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Abstract

This thesis has been written at the Department of Management and Economics at 

Linköping Institute of Technology. It has been commissioned by Kongsberg 

Automotive AB and Saab Training Systems AB. The purpose of the thesis is to assess 

the usefulness of the model suggested by Millard for mapping and analysing product 

development.  

Lean production has changed the way goods are produced and has proven itself as a 

tool for reducing cost and increasing quality. Studies have shown that the philosophy 

of lean production can be applied to other areas of business and thereby reducing lead 

time and cost. Value stream mapping and analysis is an important part of introducing 

lean thinking.  

The method in question has been developed for value stream mapping of product 

development at Massachusetts Institute of Technology (MIT). The method is a result 

of the research done by Millard as part of the Lean Aerospace Initiative (LAI). In short 

the suggested method consists of three tools to be used to map and analyse the value 

stream. These tools are; a Gantt chart, a flowchart and a design structure matrix. Data 

from the process being mapped is collected using interviews and a form devised by 

Millard.

To test the method suggested by Millard two case studies were carried out at two 

Swedish companies. The product development work in one project per company was 

mapped and analysed. Several authors’ views on how lean product development 

should be achieved are described in the frame of reference. Among the suggestions 

are: 

Standardise and eliminate redundancy.  

Develop the product, and the process to manufacture it simultaneously. 

Use concurrent engineering to decrease lead time and facilitate communication 

between different activities.    

The frame of reference also includes theories on effective product development not 

directly related to lean product development, but with at clear connection to the 

suggestions made in the chapter on best practices. Among these are: group technology, 

technology transfer, Design For X and concurrent engineering. 



Based on the presented theories the mapped flow is analysed and areas where the 

current way of working matches or deviates from the way suggested by literature are 

described. Based on the discrepancies suggestions are made on how to improve the 

process. Some of the suggestions were: 

Create clear routines concerning who does what in the project.  

Start FEM-analysis while the CAD models are being finalized, instead of waiting.  

Use pull events to plan the project. This clarifies the purpose of other activities.  

The companies were asked to give their opinion of the suggestions and of how well the 

mapped flow captured their actual situation. The reactions were positive, both to the 

accuracy of the flow and the usefulness of the suggestions.  

Our conclusion is that the method suggested by Millard provides a good way of 

mapping and analyzing the flow. This is supported by observations made during the 

use of the suggested model, and the fact that the suggestions to improve the current 

flow met with approval from the companies.   



Sammanfattning

Detta examensarbete har utförts vid Ekonomiska institutionen på Linköpings 

tekniska högskola. Uppdragsgivare har varit Kongsberg Automotive AB och Saab 

Training Systems AB. Syftet med detta arbete har varit att undersöka om 

värdeflödesanalys inom produktutveckling kan hjälpa företag att effektivisera 

utvecklingen av produkter. 

Lean production är ett vedertaget arbetssätt inom många företag, studier tyder på 

att det även är möjligt att implementera leantänkandet i andra delar av 

verksamheten, till exempel produktutveckling. Det borde vara möjligt att utnyttja 

värdeflödesanalys som ett första steg i ett förbättringsarbete.  

Metoden för värdeflödesanalys som vi valt att prova har tagits fram av Millard 

inom ramarna för Lean Aerospace Initiative (LAI). Arbetets syfte var att pröva 

denna metod, detta gjordes genom att utföra två fältstudier. Modellen föreskriver 

att en kartläggning görs i tre steg: först genom ett ganttschema, därefter 

flödesschema och till sist en DSM. Datainsamlingen är gjord med hjälp av 

intervjuer och en enkät, enligt Millards rekommendation. 

Som stöd till analysen har vi med hjälp av teoristudier undersökt hur 

framgångsrika företag arbetar med produktutveckling. Vi fann bland annat att 

arbete med att standardisera och ta bort redundans, integrerad utveckling av 

produkt och process samt att arbeta parallellt var några kännetecken hos företag 

som är framgångsrika.  

Utifrån dessa teorier, undersöktes vad som i litteraturen anses vara bra redskap för 

att uppnå en effektiv produktutveckling. Några av dessa var technology transfer, 

Design For X och concurrent engineering. 



Arbetet i de olika projekten kartlades med hjälp av metoden och ett antal 

åtgärdsförslag framkom. Som exempel kan nämnas: 

Tydligare ansvarsområden och klara rutiner 

Utför FEM-beräkning mer parallellt med konstruktionsarbetet 

Tydligare pull event för att klargöra varje aktivitets syfte. 

Åtgärdsförslagen har tagits emot väl på företagen och den kartlagda bilden utav 

flödet anses stämma överens med verkligheten. Detta tyder på att metoden för 

värdeflödesanalys i produktutveckling ger ett gott resultat. 

Vi kan konstatera att resultaten av värdeflödesanalysen har tagits väl emot av 

företagen, både när det gäller kartläggning och åtgärdsförslag. Detta leder oss fram 

till vår slutsats att modellen har varit till hjälp för företagen och därmed får anses 

fungera. 
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1 Inledning 
Kapitlet ger en beskrivning av vad lean produktutveckling är, vilka fördelar det kan 

innebära och varför värdeflödesanalys är en viktig del av förbättringsarbetet. Med 

detta som utgångspunkt beskrivs syftet med rapporten.  

1.1 Bakgrund 
Lean production är ett arbetssätt för att effektivisera ett företags produktion. Med 

enkla medel kan stora effektiviseringar ske. I dagens konkurrentutsatta samhälle är det 

av stor vikt för ett företag att vara så effektivt som möjligt. Många företag jobbar mot 

samma kundgrupp och i många fall är det priset på en vara eller tjänst som är 

avgörande om företaget får sälja sin produkt eller inte. Att ständigt jobba med 

förbättringar och effektiviseringar har blivit en viktig konkurrensfördel. 

I litteraturen finns det mängder med exempel på företag som med lyckat resultat 

implementerat leantänkandet i sin produktion (Ny teknik 040929, Womack & Jones 

1991 och 1996, Ward 2002). Produktivitetsökningar med 400 % har uppmätts med 

oförändrad personalstyrka (Ny teknik 040929). 

Lean thinking har med Toyota i spetsen visat sig fungera väl i Japan och dessutom har 

flera stora företag i andra länder applicerat lean production. Dock har leantänkandet 

inte fått genomslag i företagens hela verksamhet på samma sätt som i Japan. 

Ytterligare besparingar kan uppnås om lean även appliceras på andra områden av 

verksamheten såsom konstruktion och produktutvecklingsarbete (Ward 2002).  

Studier visar att en stor del av tiden som går åt till att utveckla produkter går åt till 

andra saker än att ta fram den information och kunskap som krävs för att leverera en 

produkt till slutkunden. Allt som inte krävs för att leverera en produkt till kund, är att 

betraktas som slöseri. Tiden som går åt till slöseri är 65 % till 80 % av den totala 

utvecklingstiden (Rask 2004, Ward 2002). Det finns möjlighet att förbättra 

utvecklingsprocessen genom att ta bort detta slöseri, det vill säga göra processen mer 

lean. 

Produktutveckling är en kreativ process som ofta innehåller iterationer. Meningen med 

lean produktutveckling är inte att ingenjörerna skall stressa igenom de kreativa delarna 

genom att välja första bästa lösning, och inte heller att ta bort iterationer. Att på ett 

kreativt sätt utforska alternativa lösningar leder till att den lösning som väljs är den 

bästa tänkbara. Även iterationerna gör att produkten blir bättre och bättre för varje 

varv. Syftet med leantänkande inom produktutveckling är att ta bort slöseri. Det 
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betyder att onödiga iterationer tas bort genom bättre planering. En källa till slöseri är 

väntetid, det är alltid onödigt och även denna kan tas bort genom bättre planering och 

samordning mellan olika aktiviteter. Genom att sträva efter att konstant förbättra 

utvecklingsprocessen ur ett helhetsperspektiv kan större fördelar uppnås än om varje 

delprocess suboptimeras. 

”Value stream identification should be the first step in any approvement program” 

(Hines 2000, s 67)

Det första steget när lean production införs är att göra en värdeflödesanalys för att ta 

reda på var värde skapas. Det är viktigt att få en bra överblick av hur värdeflödet ser ut 

över hela förädlingskedjan för att inte suboptimera. Om endast ett program för 

ständiga förbättringar införs riskerar företaget att gå miste om de förbättringar som 

kräver förändring på en mer övergripande nivå. Värdeflödesanalysen är därför en 

viktig del av att införa lean. För att kunna införa lean produktutveckling är det därför 

viktigt att ha en metod för värdeflödesanalys som fungerar för produktutveckling. 

Inom produktion är det ofta lätt att identifiera exakt när värde tillförs till produkten, 

exempelvis då ett hål borras eller då produkten målas. Inom produktutveckling är det 

mindre tydligt vilka arbetsmoment som tillför värde till produkten. Hur värde 

definieras inom produktutveckling diskuteras i kapitel 3.1.2.  

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka hur väl en metod för värdeflödesanalys som tagits 

fram på Massachusetts Institute of Technology (MIT) fungerar. Metoden är framtagen i 

samarbete med flygindustrin i USA, och vi ämnar undersöka om den även kan 

användas på svenska företag inom andra industrier.     

1.3 Avgränsningar 
Teorier och metoder för de kreativa processerna inom konstruktionsarbetet kommer 

inte att tas upp. Metoder för informationslagring och -delning kommer inte heller att 

beröras. På grund av tidsaspekter kommer endast en del av varje projekt kartläggas på 

detaljnivå och eventuella resultat av förbättringsarbetet kommer inte att redovisas. 
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1.4 Disposition 
Här följer en kort sammanfattning av rapportens ingående kapitel för att läsaren ska 

kunna bilda sig en uppfattning om vilka kapitel som är av intresse.  

Inledning: Kapitlet ger en kort beskrivning av ämnet Lean produktutveckling. 

Arbetets syfte och avgränsningar presenteras och kapitlet avslutas med en läsanvisning 

och en ordlista. 

Metod: Rapportens upplägg och utförande presenteras. Metod- och rapporttekniska 

teorier presenteras.  

Referensram: I kapitlet presenteras de teorier som ligger till grund för analys och 

senare diskussioner.  

Fältstudie: Här presenteras resultatet av datainsamlingen. Kapitlet inleds med 

kartläggningen på Kongsberg och Saab och avslutas med de åtgärdsförslag som 

framkommer ut kartläggningen.  

Resultat av fältstudien och analys av modellen: Modellens för- respektive nackdelar 

presenteras och diskussion kring andra modeller och hur de olika teorierna påverkar 

resultatet presenteras. 

Slutsats: Rapportens syfte besvaras utifrån resonemanget som förs i kapitlet Resultat 

av fältstudien och analys av modellen.

Diskussion: Genomförandet och resultatet diskuteras kritiskt.

1.5 Läsanvisningar 
Läsare från Saab respektive Kongsberg rekommenderas att läsa hela kapitel 1 och 3. 

De företagsspecifika delarna i kapitel 4 är naturligtvis av intresse, speciellt kapitel 4.5 

där åtgärdsförslagen för respektive företag presenteras. Kapitel 5-7 är intressant i det 

läget att företaget vill fortsätta arbetet med vidare kartläggning, eftersom kapitlen 

diskuterar för- och nackdelar med Millards modell.  

De läsare som främst är intresserade av Millards modell bör läsa kapitel 1,2 och 5-7. 

Även de delar i referensramen som berör modellen, särskilt 3.4, bör läsas.  
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1.6 Ordlista 
7 förbättringsverktygen: Datainsamling, Histogram, Paretodiagram, 
Ishikawadiagram, Stratifiering, Sambandsdiagram och Styrdiagram 

behovssug: Information eller produkter produceras först när de efterfrågas längre ner i 
flödet. 

best practise: De bästa arbetssätt som observerats i ett riktigt företag.

CAD/cadda: Computer Aided Design. Datorstödd konstruktion. 

concurrent engineering: Flera aktiviteter utförs parallellt eller överlappande. 

FEM: Finita elementmetoden. Metod för att uppskatta till exempel hållfasthet och 
värmeflöde.  

FMEA: Felmods och feleffektanalys. Metod för att beräkna konsekvenserna av 
eventuella fel. 

framtida flöde: Ett önskat tillstånd där flödet förbättrats. 

hand off: Överlämning av information. 

informations pull: information produceras då den efterfrågas. 

lean enterprise: Ett företag som tillämpar leantänkande i alla delar av organisationen.  

leantänkande: Leantänkande är att eftersträva perfektion och undvika slöserier. 

pull event: Aktivitet som styr när andra aktiviteter måste vara avslutade. 

SLA/SLS-modell: Metoder för att snabbt ta fram prototyper i plastliknande material.   

ständiga förbättringar: Förbättringar i små steg. Förbättringsarbetet pågår konstant. 

trade-off curves: Grafer som beskriver förhållandet mellan två egenskaper hos en 

produkt.
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2 Metod 
Kapitlet inleds med en beskrivning av hur arbetet har utförts och hur data har samlats 

in till detta arbete. Därefter diskuteras felkällor och teorier om datainsamling.  

2.1 Examensarbetets utförande 
I examensarbetets initialskede studerades litteratur som akademisk handledare 

rekommenderade. Vidare studerades även litteratur och informationsmaterial som 

gjorts tillgänglig via Industriellt utvecklingscentrum (IUC) och Industriforskning och 

utveckling AB (IVF). Återkommande referenser i materialet gav grunden till vidare 

litteratursökningar. Rekommenderad litteratur tillsammans med den uppsökta gav 

grundmaterialet till teoridelen. En tidig version av teoridelen granskades av IUC, IVF, 

handledare och opponenter. Utgående från kommentarer och feedback från dessa 

personer vidareutvecklades arbetet med mer litteraturstudier, bland annat med material 

som gjordes tillgängligt av MIT. 

Datainsamlingen utfördes enligt de modeller och metoder som beskrivs i teoridelen i 

kapitel 3. Den inledande datainsamlingen bestod i att besöka de två företagen som är 

med i undersökningen, Saab Training Systems AB och Kongsberg Automotive AB. En 

inledande kartläggning av företagens utvecklingsmodell genomfördes och potentiella 

projekt lämpliga för vidare studier identifierades och dokumenterades med hjälp av 

material från företagen och intervjuer. Baserat på denna information och i samråd med 

företagen och akademisk handledare valdes ett projekt per företag ut för vidare 

kartläggning.

För att kunna bedöma hur väl den föreslagna metoden fungerar har vi utfört två 

värdeflödesanalyser enligt den föreslagna modellen. Fältstudien är gjord på två 

företag; Saab Training Systems i Huskvarna och på Kongsberg Automotive i Mullsjö. 

Ett utvecklingsprojekt per företag har granskats. Arbetet med att kartlägga värdeflödet 

innefattade följande steg: 

En kartläggning av utvecklingsprocessen från kundbehov till mogen produkt på 

övergripande nivå. Detta gjordes med hjälp av dokumentation från företagen samt 

intervjuer med projektledare. Syftet med den övergripande kartläggningen var att få en 

helhetsbild samt att identifiera lämpliga delar att studera djupare. Valet av processer 

som studerades djupare gjordes i samråd med insatta personer på företagen och 

universitetets handledare.  
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De utvalda processerna kartlades i större detalj med hjälp av ganttscheman, (se kapitel 

3.4.1), med fokus på de delar som låg rätt i tiden för att studeras. Utifrån detta 

ganttschema gjordes en lämplig avgränsning för vilka aktiviteter som skulle 

undersökas med hjälp av en enkät. Data från enkäten sammanställdes i ett 

flödesschema som visar hur information flödar genom processen.  

Med hjälp av den detaljerade data som samlats in med hjälp av enkäten och intervjuer, 

skapades en Design Structure Matrix (DSM, se kapitel 3.4.3). En DSM åskådliggör 

grafiskt förhållandet mellan olika aktiviteter inom projektet. Med hjälp av DSM, 

flödesschema och den information om slöserier, (se kapitel 3.6.6.2), som kommer från 

enkäten har vi tagit fram ett förslag på ett ”framtida flöde” där vi tror att 

informationsflödet är bättre och slöserierna minskar.  

Utgående från de observationer vi gjort under arbetets gång och hur resultaten av 

analysen har mottagits på företagen, har vi utvärderat om värdeflödesanalys i 

allmänhet och Millards modell i synnerhet fungerar för effektivisering av 

produktutveckling. Det hade varit önskvärt att undersöka effektiviteten före och efter 

implementerade åtgärder för att bedöma modellens potential. Tyvärr är detta inte 

möjligt då implementering tar lång tid. 

Den detaljerade datainsamlingen genomfördes under november och december 2004 

med hjälp av en enkät enligt Bilaga 1 och intervjuer. Företagens arbete med enkäterna 

följdes upp och stöddes främst via e-post och telefonkontakt.  

2.1.1 Insamlad data 
Datainsamlingen till detta examensarbete har gjorts dels med enkäter och dels med 

intervjuer. Syftet med arbetet är att undersöka om Millards metod för värdeflödes-

analys fungerar. Millard har i sin forskning använt sig av en enkät som vi har översatt 

till svenska. 

Den data som samlats in från företagen är primärdata, förutom deras respektive 

projektmodeller och företagsbeskrivningar som är att betrakta som sekundärdata. 

Primär- och sekundärdata tas upp i kapitel 2.2.2. Den inledande datainsamlingen 

utfördes med hjälp av ostrukturerade intervjuer. Respondenterna fick efter mötet en 

sammanfattning av vad som framkommit på mötet och ombads kommentera eventuella 

felaktigheter.  
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Den detaljerade datainsamlingen skedde med hjälp av enkäter. Enkäterna fylldes i av 

ett fåtal personer vid ett flertal olika tillfällen. En tät kommunikation med 

respondenterna före och efter ifyllandet av enkäterna resulterade i en hög 

svarsfrekvens förutom i den del av flödet som kommenteras nedan. Enkäten var inte 

anonym vilket innebar att eventuella oklarheter kunde redas ut i efterhand. Eftersom 

frågorna förklarats och syftet med enkäten diskuterats innan datainsamlingen uppstod 

få oklarheter under själva insamlingen. 

I vissa delar av Kongsbergs flöde (Konstruktionavdelningen) misslyckades 

insamlingen med enkäten, vilket resulterade i att vi istället gjorde strukturerade 

intervjuer med enkäten som stöd. Anledningen till att datainsamling med enkät inte 

fungerade var att den inledande kartläggningen med ganttschema stämde dåligt 

överens med verkligheten. Detta fick till följd att aktiviteterna som skulle kartläggas 

aldrig inträffade. Aktiviteternas längd och komplexitet bidrog även till svårigheten att 

samla in data från dem. Den del av flödet där enkätundersökningen misslyckades hade 

tidsbrist, vilket innebar att kartläggningen fick stå tillbaka till förmån för mer 

prioriterad verksamhet. 

