pildiagram (Ganttschema) 

Verktyget används för att kunna göra den mest lämpliga planeringen av en viss arbetsuppgift. 

Det traditionella sättet att utföra en sådan planering är att använda ett s.k. Gantt-schema. Gantt-

schema skapades av Henry L. Gantt under första världskriget för att underlätta den amerikanska 

skeppsbyggnaden (Juran 1964). Ett exempel på ett Ganttschema för ett husbygge kan observeras 
i Figur 32.  

 

Figur 32: Exempel på hur ett Ganttschema kan se ut för ett husbygge, anpassad från Bergman och Klefsjö (2007) 

 

Fördelar med Ganttschema 

• Tar hänsyn till precedensförhållanden 

• Möjliggör en greppbar visuell plan som är lätt att kommunicera ut i organisationen 

Processbeslutsdiagram (PDC) 
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Processbeslutsdiagram kommer från operationsanalysen och ämnar till att under 

planeringsstadiet av en aktivitet kunna planera framtiden med målet att nå önskat resultat. Ett 

användningsområde är vid s.k. ”katastrofplanering” för att undvika en oönskad händelse. Man 

skriver då ut den oönskade händelsen och de processteg som leder till denna händelse listas 

systematiskt. Utifrån detta kan man minska sannolikheten för att katastrofen ska inträffa. 

Processbeslutsdiagram är även lämpligt att använda vid utformandet av en plan för att uppnå 

önskat resultat. Verktyget ger möjlighet att planera för och på så vis kunna hantera de problem 

som uppstår under arbetets gång. Ett exempel på en sådan planering med processbeslutsdiagram 
kan observeras i Figur 33.  

 

Figur 33: Principen för processbeslutsdiagram med syftet att säkerställa order från kund 

 

Ishikawadiagram 

När man valt ut ett kvalitetsproblem behöver man ”bena ut” orsakerna till varför problemet 

uppstår vilket man kan göra med Ishikawadiagram. Ishikawadiagram kallas ibland även för 

fiskbensdiagram och orsak-verkan-diagram. I diagrammet beskriver man i stora drag de typer av 

orsaker som kan tänkas ge upphov till kvalitetsproblemet. Sedan koncentrerar man sig på att 

försöka ”bena ut” varje orsak mer detaljerat. Principen för hur ett Ishikawadiagram kan se ut 

återfinns i Figur 34. Man kan med fördel använda släktskapsdiagrammets resultat som input i 
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fiskbensdiagrammet. Om problemet är mindre komplicerat men fortfarande inte helt trivialt går 

det bra att endast använda sig av fiskbensdiagram och sedan gå direkt på planering 3 i Figur 27, 
alternativt steg 3 i Bilaga 9.  

 

 

Figur 34: Principen för Ishikawadiagram 

 

Det är viktigt att fiskbensdiagrammet arbetas igenom ordentligt. Fiskbensdiagrammet är alltså 

inte klart om det ser ut som i Figur 34 eftersom man inte har angett några orsaker till varje 

huvudorsak (1-6). Ett färdigt fiskbensdiagram bör se ut principmässigt ungefär som Figur 52 
Bilaga 7, alltså väldigt ”benigt”. Tänk på att kraftsamla och bena ut en problemställning i taget.  

När man ska starta med att upprätta ett fiskbensdiagram kan det ibland vara svårt att komma 

igång. En hjälp är att utgå från orsakerna till kvalitetsproblem som ofta kan hänföras till sju M, 

Management, Människan, Metod, Mätning, Maskin, Material och Miljö, enligt Bergman och 

Klefsjö (2007). I Figur 35 kan man observera en grund som man kan använda om man har 

problem att komma igång med orsak-verkan-diagram eller om man vill säkerställa att man inte 

missat någon dimension av problemet. 
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Figur 35: Sju M en hjälp till att komma igång med orsak-verkan-diagram 

 

Nedan ges en kort beskrivning för varje ”M” i Figur 35:  

Management - Ger företagsledningen exempelvis tillräckligt med stöd och medel för 

kvalitetsförbättringsaktiviteterna? 

Människan - Har exempelvis operatören tillräcklig utbildning, motivation och erfarenhet? Kan 
användaren greppa hur produkten ska användas? 

Metod - Finns ordentliga verktyg och ritningsunderlag? Har man specificerat processparametrar 
och styrbarheten väl? 

Mätning - Är mätdonen kalibrerade ordentligt? Finns det störande miljömässiga faktorer? 

Maskin - Utförs lämpligt förebyggande underhåll? Ger maskinen tillräckligt liten variation 
mellan de tillverkade enheterna? 

Material - Hur är kvaliteten på det material som används i processen? Är kvalitetsaktiviteterna 
hos leverantörerna fullgoda? 

Miljö - Finns det något i miljön som påverkar produktutfallet?  

Fördelar med orsak-verkan-diagram 

• Användning av orsak-verkan-diagram tvingar teamet att undersöka komplexiteten av ett 

problem och att objektivt titta på alla bidragande faktorer till kvalitetsproblemet 

• Hjälper teamet att bestämma primära, sekundära, tertiära orsaker till ett problem 

• Hjälper till att organisera idéer genererade från brainstorming eller släktskapsdiagram.  
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Orsak-verkan-diagrammet ger ett utmärkt underlag för den fortsatta problemlösningen och ofta 
kan man efter upprättande av ett orsak-verkan-diagram peka ut en trolig orsak till problemet. 

Kommunikation, dokumentation och presentation av problemlösning med A3-rapport 

När man väl har definierat sitt problem hittat en metod för problemlösning och börjat med  

problemlösning behöver man ofta presentera problemet för exempelvis ledningsgruppen, närmsta 

chef eller liknande. Under problemlösandet har man gått igenom och samlat in en stor mängd 

information, vilket ställer krav på att kunna syntetisera och destillera ut den information som är 

kritisk för problemet. I detta syfte har ett standardiserat presentationsverktyg för undersökning 

och presentation av kvalitetsproblem på ABB tagits fram med utgångspunkt i teori om A3-

metoden från avsnitt 4.4.2 förbättringsarbete och praktisk problemlösning. Detta exempel 

återfinnes i Bilaga 8 Figur 53 och här finns även inskrivet s.k. ”assessment questions” för att 

utvärdera och säkerställa att man gjort allt som krävs i varje avsnitt av A3-rapporten. I Bilaga 8 

Figur 54 kan läsaren även observera ett ifyllt exempel problemlösning med hjälp av den template 
som tagits fram  

;7<797&K97L&2#!'#2-32*)4*2#!"#.-/&!#4-&E#$G20*&
Det finns ett stort antal studier som visar på att arbete med kunskapshantering har en positiv 

inverkan på affärs och företagsprocesser (Awad och Ghaziri 2000). Den allra största vinsten med 

kunskapshantering och erfarenhetsåterföring är att det kan leda till mätbara effektivitets och 

kvalitetsförbättringar inom både produktutveckling och produktion. Dessa förbättringar leder till 

att företaget kan ta bättre beslut kring strategi, kunder, konkurrenter och produkter till en följd av 

ett bättre kunskapsflöde och erfarenhetsåterföring. På Metallurgi håller man endast sporadiskt 

avslutningsmöte efter avslutat projekt och Metallurgi behöver en konkret metod att följa för att 

lyckas med erfarenhetsåterföring och att skapa en lärande organisation till skillnad från endast 
lärande individer.   

Att den enskilde individen lär är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för att skapa ett 

organisatoriskt lärande (Dilchman 2000). Både enskilda individer och grupper kan lära och 

utveckla kompetens utan att organisationen låter sig påverkas. För organisatoriskt lärande krävs 

sociala processer och dialoger mellan människor som tillsammans diskuterar idéer, tolkar 

uppgifter, identifierar problem som ska lösas samt granskar resultat. Frågan är hur en 

organisation kan överföra kunskap effektivt? Davenport och Prusak (1998) menar att det korta 

och enkla svaret är att anställa smarta människor och låta dessa prata med varandra. Dock är det 

sistnämnda svårt att omsätta i praktiken. Ett problem i ett företag diskuteras oftast med någon 

som sitter i korridoren eftersom de är lättillgängliga och bekväma att fråga och inte 

nödvändigtvis för att den personen har bäst kunskap för det aktuella problemet. Organisationer 

anställer oftast smart personal men isolerar och/eller tynger ner dem med arbetsuppgifter vilket 

gör att de inte har någon tid att konversera och de får dålig tid för eftertanke. Varje dag sker 

kunskaps och erfarenhetsöverföring på företag, vilket är en del av det organisatoriska livet. 
Överföringarna är ofta väldigt lokala och i små inkrement. 
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Att ha tillgång till kunskap endast när bäraren av kunskapen har tid att dela med sig eller riskera 

att förlora kunskapen helt om personen lämnar företaget utgör karakteristiska problem som hotar 
värdet av organisationens tillgångar av kunskap (Davenport och Prusak, 1998).  

Eftersom arbetet på Metallurgi bedrivs i projektform och kunskapen och erfarenheterna från 

projektet ofta samlas hos projektledaren är det viktigt att positiva och negativa erfarenheter 

kommuniceras ut i organisationen så att andra kan ta del av positiva lärdomar och inte behöva 

upprepa redan gjorda misstag. Organisationer bör sikta på att komma över kunskap från 

värdefulla individer och att analysera företagets aktiviteter för att lära från både framgång och 
misslyckande. Några exempel på aktiviteter för att hantera kunskap enligt Preece (2001) är: 

• Dokumentationssystem av erfarenheter 

• Diskussionsforum 

• Kunskapsbank av lessons learned 

• Kompentenssystem 

Efter att varje projekt är avslutat bör ett avslutningsmöte hållas där personer som arbetat med 

projektet samlas och går igenom nuläget i projektet, positiva och negativa nyckelhändelser, 

måluppfyllnad samt eventuellt nya arbetsmetoder som diskussionen från avslutningsmötet 

resulterat i. Denna information finns nu endast hos de medlemmar som deltagit vid mötet och för 

att andra personer ska kunna delges denna information krävs spridning av erfarenheter. 

Erfarenhetsåterföring till andra medlemmar i organisationen bör först och främst genomföras 

genom möten och genom berättande istället för mer strukturerade former (Davenport och Prusak 

1998). Detta eftersom bland annat studier har visat att chefer får 2/3 av sin kunskap från möten 

”face-2-face” eller via samtal över telefon och bara 1/3 kommer från dokument. Möjligheten att 

prata med varandra löser dock inte nödvändigtvis alltid problemet med erfarenhetsåterföring på 

hela företaget, speciellt inte i större organisationer, därför är det viktigt att överväga mer 

strukturerade och avsiktliga metoder för erfarenhetsåterföring och delandet av kunskap inom 
företaget. Metoden måste även passa Metallurgis kultur.  

Enligt Davenport och Prusak (1998) bör kunskaps- och erfarenhetsåterföring i första hand ske i 

mötesform vilket är effektivast. I de fall detta inte är möjligt på grund av tidsbrist eller andra skäl 

bör en informativ kort och koncis dokumentation utföras.  Lämpligast för Metallurgi är att 

använda en kombination av lessons learned möten och dokumentation av lessons learned för att 

lyckas med erfarenhetsåterföring och knowledge management. 

Lessons learned 

Lessons learned kan översättas slarvigt till ”lärd läxa” och innebär en strukturerad analys av en 

händelse. Lessons learned och reflektion kan tyckas ligga nära varandra om man bara beaktar 

orden men den viktiga skillnaden är alltså graden av struktur.  I dagsläget finns det inget 

strukturerat sätt att sprida erfarenheter och kunskap till medarbetare som är av stor vikt för dem 
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utan detta sker idag sporadiskt och ad hoc. Metallurgi behöver tydliga riktlinjer för hur lessons 

learned ska utföras i praktiken för att lyckas med erfarenhetsåterföring.  Nedan följer en 

beskrivning av förberedelser inför lessons learned mötet, lessons learned mötet, dokumentation 
av lessons learned möte samt spridning av erfarenheter. 

Förberedelse inför lessons learned mötet 

Det allra första momentet när man börjar med lessons learned är att reflektera över arbetet som är 

utfört i projektet. Involverade ska först självständigt reflektera över nyckelhändelser som har 

varit av positiv och/eller negativ karaktär. Man ska även analysera hur positiva händelser i 

projekt kan tas tillvara på och användas i framtida projekt på bästa sätt. Även negativa händelser 

som uppstått i projekt ska analyseras och man ska fundera på hur de negativa händelserna kan 

undvikas i framtiden. Man ska vidare analysera hur resultatet av ett projekt uppfyller målbilden. 

För att säkerställa att man gjort en tillräcklig förberedelse för lessons learned mötet har en 

flödesplan tagits fram för hur man ska gå tillväga för att se till att man är förberedd för mötet. 
Denna återfinnes i Bilaga 10.    

Det är inte alltid optimalt att projektledaren eller arbetspaketets ledare håller i lessons learned 

mötet utan det är bättre om den ordinarie projektledaren eller gruppledaren är en del av mötet. 

Detta eftersom reflektion och delaktighet är nog uppmärksamhetskrävande och projektledaren 
sitter ofta på mest information då denne har haft en central roll i projektet.  

Lessons learned mötet 

Meningen med ett lessons learned möte är att reflektera över vad som tidigare gjorts inom ett 

projekt. Genom att deltagare som arbetat i projektet möts och reflekterar över erfarenheter från 

projektet kan man strukturera allas reflektioner. Omfattningen av projektet ska styra hur pass 

frekvent man håller lessons learned möten. För mindre och medelstora projekt räcker det att ha 

ett avslutande lessons learned möte. För större projekt som exempelvis ”japanprojekt”, JFE och 

liknande, bör man ha fler än ett avslutningsmöte. Det är viktigt att för stora projekt avsätta tid för 

lessons learned även om man känner att tiden för stunden kan utnyttjas bättre. För att det ska bli 

en naturlig del i projektet är det viktigt att lägga in avstämningspunkter för lessons learned möten 

redan i planeringsstadiet för stora projekt. Dessa planeringspunkter bör planera in av 

projektledaren vid samma tillfälle som den övriga övergripande planen läggs. Några förslag på 
avstämningspunkter som kan användas är: 

• Efter budget – När exempelvis 50 % av den personalrelaterade budgeten är konsumerad. 

Denna styrningsmetod är bra att använda då personal och resursutnyttjande står i fokus.  

• Datum då projektet beräknas uppnå en viss status – Exempelvis kunddokumentation klar, 

C60 klar, klar verkstad eller liknande.  

Det är viktigt att i ett planeringsskede bestämma när under arbetets gång med stora projekt man 
ska hålla sina lessons learned möten och se till att tiderna efterföljs.  
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Viktigt att tänka på när man håller på med lessons learned mötet är att inte bara fokusera på 

negativa nyckelaktiviteter, vilket ofta inträffar. När man startar upp ett nytt projekt ska man inte 

bara ställa in sig på att undvika saker som kan gå fel utan man ska även fokusera på positiva 

nyckelhändelser från tidigare liknande projekt som kan hjälpa det nystartade projektet att bli 
lyckat.  

Det är viktigt att identifierade erfarenheter av negativ börd från lessons learned snabbt lyfts upp 

och att åtgärder vidtas för att komma tillrätta med problemen. Negativa och positiva erfarenheter 

och problem antecknas på Kaizen statustavlan, förslag på åtgärder/arbetssätt tas fram, ansvarig 

person utses och tidpunkt för färdigställande eller införande fastställs. På mötet är det även 

lämpligt att gå igenom identifierade risker som gjorts i förväg, medel för att undvika dessa och 

utfallet. Räckte det man gjorde? Varför räckte det? Varför räckte det inte? Vilka risker anses som 

återkommande för framtida liknande projekt? Identifiera och anteckna dessa.  Moment som 

måste genomföras under lessons learned mötet är reflektion, diskussion om arbetets 

tillvägagångssätt och insamling av relevant dokumentation och viktig bakgrundsinformation. En 

komplett flödesplan över de saker man ska gå igenom under lessons learned mötet återfinnes i 
Bilaga 10. 

Dokumentation av lessons learned 

En viktig del av lessons learned utgör dokumentation av erfarenheter i syfte att omvandla tacit 

(tyst) kunskap till explicit kunskap för att möjliggöra effektiv och ekonomisk spridning av 

positiva och negativa nyckelhändelser.  Målet med Lessons learned dokumentet är att ge en 

övergripande bild av gruppens erfarenheter samt i vilken fas i arbetet som de kan relateras till. 

Om läsaren av dokumentet vill få mer information om något som denne finner intressant för sitt 

arbete ska det tydligt framgå vem som man ska kontakta för att få djupare kunskap och mer 
information.  