Även i de delar av flödet där enkäten fungerade, gjordes uppföljande intervjuer med 

inblandade personer för att verifiera flödet. Detta gällde för både Saab och Kongsberg. 

I Saabs fall fanns ett antal luckor i flödet som kunde fyllas i tack vare de uppföljande 

intervjuerna. 

2.2 Metodteori 

2.2.1 Felkällor 
Rapporten har till stor del baserats på intervjuer och enkätsvar. Följande teorier har 

beaktats under insamlingen och behandling av information.  

I alla typer av undersökningar kan fel uppstå. Om man vid undersökningstillfället har 

kunskap om vilka typer av fel som kan uppstå, kan riskerna för fel minskas. Enligt 

Lekvall och Wahlbin (1993) finns fel som härrör från respondenten, intervjuaren och 

instrumentet som används vid undersökningen. 

I undersökningar som bygger på intervjuer måste man vara medveten om att 

respondenten kan förvanska data. Detta kan ske genom att respondenten medvetet 

uppger felaktiga svar, respondenten svarar på en fråga trots att de är osäkra på svaret 

eller att respondenten svarar med gruppens åsikt och inte sin egen (Lekvall och 

Wahlbin 1993). 
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Även intervjuaren kan påverka respondenten genom sitt uppträdande (Ejvegård 1996). 

Lekvall och Wahlbin (1993) tar även upp intervjuarens tolkning av svaren under 

intervjun som en möjlig felkälla.  

Beroende på frågornas formulering och ordning i intervjun kan, enligt Lekvall och 

Wahlbin (1993), olika svar erhållas. Även antalet svarsalternativ och antalet frågor 

påverkar kvalitén på insamlad data. Detta är särskilt relevant vid enkätundersökningar 

då mängden frågor kan bli stor. 

2.2.2 Datainsamling 
Data som undersökningen baseras på kan antingen vara kvalitativ eller kvantitativ. 

Kvantitativ innebär att datan på ett meningsfullt sätt kan beskrivas med siffror (Lekvall 

och Wahlbin 1993). För att kunna göra detta delas verkligheten in i klasser som vidare 

undersöks genom att fråga ”Hur många?” eller ”Hur mycket?” det finns av olika 

enheter i de olika klasserna (Hartman 1998). Kvalitativ data beskriver verkligheten 

med ord och måste tolkas på något sätt för att ge en bild hur verkligheten ser ut. 

Kvalitativa undersökningar är ofta fallstudier (Lekvall och Wahlbin 1993).  

Data kan delas in i primär eller sekundär data. Primär data samlas in för att göra 

undersökningen i fråga, medan sekundär data har samlats in tidigare i ett annat syfte.  

Exempel på primär data är svar på intervjufrågor som ställs under undersökningen. 

Om data kommer från en databas eller ett affärssystem är den istället sekundär. Även 

den information som kommer från teoriböcker är att betrakta som sekundär. Sekundär 

data måste granskas kritiskt för att säkerställa att den inte har förvanskats (Lekvall och 

Wahlbin 1993). Arbnor och Bjerke (1994) anser att även primärdata och 

insamlingsmetod bör granskas kritiskt för att vara trovärdiga.  

Beroende på ett flertal variabler såsom hur mycket tid som finns tillgänglig och vad 

man vill uppnå finns olika metoder för att samla in data. Lekvall och Wahlbin (1993) 

tar bland annat upp strukturerad och ostrukturerad intervju. Vid en ostrukturerad 

intervju diskuteras ämnet fritt medan det vid en strukturerad intervju finns 

fördefinierade frågor. Ett mellanting till dessa är den semistrukturerade intervjun som 

är en diskussion kring ett par fördefinierade frågor. En enkätundersökning är en form 

av strukturerad intervju. Nackdelen med enkätundersökningar är att dessa är 

tidskrävande, har stort bortfall, kontrollen över intervjusituationen är bristfällig och att 

de ställer stora krav på tydlighet på frågorna (Lekvall och Wahlbin 1993).  
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2.2.3 Valet mellan enkät och intervju 
En nackdel med enkätundersökningar  är att respondenten inte har möjlighet att ställa 

kompletterande frågor om denne undrar över någonting. Det är inte heller säkert att 

respondenten svarar ärligt på frågorna. Detta kan man även råka ut för i en 

intervjusituation, men då har intervjuaren möjlighet att studera respondenten samtidigt 

som denne svarar. Den normalt sett låga svarsfrekvensen i en enkätundersökning talar 

till enkätundersökningarnas nackdel. 

I en intervjusituation finns alltid möjligheten att förtydliga vissa frågor, ställa 

följdfrågor och föra en diskussion. Beroende på vad man vill få ut av en intervju, kan 

upplägget varieras från strukturerade intervjuer till mer fria diskussioner. Ytterligare 

en fördel är att det oftast bokas en tid för intervju, vilket leder till att intervjuaren vet 

när datainsamlingen kommer att genomföras istället för att behöva vänta på svar som i 

enkätfallet.  

Till intervjuernas nackdel hör kostnaderna förknippade med genomförandet av dessa. 

Tidsåtgången per inkommet svar är också väsentligt mycket högre än vid 

enkätundersökningar.
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3 Referensram 
I detta kapitel behandlas först Lean Production och Lean Enterprise för att ge läsaren 

en bild av det grundläggande tankesättet bakom begreppet lean. Därefter beskrivs 

Millards modell för värdeflödesanalys och de verktyg som ingår i modellen. Millards 

modell är kärnan i hela arbetet och beskrivs därför ingående. Olika författare har 

olika råd om hur värdeflödet kan förbättras genom att skapa de rätta 

förutsättningarna. Tre författares rekommendationer tas upp. Med utgångspunkt från 

deras råd beskrivs ett antal vedertagna arbetssätt som kan användas för att 

effektivisera produktutveckling.   

3.1 Lean Thinking 
Lean production som introducerades av Toyota efter andra världskriget har kommit att 

revolutionera bilindustrin. På senare år har fenomenet spridit sig till andra 

industrigrenar och kommit att omfatta hela verksamheten, inte bara produktionen. Att 

göra något lean kan ses som att göra mer med mindre resurser. Womack & Jones 

(1996) föreslår en femstegsplan för hur företag kan implementera leantänkandet i hela 

sin organisation. De fem stegen är: 

Definiera värde  

Definiera värdeströmmen genom företaget 

Skapa möjlighet för flöde 

Skapa behovssug. 

Arbeta mot perfektion. 

3.1.1 Definiera värde 
Det första steget i Womack och Jones modell för implementation av lean är att 

definiera värde på produkten eller tjänsten som företaget producerar. För företaget är 

det av största vikt att ta reda på hur mycket kunden är beredd att betala för varan. Det 

är kunden som definierar värdet på produkten och det är upp till tillverkaren att 

producera en så bra vara som möjligt för det priset. Detta innebär att tillverkaren måste 

ta reda på vad kunden vill ha och vad kunden är beredd att betala för (Kotler et Al 

2002).

Att ta reda på vad kunden vill ha och hur mycket han är beredd att betala är svårt. Med 

hjälp av enkäter och intervjuer går det att ta reda på kundkrav och behov. Vissa företag 

ställer ut prototyper av produkterna på allmänna platser och frågar potentiella kunder 

vad de anser om produkten. Hauser & Clausing (1988) föreslår att företaget använder 
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Quality Function Deployment (QFD) för detta ändamål. QFD beskrivs mer i detalj i 

kapitel 3.6.2 

3.1.2 Identifiera värdeström 
Aktiviteter som inte kan mätas är svåra att styra och de är därför svåra att förbättra.  

Aktiviteter som inte kan länkas ihop med andra aktiviteter i en värdekedja kan inte 

förbättras. För att kunna se helheten i kedjan är en processkartläggning nödvändig för 

samtliga ingående steg från kundbehov till färdig produkt och från råmaterial till 

slutprodukt (Womack & Jones 1996). 

Värdeflödesanalysen resulterar i tre olika typer av processer (Ibid). 

Värdehöjande  

Aktiviteter som är nödvändiga på grund av nuvarande arbetssätt, men som inte 

är värdehöjande. 

Onödiga aktiviteter som kan slopas omedelbart.  

Om produktutvecklingsprocessen ses som ett flöde av information, där information 

produceras och används i de olika arbetsmomenten, kan detta flöde av information 

kartläggas på ett sätt som liknar kartläggningen av ett flöde av fysiska produkter. En 

aktivitet är värdehöjande om informationen som produceras krävs för att leverera 

produkten till kunden, eller om informationen efterfrågas av kunden. Vissa aktiviteter 

producerar information som inte är direkt värdehöjande, men som möjliggör senare 

aktiviteter. Om informationen som produceras inte behövs för senare aktiviteter och 

inte behövs för att leverera produkten betraktas den som icke värdehöjande. (Millard 

2002)

3.1.3 Flöde 
När värdet är definierat, och flödesanalysen är utförd, bör man fokusera på objektet 

som ska gå igenom flödet och inte släppa det ur synfältet. Detta bör göras för att hitta 

flaskhalsar och onödiga väntetider (Rother & Shook 2001). 

Ett vanligt förekommande tankesätt i företag är batchtänkandet. Detta bygger på att 

företag utgår ifrån ekonomisk orderkvantitet, vilket leder till att tillverkningen sker i 

batcher. Storleken på batchen är beroende av ställtiden på grund av att 

ordersärkostnaden i många fall ses som direkt proportionerlig mot ställtiden (Olhager, 

2000).
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Ställtiden är den tid som åtgår från det att sista korrekta enheten av en batch tillverkats 

tills dess att den första korrekta enheten av nästa batch tillverkas (Verktyg för Lean 

produktion 2001). Detta synsätt leder till att företag ofta tillverkar i stora serier. Om 

ställtiden kan minskas, leder det till att antalet ställ kan ökas och tillverkning kan ske i 

mindre serier med samma tidsåtgång. Förutom att lagren och genomloppstiden 

minskar, ökar visibiliteten. Det vill säga, en felaktigt tillverkad produkt kommer 

snabbare fram till nästa steg i tillverkningen och felet upptäcks tidigare, vilket kan 

spara stora belopp. 

Batchtänkande kan inom kontorsarbete till exempel vara att ett företag fakturerar en 

gång i veckan. Ställtiden är då den tid det tar personen som utför faktureringen att 

komma igång och starta programmet till dess att han/hon jobbar för fullt. Enligt Clark 

och Fujimoto (1991) kan även information skickas som batcher. De förespråkar istället 

att preliminära resultat förmedlas under arbetets gång vilket minskar osäkerhet. 

Figur 1: Skillnaden mellan kontinuerligt utbyte och informationsbatch 

Vissa företag har svårt att inse fördelen med enstyckstillverkning eftersom de upplever 

att det är mot alla logiska principer. Processägaren tror att det är bättre att dela upp 

jobben i batcher istället för att bearbeta klart en produkt i taget. Batchtänkandet 

suboptimerar på processtegsnivå. En förutsättning för en lyckad implementation av 

leantänkandet är att se till helheten av värdeflödet (Rother & Shook 2001).  

3.1.4 Pull 
Att ställa om sin verksamhet från tryckande (push) till dragande (pull) är ett viktigt 

steg i arbetet med att införa leantänkandet i en organisation. En process som trycker 

information eller produkter framåt i kedjan skapar lager och långa ledtider eftersom 

det inte finns någon vid nästa aktivitet som efterfrågar det som precis producerats. Om 

en arbetsgrupp inte producerar någonting med mindre än att nästa grupp i kedjan 

efterfrågar det som produceras, leder det till att flödet snabbas upp och väntetider 

minskar.  En förutsättning för att detta ska fungera är att alla i förädlingskedjan jobbar 

Aktivitet1 

Aktivitet2 

Aktivitet1

Aktivitet2 

Kontinuerligt
utbyte

Informations- 
batch 
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lean. Vid kontorsarbete kan pull innebära att endast rapporter som någon efterfrågar 

skrivs och att skrivna rapporter endast distribueras till de som efterfrågar dem. 

3.1.5 Perfektion 
Den femte punkten är att sträva efter perfektion. När man specificerat värdet och 

värdekedjan, har kontinuerligt flöde av produkter/information och kunder drar 

produkterna/informationen ut ur kedjan, leder detta till att man kan identifiera fler och 

fler slöserier. Felaktigheter och förseningar blir tydliga eftersom någon efterfrågar 

resultatet direkt. I och med att alla delar av värdekedjan utsätts för en kritisk 

granskning, ökar förståelsen för flödet och nya möjligheter till förbättringar hittas. 

Det är viktigt att poängtera att det gäller att sålla bland förslagen till förbättringar och 

att inte genomföra allting. Förbättringar ska utföras i etapper, annars är risken stor att 

man tappar fokus och att allting rinner ut i sanden. 

För att lyckas kan det vara bra att använda sig av en ”Change Agent” (Rother & Shook 

2001). Det är en person som har varit med och genomfört förbättringsprojekt förut och 

därigenom har erfarenhet av olika problem som kan uppstå.  

3.2 Samarbete i värdekedjan 
Leantänkandet kan användas över företagsgränser och knyter då ihop företaget och 

dess leverantörer genom ett öppet samarbete över en längre tid. Detta leder till att 

företagen lär känna varandras processer och arbetssätt. Fördelarna är att företagen kan 

samarbeta och utveckla varandra (Womack & Jones 1994). 

För att få samarbetet att fungera behövs tydliga avtal med samtliga inblandade och att 

företagen hjälps åt och utbildar varandra över företagsgränserna. 

Möjligheten att påverka sina kunder och leverantörer är inte alltid positivt. Öhrwall 

Rönnbäck (2002) tar upp situationen med en större dominerande part som har stort 

inflytande över de övriga aktörerna. Detta kan leda till att de mindre företagen kan 

påtvingas ett arbetssätt som inte är effektivt för dem. Möjligheten för de mindre 

företagen att förbättra situationen är begränsad, då det större företaget kräver att deras 

rutiner följs. 
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3.3 Lean Aerospace Initiative 
Lean Aerospace Initiative (LAI) är ett forskningsprojekt på MIT som bedrivs i 

samarbete med flyg- och försvarsindustrin. Projektet påbörjades 1993 med syfte att 

undersöka hur lean production skulle kunna implementeras i amerikanska 

flygindustrin. Intresset för lean inom flygindustrin uppstod under början av 1990-talet 

som en följd av boken The Machine that changed the world av Womack och Jones, 

som publicerades 1990. Till en början fokuserade LAI på tillämpningen av lean 

production, men under slutet av 1990-talet breddades deras fokus till att inkludera hela 

företaget. LAI tog fram en modell för leantänkande som kunde tillämpas på alla delar 

av ett företag, Lean Enterprise Model (LEM). Modellen består av riktlinjer för hur 

företaget bör handla och tänka för att skapa förutsättningar för en lean enterprise. På 

övergripande nivå finns 12 riktlinjer, till exempel ”Promote lean leadership at all 

levels” och ”Assure Seamless imformation flow”. För att göra det möjligt att handla 

efter dessa 12 huvudsakliga riktlinjer finns ytterligare ett 60-tal riktlinjer för hur 

företaget bör handla. Modellen fortsätter att beskriva hur förutsättningarna för lean

enterprise skapas genom att beskriva riktlinjer på mer och mer detaljerad nivå. 

LAI har även tagit fram ett verktyg som kallas LESAT. Det är en serie frågor som 

skall användas för att bedöma hur långt ett företag kommit i arbetet med att införa 

leantänkande i organisationen. LESAT diskuteras vidare i nästa kapitel. 

Under hösten 2004 skulle LAI ha givit ut en bok om värdeflödesanalys inom 

produktutveckling. Boken har blivit försenad, men sent i vårt arbete lyckades vi erhålla 

en ”beta-version” från MIT. Boken heter ”Product Development Value Stream 

Mapping  Manual” (PDVSM Manual) och är skriven av Dr. H. McManus. Den 

sammanfattar LAI:s forskning inom området de senaste åren genom att, baserat på 

genomförda studier enligt Millards modell, beskriva hur PDVSM kan utföras i 

praktiken. Det arbetssätt som beskrivs är i stora drag detsamma som Millard 

rekommenderade i sin avhandling från 2001 (se kap 3.4).  

3.3.1 Utvärderingsverktyg 
LAI har utvecklat ett utvärderingsverktyg som företag kan använda för att bedöma hur 

väl företagets arbetssätt stämmer överens med best practise. Verktyget som kallas 

LESAT består av ett 50-tal frågor, som svarsalternativ finns fem olika nivåer 

beskrivna. Den nivå som bäst överensstämmer med verkligheten markeras med ett 

kryss, även den nivå som företaget önskar uppnå markeras. Resultatet kan redovisas 

grafiskt med till exempel stapeldiagram som illustrerar nuvarande och önskad nivå. 

Genom att granska skillnaden mellan nuvarande och önskad nivå kan områden att 
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fokusera förbättringsarbetet på identifieras. Frågorna kan besvaras igen med jämna 

mellanrum och jämföras med tidigare svar för att undersöka om förbättringar skett.  

IVF i Göteborg arbetar för närvarande med ett verktyg på svenska som baseras på 

LESAT. Upplägget är detsamma, det vill säga att ett antal frågor besvaras med 

nuvarande och önskad nivå. 

Figur 2: Exempel på fråga i LESAT. Fritt översatt från LESAT 1.0 

Figur 2 visar en av frågorna från LESAT. Förutom att det finns rutor för att markera 

nuvarande och önskad nivå finns även exempel på ”lean indikatorer”. Dessa 

indikatorer är tänkta att hjälpa personen som besvarar frågan att bedöma viken nivå 

som ska markeras. För varje fråga finns även möjlighet att anteckna vilka bevis som 

styrker bedömningen man gjort, samt att anteckna möjligheter till förbättring.   

3.4 Millards modell för värdeflödesanalys inom produktutveckling 
Modellen vi har valt att pröva är resultatet av Millards forskning inom ramarna för 

LAI (Millard 2001). Det är en modell som kan användas för värdeflödesanalys inom 

produktutveckling. För att ta fram modellen har Millard har undersökt vilka verktyg 

som användes för värdeflödesanalys på nio olika amerikanska företag inom flyg- och 

försvarsindustrin. Han har även bedömt hur väl de lyckades med sin värdeflödesanalys 

och hur väletablerat leantänkandet var i företagen.  