Precis som vid annan dokumentation är det viktigt att tänka på vem målgruppen är för lessons 

learned dokumentet och därefter anpassa innehållet till den tänkta läsaren. Läsare skummar ofta 

igenom affärsrelaterade dokument och letar efter rubriker och formateringsledtrådar som snabbt 

kan ge en uppfattning om vad dokumentet handlar om. Det är därför viktigt att lägga tid och 
omsorg på formateringen för att underlätta för läsaren. 

Avslutningsmöte för alla projekt sker inte alltid idag vilket bör ske. I dagsläget när ett 

avslutningsmöte hålls medverkar inte alla projektdeltagare utan endast de som arbetat direkt med 

projektet. Det är viktigt att avslutningsmöte hålls för alla projekt och att andra projektdeltagande 

ska kunna delges erfarenhetsåterföring för att kunna ta del av saker som fungerat bra och mindre 

bra. Detta i syfte att kunna undvika problem som andra upplevt eller dra nytta av positiva saker 

som andra projektdeltagare genomfört. Problem, möjligheter, eller svårigheter som bedöms kan 

vara av vikt i andra projekt tas upp och delges andra projektledarkollegor förslagsvis på VU-
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möten. Detta skapar en lärande organisation som inte bara lär av varje projektledares egna 
projekt utan av andra projektledares erfarenheter.  

För att underlätta arbetet med att dokumentera, leda lessons learned möten och nedteckna lessons 

learned från projekt har en mall tagits fram. Denna mall kan hittas i förenklad textform i Bilaga 

11.  Det går även utmärkt att använda mallen som diskussionsunderlag och mötesagenda vid 
arbete med lessons learned.  

Spridning av erfarenheter 

Det räcker inte att endast dokumentera erfarenheterna utan det är viktigt att de kommuniceras 

vidare till andra. Ett alternativ är att man lägger upp materialet på en hemsida, exempelvis en 

teamsite på intranätet där intresserade kan länka sig till det sammanställda dokumentet och eller 

att man får information om hur man kan hitta materialet. Den utsedda mötesledaren, som inte 

behöver vara projektledaren, ansvarar för att sprida informationen muntligt och skriftligt. 

Kommunikation av erfarenheter sker bäst ”face-2-face” varför erfarenheterna i första hand bör 

presenteras muntligt. Detta kan exempelvis göras vid öppna informationsmöten då man går 

igenom informationen som man antecknat i mallen för lessons learned. Ett annat alternativ är att 

man kommunicerar ut lessons learned vid de tänkta regelbundna veckovisa morgonmötena 
framför Kaizen statustavla.  

Lessons learned som är dokumenterade med mallen i Bilaga 11 färgkodas också som avslutande 

moment för att särskilja olika typer av lessons learned från varandra. De röda och mest akuta 

lessons learned bör man kommunicera ut direkt i mötesform och även lägga upp i ”news feed” på 

intranätet eller på teamsites för att snabbt sprida ut informationen. Man skulle även kunna tänka 

sig att varje användare på förstasidan i dokumenthanteringssystemet prenumererar på ett RSS 

flöde av lessons learned och får notifiering om nya lessons learned på så vis, där det tydligt 

framgår vilken typ av lessons learned det rör sig om (röd, gul, blå eller grön). Genom 

användarens profil kan man då tänka sig att man styr olika lessons learned till olika personer. 

Exempelvis om en lessons learned rör konstruktörer kommer denna endast att skickas ut till 

konstruktörer eller liknande. Alla lessons learned som är skrivna med mallen i Bilaga 11 bör 

sedan läggas upp i dokumenthanteringssystemet med metadata så att de blir sökbara. När man 

startar ett nytt projekt kan man då enkelt göra en sökning likt en Google sökning bland lessons 

learned och på så vis få fram lessons learned som är viktiga för det aktuella projektet och bidrar 
till ett bättre leveransprojekt.   

;7<7<7&K<7L&%$08,2-*&$+3&%$08,2-*)*#",&
Ett alternativ till att använda filservern för dokumenthantering är att använda någon typ av 

dokumenthanteringssystem som Microsoft SharePoint eller liknande för att lösa en hel del av de 

problem som råder idag. Det kan ibland vara svårt för användaren att se fördelen med att 

använda sig av ett dokumenthanteringssystem eftersom det är svårt att beskriva i ord alla 

fantastiska funktioner och hjälpmedel som finns. I nedanstående stycke genomförs en 
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genomgång av fördelar för ABB Metallurgi som finns med att använda ett 

dokumenthanteringssystem kontra den traditionella filservern. Vidare kommer även 

begränsningar med att använda filservern som dokumenthanterare att tas upp.   

Begräsningar och problem med filservern som dokumenthanterare 

Det traditionella sättet att arbeta med dokument som exempelvis MS Word och Excel-filer är att 

spara dem på en lokal hårddisk (C:) alternativt på en gemensam hårddisk (N:). Utfallet av detta 
arbetssätt följer: 

1. Filnamnet måste beskriva innehållet i dokumentet, t.ex. 

”Resultaträkning_2010_Draft_3.xlsx” eller ha en namnkonvention. 

2. Sättet att organisera filer måste ske med hjälp av mappar (folders) som exempelvis 

”N:\Finansiell data\2010\Resultaträkning” 

Detta sätt fungerar bra så länge det endast finns ett begränsat antal dokument och användare som 

använder systemet, men tenderar att bli svårare att hantera då antalet filer och användare växer. 

Begränsningar som finns med detta sätt att arbeta följer nedan: 

Namnsättning av dokument - Eftersom det är upp till varje användare att själv organisera och 

döpa sina dokument efter den överenskommna  namnkonventionen och då namnkonventionen 

inte är tvingande uppstår dokument snabbt som inte är döpta efter någon peronlig 

namnkonvention. Vidare är det ofta svårt att förstå vad ett dokument innehåller utan att först 
öppna dokumentet och skumma igenom filen.  

Styrning av var filer ska sparas - Leder ibland till att samma fil sparas på flera ställen på grund 

av att det är svårt att se var ursprungsfilen finns och detta medför att kopior av ett dokument blir 

utspridda, vilket skapar förvirring angående vilken version som är den mest relevanta och 
gällande.  

Avsaknad av tvingande versionshistorik för filer - Leder till att användare inte följer 

namnkonventionen och istället använder egen logik för att tyda olika versioner. Logik som är 

personlig och som inte förstås av andra användare. Om en användare använder sig av samma 

filnamn skrivs informationen över vilket gör att versionshistoriken förstörs och man kan inte 
längre återta en gammal version. 

Problem att informera andra angående uppdatering av dokument - När användare A uppdaterar 

ett som användare B och C också använder förutsätts användare A att informera de berörda 

användarna om uppdateringen, vanligtvis via e-post. Det enklaste sättet att ge användarna 

information om uppdateringen är att bifoga dokumentet i e-postmeddelandet. Något som belastar 

användarnas Lotus Notes konton och fyller upp inkorgen till maxgränsen. Vidare finns även 

risken att dokumentet sparas på flera olika ställen. Redundans och förvirring angående senaste 
version kan lätt uppstå.  
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Avsaknad av sätt att arbeta gemensamt - När två användare behöver samarbeta om att ta fram 
eller uppdatera ett dokument går det vanligen till enligt följande: 

1. Användare A skapar dokumentet och mejlar över det till användare B.  

2. Användare B skapar en lokal kopia på C: -disken editerar för att sen skicka tillbaka 

version två till användare A.  

3. Användare A läser version två, gör eventuellt några ändringar och skickar sedan över den 

nya versionen till användare B igen. Steg två och tre repeteras till dess att användare A 

och B är nöjda med dokumentet.  
 

Om man endast beaktar stegen ovan finns det tre olika versioner skapade och alla är lagrade i 

Lotus Notes och troligtvis även på den gemensamma N: disken och i värsta fall i olika mappar. 

Det råder alltså en stor risk att fel version kommer att utnyttjas vid ett senare tillfälle och att 

Lotus Notes kommer att lagra temporära versioner av detta dokument som inte behövs och borde 
kastas.  

Återskapning av dokument - Inget enkelt sätt att återskapa dokument som av misstag råkat 

raderas av en användare. Om ett dokument raderas av misstag måste användaren be 

administratören att återskapa dokumentet, vilket oftast endast fungerar om det gått ett dygn 

mellan det att dokumentet skapades och raderades eftersom backup vanligtvis görs 1ggr/dygn. 

Automatisering av processer (arbetsflöden) - Svårt att automatisera processer på grund av 

avsaknad av enkelt stöd. Automatiserade arbetsflöden gör det möjligt att eliminera 

arbetsintensiva manuella processer som utförs i företaget, vilket höjer produktiviteten. Detta är 

något som är svårt att åstadkomma med filservern som dokumenthanteringssystem. Exempel på 

arbetsflöden som går att automatisera med SharePoint är godkännandeproceduren av dokument, 

ansökan om att göra tjänsteresa, ledighetsansökan eller en investeringsansökan.  Arbetsflöden 

kan även vara enkla som att skicka ett mejl när ett visst dokument läggs in i ett 

dokumentbibliotek eller mer avancerade och interagera med andra system som SAP R/3.  

Fördelar för Metallurgi  med användning av dokumenthanteringssystem 

Nedan tas fördelar upp med att använda dokumenthanteringssystem. Alla fördelarna är 

tillämpliga i ett av det vanligaste dokumenthanteringssystemet MS SharePoint, men majoriteten 

av dem gäller även för andra dokumenthanteringssystem. 

Inget krav på döpning av dokument - exempelvis namnkonvention eller liknande. Istället finns 

möjligheten tvinga användarna att beskriva dokumentet med metadata som är attribut hos 

dokumentet. Exempelvis kan man skapa en resultaträkning som tilldelas namnet ”Offert.xlsx” 

och sedan används metadata enligt följande: Enhet: Marknad (JM), Dokumenttyp: Offert, Period: 

1/1 2011 – 1/4 2011, Status: Utkast, Ansvarig: Bertil Bertilsson. Genom att använda metadata 
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enligt ovan kan man nu söka dokument. Du kan exempelvis leta fram alla dokument med 

dokumenttypen ”Offert”, oberoende av vilken enhet den tillhör.  

Dokument som lagras i dokumenthanteringssystemet SharePoint visas upp med hjälp av vyer. En 

vy är en definition av precis vilka filer och dokument som ska visas upp samt på vilket sätt. 

Användaren själv kan styra exakt vilka metadata som denne vill se. Användaren kan även styra 

sorteringsordning, filtrera på olika metadata eller använda dokumentnamn etc.  Exempelvis kan 

man visa alla anställdas tidrapporter och gruppera på veckonummer för att sedan summera varje 

persons totala timmar. Ett annat exempel är om man endast vill se ”Dokumenttypen = Offert” där 

”Status = godkänd”.  

Workspaces – en möjlighet att koppla samman människor och arbetsytor. På Metallurgi liksom i 

andra organisationer arbetar man självklart inte i ett vakuum. SharePoint hjälper individer och 

människor i grupp att kopplas samman genom att underlätta kommunikation och samarbete 

tvärsöver organisationen. Genom att exempelvis skapa teamsites för orderprojekt där 

projektgrupper centralt kan redigera och diskutera dokumenten och få tillgång till tidigare 

versioner. SharePoint möjliggör för människor att ansluta samman med experter inom en 

organisation genom att fort lokalisera männniskor, grupper,  såväl som dokument och webbsidor. 

Workspaces tillåter användare att simultant arbeta med samma dokument i realtid.   

Fullt stöd för versionshistorik - En behörig användare kan nu visa, kopiera och inte minst återta 

en viss version av dokumentet. Något som med nuvarande filserver har varit problematiskt 

främst med filer som många personer använder som exempelvis leveransfilen eller andra filer. 

En versionshantering hade exempelvis möjliggjort att när felsortering eller andra fel inträffar kan 

man enkelt gå tillbaka till en tidigare version innan felet inträffade (Figur 36).  

 

Figure 36: Versionshistorik i SharePoint (DIDIERDANSE.NET. 2011) 
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Om användaren råkar göra ett misstag i den aktuella versionen kan användaren enkelt återta en 

tidigare version. Detta innebär att ingen panik behöver uppstå då man oavsiktligt råkar spara 

över ett annat dokument. Om användaren råkar göra ett misstag som de beskrivna ovan behöver 

man inte ringa helpdesk eller liknande och vänta på att de ska utföra arbete utan användaren kan 

snabbt och enkelt göra detta själv.  

Vid modifiering finns möjlighet till automatisk notifiering av berörda användare (Figur 37). Om 

ett dokument exempelvis raderas, skapas eller förändras kan systemet skicka e-mail till berörda 

användare och informera dem om att en förändring har skett.  

 

Figure 37: Notifiering i SharePoint (150.ABB.COM. 2011) 

Möjlighet till manuell notifiering av reviderat dokument - Om exempelvis Olle vill att Nisse ska 

läsa igenom de ändringar som Olle gjort, då kan Olle enkelt skicka en länk, men inte dokumentet 

självt. Detta gör att belastningen på epostsystemet minskar avsevärt samtidigt som man 

förhindrar att en massa lokala kopior av dokumentet skapas. Kopior som man senare inte har koll 

på om det är den senaste versionen eller en ej uppdaterad version eller inte.  

Stöd för in och utcheckning vid editering av dokument - När ett gemensamt dokument ska 

uppdateras kan användaren checka ut detta först, vilket man kan tvinga fram om man önskar 

detta. Detta leder till att det kommer att finnas två versioner av dokumentet, en som användaren 

uppdaterar och en som övriga användare endast kan läsa vilket också utgör den senaste versionen 

av det publika dokumentet. När användaren har editerat färdigt sitt dokument publicerar denne 

dokumentet genom att checka in dokumentet i dokumenthanteringssystemet och det blir nu 

tillgängligt för alla övriga användare. Om två personer tillsammans ska modifiera ett dokument 

kan de turas om att checka ut dokumentet och editera i olika utkast eller om de vill editera 

dokumentet samtidigt i realtid (något som inte tidigare varit möjligt för andra dokument än 

Excel-filer). När båda användarna är nöjda med sina respektive editeringar publicerar de 

dokumentet genom att checka in det. Allt sparas kontinuerligt i dokumenthanteringssystemets 

dokumentbibliotek och inget sparas i lokala diskar (C:) eller i mejlklienter. Man kan om man så 

önskar tillfälligt spara ett dokument lokalt om man exempelvis vill använda en bärbar dator som 
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tas ut från kontoret och tillgång till internet inte finns. Exempel på hur det kan se ut att checka ut 

dokument i SharePoint kan observeras i Figur 37. 

 

Figure 38: Checka ut dokument i SharePoint (IDG.SE. 2011) 

Fullt stöd för återskapande av raderade dokument - Om en användare av misstag råkat radera ett 

dokument kan användaren själv återta detta via dokumenthanteringssystemets papperskorg 

(Ungefär som när man återskapar raderade dokument i Lotus Notes från ”Trash”) 

Dokumenthanteringssystemet innehar en versionshistorik och de metadata som finns återställas 

även så att sökbarheten upprätthålls.   

Stöd för ”arbetsflöden” (”workflows”) - Med arbetsflödes kan man trigga igång vid en 

fördefinierad händelse. Om man ska starta ett nytt leveransprojekt kan man skapa ett arbetsflöde 

som skapar en projektarbetsplats och lägger upp alla malldokument som ska användas i 

projektet. En annan möjlighet är att när en faktura blivit X dagar gammal eller befinner sig 2 

dagar innan att förfalla kan ett e-postmeddelande skickas till ansvarig projektledare för denna 

faktura. Ett annat exempel är att när en ny medarbetares anställningskontrakt laddas upp i 

dokumenthanteringssystemet startas automatiskt eller med en knapptryckning en applikation som 

lägger upp ett konto i nätverket, skapar en e-postadress och ger behörigheter i rätt grupper och 

platser på nätverket. Några andra exempel finner du i Figur 39. 
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Figure 39: Exempel på arbetsflöden i SharePointmiljö (BLOG.SHAREPOINTELEARNING.COM. 2011) 

Stöd för Wiki library- Ett wiki library är ett dokumentbibliotek där användare enkelt kan editera 

varje sida. Det fungerar ungefär som wikipedia fast alla ämnen är företagsrelaterade. Biblioteket 

växer organiskt genom att länka existerande sidor tillsammans genom att skapa nya länkar till 

existerande sidor. Om en användare finner en länk till en oskapad sida kan användaren klicka på 

länken för att skapa sidan. På så vis kan man inom Metallurgi bygga upp ett bibliotek av 

information där man lagrar kunskap digitalt så att kunskapen lever vidare även efter att 

människor slutat i organisationen. Personer som behöver ta del av kunskapen kan enkelt göra en 

sökning i wiki-biblioteket.  