LEAN 
ARBETSSÄTT

Nivåer

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5Standardisering
av processer.
Eftersträva 
enhetlighet
och återanvänd-
barhet

Processerna 
varierar   
inom olika delar 
av organisa-
tionen.

Huvudprocesser 
är identifierade 
och standard-
isering har 
påbörjats.

Utvalda 
processer är 
standardiserade 
igenom hela 
företaget. 

Processer är 
standardiserade 
och  
återanvänds 
konsekvent 
genom hela 
organisationen. 

Alla interna och 
externa 
processer är 
standardiserade. 

     

 N  Ö  N  Ö  N  Ö  N  Ö  N  Ö 
Leanindikatorer 
(Exempel) 

• Anställda spelar en betydande roll I standardiseringsarbetet. Standarder uppdateras löpande. 
• Processförbättringar dokumenteras på ett standardiserat sätt som är lätt att följa. 

Bevis 

Möjligheter
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Vid studierna på företagen identifierades sex verktyg som användes för 

värdeflödesanalys. Dessa var: wardschema, ganttschema, Learning to see map, System 

Dynamics, flödesschema, och Design Structure Matrix (DSM). De olika verktygen 

diskuteras och förklaras i efterföljande kapitel. 

Verktygen utvärderades enskilt utifrån hur väl de representerar processen som 

granskas och utifrån vilket stöd de ger för att analysera processen. Med hjälp av denna 

analys delades de in i tre grupper, se Figur 3. 

Grupp1 Grupp2 Grupp3 

Wardschema Flödesschema DSM 

Ganttsschema Learning to see map 

 System dynamics  

Figur 3: Verktyg för värdeflödesanalys uppdelade efter funktion. 

Företagen använde kombinationer av verktygen som stöd i sin värdeflödesanalys. 

Analys av sambandet mellan vilka verktyg som användes och hur lyckad 

värdeflödesanalysen var gav inga entydiga resultat om att någon kombination var 

överlägsen de andra. Dock tyder resultatet på att företag som använde kombinationer 

med verktyg från alla tre grupperna lyckades bättre med sin värdeflödesanalys. 

På grund av släktskapet mellan wardschema och ganttschema har Millard valt att slå 

ihop dessa två och behandla dem som ett enda verktyg. I utvärderingen av verktygens 

funktionalitet fick de nästan exakt samma bedömning.  

Baserat på den enskilda utvärderingen av verktygens möjligheter och flera 

observationer av framgång hos de företag som använde kombinationer där 

flödesschema ingick gör Millard följande rekommendation: 

Ward-/ganttschema + flödesschema + DSM 

Tanken är att ward-/ganttschema används för att ge överblick av processen, 

flödesschema används för att kartlägga processen i analyssyfte och DSM används för 

att mer detaljerat analysera ordningsföljden för aktiviteterna. 

Observationerna visar ett samband mellan hur etablerat leantänkandet är i företaget 

och hur framgångsrik värdeflödesanalys är. Eftersom flera av de företag som använt de 

rekommenderade verktygen även hade hög förståelse för leantänkande kan 
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framgången inte endast tillskrivas valet av verktyg, utan även graden av mognad i 

organisationen spelar in. 

För att samla in data som kan analyseras med de rekommenderade verktygen föreslår 

Millard intervjuer och observationer för kartläggning på övergripande nivå med ward-

/ganttschema. För att samla in detaljerad information om aktiviteterna och deras 

inbördes beroende har Millard tagit fram en enkät som ska fyllas i av den person som 

utför en aktivitet. Genom enkäten fås information om vilken input som krävs till 

aktiviteten och vilken typ av output aktiviteten producerar. I enkäten gör respondenten 

även en bedömning av kvalitén på inputen och en värdering av hur värdeskapande den 

utförda aktiviteten är med avseende på slutkund. Det finns även möjlighet för 

respondenten att notera källor till slöseri i enkäten (se Bilaga 1).

Data från enkäten åskådliggörs i ett flödesschema och i en DSM. Eventuella 

motsägelser eller luckor i informationen som samlats in med enkäten reds ut genom 

intervjuer med de inblandade personerna. 

McManus (2004) har efter fälttester konstaterat att Millards modell fungerar 

tillfredsställande. Några mindre tillägg har dock gjorts. En DSM är enligt McManus 

inte alltid nödvändig, utan kan utelämnas om beroendet mellan aktiviteterna är trivialt. 

Vidare rekommenderar McManus att Millards enkät används som intervjuunderlag 

och inte som en brevenkät eftersom svarsfrekvensen varit dålig.   

3.4.1 Gantt- och wardschema 
Ganttschemat utvecklades under första världskriget för att underlätta arbetet med att 

tillverka slagskepp. Schemat tydliggör när och i vilken ordning aktiviteter utförs. Ward 

har vidareutvecklat ganttschemat och tillfört möjligheten att åskådliggöra hur mycket 

resurser de olika aktiviteterna kräver. 

Figur 4: Exempel på ganttschema 

Aktivitet 1 

Aktivitet 2 

Aktivitet 3 

Tid
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Figur 4 visar ett enkelt ganttschema med tre aktiviteter. Placering och längd i  

horisontellt led visar när aktiviteten påbörjas och hur länge den håller på. Den vertikala 

placeringen har ingen betydelse, men senare aktiviteter brukar placeras längre ner än 

tidigare aktiviteter. 

Figur 5: Exempel på wardschema 

Figur 5 visar samma tre aktiviteter som Figur 4, fast som wardschema. Aktiviteternas 

utsträckning och placering i horisontellt led har samma betydelse som i ganttschemat. 

Den vertikala dimensionen visar hur mycket resurser aktiviteten kräver. Ju längre ifrån 

den horisontella tidslinjen, desto mer resurser krävs. Betydelsen är densamma oavsett 

om aktiviteten placeras ovan eller under tidslinjen (Ward 2002). I detta exempel är 

aktiviteternas resursbehov störst i mitten och minst i början och slutet av aktiviteten. 

3.4.2 Flödesschema 
Steg två i Millards modell för värdeflödesanalys är ett flödesschema. Ett flertal olika 

metoder och teorier för ett sådant schema finns, till exempel Learning to See och 

flödesschema. Alla olika teorier har samma målsättning: att på ett enkelt sätt 

åskådliggöra någon form av flöde. Skillnaden mellan metoderna är nomenklaturen. 

De flöden som ska dokumenteras och visualiseras i ett flödesschema för 

produktutveckling är oftast ett informationsflöde och i undantagsfall fysiska produkter, 

beroende på var i utvecklingsskedet företaget befinner sig. Lagringsplatser för data och 

fysiska produkter kan också finnas med i flödet. 

Beroende på vad företaget vill ha ut av flödesschemat, kan schemat läggas på flera 

olika detaljnivåer. På den högsta nivån beskrivs endast vilka processer som genomgås 

Tid

Resurser

Resurser 

Aktivitet 1 Aktivitet 2 

Aktivitet 3 
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för att kunna utföra ett projekt. På nivå två innefattar Millard även mätetal på 

processerna, till exempel total tid, tid i processen, aktivitetens kostnad och 

huvudaktivitetens tidsåtgång. Ytterligare förfiningar kan innefatta dokumentflöden och 

datalager. 

Millard tar upp tre olika typer av information i flödesdiagrammet, processer med 

mätetal, beslutspunkter och informationsflöden. Följande symboler kommer att 

användas:   

Process Beslutspunkt

Informationsflöde

Iteration / Loop

Lager

Flöde fysisk produkt

Figur 6: Symboler använda i kartläggningen 

Symbolen för en process kan utökas med en ruta undertill som ger information om 

processens olika mätetal. I en beslutspunkt måste någon form av beslut tas. Det kan 

vara enkla frågor som: Uppfyller produkten de måttkrav som är fastställda? till mer 

komplexa frågeställningar. Alla beslutspunkter har minst två informationsflöden ut ur 

punkten beroende på vilket svar som uppkommer i beslutspunkten. Normalt sett ritas 

flödet från vänster till höger, men vid mer komplexa flöden med till exempel loopar är 

flödesriktningen utritad som en pil.  

3.4.3 Design Structure Matrix 
En DSM är ett användbart verktyg för att åskådliggöra förhållandet mellan olika 

aktiviteter. Vid produktutveckling är det viktigt att veta vilken input en aktivitet 

behöver och om den informationen finns tillgänglig då den behövs. Nedan följer ett 

exempel som förklarar kopplade och beroende aktiviteter. 
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Aktivitet B är beroende av aktivitet A om output från A krävs som input till B. Det 

betyder att aktivitet B inte kan avslutas innan aktivitet A. Det förhindrar dock inte att 

B påbörjas med tillgänglig information innan A avslutats. Om D är beroende av C och 

C är beroende av D är aktiviteterna kopplade. Det krävs då ofta iterationer för att båda 

aktiviteterna skall kunna slutföras. Arbete utförs i aktivitet D baserat på preliminära 

resultat från C. Aktivitet C görs sedan om baserat på resultatet från D. Detta kan pågå i 

flera varv innan slutgiltiga resultat fås.  

Figur 7: B är beroende av A. C och D är kopplade 

En DSM är en kvadratisk matris där de olika raderna representerar de olika 

aktiviteterna i processen. Varje kolumn är också kopplad till en aktivitet. Kolumn j är 

kopplad till samma aktivitet som rad j. För att indikera att aktivitet B är beroende av 

output från aktivitet A placeras en markering (ett kryss eller en punkt) på B:s rad i A:s 

kolumn. Aktiviteterna skrivs upp i den ordning man planerar att utföra dem baserat på 

intuition och kunskap från tidigare projekt. Idealt kommer samtliga markeringar att 

hamna under diagonalen vilket betyder att information bara skickas framåt. Om så inte 

är fallet kan aktiviteternas ordning ändras för att uppnå så få beroenden av senare 

aktiviteter som möjligt. Om beroende av senare aktiviteter inte kan undvikas är det 

önskvärt att gruppera aktiviteter på ett sådant sätt att de beroende aktiviteterna ligger 

nära varandra i tiden. 

Litteraturen skiljer sig huruvida matrisen skall utformas så att det är önskvärt att ha 

markeringar ovanför eller under diagonalen. Vi har valt den variant som beskrivs av 

Millard (2001) och Ulrich-Eppinger (2000). Denna typ är optimal om samtliga 

markeringar ligger under diagonalen. Skillnaden är rent grafisk och har ingen 

betydelse för verktygets funktion. 

A B C D
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Figur 8: Exempel på en DSM  

Exemplet i Figur 8 visar en DSM av att klä på sig. Aktiviterna Välja skjorta och Välja 

slips är kopplade, det vill säga att ett definitivt beslut om slips inte kan tas innan det är 

känt vilken skjorta som väljs. På samma sätt kan inte skjortan bestämmas utan 

information från aktiviteten Välja slips. Aktiviteten Ta på skjorta är beroende av Välja 

skjorta, det betyder att skjortan inte kan tas på innan den valts.  

Browning (2001) beskriver tre steg i arbetet med DSM. De tre stegen är: 

Dela upp projektet/processen i aktiviteter. 

Dokumentera och skriv in informationsutbytet i matrisen. 

Analysera och ändra aktiviteternas ordning tills en godtagbar lösning erhålles. 

3.4.3.1 Analys och förbättring 
När insamlad data är inskriven i matrisform finns enligt Browning (2001) flera 

metoder för att analysera och arrangera om matrisen. Två av dessa presenteras nedan.

En metod för att få bort markeringar ovanför diagonalen är att gruppera kopplade 

aktiviteter till en aktivitet. Tanken är att om dessa utförs samtidigt finns bra möjlighet 

att dela information. Dock gör denna metod att problemen sopas under mattan istället 

för att lösas. Att istället ytterligare dela upp aktiviteter i fler underaktiviteter kan leda 

till att en ny lösning kan finnas som är bättre. 
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Det är även möjligt att jobba med uppskattningar av outputen från en process. Av den 

output som behövs till tidigare aktiviteter väljs den som kan uppskattas med minst risk. 

Beroendet av den uppskattade outputen tas tillfälligt bort ut matrisen och en lösning 

söks. Om ingen godtagbar lösning hittas kan ytterligare en output uppskattas.   

I exemplet om att klä på sig skulle detta kunna innebära att output från aktiviteten 

Välja skjorta uppskattas till ”blå skjorta”. Markeringen på raden Välja slips och i

kolumnen Välja skjorta tas då tillfälligt bort och en godtagbar lösning sökes. I detta 

fall kan man genom inspektion lätt se att en bra lösning fås om rad ett och två byter 

plats. 

3.5 Best practise  
Kapitlet beskriver de förfaringssätt, för att hitta ett bättre framtida flöde, som föreslås 

av tre olika författare. Förslagen beskrivs först kortfattat för att senare i kapitlet 

beskrivas mer noggrant.  

För att förbättra utvecklingsprocessen genom att hitta ett framtida flöde föreslår olika 

författare olika metoder. I kombination med sunt förnuft och leantänkande kan dessa 

punkter underlätta arbetet med att hitta ett framtida flöde. De företag som tillämpar 

dessa riktlinjer är enligt förespråkarna de mest effektiva och resurssnåla företag som 

finns. Dessa riktlinjer anses därför som best practise.

LAI har tagit fram en lista med sju punkter att granska för att hitta 

förbättringsmöjligheter.  

Förenkla, standardisera och ta bort redundans 
Kontinuerligt flöde 
Handoffs (överlämning) av information 
Utvärdering och ansvar 
Systemstöd för kommunikation 
Integrerad utveckling av produkt och tillverkningsprocess 
Arbeta concurrent (parallellt/överlappande) 

Ward föreslår fem punkter för att uppnå lean produktutveckling: 

Fokusera på att skapa (åter)användbar kunskap 
Skapa ansvariga grupper 
Använd entreprenöriella system designers 
Utveckla och utvärdera flera alternativa lösningar samtidigt (multikoncept) 
Styr verksamheten med ”pull events” istället för detaljerade planer 
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Womack och Jones föreslår att produktutvecklingen skall arbeta med Quality 

Function Deployment (QFD), i övrigt kan förbättringsarbetet enligt dem utföras på 

samma sätt som i resten av organisationen. Inkluderat i QFD finns vissa arbetssätt som 

tas upp som enskilda punkter av LAI och Ward. Likheter med Wards råd finns i att 

QFD arbetar med flera koncept samtidigt, och att sambandet mellan olika attribut hos 

produkten åskådliggörs. Ward använder tradeoffcurves och QFD en matris, men syftet 

är detsamma. I likhet med LAI’s råd om att utveckla produkten och 

produktionsprocessen samtidigt beaktas hela produktens livscykel i QFD. 

Även om prioriteringen om vad som är viktigast skiljer sig finns likheter mellan vad de 

olika författarna föreslår. Vid närmare granskning av litteraturen hittas få eller inga 

motsägelser angående ett önskvärt arbetssätt i ett framtida flöde. Det finns till exempel 

inget som hindrar ett team från att arbeta med QFD som Womack och Jones föreslår 

samtidigt som arbetet utförs concurrent i enighet med LAI:s rekommendation. 

3.5.1 Förklaring till LAI’s punkter 

3.5.1.1 Förenkla, standardisera och ta bort redundans 
Tidsbesparingarna är uppenbara med att ta bort dubbelarbete (redundans) och förenkla 

och standardisera arbetet och informationshanteringen. Produkter och ingående 

komponenter kan standardiseras och återanvändas genom technology transfer, 

modularisering och group technology. Dessa tre tekniker diskuteras i kapitel 3.6. 

3.5.1.2 Kontinuerligt flöde 
Att sträva efter ett kontinuerligt flöde genom processen är en av grundstenarna inom 

leantänkande. Under denna punkt behandlas de ”lösa trådar” som identifierats med 

hjälp av flödesschema, brister i tidpunkten när information blir tillgänglig, och 

information som trycks ut till ställen där den inte behövs. 

3.5.1.3 Handoffs av information 
Varje gång kunskap överförs från en person till en annan går en del kunskap förlorad. 

Det är inte möjligt att helt eliminera handoffs i utvecklingsprocessen eftersom detta 

skulle kräva att en och samma person utförde hela arbetet. Antalet överlämningar kan 

dock minskas vilket leder till att mindre information går förlorad. Tiden då mottagaren 

skulle sätta sig in i och förstå informationen innan värdehöjande arbete kunde ha 

påbörjats sparas.  

3.5.1.4 Utvärdering och ansvar 
De utvärderingar som finns inplanerade under utvecklingsprocessen är till för att 

säkerställa kvalitet och för att övervaka företagets investering i utvecklingsarbetet. Det 

är möjligt att vissa av dessa utvärderingar inte är nödvändiga för att säkra kvalitén, 
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eller för att minska risken med projektet. Det är även möjligt att utvärderingarna sker 

av personer på för hög nivå. Genom att minska antalet och omfattningen på 

utvärderingar minskar mängden arbete som går åt till att ta fram presentationer och 

dokument för dessa. Beslut bör tas på en så låg nivå som möjligt, eftersom de då tas av 

de personer som är bäst insatta i projektet och därigenom kräver minst arbete för att 

förbereda sig inför beslutet. 

3.5.1.5 Systemstöd för kommunikation 
Det finns många system för att underlätta delandet av information om produkter. 

System som Product Data Management (PDM) har numera utvecklats till Product 

Lifecycle Management (PLM) där data från hela produktens livscykel finns tillgänglig 

(McMahon 1998). Millard (2002) menar att webbaserad datalagring gör det lättare att 

tillämpa information pull. 

3.5.1.6 Integrerad utveckling av produkt och tillverkningsprocess 
Fördelarna är många med att arbeta i tvärfunktionella team för att få in aspekter från 

alla delar i produktens livscykel redan vid utvecklingsarbetet. Detta gör att omarbete i 

utvecklingen och kompromisser sent i utvecklingsskedet undviks samt att bra 

förutsättningar finns för att göra ett snabbt och bra arbete i senare skeden såsom 

produktionsberedning. Design for Manufacture/Assembly (DFM/A), som diskuteras i 

kapitel 3.6.3, är ett exempel på att utveckla produkten och processen samtidigt. 

3.5.1.7 Arbeta concurrent 
Utöver den förkortning av ledtid som uppnås i och med att flera aktiviteter utförs 

parallellt finns fördelar i att ömsesidiga anpassningar kan göras tack vare 

kommunikation mellan aktiviteterna. 

3.5.2 Förklaring till Wards punkter 

3.5.2.1 Fokusera på att skapa (åter)användbar kunskap 
För att hela företaget skall kunna dra så stor nytta som möjligt av information som tas 

fram är det bra om utvecklingsteamet strävar efter att skapa modeller som är lätta att 

förstå och förmedla. Ett bra sätt att åskådliggöra information på ett lättförståligt sätt är 

enligt Ward (2002) att använda trade off curves. Modellerna bör hela tiden förbättras 

och de bör vara tillgängliga för alla i projektet och även i andra projekt inom företaget. 

3.5.2.2 Skapa ansvariga grupper 
Det är svårt att skapa heltäckande projektplaner eller mallar för hur utvecklingsarbetet 

skall utföras. För att säkerställa att olika uppgifter blir lösta är det därför bättre att 

skapa grupper som är ansvariga för att deras uppgift blir löst, inte bara ansvariga för att 

följa rutiner eller planer som någon annan har skapat. 
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3.5.2.3 Använd entreprenöriella system designers 
Även på systemnivå är det svårt att skapa heltäckande planer för hur delkomponenter 

skall fungera och fungera tillsammans. För att hantera detta föreslår Ward att 

medarbetare med entreprenöriella egenskaper får samordna utvecklingen på 

systemnivå. Dessa entrepenöriella medarbetare förstår kundens behov och har en 

vision om hur behovet kan uppfyllas. Visionärerna är inte alltid lätta att finna varför 

företag bör vara observanta och identifiera potentiella entreprenörer inom företaget. 

3.5.2.4 Multikoncept 
Multikoncept innebär att utveckla och utvärdera flera alternativa lösningar samtidigt. 

Att flera alternativa lösningar tas fram och förfinas, leder till ökad kunskap om 

problemet. Allteftersom mer information tas fram om de olika lösningarna kommer 

vissa visa sig vara mindre lämpliga och därför falla bort. Detta diskuteras mer i kapitel 

3.6.4.1.

3.5.2.5 Styr verksamheten med pull events  
Med pull event menas en för projektet viktig aktivitet som styr när andra aktiviteter 

måste vara avslutade. För att samordna de grupper som är ansvariga för att lösa en 

uppgift, och för att målet med uppgiften skall vara tydligt bör verksameten styras med 

pull events som drar ut information ur systemet. Dessa pull events är fasta punkter i en 

annars föränderlig planering. Ett exempel på en pull event är en utvärdering. 

Inblandade grupper vet när denna utvärdering inträffar och ansvarar för att ta fram den 

information som krävs i tid. Genom information pull undviks att information tas fram 

som inte efterfrågas för att föra projektet vidare. Genom att arbeta mot ett tydligt mål 

(i detta fall att leverera nödvändig information till utvärderingen) men utan styrning 

om hur målet skall uppnås ges gruppen den friheten som krävs för att anpassa sig efter 

skiftande förhållanden. 

3.6 Metoder för att uppnå ett framtida flöde 
I kapitel 3.5 presenterades förslag på arbetssätt i ett framtida flöde. I detta kapitel 

presenteras teorier relaterade till dessa arbetssätt. Teorierna i detta kapitel är inte 

direkt kopplade till leantänkandet utan är generella teorier för effektivisering av 

produktutveckling som var för sig har använts länge.   

3.6.1 Standardisering och återanvändbar kunskap 
LAI’s första punkt är att standardisera och ta bort dubbelarbete, även Wards första 

punkt berör att återanvända kunskap. Technology transfer, modularisering och group 

technology är strategier som på olika nivå drar nytta av tidigare kunskap och 

konstruktioner då en ny produkt skall skapas. Technology transfer avser att 

återanvända delar av eller hela system av komponenter, som till exempel plattformen 
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en bil byggs på. Modularisering gör det möjligt att skapa flera nya och attraktiva 

produkter genom att utveckla kompatibla moduler för subsystem och låta kunden välja 

hur de skall kombineras. Group technology gör det möjligt att återanvända enskilda 

komponenter eller ritningar och kunskap om dessa komponenter. 

3.6.1.1 Technology transfer  
Mycket ledtid och många ingenjörstimmar kan sparas genom att ett projekt baseras på 

resultatet från ett tidigare projekt. Som exempel kan nämnas att bilindustrin ofta 

bygger flera modeller på samma plattform, eller varianter av samma plattform. 

Cusomano (1998) anser att en väl fungerande strategi för technology transfer är 

nödvändigt för att kunna konkurrera med nya innovativa produkter utan att dra på sig 

för höga utvecklingskostnader. Att snabbt överföra ny teknik till efterföljande projekt 

gör att företaget kan dra större nytta av sin nya teknik eftersom den når fler kunder 

medan den fortfarande kan betraktas som ny.  

3.6.1.2 Modularisering 
Ett objekt som är moduluppbyggt består av flera olika delar som är utbytbara. Valet av 

vilka moduler som ska ingå eller bytas ut är oberoende av vilka andra moduler som 

valts. Tanken är att en kund har ett antal valmöjligheter som resulterar i en unik 

produkt (Olhager 2000). Det kan till exempel vara manuell eller automatisk växellåda, 

färg på lacken och bensin- eller dieselmotor. Om kunden har tre valmöjligheter med 

två alternativ i första valet, fem alternativ i andra valet och två alternativ i tredje valet, 

kan kunden välja mellan 20 olika produkter. 

Förutom den uppenbara fördelen att antal artikelnummer kan minskas vid en 

moduluppbyggd produkt presenterar Cramér och Matsson (2004) ytterligare 

anledningar till att tillverka moduluppbyggda produkter. Bland annat nämns följande: 

Modulen kan användas i framtida produkter. 

En modul kan användas i flera olika produkter i en produktfamilj. 

Enskilda funktioner kan förbättras utan att hela produkten behöver  

konstrueras om.  

Service- och underhållsarbete blir billigare för företaget om en modul kan bytas 

ut istället för hela produkten. 
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3.6.1.3 Group technology 
Även group technology handlar om att återanvända tidigare lösningar. Genom att 

undersöka om det sedan tidigare finns komponenter som löser problemet som 

ingenjören ställs inför kan tid sparas i utvecklingsarbetet. Om komponenterna kan 

återanvändas utan ändring, uppnås även andra fördelar i till exempel produktion och 

lagerhållning. Även om ändringar måste göras finns fördelar för utvecklingsarbetet. 

Ingenjören kan vid konstruktionen dra nytta av de lärdomar som gjorts vid 

konstruktionen av originalkomponenten. Även vid produktionsberedning sparas tid 

genom att titta på hur beredningen gjorts för den liknande komponenten. En formell 

beskrivning av group technology publicerades 1958 av Mitrofanov men tekniken har 

använts innan dess. 

3.6.2 Quality function deployment 
Womack och Jones (1996) förslag på hur utvecklingsprocessen bör se ut är att tillämpa 

QFD. Quality Function Deployment (QFD) eller kundfokuserad produktutveckling 

syftar till att på ett effektivt sätt ta reda på och utnyttja kundönskemål. Grundtanken är 

att en produkt ska byggas utifrån kundens krav och behov och att företagets alla delar, 

från konstruktion till eftermarknad är delaktiga i hur lyckad produkten blir (Hauser & 

Clausing 1988).

3.6.2.1 Kvalitetshuset 
Ett användbart hjälpmedel för att utvärdera kundbehov och kundkrav är kvalitetshuset 

(Hauser & Clausing 1988). Huset är indelat i sex fält som representerar kundkrav, 

tekniska lösningar och jämförelser mellan den egna produkten och konkurrenternas. 

1 3 4
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                                                      Figur 9 Kvalitetshuset 
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I fält 1 listas de olika kundkraven. För att undvika missförstånd anser Hauser & 

Clausing (1988) att kundens egna ord ska användas. Det är viktigt att komma ihåg att 

alla kunder inte är slutkunder, så även återförsäljares krav kan komma in här. Ett klart 

samband ses med en konstruktionskriterielista, KKL (Ullrich & Eppinger 2000), men 

med skillnaden att där översätts kundkraven till produktattribut. För att få fram vilka 

kundkrav som uppfattas som viktigast, kan olika utvärderingsmetoder användas, till 

exempel relativ viktning eller en utvärderingsmatris (Liedholm 1999). Denna del av 

kvalitetshuset svarar på frågan: Vad? 

I fält 2 listas de olika produktionstekniska attributen. Här kan man även notera om det 

är en egenskap som företaget vill förstärka eller förminska. Den fråga som besvaras i 

denna del av kvalitetshuset är: Hur? 

Den centrala delen i kvalitetshuset är sambandsmatrisen i fält 3. Här länkas kundkrav 

ihop med mätbara produktegenskaper. Om ett samband finns, markeras detta i 

matrisen. Beroende på om sambandet är starkt eller svagt, positivt eller negativt visas 

detta i matrisen. En tom rad innebär att inga produktegenskaper är applicerbara på 

kundönskemålen och en tom kolumn påvisar att produktegenskapen inte påverkar 

något kundönskemål. 

Att göra någon form av benchmarking i produktutvecklingen är vanligt. I det fjärde 

fältet görs denna jämförelse med konkurrentprodukter. Även en strategisk 

positionering utifrån konkurrentprodukter kan göras. Utifrån de kundkrav som finns 

med i fält 1 betygsätts den egna produkten och även konkurrerande produkter. Denna 

del av arbetet är central, då kunden oftast jämför olika produkter med varandra innan 

man tar ett beslut. Att inte veta vilka produktkaraktäristika som kunden efterfrågar och 

hur dessa ska värderas kan resultera i stora kostnader för företaget om bristerna inte 

upptäcks i tid (Cohen 1995). 

Taket i kvalitetshuset är en sambandsmatris för de produktionstekniska attribut som 

återfinns i fält 2. Om företaget till exempel tillverkar en bildörr och vill minska på 

vikten på dörren, kommer kraften som åtgår för att stänga dörren minska och ljudnivån 

i kupén öka. Tanken är att detta ska vara ett hjälpmedel när olika lösningar diskuteras 

och se vilka mätetal som påverkas om man ändrar på en egenskap. 

I den nedre delen av kvalitetshuset återfinns målvärden på de olika 

produktegenskaperna i fält 2. Enligt Hauser och Clausing (1988) är det viktigt att dessa 

värden sätts som ett fast tal och inte ett område där företaget vill hamna. Det senare 

leder ofta till att produkten tenderar till att hamna i den del av intervallet som gör 
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produkten så billig som möjligt och inte där produkten blir så bra som möjligt. Ullrich 

& Eppinger (2000) anser istället att ett marginal- och idealvärde bör tas fram. Vi tror 

att detta beror på att de inte vill hämma den kreativa processen genom för stränga krav. 

Förutom dessa delar kan huset utökas med olika delar såsom tekniska viktningar och 

tidigare problemområden (Bergman & Klevsjö 2001). Alla delar behöver inte vara 

med, utan företaget kan om de önskar välja att inte använda vissa delar. Vidare kan 

flera kvalitetshus kopplas samman där det första huset definierar produktplaneringen 

och de senare definierar processutformning och produktionsutformning. 

3.6.3 Design for X 
Design For X (DFX) är en samlingsförkortning som innebär att senare aspekter i 

produktens livscykel beaktas redan under konstruktionen av produkten. X kan ersättas 

med flera olika ord, till exempel Assembly, Manufacture, Recycling eller Quality. 

En av de viktigaste faktorerna för en produkts ekonomiska framgång är 

tillverkningskostnaden, Design for Manufacture/Assembly ger stor möjlighet att 

påverka denna kostnad. DFM/A innebär att konstruktionen görs på ett sådant sätt att 

produkten blir lätt att producera och montera. Detta uppnås genom att teammedlemmar 

med kunskap om produktion och montering är med och utvärderar olika 

konstruktionsförslag på ett tidigt stadium. Tvärfunktionella team är en förutsättning för 

att DFM/A ska fungera (Ulrich & Eppinger 2000). Om det finns personer som är 

experter på produktion i teamet finns möjlighet för konstruktörerna att förstå vilka 

konsekvenser beslut i konstruktionsprocessen har på tillverkningsprocessen. Ett 

exempel är att en något större tolerans på en detalj gör att en billigare 

tillverkningsmetod kan användas. 

För att underlätta arbetet med DFM/A finns heuristiker för att till exempel minska 

antalet delar, välja så enkla typer av förband och fastsättning som möjligt, eller välja 

geometrier som eliminerar risken för felaktig montering (IKP 2004, Anupindi et. al. 

1999).

LAI’s sjätte punkt är att utveckla produkten och processen som skall tillverka den 

samtidigt. Detta kan göras genom att tillämpa DFX. Att utveckla produkten och 

tillverkningsprocessen samtidigt leder även till concurrent engineering som behandlas 

nedan.
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3.6.4 Concurrent engineering  
Både LAI och Ward föreslår concurrent engineering. Vid concurrent engineering 

utförs flera moment i utvecklingsprocessen parallellt, vilket kan ha stor inverkan på 

ledtiden. Kommunikation mellan olika personer och grupper gör det möjligt att göra 

ömsesidiga ändringar på ett tidigt stadium. Omfattande omarbeten undviks eftersom 

problem upptäcks tidigare i utvecklingsarbetet. Särskilt vid planerade iterationer där 

flera aktiviteter utförs i en loop kan fördelar uppnås med att arbeta concurrent istället 

för att vänta på att andra aktiviteter avslutas. Clark och Fujimoto (1991) påvisar att 

intensiv tvåvägskommunikation mellan parallella aktiviteter förkortar ledtiden. 

Concurrent engineering utförs ofta i tvärfunktionella team vilket innebär att personer 

från olika delar av företaget kan bidra med expertis inom sitt område. Detta gör det 

lättare att beakta produktens hela livscykel redan i ett tidigt skede (Mc Mahon 1998). 

Concurrent engineering är mer lämpat för etablerade produkter än för produkter som 

bygger på nya koncept. Anledningen är att när det gäller nydanande produkter kan det 

vara svårt att förutsäga vad som kommer att vara utgångspunkten för efterföljande 

moment i utvecklingsprocessen. Denna osäkerhet finns till viss del i alla projekt. För 

att minska effekten av att ett ändrat beslut i en tidig process gör att resultatet från 

efterföljande processer blir inaktuella föreslår Ward (1996 och 2002) setbased 

concurrent engineering.

3.6.4.1 Multikoncept och setbased concurrent engineering 
Setbased concurrent engineering som beskrivs av Ward innebär att ingenjörerna talar 

om grupper (engelska ”sets”) av möjliga lösningar istället för specifika lösningar. 

Funktioner senare i utvecklingsarbetet kan då påbörja sitt arbete med vetskapen att den 

slutgiltiga lösningen kommer att ligga inom någon av dessa grupper. I kombination 

med setbased concurrent engineering förespråkar Ward att flera alternativa lösningar 

tas fram och bearbetas. Att flera olika alternativ tas fram leder till större chans att 

något av dem verkligen är bra. Allteftersom arbetet fortskrider blir mängden möjliga 

lösningar färre och färre för att slutligen bestämmas till en enda exakt lösning. Urvalet 

bör ske genom att de sämsta lösningarna tas bort, inte genom att de bästa väljs ut. 

Information om framtagna lösningar bör sparas för att kunna återanvändas om 

förutsättningarna ändras.  

3.6.5  Projektplanering och Management  
Ett bra flöde i projektet kan inte uppnås genom att detaljstyra varje aktivitet eftersom 

produktutveckling är för oförutsägbart. Det är viktigt att dra lärdom av erfarenheter 

från det pågående projektet och erfarenheter från tidigare projekt för att hela tiden 

förbättra sina processer (Ward 2002). 
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3.6.5.1 Projektmodell 
För att kunna bedriva projektarbete på ett effektivt sätt krävs en projektmodell 

(Anderstedt J & Anderstedt U 2002). Modellen används för att beskriva projektets 

olika faser och vad som skall göras i dessa. Många modeller innehåller någon form av 

WBS (Work Breakdown Structure) som åskådliggör projektets olika moment och vilka 

undermoment som ingår i dessa. De olika aktiviteterna kan sedan ordnas i lämplig 

ordning och beslutspunkter och deadlines bestämmas. Minst lika viktigt som att 

använda en lämplig modell på rätt sätt är att utvärdera arbetet och identifiera orsaker 

till att det uppstått problem och förseningar under arbetets gång. Denna analys kan 

användas för att anpassa och förbättra projektmodellen inför nästa projekt (Wenell 

2002, Ulrich & Eppinger 2000). Här finns en stark likhet mellan förfarandet som 

rekommenderas i projektledningslitteratur och ständiga förbättringar som är centralt i 

leanlitteratur. Det bör dock noteras att produktutveckling är en oförutsägbar process 

och att en alltför detaljerad definition av vilka aktiviteter som skall utföras och när inte 

kan göras. Ward (2002) föreslår att vissa pullevents planeras in och att grupper själva 

sköter detaljplaneringen och ansvarar för att rätt dokument finns klara i tid. Även på 

högre nivå krävs en projektledare för projektet som helhet som kan anpassa 

projektplanen efter rådande situation. Det är därför enligt Ward önskvärt att ha en 

projektledare med entreprenöriella egenskaper, det vill säga en person som har en 

vision om hur projektet som helhet skall genomföras och dessutom besitter de 

kunskaper och personliga egenskaper som krävs för att samordna resurser och 

personer för att uppnå denna vision. 

3.6.5.2 Projektorganisation 
Den traditionella organisationen är uppdelad i avdelningar med vissa specialiteter. 

Många företag har frångått detta och använder sig numera av ett mer projektorienterat 

arbetssätt. Ulrich och Eppinger (2000) beskriver både för- och nackdelar med att jobba 

i tvärfunktionella team respektive att jobba funktionsindelat. De tvärfunktionella 

teamen gör det lättare att beakta produktens hela livscykel och ger projektdeltagarna 

tillgång till varandras expertis. Att experter lånas ut från sina respektive avdelningar 

till olika projekt leder dock till att deras expertis på sikt urvattnas. Detta eftersom de 

inte längre deltar i arbetet på sin hemavdelning och på så sätt följer med i utvecklingen 

inom sitt område och lär sig av sina expertkollegor. Att å andra sidan arbeta alltför 

funktionsindelat innebär, förutom nackdelarna med att kommunikationen mellan olika 

faser i utvecklingsarbetet försvåras, även att produkternas identitet äventyras. Det är 

lätt att flera produkter blir mycket lika varandra till utseende och prestanda eftersom 

dess delar designats av samma personer. Även Cusumano tar upp detta och noterar att 

många biltillverkare använder separata utvecklingsteam för delar av bilarna som är 

synliga för konsumenten, till exempel karossen, medan ett och samma utvecklingsteam 
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utvecklar gömda delar som elektronik till flera olika modeller (Cusumano 1998). Det 

blir lättare att samordna utvecklingen och att återanvända komponenter ju mer 

funktionsinriktat arbetet är, men samspelet mellan olika komponenter blir lidande.  