Sökning - SharePoint har en inbyggd kraftfull och snabb sökmotorfunktion som låter användaren 

söka på exempelvis dokument, SharePoint listor, relevanta människor, gruppwebbsidor med 

mera. Resultaten inkluderar dessutom areor och s.k. ”best bets” som visar användaren vart 

han/hon ska gå för att hitta bästa informationskvalitet för sin sökintention. Det går även att 

filtrera på metadata när man gör sökningen. Sökningar som genomförs ofta kan sparas i ”My 

links” för att slippa duplicera sökarbete i framtiden.  

Ämnen - för att göra det lättare för användare att hitta information indelas information i ämnen 

som innehåller liknande innehåll. Detta kan göras manuellt men görs även automatiskt av 

SharePoint ”Topic assistant” som är en kraftfull organisatör av ämnen som håller ordning och 

reda på ämnena i exempelvis Teamspaces. Man kan välja om man vill att Topic assistant ska 

ersätta eller komplettera manuell organisering av innehållet.   

Publik - är en samling användare med likartade roller, intresse eller arbetsuppgifter som 

exempelvis elkonstruktörer, mekkonstruktörer, projektledare eller säljare på Metallurgi. 

SharePoint kan använda publiken för att sända ut riktat innehåll till användare. Exempelvis 

skulle man kunna använda publik för att sända ut en viss typ av lessons learned som endast rör 

projektledning till publiken ”projektledning”. Annat exempel på innehåll som kan sändas ut 

riktat kan vara listor, nyhetspunkter eller web parts.  
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En bild på hur startsidan i en team site ser ut med dess olika kontroller och funktioner kan 

observeras i Figur 40. Olika Webparts som exempelvis väder, länkar och nyheter kan användare 

själv välja att lägga till. SharePoint har massor av inbyggda men det finns även en massa 

tredjepartswebparts att anskaffa.  

 

Figure 40: Övergripande struktur i MS SharePoint "Teamspaces" anpassad från DSPACE.MAH.SE. (2011) 

Sammanfattningsvis konstateras att det enligt ovan beskrivet finns en stor mängd fördelar för 

ABB Metallurgi i att gå över till ett dokumenthanteringssystem som SharePoint eller liknande 

istället för att använda den traditionella filservern som verktyg. Sharepoint kan 

sammanfattningsvis egentligen delas in i fyra huvudområden; samarbete, informationshantering, 

sök och beslutsstöd. Mestadels samarbete, informationshantering och sök har behandlats, men 

det finns fler fördelar för Metallurgi inom beslutsstöd. Eftersom ABB Metallurgi är en 

projektdriven organisation där exempelvis allt arbete med leveransorder sker i projektform, 

utvecklingsarbete sker i projektform finns möjligheten att skapa projektrum med faser där 

information rörande projekt och fas lagras, är indexerad och sökbar, har stöd för 

versionshantering och återtagning av tidigare versioner för att nämna några möjligheter med ett 

projektbaserat upplägg i ett dokumenthanteringssystem.   

;7<7>7&K>7L&:.)8255&0$,,8-.0'*.$-&,2%&)*"#&$+3&(#.)*5$//&
För att komma tillrätta med de problem som finns med rapportering av störningar, materialbrist, 

begränsningar i C2 osv. beskrivna i 5.2.4. föreslås att börja med visuell styrning med hjälp av 

statustavla. På ABB Metallurgi är inte bristen på information eller bristen på tillgänglighet på 

information problemet utan att kommunicera ut informationen som är det svåra. Med 

utgångspunkt i det som finns skrivet av bland andra Parry och Turner (2006), Bilialis et al. 

(2002) har hänsyn i lösningen tagits till att de bästa visuella hjälpmedlen innefattar grafiska 

representationer, bilder, posters, schematiska symboler, färgkodning och genomskinlighet. I 

Bilaga 12 kan ett förslag på hur en statustavla i verkstadsmiljö, JV, bör vara uppbyggd för att 
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uppfylla praktiska behov och teoretiska kriterium. Förslaget i Bilaga 12 är tänkt att inrymmas på 

en stor dubbeltavla, cirka 3x1m (BxH). Förslaget har tagit utgångspunkt i Bilialis et al. (2002) 

ABC modell om vilka visuella hjälpmedel som är bäst att använda. Förslaget i Bilaga 12 är 

upplagt som en matris efter förbättringscykeln PDCA för att stödja Kaizen horisontellt och 

vertikalt efter de fyra förbättringsdimensionerna ”Personal”, ”Quality”, ”Responsiveness” och 

”Cost”. Dimensionerna har valts med hänsyn till både hur styrningen av verkstan ser ut och med 

hänsyn till vad som är viktigt för verkstan att hålla koll på, prioritera och för att återkoppling ska 

kunna ske på de förslag som läggs. Om ett förslag läggs som bedöms påverka leveransprecision 

(OTD) då ska man kunna få feedback och mäta det med OTD-grafen under dimensionen 

”Responsiveness” på statustavlan för att ta ett exempel. Verkstan på Metallurgi styrs som ett PC 

(Profit Center) som ska generera nollresultat. Det är således viktigt att verkstan håller koll på 

sina kostnader och det kommuniceras på statustavlan genom förbättringsdimensionen ”Cost” och 

styrs med KPI. Målet med statustavlan är att kommunicera ut den del av den stora mängd 

information som är påverkbar för personer på JV i en grafisk output i enlighet med Parry och 

Turner (2006).  Vidare ska KPI ha anknytning till strategiska och övergripande mål, strategier 

och vision för att säkerställa att aktiviteterna man mäter, och därmed de beteende man skapar, är 

i enlighet företagets övergripande mål. Det är med denna baktanke, och även förbättringsarbete 

med Kaizen, som dimensionerna KPI och PDSA-cykeln som statustavlan har fått sitt utseende 

från i Bilaga 12. Vision strategi och mål revideras efterhand som den miljö företaget bedriver  

verksamheten i förändras och då ska också statustavlan förändras samtidigt. Statustavlan 

kommer alltså vara ett levande förbättrings och kommuniceringsverktyg och ska inte ses som 

definitiv utan som den bästa lösningen just nu. En lösning som kan revideras där andra 

dimensioner läggs till, kanske några tas bort eller några förändras allt eftersom miljön företaget 
verkar i förändras.  

Exemplet i Bilaga 12 är framtaget som exempel på hur det kan se ut i en verkstad, men man kan 

med fördel använda samma vertikala ramverk även på kontoret som statustavla. I denna miljö 

kommer troligtvis nya dimensioner att behöva införas som bättre återspeglar arbete som sker på 

kontoret. Andra KPI kan krävas för att ge feedback på förbättringsförslag som läggs i denna 

miljö men grundstrukturen kan med fördel behållas. I exempelvis dimensionen för ”Personal” 

kan man använda sjukskrivningar istället för skador, under ”Quality” handlar det kanske om 

omarbetningstid kopplat till konstruktionstid, under ”Responsiveness” handlar det om 

beläggning på konstruktörer, projekt, säljare och under ”Cost” handlar det om att mäta snittvinst 
och försäljning över tiden i förhållande till mål.  

När arbetet med visuell styrning med statustavla är i full fart är tanken att man ska hålla alla 

korta veckomöten framför statustavlan, gå igenom det aktuella läget, ventilera 

problem/möjligheter och status på förbättringsförslag etc. Dessa möten bör vara omkring 20 
minuter och i samband med de vanliga mötena på verkstan då man fördelar arbetsuppgifter etc.  
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När man ska ge sig i akt att skapa ett program för kundnöjdhetsmätning finns det många 

fallgropar och frestelser att falla i samtidigt som det finns många oklarheter att fundera över. För 

att oklarheter inte ska uppstå och för att man enklare ska kunna arbeta med mätning av 

kundnöjdhet på Metallurgi följer i detta avsnitt en metod för hur man tar fram ett instrument för 

mätning av kundnöjdhet. Ett koncentrat av processen beskrivs kortfattat i Figur 41 och en mer 
uttömmande förklaring av ingående delar följer efter figuren.  

 

 

Figur 41: Process för att ta fram ett instrument för mätning av kundnöjdhet på Metallurgi 

 

Det första steget, Bedömning av krav på mätning, i Figur 41 i framtagning av ett instrument för 

att mäta kundnöjdhet handlar om att ta reda på vilka krav man har på mätningen. Det handlar 

vidare om att identifiera kundsegment där kunder med liknande egenskaper och krav grupperas. 

Vidare är det i detta steg även fokus på att intervjua intressenter för att identifiera deras syn på 

vilka attribut som är viktiga och syn på rangordning. För Metallurgi gäller det här att hitta 

attribut som inte är produktspecifika på grund av att produktfloran är tämligen bred. För 
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Metallurgi är det bättre att hitta attribut som kan gälla för alla eller flertalet produkter. Detta för 

att man ska kunna jämföra detta mot kundens rangordning av attributen och sedan jämföra dessa 

för att identifiera eventuell diskrepans mellan vad kunden anser vara viktigast och vad Metallurgi 
tror att kunden anser är viktigast.  