Bakka (1999) anser även att sociala och motivationsmässiga fördelar finns med 

projektarbete på grund av grupptillhörighet och ansvarskänsla. I vilken grad arbetet 

utförs funktionsinriktat respektive projektinriktat skiftar från företag till företag och de 

flesta har i dagsläget någon typ av blandning. En vanlig benämning för att beskriva en 

sådan blandning är att företaget använder sig av en lightweight projekt manager eller 

en heavyweight projekt manager. Heavyweight innebär att projektledaren har större 

befogenheter vilket leder till att arbetet blir mer projektorienterat. Handoffs av 

information som är LAI’s tredje punkt minskar då arbetet är mer projektinriktat, men 

kan även undvikas genom bättre planering angående vem som gör vad inom 

utvecklingsteamet.  

3.6.5.3 Resursplanering 
Ett sätt att få framåtflöde av information och kunskap är att skapa kunskapen så tidigt i 

projektet som möjligt. Detta är litteraturen överens om. Ju närmare slutet ett projekt är 

desto dyrare är det att implementera ändringar. I början av projektet är ändringar 

lättare att göra, men då saknas information och kunskap. Enligt Thomke & Fujimoto 

(2000) är det fördelaktigt att i ett tidigt stadium tilldela ett projekt stora resurser som 

gör det möjligt att snabbt bygga upp kunskap om uppgiften och på så sätt blir det 

lättare att fatta kloka beslut, vilket Ward (2002) håller med om. Även förstudier och 

förprojekt leder till att tidiga beslut kan fattas med bra beslutsunderlag. Det är därför 

rekommenderat att förstudier ges tillräckligt med resurser och tid för att kunna bidra 

med nyttig information då huvudprojektet startar (Rask 2004, Kennedy 2003, Wenell 

2002, Thomke & Fujimoto 2000). 

3.6.6 Ständiga förbättringar 
Ständiga förbättringar innebär att företaget kontinuerligt ska jobba med att försöka 

effektivisera sina processer. Genom detta arbete strävar företaget efter att uppnå 

perfektion. En övergripande metod för arbetet med ständiga förbättringar är PDCA-

cykeln som tas upp i kapitel 3.6.6.1. I kapitel 3.6.6.2 diskuteras de slöserier som 

förbättringsarbetet syftar till att eliminera. 
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3.6.6.1 PDCA-cykeln 
För att ett förbättringsprojekt ska bli så effektivt som möjligt, krävs det ett systematiskt 

tillvägagångssätt (Bergman & Klevsjö 2001). PDCA-cykeln eller Shewhart-cykeln 

som den även kallas är en modell som kan användas vid förbättringsarbete. Modellen 

som introducerades av Deming består av fyra delar: Plan, Do, Check/Study och Act; 

vilket på svenska översatts till planera, gör, studera, lär. Se Figur 10.  

Planera

GörStudera

Lär

Figur 10: PDCA-cykeln 

Utifrån ett problem planerar företaget hur det ska lösas. En projektgrupp tillsätts och 

prioriteringar för det fortsatta arbetet utformas. Eventuellt måste problemet brytas ner i 

mindre delar för att bli lättare att hantera.  

Nästa steg är att göra implementeringarna som företaget kom fram till i steg ett. Enligt 

Dahlgaard et. al. (1998) kan något av de sju förbättringsverktygen underlätta arbetet i 

denna fas.

När implementeringarna är gjorda, är det viktigt att studera resultatet för att se om 

någon förbättring har skett för att sedan lära sig något om processen. I viss litteratur 

står detta steg omnämnt som Check, därav namnet PDCA-cykeln, till exempel 

Dahlgaard et. al. (1998) och Costin (1999).  

För att uppnå ständiga förbättringar kan företaget efter den första genomgången 

använda PDCA-cykeln ytterligare ett varv, för att hitta nya möjligheter till 

förbättringar. 

Skillnader mellan olika länders användning av PDCA-cykeln har uppmärksammats. I 

Japan är det vanligt att de anställda medverkar i olika kvalitetskommittéer såsom 

kvalitetscirklar medan västerländska företag gärna tar genvägen och går från planera 
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till lär och därigenom missar stora delar av arbetet som skulle kunna leda till stora 

förbättringar. (Costin 1999) 

3.6.6.2 De sju slöserierna 
Inom Toyota Production Systems (TPS) talas det om sju former av slöserier, alltså 

onödiga arbetsmoment eller processteg som om de kunde tas bort skulle innebära en 

effektivare tillverkning. Bland annat Hines et. al (2000) beskriver dessa slöserier.  

Överproduktion: Tillverka mer än det som efterfrågas. 

Väntetid: Tid som produkten inte bearbetas. 

Transporter: Förflyttningar inom företaget. 

Felaktig tillverkningsprocess: En alltför komplicerad process används för en relativt 

enkel produkt.

Onödig lagerhållning: Ökar ledtiden och kapitalbindningen. 

Felaktiga produkter: En felaktig tillverkningsprocess leder till att företaget 

producerar trasiga produkter. 

Onödiga rörelser: En dålig tillverkningsprocess gör så att operatören måste göra 

onödiga rörelser som är påfrestande och tar tid. 

Inom produktutveckling är det till stor del information istället för fysiska produkter 

som produceras. Millard (2001) och McManus (2004) tar upp en översättning av 

slöserierna från produktion till produktutvecklingsarbetet för att bättre passa in på ett 

informationsflöde:  

Överproduktion: För mycket information presenteras. 

Väntetid: Informationen levereras för sent eller i fel format.  

Transporter: Ofullständig information, ej applicerbar direkt utan behöver omarbetas. 

Felaktig tillverkningsprocess: För många iterationer, onödiga datakonverteringar.

Onödig lagerhållning: För mycket information, svårtillgänglig information.

Felaktiga produkter: Dålig kvalité på informationen, översättningsfel, information 

saknas.

Onödiga rörelser: Informationen omformuleras för att passa in i ett sammanhang.  

Jämförs Millards lista med Hines, syns tydliga likheter. Detta borde innebära att TPS, 

med vissa anpassningar, är applicerbart på produktutvecklingsarbetet. Bägge 

författarna konstaterar att överproduktion är ett stort problem, även väntetid och 

förseningar är orsaker till att effektiviteten inte är så hög som den skulle kunna vara 

om slöserierna undveks. I Millards enkät, som återfinns i Bilaga 1, finns möjlighet att 

fånga upp olika typer av slöserier som upptäcks under produktutvecklingsarbetet. 



36



37

4 Fältstudie 
Fältstudien har utförts för att undersöka Millards modell genom att tillämpa den på 

verkliga projekt. Avsikten är att undersöka om modellen resulterar i användbara 

åtgärdsförslag samt att observera hur metoden fungerar i praktiken. 

4.1 Inledande studie 
De två företagen där fältstudien utförts är  Kongsberg Automotive och Saab Training 

Systems. Företagen hade flera projekt som förslag till studieobjekt. För att göra ett 

informerat val har information samlats in om alla föreslagna projekt innan valet 

gjordes.

4.1.1 Kongsberg Automotive 
Kongsberg Automotive utvecklar och tillverkar lösningar för växelspakar, 

kopplingsservon, säteskomfort och stabilisatorstag. Som kunder har Kongsberg många 

av de stora tillverkarna av lastvagnar och personbilar. År 2003 hade koncernen över 

2000 anställda och omsatte drygt två miljarder SEK. Tillverkning sker i flera länder i 

Syd- och Nordamerika, Asien och Europa (http://www.ka-group.com/). En stor del av 

utveckling och tillverkning sker i Mullsjö i Sverige och den svenska delen av 

koncernen stod för ungefär en miljard av den totala omsättningen 2003 

(http://www.ad.se). Kongsberg tillverkar både egenutvecklade produkter och produkter 

som tillverkas på licens. Cirka 70 % av tillverkningen används till personbilar och 

resten används till lastvagnar, bussar och byggmaskiner som hjullastare och 

grävskopor.  

4.1.2 Saab Training Systems 
Saab Training Systems utvecklar, tillverkar och marknadsför system för militär 

träning. De specialiserar sig på lasersimulering, mobila kommunikationssystem för 

data, stridsträningssystem och mål för militär skjutövning. Huvudkontoret ligger i 

Huskvarna i Sverige, och branschkontor finns på flera ställen i världen. År 2003 hade 

Saab Training Systems 335 anställda och omsättningen var drygt en miljard. 95 % av 

omsättningen kommer från export. En hög andel av de anställda på Saab Training 

Systems har akademisk utbildning. 

4.1.3 Kongsbergs projektmodell 
För sin produktutveckling använder Kongsberg en projektmodell med sex stycken 

gates. Utgångspunkten för arbetet innan projektet passerar gate ett är ett kundbehov, 

och efter gate sex sker serieproduktion i full takt.  I projektmodellen finns flera av 

företagets avdelningar med och arbete med utveckling, marknadsföring, inköp och 

tillverkning sker parallellt. I ett flödesdiagram som finns med i Kongsbergs 
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projektdokumentation över hela processen från gate ett till sex finns 120 aktiviteter 

med.  Nedan sammanfattas vad som händer mellan de olika gaterna. 

Gate ett 

Innan gate ett kan passeras lämnas en offert till kunden som svar på en offertförfrågan. 

Utvecklingsavdelningen tar fram koncept och skisser av hur produkten skulle kunna 

tänkas se ut. Priset i offerten baseras på kostnadsberäkningar som utgår från dessa 

skisser.

Gate två  

Om kunden accepterar offerten kan gate två passeras efter att kontrakt skrivits. Innan 

kontrakt skrivs utreds möjligheten att tillverka produkten i större detalj (design 

feasibility).  

Gate tre  

Mellan gate två och tre skapas CAD-modeller och prototyper tillverkas för leverans till 

kund.

Gate fyra 

Efter gate tre börjar förberedelserna för produktion. Verktyg beställs, och prototyper 

produceras med rätt maskiner och verktyg. Flera typer av kontroller sker, bland annat 

felanalys.  

Gate fem 

Aktiviteterna mellan gate fyra och fem innefattar främst produktionen. Personalen 

tränas och processer för tillverkning tas fram. Då produktionen har prövat att 

producera i full takt och processerna har godkänts kan gate fem passeras. 

Gate sex 

Innan gate sex passeras utvärderas produktionen och skall godkännas. Sedan sker 

utvärdering av projektet för att ta tillvara på de kunskaper och lärdomar som gjorts, 

samt att identifiera om framtida besparingar kan göras i andra projekt. 

4.1.4 Saabs projektmodell 
Saab bedriver utveckling av produkter på olika nivåer, systemnivå, applikationsnivå 

samt modulnivå. På systemnivån utvecklas kundspecifika lösningar som omfattar flera 

applikationer. Systemnivån utnyttjar och integrerar lösningar från applikationsnivån. 

På systemnivån är oftast projekten kundspecifika, medan på applikationsnivån kan 

projekten även baseras på egna idéer.  

Utvecklingsmodellens olika skeenden är till viss del oberoende av om det är en 

system- eller applikationsutveckling. Gemensamt är ett antal olika milstolpar och 

kontrollpunkter som måste passeras. Skillnaden ligger i att en systemutveckling har ett 

antal extra kontrollpunkter på systemnivån. Det unika för systemnivån är 
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systemnivådefinition, systemintegration samt systemtester/acceptanstester för ett 

systemkontrakt.  

Inför varje utvärdering i modellen finns det krav på vilka aktiviteter som ska vara 

genomförda och vilken information som ska finnas tillgänglig. Projektet har sex 

milstolpar där projektet kritiskt granskas och det avgörs om projektet ska gå vidare 

eller om någon del måste omarbetas.  

Förarbete inleds då Saab får en förfrågan från kund och ett offertförfarande påbörjas. 

Resultatet blir en offert som godkänns av kunden. Efter att offerten är godkänd och ett 

kontrakt ska signeras kan tollgaten Contract passeras. Efter denna tollgate startar 

projektet. 

En projektledare utses, projektet definieras och ett projektteam sätts ihop. En grov 

tidsplan tas fram i samråd med projektledaren, de inblandade projektmedlemmarna 

och kunden. 

Milstolpe: PCAR (Post Contract Award Review)  

- uppstart, orderberedning 

Produktkrav tas fram i samarbete med kunden och en preliminär design görs.  

Milstolpe: PDR (Preliminary Design Review)  

– krav etablerade, preliminär design 

Utifrån kundkrav och designstudie fortsätter arbetet med designen av produkten.  

Efter den preliminära designgenomgången görs designen färdig. Det är här det mesta 

konstruktionsarbetet äger rum. Första utkast till ritningar och CAD-modeller tas fram.   

Milstolpe: CDR (Critical Design Review)  

– färdig design 

Vid denna milstolpe fastställs designen och arbetet med att ta fram 

produktionsutrustning påbörjas. Verktygsmakare kontaktas och prototypverktyg 

framställs. Ett testprogram för produkten utvecklas och önskade intervall på 

testresultat tas fram. Kunden är inblandad i detta skede för att kunna komma med 

åsikter om prototyperna.  
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Milstolpe: TRR (Test Readiness Review)  

– kontrollpunkt inför formell testning 

Efter milstolpen sker testning och verifiering. Testprogrammet genomförs och 

eventuella brister i konstruktionen åtgärdas. 

Milstolpe: FCA (Functional Configuration Audit)  

– genomgång av testresultat 

Förberedelse inför den riktiga produktionen påbörjas. Maskintider räknas fram och 

verifieras. En slutgiltig design av produktionsverktygen bestäms och beställningar av 

verktyg görs. Testning av tillverkning i produktionstakt genomförs. 

Milstope: PCA (Physical Configuration Audit ) 

– slutligt godkännande för produktion, avslut av utveckling 

Efter milstolpen överlämnas den färdiga produkten från konstruktionsavdelningen till 

produktion. Utvecklingsprojektet avslutas. 

För systemprojekt är även integration, interna tester på systemnivå samt installation av 

lösningen ute hos kund en uppgift för konstruktionsavdelningen. Produkterna skeppas 

iväg och företaget genomför även testning av hela systemet på plats i samarbete med 

kunden. I vissa fall är även tekniker från Saab inblandade i driften av systemet. 

4.1.5 Val av projekt.  
I samråd med universitetets handledare beslutades att vi inom ramen för detta 

examensarbete skulle studera två olika utvecklingsprocesser, hos två olika företag. 

Båda företagen hade flera projekt som löpte parallellt men i olika stadier och i olika 

takt. Tanken var att vi skulle studera två projekt som låg i liknande utvecklingsfaser 

för att kunna göra jämförande studier mellan företagen. En förutsättning för lyckat 

utfall var att arbete pågick kontinuerligt under perioden oktober till slutet av december 

2004 för att datainsamling skulle kunna ske. Vidare trodde vi att det var viktigt att 

projekten inte hade tidsbrist så deras arbete blir lidande av vår undersökning. För att 

ett informerat val skulle kunna göras, inhämtades information om de aktuella 

projekten. Enligt önskemål från företagen benämns projekten på Kongsberg som K1, 

K2 och K3 och projekten på Saab benämns S1 och S2. 
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4.1.5.1 Projekt på Kongsberg 
Projekt K1 som är en växelspak till en automatlåda har pågått i 1,5 år. Projektet 

befinner sig i ett sent skede där testning och verifiering pågår. Kunden har fått enheter 

som testas och för tillfället diskuteras det med kunden om de sista förändringarna 

innan produktionen ska starta. Projektet lider av förseningar. 

Projekt K2 startades våren 2004. Projektet är etablerat hos kund och en 

avsiktsförklaring har upprättats mellan kunden och Kongsberg. Den första prototypen 

levererades i månadsskiftet september-oktober 2004. Projektet befinner sig strax innan 

Gate 3 i Kongsbergs projektmodell. K2 är en växelspak till en manuell växellåda. 

Projekt K3 är ett helt nystartat automatlådeprojekt. Kongsberg har gjort första utkastet 

till offert och förhandlar med kunden om villkor. I projektmodellen ligger de strax 

innan Gate 2.

4.1.5.2 Projekt på Saab 
Projekt S1 är ett egeninitierat projekt, det grundar sig inte på en förfrågan från kund. 

Projektet har etablerade krav på produktens funktionalitet och en preliminär 

designstudie har genomförts men inga prototyper har testats än. Nästa steg är att 

realisera de funktionella krav företaget har på produkten i en prototyp för att senare 

under hösten 2004 testa den. Då detta projekt inte har utgått från en kundförfrågan är 

det färre personer inblandade i projektet och utvecklingen får ibland stå tillbaka för 

andra mer prioriterade projekt.  

Projekt S2 ligger i ungefär samma fas som projekt S1. Skillnaden är att det är fler 

personer inblandade och att projektet har sitt ursprung i ett kundönskemål. Detta 

innebär att det är ett mer prioriterat projekt som har en snabbare utvecklingstakt än 

projekt S1. 

4.1.5.3 Valda projekt 
Vi valde att studera Saabs projekt S2 och projekt K2 på Kongsberg eftersom de har 

kommit ungefär lika långt och de inte led av någon större tidsbrist vid tidpunkten för 

valet (oktober 2004). Vidare var dessa projekt mest lämpade med hänsyn till 

projektens komplexitet och antalet inblandade personer. 
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4.2 Kartläggning Kongsberg 
Kapitlet beskriver kartläggningen av projekt K2 på Kongsberg. Arbetet har skett i 

flera steg med de olika verktygen som Millard beskriver. För att illustrera att de olika 

verktygen samlar in information på olika sätt och olika detaljnivåer, är den insamlade 

informationen beskriven såsom den uppfattades vid insamlingstillfället. En viss 

avvikelse kan därför skönjas mellan de olika nivåerna. Detta gäller särskilt 

aktiviteternas namn, ordningsföljd och att aktiviteter kan tillkomma eller försvinna. 

4.2.1 Inledande kartläggning Kongsberg 
Denna information är inhämtad vid de inledande intervjuerna och från projekt-

dokumentation. 

Efter att gate två passeras genomförs simuleringar och CAD-modeller av ingående 

komponenter skapas. Baserat på dessa CAD-modeller beställs eller tillverkas 

prototyper. Projekt K2 befinner sig mellan gate två och tre. Projektet är något försenat, 

men det är inte kritiskt. De första prototyperna levererades till kunden under oktober 

2004. Det som skulle göras enligt projektmodellen innan gate 3 kunde passeras är att 

utföra D-FMEA och P-FMEA. FMEA står för Failure Mode Effect Analysis. Två 

sådana analyser utförs, en för konstruktionen (D-FMEA) och en för produktionen (P-

FMEA) för att minska de negativa effekterna av olika typer av fel. En installation 

audit utförs även för att komma fram till hur väl produkten passar in i det färdiga 

fordonet. Baserat på informationen från dessa tester görs ändringar i konstruktionen. 

Den nya konstruktionen utvärderas i design review 1, sedan sker låsning av designen 

och gate tre kan passeras.  

Under perioden för kartläggningen (oktober till december 2004) kommer arbetet 

främst att bestå av att leverera ytterligare prototyper till kunden. Baserat på kundens 

feedback om prototypen görs ändringar inför nästa prototypomgång. Sammanlagt 

kommer prototyper levereras i sex omgångar. Varje prototypomgång består av två till 

fem stycken prototyper. Eftersom kunden har flera olika motoralternativ finns det ett 

par varianter på produkten. Skillnaden är liten mellan de olika varianterna. Endast tre 

av de cirka 50 komponenterna som ingår i produkten skiljer sig mellan varianterna.  

De ändringar som görs efter feedback från kunden är främst konstruktionsändringar, 

men det kan även vara små ändringar i tillverkningsprocessen. Konstruktionsändringar 

görs av Kongsbergs konstruktörer och förmedlas sedan till den berörda under-

leverantören som implementerar ändringarna inför nästa prototypomgång. Förseningar 
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från leverantörer leder till att det inte finns tid att ändra konstruktionen i den 

utsträckning som önskas.  

4.2.2 Ganttschema Kongsberg 
Den verkliga kartläggningen började med att ett ganttschema ritades upp utifrån 
intervjuer och e-post. 

Det som studerades i detalj är tiden mellan beställning av prototypomgång tre och 

beställning av prototypomgång fyra. Aktiviteterna som utfördes finns illustrerade 

nedan i ett ganttschema.  

Mäta

QA-dokumentation
Funktionstest

Montera
Bearbeta

Skeppa

Beställa 3 Bygga

1 d. 3 v. 1 v.

Lösa

Godkänna

Simulering/FEM
SLA/SLS

Implementera ändringar

Beställa 4
3 v. 1 v.1 v. 2-3 v. 2 d.

Figur 11: Ganttschema över Kongsbergs aktiviteter.  Ovan syns aktiviteter från prototypomgång 3, totalt 
sker sex prototypomgångar. 

4.2.2.1 Prototyptillverkning 
Aktiviteten Beställa utförs av projektledaren via telefon och e-post. Vissa detaljer 

tillverkas hos Kongsberg, andra hos underleverantörer. Leveranstiden efter beställning 

är två till fyra veckor. Vid Beställa 3 beställs delar till prototypomgång 3. Vid 

Beställa 4 beställs de delar som har konstruerats om parallellt med prototypomgång 3.  

Funktionen Bygga är en kort aktivitet, max en vecka, men den innehåller många 

underaktiviteter. Dessa finns i den förstorade rutan ovanför.  
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Aktiviteten Mäta utförs av någon på mätavdelningen. De delar som mäts är de där 

måttriktigheten är kritisk för prototypens funktion och de komponenter där avvikelser 

befaras.

Om en avvikelse kan korrigeras görs detta i aktiviteten Bearbetning som också utförs 

av någon från prototypverkstaden i produktionens maskiner. För vissa detaljer är 

bearbetning planerad på grund av tillverkningsmetoden som används för prototyper.  

Aktiviteten Montera utförs av en person från prototypverkstaden. De uppmätta och 

bearbetade komponenterna monteras ihop till en prototyp. Vid behov tas hjälp från 

konstruktionsavdelningen för att läsa ritningar och förklara monteringen. 

Efter att prototypen är byggd Funktionstestas den. Prototypen monteras i en rigg och 

testas manuellt av konstruktionsansvarig och av personal från verifieringsavdelningen. 

Testet är subjektivt och målvärden saknas. Det som testas är glapp, oljud och känsla. 

QA-dokumentation sammanställs av projektledaren. Produktionsberedningsansvarig 

och konstruktionsansvarig skriver vissa delar av dokumentationen. QA- 

dokumentationen omfattar cirka 10 sidor och innehåller bland annat data om 

prototypen, information om eventuella brister, ritningar och en partlist som beskriver 

vilka detaljer som ingår.  

4.2.2.2 Konstruktion 
Jobbet på konstruktionsavdelningen, som syns i den nedre delen av Figur 11, börjar 

med ett problem som uppmärksammas, antingen av Kongsberg själva eller av kunden. 

En konstruktör analyserar och löser problemet och nödvändiga ändringar görs i CAD-

modellen. Tidsåtgången varierar med komplexiteten på problemet från några dagar till 

ett par veckor. Avdelningen har flera konstruktörer som parallellt arbetar med olika 

problem inom projektet. 

När lösningen är framtagen så presenteras den för kunden och kunden får godkänna

lösningen. Kommunikationen med kunden sker via telefon, e-post eller på ett möte.   

I de fall då det är nödvändigt undersöks lösningen med hjälp av FEM-beräkningar

eller så görs datasimuleringar. Vissa av dessa simuleringar utförs externt. Även SLA- 

och SLS-modeller kan tas fram för att verifiera funktion.  
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Innan beställningen på den nya detaljen går iväg till leverantören förfinas lösningen 

ytterligare genom att implementera de förbättringar som framkommit under tidigare 

steg. 

4.2.2.3 Samspelet mellan prototyptillverkning och konstruktion 
Arbetet med att förbättra produkten pågår parallellt med prototyptillverkningen. När 

en prototyp levererats till kund framkommer ett antal brister som måste åtgärdas. 

Beroende på komplexitetsnivån och tillgänglig tid för omkonstruktion kan ett fel 

åtgärdas innan nästa planerade prototypleverans. Aktiviteternas tidsmässiga placering 

syns i Figur 11. 

4.2.3 Detaljerad kartläggning Kongsberg
Informationen ovan användes som grund till den detaljerade kartläggningen. Utförda 

aktiviteter kartlades med enkät för prototyptillverkningen och i fallet konstruktion 

genomfördes strukturerade intervjuer med enkäten som stöd. 

4.2.3.1 Prototyptillverkningen 
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Figur 12: Schematisk bild över prototyptillverkningen. 
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Datainsamlingen är gjord med hjälp av enkäter som fyllts i i samband med att 

aktiviteten slutförts. Respondenterna ombads fylla i enkäten med projektledarens 

hjälp. Detta kan ses som en strukturerad intervju då projektledaren var väl insatt i 

enkätens uppbyggnad och syfte. 

Arbetet med prototyptillverkningen påbörjas när projektledaren beställer detaljer från 

leverantörer. Detta arbete tar ungefär en dag. Den genomsnittliga leveranstiden ligger 

på ungefär tre veckor men kan variera. Beställningarna utförs utifrån 

konstruktionsavdelningens specifikationer. Då konstruktionsavdelningen alltid har 

något att förbättra på produkterna, sker beställningen så sent som möjligt för att kunna 

få med så många förbättringar som möjligt. Projektledaren är även ansvarig för att 

boka upp resurser i prototyplabbet som bygger prototypen. För att göra denna bokning 

används leverantörernas utlovade leveranstider som erhölls vid beställningen.  

Beställda detaljer levereras till prototyplagret. Produktionsberedaren tar detaljerna till 

prototypverkstaden innan montering. Därefter skickas kritiska detaljer iväg på 

mätning för att kontrollera måttriktighet. Den utförande personen får instruktioner 

från produktionsberedaren angående vilka mått som är de kritiska. Information om vad 

som är beställt fås från personen som utfört beställningen. Resultatet av mätningen blir 

en rapport som skickas till produktionsberedaren. De mätta detaljerna levereras 

tillbaka till prototypverkstaden. Mätningen tar två timmar för två detaljer. 

De detaljer som behöver bearbetas skickas till en bearbetningsstation. Arbetet som 

utförs där är till exempel håltagning för att få exakta mått. I det kartlagda fallet rör det 

sig om en detalj som bearbetats, nämligen stommen som resten av prototypen byggs 

på. Tiden som åtgår för att borra ett antal hål i stommen är cirka en timme. När 

bearbetningen är slutförd skickas detaljerna tillbaka till lagret i prototypverkstaden.  

Nästa steg är själva monteringen. Den utförs i prototypverkstaden. En person från 

prototypverkstaden hämtar de beställda detaljerna från lagret i prototypverkstaden.

Även ingående standardkomponenter har tidigare levererats från prototyplagret till 

lagret i prototypverkstaden. Totalt rör det sig om cirka 50 stycken detaljer som 

monteras ihop till en prototyp på 1,5 timmar.  

När prototypen är monterad, skickas den vidare till funktionstest. Prototypen 

monteras i en testrigg för att där undersökas subjektivt. Tidsåtgången är fem timmar 

varav huvuddelen går åt till att montera prototypen i testriggen. När testningen är 

slutförd skickas prototypen till lagret i prototypverkstaden.  
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Sista steget innan skeppningen är Quality Assurance-dokumentation (QA). Detta är 

något som kunden kräver. Till sin hjälp har projektledaren digitalbilder på detaljer 

innan de monterats, testprotokoll från funktionstestet samt mätdata. QA-

dokumentationen påbörjas i samband med att de första mätningarna blir klara och 

avslutas innan produkten skeppas. Även om aktiviteten pågår under flera dagar, är den 

totala arbetstiden bara fyra timmar.  

När allting är klart, packar projektledaren prototypen och QA-dokumentationen för att 

sedan skeppa iväg allt till kunden. 
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4.2.3.2 Konstruktionsavdelningen 

Figur 13: Schematisk bild över arbetet vid konstruktionsavdelningen. 
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Arbetet på konstruktionsavdelningen påbörjas när ett identifierat problem inkommer. 

Det kan antingen komma från kunden eller uppmärksammats internt. Problemet 

hamnar då hos en konstruktör som får i uppgift att lösa och cadda problemet. Till sitt 

förfogande har han den konstruktionsansvariga personen som hjälper konstruktören 

med konstruktionsbeslut. Det är en kontinuerlig dialog mellan dessa personer och 

informella beslut tas hela tiden. Vid behov kontaktas även andra konstruktionskunniga 

för att få ytterligare hjälp i konstruktionsarbetet. Arbetet med att lösa problemet tog i 

det kartlagda fallet tre veckor.  

För att säkerställa att lösningen är tekniskt och ekonomiskt genomförbart kontaktas 

tillverkaren för att få ett utlåtande. Detta sker vid ett möte. Dialog med leverantör sker 

parallellt med konstruktionsarbetet. Som bas för kommunikationen används en CAD-

modell. 

I de lägen det är nödvändigt och tid finns, görs en FEM-beräkning eller simulering av 

ändrade komponenter. Input till denna process är en CAD-modell från konstruktören 

som sparats på lämpligt format för aktuell mjukvara. Resultatet blir en 

förbättringsrapport som skickas tillbaka till konstruktören för eventuell 

omkonstruktion. I det kartlagda fallet utfördes varken FEM-beräkning eller simulering 

på grund av tidsbrist. Tidsåtgången är ungefär en vecka om aktiviteten utförs. 

Den modifierade CAD-modellen används sedan för att ta fram fysiska modeller. 

Modellerna är oftast SLA- eller SLS-modeller men i det kartlagda fallet togs en 

prototyp av gummi fram eftersom detaljens flexibilitet var en del av problemet. Detta 

arbete utförs av underleverantören. Arbetet tog fyra veckor varav arbetsinsatsen var ett 

par timmar hos Kongsberg. 

När detaljen är färdig, funktionstestas den. I detta fall skedde detta hos kunden i en 

testrigg. Arbetstiden är väldigt kort (ett par minuter) men ofta framkommer det 

värdefull information om förbättringsmöjligheter. Så var även fallet vid det kartlagda 

testet.

Baserat på de förbättringsmöjligheter som framkommit under arbetets gång tas 

konstruktionsbeslut med kund hur dessa ska behandlas. Som stöd i kommuni-

kationen med kund används dels CAD-modeller och de förbättringsrapporter som 

producerats i tidigare aktiviteter. Alternativen är att antingen implementera 

förbättringar genom att ändra i CAD-modellen eller så skrivs kommentarer i 

kvalitetsdokumentationen som skickas till kunden i samband med leverans av 
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prototypen. I kommentaren beskrivs problem som uppmärksammats men inte 

åtgärdats. Detta skickas sedan vidare till funktionen beställa 4, som diskuterades ovan. 

4.2.3.3 DSM konstruktionsavdelningen 

Figur 14: DSM över konstruktionsavdelningen på Kongsberg.  

I Kongsbergs fall valde vi att endast visa en DSM över konstruktionsarbetet då arbetet 

på prototypavdelningen är sekventiellt och en DSM inte tillför något till analysen. 

DSM:en visar aktiviteternas observerade ordning. De ingående komponenternas 

ömsesidiga beroende leder till att ingen bättre DSM kan erhållas genom att bara byta 

ordning på aktiviteterna. En tänkbar lösning på problemet är att försöka dela upp 

aktiviteten Lösa/Cadda i enlighet med kapitel 3.4.3.1, men efter diskussion med 

företaget framkom att detta inte är praktiskt genomförbart på grund av den kreativa 

naturen hos aktiviteten. Det kan konstateras att många aktiviteter är beroende av 

Lösa/Cadda som i sin tur är beroende av flera av dessa aktiviteter. 

Återkopplingsloopen som syns i övre vänstra hörnet i Figur 14 innehåller fyra 

aktiviteter vilket gör processen känslig för störningar eftersom en försening i någon av 

aktiviteterna påverkar de andra tre.   
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4.2.4 Analys Kongsberg 
Nedan presenteras en analys av flödet på Kongsberg utifrån de teorier som presenterats 
tidigare i arbetet och kartläggningen ovan. Denna analys ligger till grund för 
åtgärdsförslagen i kapitel 4.5. 

4.2.4.1 Prototyptillverkning 
Vid en närmare granskning av enkäter framgår det att output och input inte stämmer 

överens, det vill säga att den output som produceras i en aktivitet inte anges som 

nödvändig input i efterföljande aktivitet. Även syftet med varför vissa aktiviteter utförs 

är oklart. I vissa lägen försvinner detaljer ur flödet för en kortare stund. En person kan 

beskriva att han lämnat ifrån sig en detalj på en plats, medan nästa person säger att han 

hämtat detaljen på en annan plats. Det betyder inte att detaljen är borttappad, utan att 

det är oklart var detaljen ska förvaras och vem som är ansvarig. Observationen som 

gjordes med hjälp av enkäterna har bekräftats av företaget.     

På prototyptillverkningsavdelningen har det vid några tillfällen hänt att detaljer saknats 

när byggnationen av prototypen ska påbörjas. När monteringen skulle ske var inte alla 

detaljer på plats vilket kan leda till förseningar. Vi tror att detta kan härröras till oklara 

ansvarsområden som diskuterats ovan. 

Vid planering av prototyptillverkningen planeras arbetet utifrån de datum då 

prototypen ska skeppas. Utifrån detta beräknas senaste starttid för övriga aktiviteter. 

Det här stämmer väl överens med teorierna i kapitel 3.5.2.5. Fördelen med att planera 

på detta sätt är att tillverkningen av prototypen inte tar onödigt mycket tid från 

konstruktionsavdelningen och att kunden får en så sen version som möjligt. 

Vidare har enkäten även fångat upp ett antal problem och slöserier som inte är direkt 

kopplade till värdeflödesanalysen och som bygger på enstaka observationer. Dessa 

presenteras i korthet i Bilaga 2 och kan ligga till grund för framtida förbättringsarbete 

om de kan verifieras.   

4.2.4.2 Konstruktion 
Vi ser att aktiviteten Lösa/Cadda har en ”arbetstid huvuduppgift” som är nära ledtiden 

för aktiviteten. Vi tolkar detta som att arbetstiden i stor utsträckning används till 

värdeskapande aktiviteter. Dock kan den höga beläggningen leda till förseningar under 

perioder med hög arbetsbelastning. För att undvika detta skulle företaget kunna utöka 

personalen på konstruktionsavdelningen. Denna observation stöds av en annons i Ny 

Teknik (nr 50 2004) då Kongsberg sökte personal till konstruktionsavdelningen. 
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Från intervjuerna framkommer det att Kongsberg inte har något formaliserat arbete 

med att återanvända kunskap om tekniska lösningar. När lösningar till ett problem tas 

fram skulle dessa kunna sparas för att återanvändas i senare projekt.  

Värdeflödesanalysen har även visat på ett antal bra saker som görs, bland annat 

framkommer ett nära samarbete med leverantörer för att säkerställa tillverkningsbarhet 

och ekonomi. Även det kontinuerliga informationsutbytet mellan personer på 

konstruktionsavdelningen är något positivt. Det säkerställer att lösningar är kompatibla 

utan onödig byråkrati. Vidare så tas beslut inte på onödigt hög nivå, utan av de 

personer som är bäst insatta i problemet. Det nära samarbetet med kunderna leder till 

kundfokus och de många punkterna för avstämning med kund innebär att det råder ett 

informationssug på konstruktionsavdelningen. Från enkäten framgår även att 

Kongsberg i minst ett fall utvecklar en detalj samtidigt som de har en säker lösning 

som fungerar, det vill säga, de tillämpar multiconcept som beskrivs i kapitel 3.5.2.4. 

Ur analysen framkom att Lösa/Cadda och FEM-beräkningen ligger på den kritiska 

linjen. Ju mer av FEM-beräkningen som skulle kunna utföras parallellt med 

Lösa/Cadda desto mer tid skulle kunna sparas. Så fort konstruktören har kommit så 

pass långt att det räcker för en slutgiltig FEM-beräkning, kan denna preliminära 

information skickas till personen som ska utföra beräkningen. Därefter kan 

konstruktören fortsätta arbetet med saker som inte påverkar FEM-beräkningen. 

Konstruktören bör planera sitt arbete så att beslut som påverkar FEM-beräkningen tas 

så tidigt som möjligt. 

Den frigjorda tiden kan antingen användas för att korta ledtiden, alternativt användas 

till att utveckla lösningen mer. Att utföra Lösa/Cadda och FEM-beräkningen mer 

concurrent kräver ett nära samarbete mellan inblandade personer och förståelse för 

varandras arbetsuppgifter för att kunna lämna lämplig information. Kopplade 

aktiviteter som utförs parallellt gagnas av att tillämpa en set-based arbetsmetod, som 

diskuterades i kapitel 3.6.4.1.  