Det andra steget, Samla in kundkrav, handlar om att fånga in vilka attribut som kunderna anser 

vara viktiga i Metallurgis produkter och tjänster. Mer specifikt handlar det om att utifrån ett antal 

fokusgrupper extrahera och sammanfatta de viktigaste attributen. Kravet på attributen är att de 

ska gälla för mertalet produkter och/eller tjänster som företaget tillhandahåller plus eventuellt 

avgörande specifika attribut. Som hjälp på traven att finna attribut finns det fem grupper av 
attribut: 

1. Fysiska produkt-/tjänstegenskaper eller kännetecken 
2. Önskade fördelar/nytta med produkt/tjänst  
3. Personliga förväntningar 
4. Bild eller förväntning av företaget 
5. Främsta personliga mål och värderingar 

 

Dessa grupper är bra att utgå ifrån för att komma igång med arbetet att hitta attribut. Det betyder 

inte att alla fem grupperna nödvändigtvis måste inkluderas i kundnöjdhetsenkäten utan snarare 

att alla fem grupperna ska övervägas noga innan val av attribut. Attributen utvinns av 

fokusgrupper eller djupintervjuer. I Metallurgis fall kan det vara svårt att samla ihop 6-8 

personer i en fokusgrupp på grund av både geografiska och språkliga hinder. Det är mer lämpligt 

att göra ett antal väl valda individuella djupintervjuer med individuella kunder istället för 

samlade fokusgrupper. När dessa djupintervjuer är utförda är det dags att utvinna attribut från 

dessa. Några exempel på attribut är prisbild, tillgänglighet, kvalitet och kunnighet vid 

igångkörning, leveransprecision, tydlighet i kommunikation etc. Attribut som de exempel som 

just gavs ska alltså utvinnas ur djupintervjuerna och utgör sedan basen för att utforma frågorna 

som ska mäta de olika attributen. Informationen och prioriteringen av attributen av kunderna från 

djupintervjuerna kan med fördel även användas som beslutsunderlag för hur man utformar 

marknadsföringen mot kunder. Kunder som har värderat attribut lika kan grupperas i segment där 

man utformar marknadsföringsmaterial för kunder med likartade prioritering av attribut. Viktigt 

att tänka på när man listar attribut är att lista dessa på ett språk som kunderna förstår utan interna 

ord, meningar, beteckningar och förkortningar som endast används på Metallurgi. Detta för att 

kunderna inte ska behöva tveka över vad man talar om och minska risken för att kunden svarar 

på något annat än det som avsetts. Sannolikt kan inte allt som tas upp i djupintervjuerna direkt 

härledas till attribut utan då måste man forma hypoteser om attribut som läggs till de övriga 
attributen. Slutligen prioriterar man de attribut man samlat in och gör sitt slutliga val.  

Det tredje steget, Skapa utkast till frågeformulär och leveransplan, handlar om att från de valda 

attributen och kraven översätta dessa till ett frågeformulär. Vidare ska man även ta fram en plan 

för provtagning samt välja en metod för genomförande. Provtagning kan göras på lite olika sätt. 
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Man kan mäta kundnöjdheten med sitt frågeformulär efter att varje kundorder är levererad och 

driftsatt för att sedan sammanställa resultatet årligen för samtliga leveransprojekt under ett år. Ett 

annat alternativ är att man vid ett tillfälle årligen mäter alla kundorder ett år tillbaka i tiden. För 

Metallurgis del är det bäst att mäta efter varje leveransprojekt är avslutat eftersom informationen 

då ligger färsk i minnet hos kunden och för att minska risken för att nyckelpersonen eller 

nyckelpersonerna hinner sluta eller byta arbete innan mätning utförs. Sedan finns det även olika 

genomförandesätt som internet, telefon, mail, pappersformat att besvara frågeformuläret på. För 

Metallurgis del är det mest lämpligt med telefon alternativt mail då telefon ger en bättre 

svarsfrekvens, men en högre kostnad än mail. När man skapar sitt frågeformulär är det extremt 

viktigt att man väljer en lämplig bedömningsskala. Av de fyra skalorna enkel prestationsbaserad 
bedömning, enkel nöjdhetsskala, enkel förväntnings-/prestationsskala och dubbel skala  

Det fjärde steget, Testa och utvärdera, handlar om att pilottesta det frågeformulär man har skapat 

för att undersöka hur pass väl frågeformuläret mäter det man avser att mäta. Man låter ett antal 

kunder, i Metallurgis fall är 5-7st lagom, svara på frågorna för att sedan analysera svaren. Frågor 

där alla svar som hamnar längst till höger eller längst till vänster och har dålig spridning måste 

plockas bort eller göras om. Detta för att frågan inte mäter skillnader mellan kunder på ett bra 

sätt, reliabiliteten är för dålig. Tänk efter om frågeformuläret på ett korrekt sätt reflekterar 

kundernas åsikter och känslor om både produktkomponenten och tjänstekomponenten i de 

systemlösningar som Metallurgi levererar. Utvärdera även frågeformuläret efter relevans och 

undersök om det finns frågor som företaget inte kan påverka eller göra någonting åt. Om så är 

fallet ta isåfall bort dessa frågor eftersom det ändå inte går att påverka. Fundera ordentligt över 

om frågeformuläret verkligen ställer rätt frågor genom att fundera över vad som driver produkt 
och tjänstekvalitet empiriskt i praktiken.   

Det femte steget, Igångkörning och målsättning, handlar om att sätta prestationsmål, finjustera 

rapporter och förfaranden samt att utbilda personal. Eftersom det än så länge inte finns något 

jämförelseindex att utföra benchmarking mot måste man på Metallurgi sätta upp ett realistiskt 

mål på kundnöjdhet som ger utrymme för att förbättra sig. I detta steg sker en slutlig justering av 

frågeformuläret och standardisering av dokumentet för frågeformuläret. Man diskuterar även här 

hur man ska göra rent praktiskt när man intervjuar med formuläret via telefon så att alla gör 

något sånär lika så att resultaten blir direkt jämförbara med varandra. För att alla intervjuer ska 

bli så lika som möjligt har en mall för mätning av kundnöjdhet via telefon tagits fram och den 

kan observeras i Bilaga 13. Exempelvis bestämmer man vem som man ska intervjua hos kunden. 

Kanske behöver man intervjua mer än en person i stora projekt då det har varit flera personer 
involverade i köpet. Man bestämmer hur man hanterar detta praktiskt.  

Det sjätte och sista steget, Implementera och agera, handlar om att analysera resultat, planera 

och utvärdera åtgärder och handlingar baserat på de resultat man funnit. Första året blir det en 

subjektiv bedömning och man kan se att de områden där man fått lågt betyg och som anses 

viktiga attribut för kunden bör åtgärdas så fort som möjligt. När man gör denna sammanställning 

för andra året blir det ännu intressantare för då kan man se om någon betydande förändring har 
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skett och man kan dra slutsatser om vad det kan bero på och förbättra utifrån detta. För de 

punkter man skapat förbättringar blir det även intressant att följa upp och se utifall det ger 

resultat. Vidare bör man kontinuerligt ompröva åtgärder om man ser att en beslutad åtgärd inte 
fungerade.  

;7>7&&!"#)5'/&E4&.-!"#'-%2&':&2**&!#',*.%'&*.55)*4-%&
I detta avsnitt ges förslag på hur fallstudieobjektet kan implementera förbättringsåtgärderna 

under framtagning av framtida tillstånd. Vad man bör tänka på och en del saker som man måste 
klargöra för att uppnå en lyckad implementering gås igenom.   

;7>767&K67L&)1)*2,'*.)0&E#$(52,5")-.-/&$+3&#$*$#)'0)'-'51)&
För att arbetet ska komma igång med gedigen problemlösning, rotorsaksanalys och A3-rapport 

måste först och främst personerna i organisationen som ska använda teknikerna få kännedom om 

dessa. Ett vanligt förekommande förfarande vid införande av nya metoder är att användarna får 

någon slags dokumentation att läsa igenom och sedan är tanken att de ska börja använda 

metoden. Denna lösning misslyckas ofta eftersom användarna inte har tid/ork att ta till sig 

informationen för att de är upptagna med det dagliga arbetet. Det man istället bör göra är att man 

väljer ett medelsvårt förbättringsprojekt att testa rotorsaksanalysmetoden och presentations-

/dokumentationsverktyget A3-rapport där en person utbildas till ”black belt nivå”, analogt med 

karatens eller 6!’s olika nivåsystem. Därefter deltar denne i förbättringsprojektet som 

metodexpert och leder projektet med resurser (kompetens) tilldelade som anses fordras för att 

lösa problemet. På så sätt behöver de övriga medlemmarna endast ha en övergripande förståelse 

för metodiken och de kommer att lära sig huvudsakligen praktiskt och mindre teoretiskt. När 

man har kommit igång med metoden och känner sig varm i kläderna behöver man endast 

använda sig av flödesplanen i Bilaga 9 och A3-rapporten i Bilaga 8 som minneshjälpmedel för 

att komma ihåg stegen som man ska genomgå för en gedigen och lyckad problemlösning och 
rotorsaksanalys.  

;7>797&K97L&2#!'#2-32*)4*2#!"#.-/&!#4-&E#$G20*&
För att komma igång med erfarenhetsåterföring från projekt och föra erfarenheter vidare ut i 

organisationen måste man först börja med att konsekvent hålla lessons learned möten efter varje 

avslutat projekt enligt den framtagna Lessons learned mallen i Bilaga 11. Vidare måste man 

bestämma inom ABB Metallurgi vilka som ska delta fysiskt vid mötet och vad man ska göra när 

en person som behöver delta inte har möjlighet att delta. Personer som anses ha stor nytta av 

lärdomarna dragna ska delta tillsammans med personen eller personerna som upplevt 

lärdomarna. Dessa ska även förbereda sig inför lessons learned mötet enligt Bilaga 11 och detta 

dokument utgör även stöd som för att säkerställa att man behandlar allt som krävs under mötet. I 

Bilaga 10 finns även en flödesplan att följa för att säkerställa att man inte missar något viktigt 
under lessons learned mötet. 

 Man måste även bestämma under mötet vad man ska göra med de erfarenheter som kräver 

någon form av förändring av arbetssätt eller rutiner. Vem är ansvarig person att driva 
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förbättringsförslaget eller förändringen av rutin. Om det rör sig om större förändringar eller 

förbättringsarbete bör man med fördel använda A3-rapporten i Bilaga 8 Figur 53 som hjälpmedel 

för att formulera mål, bakgrundsanalys, tidsplan och genomförande. Om rör sig om mindre 

förändringar i arbetssätt kan dessa noteras direkt i Bilaga 11 under punkt sju. Vidare måste man 

bestämma hur man ska sprida erfarenheterna från lessons learned. Mer konkret måste man för 

var och en av de fyra klasserna av lessons learned; brådskande (röd), varning (gul), information 

(blå) och bra arbetsmetod/best practice (grön) i Bilaga 11 bestämma vad som ska hända och hur 
snabbt.  

;7>7<7&K<7L&%$08,2-*&$+3&%$08,2-*)*#",&
När man bestämt sig för att investera och införskaffa ett nytt dokumenthanteringssystem kan 

man inte bara ringa upp första bästa återförsäljare för ett system och be dem komma och 

installera på morgonen därpå och sedan börja använda det på eftermiddagen. Det är mycket mer 

komplex än så och innefattar en gedigen urvalsprocess för att försäkra sig om att få mesta 

möjliga it-hjälpmedel för pengarna och samtidigt se till att it-stödet verkligen löser företagets 

behov och problem. När Metallurgi ska inleda arbetet med att implementera ett nytt 

dokumenthanteringssystem behöver man följa en strukturerad urvalsprocess och i Figur 42 nedan 
kan man observera hur urvalsprocessen går till.  

 

Figur 42: Urvalsprocess för dokumenthanteringssystem, anpassad från LIM-ETHZ.CH. (2011) 

Man börjar med att identifiera sina krav på systemet och när man gjort det då söker man möjliga 

leverantörer. Man gör sedan ett grovt första urval av leverantörer med avseende på kraven och 

man ska efter detta urval ha cirka 10 leverantörer kvar. Detta första urval görs genom att ta 

kontakt med leverantörerna via telefon och be dem svara på kritiska frågor om huruvida deras 
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system klarar av behoven som finns i företaget. Man frågar efter referenser och ber dem komma 
in med offert.   

I nästa steg görs ett finare urval som fokuserar på de funktionella kraven systemet måste 

uppfylla. Man bjuder in leverantörerna som nu ska vara omkring sex. Leverantörerna får då 

möjlighet att presentera sitt system under upp till en halv dag. I detta skede är det hög grad att 
verifiera referenserna via telefon. Nu ber man leverantören att komma med en skarp offert 

I den sista fasen innan leverantören är vald finns det nu cirka två kandidater kvar. Det är nu läge 

att bjuda in dessa till en workshop som kan vara upp till tre dagar. Syftet med denna workshop är 

att leverantören ska installera mjukvaran på några datorer hos kunden och i skarpt testläge visa 

funktionerna med delar av kundens masterdata. Under denna period kan kunden se hur pass 

kunnig och engagerad leverantören är, allt för att kunna bestämma sig slutligt som kund. 

Slutligen väljer man leverantör och ber denne att ge den slutliga och bindande offerten. Nu 

återstår endast kontraktsskrivning, förhandling av betalnings och acceptansvillkor och 
sammanställning av det bindande kontraktet.  

;7>7>7&K>7L&:.)8255&0$,,8-.0'*.$-&,2%&)*"#&$+3&(#.)*5$//&
För att komma igång med visuell styrning och kommunikation är författarens rekommendation 

att börja med att klargöra ansvar och arbetsfördelning direkt. Mer specifikt handlar det om att 

bestämma vem som ska ansvara för att uppdatera olika delar av tavlan och vilken frekvens tavlan 

ska uppdateras med. Vidare måste man även komma överens om en monetär högstanivå på hur 

mycket ett förbättringsförslag får kosta för att förslaget ska kunna få gå vidare direkt till 

implementering och inköp efter diskussion vid statustavlan med produktionschef. Man behöver 

bestämma parametrar för Go/Stop d.v.s. vid vilken nivå på KPI som man måste stanna upp och 

vidta åtgärd. Om exempelvis leveransprecision sjunker under X % måste man stanna upp och 

analysera varför det hänt och komma med förbättringsförslag och åtgärder. Denna nivå ”X” % 

måste kvantifieras. Vidare måste man bestämma mötesfrekvens för det korta ”sprint-möte” på 
cirka 20 minuter som ska hållas vid statustavlan.  

När de ovan nämnda sakerna är bestämda är man fullt redo att starta förbättringsarbetet med 
visuell styrning. Då kan man med fördel utgå från de förslag på statustavla som finns i Bilaga 12.  

;7>7;7&K;7L&,?*-.-/&':&08-%-"G%32*&
För att komma igång med mätning av kundnöjdhet bör man följa metodiken som är anpassad för 

Metallurgi i avsnitt 5.3.5. Efter att man följt metoden ”design av metod för mätning av 

kundnöjdhet” i avsnitt 5.3.5., extraherat attributen från djupintervjuerna, prioriterat attributen, 

testat attributen och reducerat dessa behöver man en mall för telefonintervju. En sådan mall har 

tagits fram och kan observeras i Bilaga 13. Attributen som man extraherat från djupintervjuerna 

importerar man till sektion A och sektion B (1-10) och ersätter de existerande exempelattributen 

i Bilaga 13. Efter detta har man ett färdigt kundnöjdhetsindex att använda för mätning av 
kundnöjdhet via telefon. 
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Några saker som är viktiga att tänka på och klargöra tidigt i skedet med arbete med att ta fram 
frågeformulär för mätning av kundnöjdhet är följande:  

• Vilka grupper ska intervjuas? 
• Hur ska urval av respondenter genomföras? 
• Vem är ansvarig för att genomföra löpande enkäter? Hur ofta och vid vilken tidpunkt 

(direkt efter en order är övertagen eller vid slutet av året för alla order)? 
• Vem är ansvarig för att analysera resultat och sammanställa rapporten? 
• Vilka analyser ska göras? 
• Vem utses till intern övervakare av kundnöjdhetsprogrammet och till vem rapporterar 

denna person? 
 

Om man ser till att klargöra ovanstående punkter och tydliggör ansvarsfördelningen innan man 

sätter igång att samla in resultat med frågeformuläret är chansen större att det blir ett strukturerat 

kontinuerligt arbete vars resultat som man har stor nytta av och som kan utgöra beslutsunderlag 

för resursfördelning.  
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A7&&)58*)'*)2#&$+3&#20$,,2%'*.$-2#&
I detta avsnitt dras slutsatser utifrån de empiriska resultaten och studiens syfte.  