En annan fördel med att arbeta concurrent är att konsekvensen av en störning i någon 

av aktiviteterna i en stor beroendeloop minskar om aktiviteterna utförs mer parallellt. 

Detta talar för att arbeta concurrent, särskilt vid stora beroendeloopar, såsom den som 

visas i Figur 14. 

 Då vi inte är tillräckligt insatta i konstruktionsarbetets detaljer, är det inte möjligt för 

oss att avgöra i vilken utsträckning konstruktören kan planera arbetet för att skicka 
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information tidigare. Dock bör det eftersträvas att skicka information tidigt då det är 

möjligt.  

4.3 Kartläggning Saab 
Kapitlet beskriver kartläggningen på Saab. Även här beskrivs data som den uppfattats 

vid insamlingstillfället. En viss avvikelse framgår om kapitlets olika delar jämförs, 

vilket beror på de använda verktygens funktionalitet. Exempelvis så har flera 

aktiviteter andra namn i ganttschemat än i flödesschemat. Namnen i flödesschemat är 

mer korrekta än de i ganttschemat som skapades i ett tidigare skede. 

4.3.1 Inledande kartläggning Saab 
Saabs projektmodell är på en generell nivå och beskriver inte vilka aktiviteter som ska 
utföras i varje fas. Det sker en anpassning av projektmodellen inför varje projekt, så att 
endast relevanta delar för projektet finns med.  

Saab använder aktivitetslistor för operativ projektledning och planering. Listorna 
innehåller de aktiviteter som ska utföras under den närmsta tiden samt information om 
hur långt gångna olika aktiviteter är. Utifrån dessa listor och intervjuer skapades 
ganttschemat nedan. 
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4.3.2 Ganttschema Saab 
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Figur 15: Ganttschema över Saabs aktiviteter. Aktiviteterna är uppdelade mellan mekanik- och 
elektronikaktiviteter. Dessa utförs parallellt. Tidsaxeln är ej skalenlig. 
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4.3.2.1 Förklaring mekanikaktiviteter 

Monteringsprov: Aktiviteten innebär att fysiska detaljer testas ur monteringsaspekt 

för att verifiera passform och monterbarhet. Aktiviteten tar ett par dagar och ligger till 

grund för kommande konstruktionsändringar.  

IR-tester: Prototyper testas för att undersöka att de kamouflerats och att IR-delarna 

fungerar som de ska när de kapslas in tillräckligt för att möta kravet på att inte synas.  

Kommunikationstest: Kommunikationen testas för att se att den trådlösa 

kommunikationen fungerar till andra enheter när elektroniken är inkapslad.  

Klimat/miljötest: Kretskortet testas i tuff miljö för att säkerställa att det klarar 

påfrestningar under hela produktens livslängd. Det som testas är främst temperatur-

förändringar, fuktigt klimat och saltdimma. Resultaten har konsekvenser för i stort sett 

samtliga ingående detaljer. 

Fallprov: Konstruktionen testas i olika typer av fallprov. Krav och specifikationer 

finns fördefinierade enligt standard för militär materiel.  

Fältprov: Konstruktionen testas i fältmässiga förhållanden. Här säkerställs att 

helhetsintrycket av produkten överensstämmer med kundens krav. Även specifika 

funktioner kan testas.  

PDR mekanik: Med tidigare test som grund tas beslut om utvecklingsarbetet ska gå 

vidare till nästa fas, förseriefasen.  

4.3.2.2 Förklaring elektronikaktiviteter 

Apparatprovning: På apparatnivå testas funktioner som kräver samspel mellan 

elektronik och mekanik.  

Konstruktionsprovning: Olika funktioner på kretskortet testas separat för att verifiera 

funktionaliteten hos produkten. 

Testmetoder: För att säkerställa att produkten kan testas vid produktion, bestäms hur 

produkten ska testas. Konstruktionen anpassas efter testutrustningen och vise versa. 
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Rita elschema: Baserat på information från tidigare tester ritas elschemat om.  

Aktiviteten är central för projektet och involverar ett flertal personer under ett par 

veckor.  

Granska elschema: När ritningarna är klara så granskas de för att säkerställa hög 

kvalité och korrekthet.  

Caddning: Elektroniken caddas för att ta fram produktionsunderlag till under-

leverantören som ska producera kretskortet. 

Tillverkning/montering: Utgående från CAD-modellen tillverkas mönsterkort som 

sedan förses med komponenter. Denna aktivitet utförs av två underleverantörer och tar 

2-3 veckor.

När kretskorten levereras till Saab genomförs ännu en Konstruktionsprovning enligt 

ovan. Samtidigt kontrolleras att korten fysiskt passar ihop med mekaniken i aktiviteten 

Samprovning mekanik. Så fort kretskorten fungerar tillräckligt bra startar Provning

apparatnivå parallellt med konstruktionsprovning. Om produkten godkänns på 

apparatnivå, är den klar för serieproduktion.  

4.3.3 Samspelet med andra delar av projektet 
Förutom mekanik- och elektronikkonstruktion samt testning sker fler aktiviteter i 

projektet, som till exempel framtagning av produktionsutrustning och programvaru-

utveckling. Dessa saker är endast med i flödet för att sätta andra aktiviteter i sitt 

sammanhang och är inte kartlagda lika detaljerat. 

4.3.4 Detaljerad kartläggning Saab 
Baserat på informationen ovan samt Saabs aktivitetslistor valdes ett antal aktiviteter ut 

för vidare kartläggning med enkät. För att knyta ihop aktiviteterna som dokumenterats 

med enkäter användes intervjuer. Framför allt var det information om 

informationsutbytet mellan aktiviteterna som behövde förtydligas.    
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Figur 16: Flödesschema Saab. Figuren visar viktiga flöden av information och fysiska produkter. 
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4.3.4.1 Mekanikaktiviteter 
Utgående från CAD-modeller som tagits fram innan kartläggningen påbörjades, 

beställs verktyg för tillverkning av produktens formsprutade detaljer. Aktiviteterna är 

långa, det tar ungefär en månad att slutföra aktiviteterna. Tillverkning av hus och 

lock utförs av Saab medan en underleverantör tar fram ett gjutverktyg för tillverkning 

KK-platta (kretskortsplatta). I dessa aktiviteter tillverkar en verktygsmakare ett 

gjutverktyg för detaljen utifrån en CAD-modell. Gjutverktyget provkörs och ett par så 

kallade utfallsprover tas fram. Dessa prover undersöks och om det godkänns startar 

tillverkningen av detaljen. 

Detaljerna används till tester för att identifiera eventuella brister som leder till 

konstruktionsändringar inför förserien. Ett monteringsprov utförs där passformen 

mellan de olika detaljerna kontrolleras. Provet tog 20 timmar att utföra, men under den 

tiden gjordes konstruktionsändringar. Även fallprov utfördes enligt militär standard. 

Detta test tog två timmar. 

Ett viktigt krav på produkten är att den måste vara kamouflerad, det vill säga att den 

inte får synas för soldaten. För att möta detta krav utförs ett antal test. Vid 

omkonstruktion IR-skärm används information som uppkommer under röjtest IR.

Testerna tog 5 timmar medan omkonstruktionen tog 80 timmar. 

Produkten testas även på apparatnivå, detta innebär att samspelet mellan ingående 

komponenter testas. Bland annat testas IR-funktion och aktiveringsfunktionen när 

de är inbyggda i slutprodukten. Detta för att se att den monterade produkten fungerar 

som det är tänkt. Testerna tog 50 timmar för IR-funktionen och 20 timmar för 

aktiveringsfunktionen. I dessa tider innefattas även tid för att modifiera prototypen 

och skriva rapport om konstruktionsändringar. 

Alla tester ger information och förslag till omkonstruktioner i nästa fas av 

utvecklingen. Informationen förmedlas muntligt och skriftligt i form av 

förbättringsrapporter.  

4.3.4.2 Elektronikaktiviteter 
Parallellt med tester och utvecklingen av mekaniken som diskuterats ovan, sker 

utveckling och test av elektronik. Elektroniken är konstruerad med ett modultänkande 

vilket innebär att produktens elektroniska funktioner kan testas och modifieras var och 

en för sig. Detta medför att arbetet kan utföras parallellt, vilket också görs. 
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Det som diskuteras ovan är det som visas i Figur 16 som elektroniktest. Parallellt med 

elektroniktesten utvecklas även produktens mjukvara. Innan ett test genomförs, 

rekvirerar den utförande personen den senaste versionen av programvaran för att se att 

programvaran inte orsakar problem med funktionen. Efter avslutat test skickas 

feedback och eventuella förbättringsförslag och felrapporter till programvaru-

utvecklarna. Vissa test utförs flera gånger med modifieringar i varje loop. Detta 

resulterar i en produkt som behöver färre omkonstruktioner i senare utvecklingsfaser. 

Under hela den delen av prototypfasen som kartlagts, har aktiviteten testmetoder 

pågått. Den har till syfte att säkerställa att den färdiga produkten kan testas på ett 

smidigt sätt vid produktion. Resultatet är dels information hur kretskortet kan 

konstrueras om och dels anpassning av testutrustning som kommer att användas vid 

serieproduktion. Totalt rör det sig om en arbetstid på 40 timmar även om aktiviteten 

sträcker sig över två månader.  

Prototyper testas även i fält hos kund. Detta för att på ett tidigt stadium få information 

om vad kunden efterfrågar, samt kundens godkännande av den tekniska lösningen. I 

det kartlagda fallet gav kundproverna viktig information inför beslutet om att gå 

vidare till förseriefasen. Kundproven utfördes hos två kunder och tog två dagar per 

prov.

Beslutet om att gå vidare till förseriefasen baseras utöver kundutlåtande även på 

information från elektroniktester. Utlåtande från dessa tester var viktiga för beslutet 

eftersom elektroniken är den kritiska delen av produkten. Det är inte intressant att gå 

vidare med utvecklingsprojektet om man inte vet att det är genomförbart att skapa de 

ingående elektronikdelarna. Beslutet togs på ett möte som varade i en timme. Den 

streckade linjen mellan Beslut förserie och Miljötester i Figur 16 visar på ett tänkt 

informationsflöde som aldrig inträffade eftersom beslutet togs innan miljötesterna 

slutförts.  

Beslutet ger startskottet för omkonstruktion av elektronik och mekanik. Förserien 

kommer att tillverkas utifrån de specifikationer som tas fram i aktiviteterna 

Konstruktion elektronik förserie samt Konstruktion mekanik förserie. Aktiviteten 

Konstruktion mekanik förserie var inte avslutad då datainsamlingen avbröts. 

Information har inhämtats om aktiviteten Konstruktion elektronik förserie genom 

intervju. Att konstruera och rita det nya elschemat tog två veckor för tre personer. 

Caddningen av den nya lösningen tog cirka vecka för en person. Resultatet blev en 

CAD-modell som användes som underlag för tillverkning av mönsterkort och 
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montering av komponenter. De färdiga kretskorten hade inte levererats då studien 

avbröts, men den förväntade ledtiden var 2-3 veckor. 

Tanken var att ett par olika miljötester skulle utföras innan beslut om att gå till förserie 

togs. Detta hanns inte med, utan dessa tester fick göras i efterhand. De aktuella 

testerna är definierade enligt militär standard och inkluderar bland annat test i 

saltdimma och temperaturchock. 
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4.3.4.3 DSM Saab 

Figur 17: DSM över Saabs aktiviteter 
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En DSM har skapats i enlighet med teorierna i kapitel 3.4.3. Matrisen återspeglar den 

ordning aktiviteterna utförts i, i det kartlagda fallet och är inte förbättrad. Det framgår 

att många aktiviteter är beroende av Tillverkning Hus och Lock samt Tillverkning 

KK-platta eftersom det i deras kolumner finns många markeringar. På samma sätt 

syns det att Beslut förserie, Konstruktion mekanik F-serie samt Konstruktion 

elektronik F-serie är beroende av många föregående aktiviteter eftersom dessa 

aktiviteter har många markeringar i sina respektive rader. Det framgår även att Röjtest 

IR samt Omkonstruktion IR är kopplade aktiviteter då de har markeringar 

symmetriskt kring diagonalen. Detsamma gäller för IR-driv och Mod IR-driv samt 

för Power Management och Mod Power Management.

Det har konstaterats i kapitel 3.4.3 att kopplade aktiviteter ska utföras nära varandra i 

tiden för att slippa tidskrävande loopar i projektet. I detta fall är de kopplade 

aktiviteterna placerade på ett optimalt sätt, sett ur DSM-synpunkt. 

Tanken med att använda en DSM är att kunna planera aktiviteternas ordningsföljd på 

ett korrekt sätt. I ett välplanerat projekt ligger alla markeringar under diagonalen. Detta 

är inte alltid möjligt på grund av kopplade aktiviteter. Den enda aktiviteten som skulle 

ha kunnat placeras på ett bättre sätt är Miljötester då denna aktivitet resulterar i två 

markeringar ovanför diagonalen men inga under. Egentligen var tanken att 

miljötesterna skulle utföras mycket tidigare vilket hade gett en bra DSM. Dock var inte 

status på alla delar sådan att miljötester kunde genomföras.  Under rådande 

omständigheter togs ett beslut att utföra dessa aktiviteter i efterhand.  Projektledningen 

var medvetna om aktiviteternas beroende, men var tvungna att ta detta beslut för att 

hålla tidsplanen.  

4.3.5 Analys Saab 
Nedan presenteras en analys av flödet på Saab utifrån de teorier som presenterats 
tidigare i arbetet och kartläggningen ovan. Denna analys ligger till grund för 
åtgärdsförslagen i kapitel 4.5. 

Utifrån granskningen av det kartlagda flödet kan vi inte påvisa några avvikelser från 

teorierna angående best practise. Även Saabs DSM tyder på att aktiviteterna planerats i 

en bra ordningsföljd och att de beroenden som finns har behandlats på ett korrekt sätt 

för att minska deras negativa inverkan på flödet. När flödet analyseras, syns tydligt 

kopplingen mellan olika aktiviteter samt att aktiviteterna utförs för att möjliggöra 

nästkommande aktiviteter. Detta framgår inte lika tydligt när enkätsvaren undersöks. 

Vi anser att detta tyder på att informationssuget som diskuteras bland annat i kapitel 

3.1.4 saknas. Vid intervju med projektledaren framgick att aktiviteterna till viss del 

planeras utifrån ett pull event-tänkande, men att detta är långt ifrån en uttalad strategi. 
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Många av Saabs kartlagda aktiviteter innebär någon form av testning. Något som 

framkommit under kartläggningen är att vissa tester saknar väldefinierade rutiner. 

Ämnet togs upp vid senare intervjuer och då framkom det att det vid vissa tester är upp 

till den utförande personen att utforma testet. Kraven som testet ska undersöka är 

väldefinierade i projektets kravspecifikation, men det saknas dokumentation om hur 

liknande test utförts i tidigare projekt. Det bör påpekas att många tester följer någon 

form av standardiserat testförfarande, antingen internt eller externt, men inte alla.  

Det bör även påpekas att Saab i många fall arbetar efter de teorier som beskrivs som 

best practise. Värt att nämna är bland annat att det är tydligt att produkten och 

tillverkningsprocessen utvecklas samtidigt, då samma utvecklingsteam arbetar med att 

ta fram produkten och lämplig produktionsutrustning parallellt. I ett tidigt skede i 

processen utvecklas testmetoder som ska användas i serieproduktion för att minska 

kostnaderna och eventuella problem vid produktionsstart.  

Vidare konstateras att det sker ett kontinuerligt informationsutbyte mellan vissa 

aktiviteter och detta leder till att aktiviteter kan utföras parallellt med mindre risk. 

Även tiden som läggs på att vänta på andra aktiviteter minskar vid kontinuerligt 

informationsutbyte. En kortad ledtid kan också uppnås om de aktuella aktiviteterna 

ligger längs med den kritiska linjen. 

Även Saabs projektorganisation främjar ett effektivt arbetssätt. Ett litet, 

sammansvetsat och tvärfunktionellt team ger förutom fördelarna som nämns ovan även 

färre hand offs. Denna organisationsstruktur främjar även individens känsla av ansvar 

för projektets framgång.  

4.4 Jämförelse mellan Saab och Kongsberg 
Den största skillnaden mellan ett utvecklingsprojekt på Saab och Kongsberg är 

Kongsbergs nära samarbete med sina kunder. Kunden kräver att ett flertal prototyper 

levereras under utvecklingsprojektet. Dessutom krävs omfattande dokumentation för 

att säkerställa att alla av kundens åtskilliga krav uppfylls. Daglig kommunikation med 

kunden är vanlig. Detta leder till att Kongsberg blir upplåst i ett arbetssätt som styrs av 

kunden. För- och nackdelar med detta arbetssätt diskuteras i kapitel 3.2. Saab har 

större frihet att anpassa projektet efter produktens förutsättningar och inte efter 

kundens.
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Ett nära samarbete med kunden ger förutom kundfokus att varje aktivitets syfte är 

tydligt, till exempel: ”möjliggöra prototypleverans”. På Saab är projektets syfte tydligt, 

men syftet är inte alltid tydligt på aktivitetsnivå eftersom en tydlig koppling till hur 

aktiviteten uppfyller kundens behov saknas. 

En skillnad mellan företagen är hur projektens organisation ser ut. Saab har en 

tvärfunktionell projektgrupp som fokuserar på ett projekt i taget, medan Kongsberg har 

en mer funktionell organisationsstruktur. Projekten på Kongsberg har dedikerade 

projektmedlemmar, men de kan vara inblandade i olika projekt och de sitter inte 

tillsammans såsom de gör på Saab. För- respektive nackdelar med de olika arbetssätten 

diskuteras i kapitel 3.6.5.2.  

Både Kongsberg och Saab tänker tidigt i projekten på produktens tillverknings-

aspekter. Vi tror att en bidragande faktor till detta är att bägge företagen har egen 

produktion. Produktens livscykel blir därför tydligare för produktutvecklarna och 

produktionskunnande finns tillgängligt inom företaget.  
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4.5 Åtgärdsförslag 
Utifrån analysen ovan och jämförelsen mellan företagen har ett antal företags-

specifika åtgärdsförslag tagits fram. Dessa presenteras i detta kapitel. 

Arbetet har som syfte att ta reda på om Millards modell för värdeflödesanalys 

fungerar. För att undersöka detta, testas modellen för att se om den resulterar i några 

förbättringsförslag. Om vi med modellens hjälp får fram åtgärdsförslag som är 

användbara för företagen borde detta innebära att modellen fungerat i de kartlagda 

fallen.