Det huvudsakliga syftet med denna studie var att undersöka tillämpbarheten med VSM i en icke 

repetitiv MTO-baserad tillverkningsmiljö för att identifiera förbättringsmöjligheter med målet att 
minska kvalitetsbristkostnader från order till leverans. Studien ämnade vidare att: 

1 Undersöka och identifiera fördelar och nackdelar med VSM som verktyg för förbättringar av 

värdeflödet i en icke repetitiv MTO-baserad tillverkningsmiljö jämfört med vad VSM 
traditionellt är utvecklad för d.v.s. en repetitiv tillverkningsmiljö.  

2 Ge rekommendationer om hur praktiker kan använda VSM i en icke repetitiv MTO-baserad 
tillverkningsmiljö för att identifiera och arbeta med förbättringar i värdeflödet.  

Genom användandet av VSM som metodik för att kartlägga värdeflödet och identifiera 

förbättringsmöjligheter i värdeflödet har fem stycken förbättringar och förslag på 

implementering tagits fram med VSM som ett led i arbetet med ständiga förbättringar på 

Metallurgi; metod för strukturerad problemlösning och rotorsaksanalys, metod för 

erfarenhetsåterföring, förslag på förbättrad dokumenthantering och dokumentström, kaizen 
statustavla med stör och bristlogg, förslag på metod för mätning av kundnöjdhet. 

Även om VSM i grunden är avsett för repetitiv tillverkning och mer MTS- (Make To Stock) och 

ATO- (Assemble To Order) baserad tillverkning har VSM testats i detta examensarbete inom 

icke repetitiv MTO-baserad tillverkning. Det finns några klara fördelar som gäller både i denna 

till synes speciella miljö och i traditionell repetitiv tillverkningsmiljö. VSM och speciellt fasen 

beskrivning av nuvarande tillstånd där man ritar upp värdeflödet gemensamt har i denna studie 

varit ett ovärderligt verktyg för att förstå och skapa en bild över komplexa flöden. Vidare har 

VSM-kartan varit ett utmärkt diskussionsunderlag och medel för att skapa kongruens kring 

förbättringsåtgärder när man sitter i möte och diskuterar förbättringar och förändringar som 

påverkar värdeflödet. VSM metodikens arbetsgång med beskrivning av nuvarande tillstånd, 

analys av nuvarande tillstånd, framtagning av framtida tillstånd och handlingsplan och 

genomförande är enkel, intuitiv och logisk och egentligen ganska lik en förbättringscykel fast 

med visuella inslag.  

Att tillämpa VSM i en icke repetitiv tillverkningsmiljö, som skiljer sig markant från repetitiv 

MTS eller ATO baserad tillverkningsmiljö där VSM hittills är mest utbredd, innebär några 

nackdelar. I en icke repetitiv MTO-baserad tillverkningsmiljö kan kundorder vara mer eller 

mindre kundorderspecifika. I fallstudieobjektet är varje order väldigt kundanpassad vilket gör att 

tillverkningsflödet blir väldigt olika från order till order. Det är också många manuella moment 

som inte går eller är lönsamma att automatisera eftersom de utförs så sällan att den sammanlagda 

ställkostnaden och investeringskostnaden för en robot skulle överstiga vinsten en robot skapar 

genom att frigöra personal eftersom roboten i stort sett kommer att behöva ställas om efter varje 
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order och ibland flera gånger i en order. Ett moment i VSM-kartan är kartläggning och införande 

av ställtider, processtider, transporttider och genomloppstider i underkanten på VSM-kartan. 

Eftersom man vill mäta tiden innan och efter en förbättringsåtgärd i värdeflödet med målet att 

reducera genomloppstiden kräver detta att produkter tillverkas mer än en gång annars finns det 

inget att jämföra mot. I en MTO-baserad icke repetitiv tillverkningsmiljö har man oftast inte 

identiska produkter som tillverkas mer än en gång per år vilket leder till att mätningen av tider i 

underkant i bild på VSM-kartan blir överflödig. Även ett genomsnitt av tider på låt säga årsbasis 

skulle heller inte vara speciellt användbart eftersom om det ena året beställs procentuellt sett fler 

produkter med kortare ledtid och nästa år tvärtom med längre ledtid är dessa resultat år mellan 

inte jämförbara. En annan negativ direkt följd av att tillverkningsmiljön är just icke repetitiv och 

MTO-baserad är att det är svårt att i första steget i VSM beskrivning av nuvarande tillstånd finna 

en produkt- eller tjänstefamilj eftersom tillverkningen inte är modulbaserad i fallstudieobjektet. 
Hade tillverkningen varit modulbaserad hade detta varit mycket enklare. 

För att andra personer, forskare eller företag ska kunna använda sig av VSM för att identifiera 

förbättringar och reducera slöseri i en icke repetitiv MTO-baserad miljö finns det några saker att 

rekommendera eller saker som man bör tänka på. VSM är i detta kontext ledtidsberoende och om 

ledtiden är lång och fluktuerar mycket mellan olika kundorder och produkter som inte är speciellt 

lika varandra säger ledtiden inte så mycket och man kan då utesluta detta element från VSM. 

VSM lämpar sig bättre när värdeflödet är ”rakare” d.v.s. när det inte finns halvfabrikat som 

lämnar flödet flera gånger för att exempelvis genomgå legobearbetning för att sedan komma 
tillbaka in i flödet.  

När man använder VSM i en icke MTO-baserad tillverkningsmiljö för att hitta 

förbättringsmöjligheter kommer man sannolikt att hitta fler förbättringsmöjligheter än man har 

tid och resurser att genomföra. Det är därför viktigt att man använder sig av någon form av 

prioriteringsmetod likt den som använts i denna studie. I det fall att man vill använda VSM i en 

icke repetitiv MTO-baserad tillverkningsmiljö där det finns möjlighet att modularisera 

komponenter bör detta göras med fördel. I detta fall kommer de mer kvantitativa elementen i 

VSM väl till pass. På fallstudieobjekt där ledtiden för att framställa en komplett kundorder är 

lång (upp till ett år som i fallstudieobjektet) är det klokt att samla in processdata långt i förväg. 
Detta för att ha några data att basera studien på när man ska börja förbättringsarbete med VSM.  

 &
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B7&&%.)08)).$-&$+3&!$#*)'**&!$#)0-.-/&
I detta avsnitt förs en diskussion och reflektion kring studiens utförande och resultat. Slutligen 

ges förslag på områden för fortsatt forskning inom studiens område. 

Denna uppsats har undersökt tillämpbarheten med VSM för att hitta förbättringsmöjligheter i en 

icke repetitiv MTO-baserad tillverkningsmiljö. Det verkar som att de kvantitativa inslagen i 

metodiken VSM inte är tillämpbara i icke repetitiv MTO-baserad miljö. Det verkar vidare som 

om att metoden kräver viss anpassning för att kunna ta itu med de speciella förhållanden som 

råder vid icke repetitiv MTO-baserad tillverkning. Det verkar också som att de mer kvalitativa 

inslagen i VSM-metodiken går bättre att tillämpa vilket beror på att dessa delar är lättare att 
anpassa från fall till fall eftersom de ger mer frihet än vad de kvantitativa inslagen ger.  

Denna studie har bidragit till ny kunskap om vilka problem som finns vid tillämpning av VSM i 

för fallstudiens speciella kontext. Vidare har studien bidragit med fördelar, nackdelar med VSM i 

denna kontext. Studien har även bidragit med rekommendationer om hur VSM bör användas i 
samma kontext.   

B767&!$#*)'**&!$#)0-.-/&
Denna studie har studerat hur VSM kan användas för att ta fram förbättringsförslag i en icke 

repetitiv MTO-baserad tillverkningsmiljö. Eftersom denna studie visar att det finns en del 

problem med att tillämpa VSM rakt av i detta kontext och att studien föreslår anpassning vore 

det intressant att vidare studera hur metoden VSM skulle kunna förändras för att bättre passa en 

icke repetitiv MTO-baserad tillverkningsmiljö. Det vore därför intressant att testa metoden på 

fler fallstudieobjekt för att jämföra resultaten med resultaten från denna studie. Finns det 

eventuellt andra kvalitativa aspekter som är viktigare att ta hänsyn till inom VSM, istället för de 

kvantitativa inslagen med processtider och genomloppstider, som är viktigare i detta tämligen 
speciella kontext? 
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