4.5.1 Åtgärdsförslag Kongsberg 
Kongsbergs viktigaste avdelning är konstruktionsavdelningen. Det är här produkten 

utvecklas och förbättras. Det är även den avdelning som i vår studie lider av mest 

tidsbrist. Våra åtgärdsförslag syftar därför till att frigöra tid som kan användas på 

konstruktionsavdelningen för att ta fram en bättre produkt, alternativt användas för att 

minska antalet övertidstimmar som avdelningen har. 

Prototyptillverkningens huvuduppgift är att realisera och verifiera förbättringar som 

framkommit under konstruktionsförbättringarna. Det är viktigt att prototyp-

tillverkningen inte tar onödigt mycket tid från konstruktionsarbetet. Ett problem som 

uppmärksammats är att delar till prototyperna måste beställas långt i förväg. Detta är 

tyvärr ingenting som går att komma ifrån helt, men leveranstidens inverkan bör 

minimeras för att konstruktionsavdelningen inte ska bli lidande. 

I vissa lägen har detaljer från leverantörer blivit försenade och inte levererats i tid för 

att prototyptillverkningen ska hinna skeppa prototypen som planerat. Detta kan få till 

följd att detaljer beställs hem tidigare, medvetet eller omedvetet, för att inte bli 

försenade nästa gång. 

Kongsberg har små möjligheter att påverka sina leverantörers leveranstider, det som 

går att påverka är tiden från det att delarna levereras tills dess att prototypen skickas. 

Vår analys tyder på att det saknas rutiner och klara ansvarsområden för arbetet med att 

bygga prototyper.   
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Ett åtgärdsförslag för prototyptillverkningen med anledning av detta är: 

- Skapa tydliga rutiner och ansvarsområden.  

Det är viktigt att alla på prototyptillverkningsavdelningen vet och kan sätta in sitt eget 
arbete i rätt sammanhang. Om man vet vem som har de delar som behövs, går det att 
hämta delarna där, så fort de är tillgängliga, istället för att sakerna placeras i ett lager 
där de riskerar att försvinna. Detta är ett exempel på pull, som diskuteras i kapitel 
3.1.4.

Standardisering, som diskuteras i kapitel 3.5.1.1, är någonting som Kongsberg skulle 
kunna utnyttja för att effektivisera och bättre planera flödet vid prototyptillverkningen. 
Utifrån vår undersökning kan vi inte precis beskriva hur denna standardisering ska gå 
till, bara konstatera att standard och rutiner i vissa fall saknas. 

På konstruktionsavdelningen finns ett par möjligheter till förbättring. Bland annat så 
skulle avdelningen kunna utnyttja tidigare lösningar i större utsträckning än vad som 
görs idag. Nya produkter baseras till viss del på tidigare produkter, det vill säga 
technology transfer används (se kapitel 3.6.1.1), dock återanvänds inte kunskap på mer 
detaljerad nivå. Till exempel skulle en pärm eller databas kunna upprättas där tidigare 
lösningar på problem skulle kunna sparas för att användas i senare projekt.  

Vi rekommenderar därför Kongsberg att: 

- Standardisera lösningar och återanvänd kunskap på konstruktionsavdelningen. 

En pärm med tidigare lösningar och erfarenheter skulle kunna hjälpa konstruktören i 
sitt arbete att välja lösning på ett problem. Detta skulle innebära att tid sparades och 
lösningen skulle kunna förfinas ytterligare innan beställningen sker.  

Ur en FEM-beräkning kan viktig information inhämtas på ett kostnadseffektivt sätt. 
Eftersom FEM-beräkningen ligger på den kritiska linjen, innebär en försening av 
tidigare aktiviteter att FEM-beräkningen kan bli lidande för att projektet ska hinna 
klart. För att komma runt detta problem borde Kongsberg:  

- Utföra FEM-beräkning med preliminära resultat från Lösa/Cadda. 

Detta skulle innebära att ledtiden kan förkortas alternativt att Lösa/Cadda kan pågå 
under en längre tid om FEM-beräkningen kan utföras med preliminära resultat. 
Konstruktören bör planera sitt arbete så att efterfrågad information kan skickas så 
tidigt som möjligt. En tät kommunikation mellan konstruktören och beräknings-
avdelningen är ett måste för att förslaget ska kunna vara genomförbart. 
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4.5.2 Åtgärdsförslag Saab 
Enligt vår kartläggning av Saab arbetar företaget redan på ett effektivt sätt och man 
följer många av teorierna beskrivna i kapitel 3.5. Några förslag har uppkommit som 
skulle kunna hjälpa Saab ytterligare. 

Eftersom den kartlagda delen av Saabs arbete till stor del bygger på tester, är det 
viktigt att effektivisera testningen så långt det är möjligt för att förbättra flödet. Många 
tester är utformade efter standarder, men inte alla. Det är då upp till konstruktören att 
designa testet. En del av Saabs produkter har liknande funktioner och lösningar, men 
används på olika sätt. På grund av likheterna borde Saab: 

- Standardisera testförfarandet ytterligare.

Om en standardisering gjordes av testerna, skulle företaget kunna spara information 
om genomförda test och vilka parametrar och kriterier som användes. Det är då möjligt 
att återanvända den informationen, vilket skulle spara tid vid planeringen inför 
testerna. 

Vidare har vi sett en tendens till att vissa aktiviteter utförs utan att det är tydligt vem 
som är intresserad av resultatet av en aktivitet, vilket kan leda till att informationen 
som skickas vidare inte är på bästa tänkbara format för mottagaren. Därför borde Saab 
eftersträva: 

- Tydliga pull event i projekten. 

Detta skulle medföra att de inblandade skulle få en bättre helhetsbild över processen 
och att rätt information är på rätt plats vid rätt tid. 

Även för ett företag som Saab, som har kommit långt i effektiviseringen av processer, 
är det viktigt att fortsätta effektiviseringsarbetet, det finns alltid möjligheter till 
förbättringar. Att jobba med ständiga förbättringar är en central del för att i det långa 
loppet överleva och bibehålla lönsamhet. Till exempel skulle något av 
självutvärderingsverktygen som beskrivs i kapitel 3.3.1 kunna användas. 
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5 Resultat av fältstudien och analys av modellen 
I det följande kapitlet presenteras företagens reaktion på förslagen ovan. Tillsammans 
med iakttagelser från fältstudien ligger detta till grund för en diskussion kring 
användbarheten i Millards modell.  

5.1 Resultat 
Analysen av flödet har resulterat i att ett antal punkter uppmärksammats där flödet 

skulle kunna förbättras eller där företagens arbetssätt avviker från det som beskrivs 

som best practise. De företeelser som uppmärksammats av oss har till viss del 

överensstämt med intervjupersonernas åsikt om var problem finns. De observationer 

som beskrivs i kap 4.2 och 4.3 har presenterats för personer inblandade i projekten för 

att säkerställa att den rådande situationen inte misstolkats. Inga större rättelser behövde 

göras efter denna inspektion, vilket talar för att den metod som använts skapar en 

godtagbar bild av verkligheten. 

De åtgärdsförslag som vi tagit fram med stöd av analysen av flödet och de teorier som 

nämnts tidigare i arbetet, har också presenterats för inblandade personer.  

Reaktionen på åtgärdsförslagen var i huvudsak positiv och de tillfrågade personerna 

trodde att åtgärderna skulle kunna leda till ett effektivare arbete i framtiden. I de fall då 

det fanns invändningar tror vi att detta till stor del beror på den begränsade kunskap vi 

hade om processerna jämfört de personer som arbetar på företaget.  

Detta tyder på att värdeflödesanalysen tillsammans med teorier om effektiv 

produktutveckling kan förbättra flödet. 

5.2 Överensstämmelse mellan projektmodell och kartläggning 
Vi upplevde vid den inledande kartläggningen med ganttschema att kopplingen till 

företagens projektmodeller var svag. På Saab är projektmodellen på en så 

övergripande nivå att det är svårt att dra paralleller till verkliga aktiviteter. På 

Kongsberg är projektmodellen så detaljerad att den inte stämmer in på alla projekt. 

Ganttschemat som skapats vid de inledande studierna av flödet fyller därför en viktig 

funktion som stöd för diskussion och vidare kartläggning. Utan ganttschemat eller 

motsvarande skulle det vara svårt att bestämma vilka aktiviteter som ska granskas i 

detalj och när.  
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På båda företagen har det senare visat sig att ganttschemat inte heller stämmer överens 

med utförda aktiviteter. På Kongsbergs konstruktionsavdelning ledde detta till att 

kartläggningen försvårades och fick utföras med hjälp av intervjuer eftersom det var 

svårt i förhand definiera de aktiviteter som skulle utföras och därmed kartläggas.

I vårt fall har sekundärdata i form av projektbeskrivningar och dokumentation endast 

kunnat användas som diskussionsunderlag vid inledande möten. Inte heller den 

primärdata som användes till ganttschemat visade sig stämma överens med resultaten 

som framkom senare under undersökningen. Vi ser därför en poäng med att det i 

Millards modell utförs kartläggning i flera steg för att successivt närma sig det riktiga 

flödet. Avvikelsen mellan tidig information och det som verkligen inträffade tror vi 

delvis beror på en flexibel planering som beskrivs i kapitel 3.6.5.1. 

5.3 Enkätens utformning 
En stor del av detta examensarbete har kretsat runt en enkät framtagen vid MIT. 

Enkäten, anvisningar och det exempel som skickades till respondenterna finns med 

som bilaga 1. Enkäten översattes till svenska och ett fiktivt exempel på ifyllnad av 

enkäten gjordes. Med några få undantag eftersträvades verbatim översättning. Med 

vissa nyckelpersoner på respektive företag gjordes en genomgång av enkäten för att 

anpassa enkäten efter rådande omständigheter samt att förmedla hur enkäten ska 

tolkas.  En av de saker som ändrades var att ABC-kostnad togs bort, då det inte ansågs 

intressant för studien. 

Under datainsamlingens gång granskades de ifyllda enkäterna löpande för att undvika 

upprepade feltolkningar. Inga åtgärder krävdes dock.  

Vid kartläggning och analys har de flesta fälten använts. Några fält har ansetts mindre 

användbara, till exempel ”Risk för omarbete” som beroende på tolkning kan få ett 

värde mellan 0 % och 100 % för samma aktivitet. Värderingen av input granskades 

främst för att urskilja låga värden som skulle tyda på en möjlig förbättring.  

Det borde ha framgått tydligare vad som menades med outputens syfte. Tanken var att 

få reda på vilka aktiviteter längre ner i kedjan som efterfrågade outputen från 

aktiviteten. Många respondenter har uppfattat detta korrekt, men vissa svar har varit 

otydliga. Det kan antingen bero på att frågan missuppfattas eller att respondenten inte 

sätter aktiviteten i sitt sammanhang. Även fältet för kvalitet på input har 

missuppfattats. Det har vid uppföljande intervjuer konstaterats att vissa respondenter 

markerat siffran 5 när de tyckte att kvalitén på input var perfekt. Enligt enkätens 

definition betyder en 5:a i detta fall ”mycket mer information än vad som krävs”, 
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vilket är ett tecken på slöseri. För att undvika ett sådant missförstånd i framtiden kan 

enkäten ändras eller fältet förklaras tydligare.  

Tanken med fälten ”Kritiska moment” och ”Sammanhang” var svår att förmedla, dock 

har ett antal intressanta observationer gjorts i dessa fält. Det är möjligt att samma 

information hade kommit fram om fälten benämnts ”Svårigheter ” samt ”Beskriv 

aktiviteten”, vilket hade varit lättare att förklara. 

Inga aktiviteter med uppenbart dåliga betyg på de punkter som behandlar värde kunde 

identifieras. Saab hade ett högre medelvärde än Kongsberg (3,54 mot 2,71), men vi ser 

ingen signifikant betydelse av denna skillnad. Analys av korrelation mellan data tyder 

på ett samband mellan Definierar senare aktiviteter och Möjliggör senare aktiviteter,

men på grund av det lilla datamaterialet kan inte observationen verifieras statistiskt.  

Vi har även sökt efter negativa korrelationer, det vill säga att om ett värde ökar så 

minskar det andra. Detta skulle tyda på att ett trade off-förhållande råder mellan 

egenskaperna. Till exempel trodde vi att vi skulle kunna se detta fenomen bland annat 

mellan Reducerar risk och Kostnad/Tidsbesparingar. Inget sådant sammanhang kunde 

dock påvisas.   

Enkätens nedre del där källor till slöseri kunde fyllas i, fungerade bra. En del 

intressanta förslag kom fram denna väg. Uppdelningen av slöserierna i  sex underkate-

gorier tror vi hjälpte respondenten att svara på frågan.  

5.4 Datainsamling med intervju och enkät 
McManus (2004) har efter att fälttester genomförts med Millards modell kommit med 

vissa rekommendationer (kap 3.4). En av dessa rekommendationer var att utföra 

strukturerade intervjuer istället för att skicka ut enkäten till respondenterna och invänta 

svar. Vi har i vår undersökning stött på vissa av de problem som McManus beskriver, 

och då även följt hans råd. Framför allt handlar det om att genomföra intervjuer istället 

för att förlita sig på enkätsvar.  

Ett problem som upptäcktes var att enkäten hade svårt att fånga upp aktiviteter som 

inte hade klara start- respektive stoppunkter. Detta ledde till att det var oklart för 

respondenten när en enkät skulle fyllas i. Eftersom arbetet på Kongsbergs 

konstruktionsavdelning inleds med aktiviteten ”Lösa/Cadda” som i princip finns med 

under hela flödet, kom enkätifyllnaden inte igång. Istället genomfördes strukturerade 

intervjuer med de inblandade personerna enligt rekommendationer från McManus 
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(2004). Hade detta angreppssätt använts på prototyptillverkningsavdelningen hade 

antagligen inte lika många problem upptäckts där. Vi anser att intervjuer var ett 

effektivt sätt att kartlägga ett flöde på men att detaljrikedomen går förlorad. 

Utöver den diskussion angående för- och nackdelar med enkät och intervju i allmänhet 

som finns i kap 2.2.3 har vi gjort ytterligare observationer angående vilket som är mest 

lämpligt vid kartläggning av ett flöde. Som även nämns i kap 5.2  stämde inte det flöde 

som ritats upp med hjälp av tidiga intervjuer helt överens med den information som 

framkom vid enkätundersökningen. Då sambandet mellan aktiviteterna i flödet 

diskuteras tenderar respondenten i vår uppfattning att generalisera. Resultatet blir ett 

flöde som är förenklat och tillrättalagt. Om istället varje aktivitet kartläggs med en 

enkät finns inte samma möjlighet för respondenten att försköna flödet, eftersom endast 

en aktivitet i taget behandlas. Utifrån enkäterna kan sedan eventuella luckor eller 

oklarheter redas ut genom diskussion. De observationer som finns i enkäten förankrar 

flödet till de moment som verkligen utförts. I det fall där inga enkäter fylldes i av 

respondenten, utan intervjuer utfördes med enkäten som bas, saknade vi denna 

förankring.  

Vår rekommendation är därför att utgå från enkäter som besvaras i samband med 

aktivitetens utförande och att komplettera dessa med intervjuer. 

Vi tror inte att den förvanskning av flödet som beskrivs ovan är något som görs 

medvetet av respondenterna, utan är något som sker vid kommunikationen mellan 

intervjuaren och respondenten. 
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6 Slutsats 
I fältundersökningen har vi prövat Millards metod genom att i praktiken tillämpa den 

på två olika projekt. Genom att praktiskt arbeta med metoden har vi kunnat observera 

hur den fungerar i olika situationer. Vi kan konstatera att metoden på ett bra sätt 

stödjer arbetet med att kartlägga och analysera flödet. Framförallt ser vi en fördel i att 

kartläggning och datainsamling sker i flera steg, med ökande detaljnivå. Fördelen är att 

man på detta sätt i de tidiga stegen skapar en utgångspunkt för kommunikation och 

vidare kartläggning.  

Insamlingen av data har genomförts både med enkät, och i vissa delar av flödet med 

strukturerade intervjuer. Vi kan konstatera att de flesta av enkätens fält tillför 

information om aktiviteten som kartläggs, men vi håller med Millard om att antalet fält 

i enkäten kan minskas om ett specifikt problem skall undersökas. Vidare kan vi 

konstatera att det i vissa fall fungerar bättre att utföra intervjuer med enkäten som stöd 

istället för att be respondenten att fylla i den. Detta stämmer väl med de observationer 

som McManus gjort vid användning av Millards modell.  

Även utfallet av de genomförda värdeflödesanalyserna har legat till grund för 

bedömningen av hur väl Millards modell fungerar. För att göra en bedömning av hur 

lyckad värdeflödesanalysen var, presenterades det kartlagda flödet och de 

åtgärdsförslag som framkommit för personer inblandade i projektet. Utifrån deras 

kommentarer kan det konstateras att det kartlagda flödet stämmer överens med det 

verkliga och att åtgärdsförslagen enligt företagen kan leda till förbättring. 

Baserat på observationer under fältstudien, kvalitén på insamlad data och företagens 

kommentarer angående kartläggningen och åtgärdsförslagen, kan vi konstatera att 

värdeflödesanalysen kan bidraga till att förbättra informationsflödet och identifiera 

möjliga förbättringsområden. Samt att den använda modellen som föreslogs av Millard 

ger ett gott stöd vid kartläggning och analys av flödet. Vår slutsats är därför att 

värdeflödesanalys enligt Millards modell fungerar. 
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7 Diskussion 

7.1 Flexibilitet i modellen 
Modellen vi har använt är utvecklad med amerikanska flygindustrin i åtanke. Vi har 

använt den på svenska företag i andra branscher. Ett problem som diskuterades 

tidigare var problemet vi hade med att kartlägga aktiviteter som inte hade väl 

definierade start- och slutpunkter. Det är möjligt att detta problem beror av skillnader i 

företagskultur mellan de olika länderna och branscherna, det vill säga att aktiviteterna i 

amerikanska flygindustrin är mer väldefinierade än de aktiviteter vi studerat.  

I övrigt så anser vi att modellen är flexibel nog för att kunna användas för att kartlägga 

projekt med olika tidsperspektiv och komplexitetsnivå i olika branscher.  

7.2 Valet av processer 
De processer som kartläggs med värdeflödesanalys bör vara de processer där man från 

början ser potential till förbättring. Det kan vara delar av verksamheten som har en hög 

andel omarbete, frekventa förseningar eller liknande. 

Vi har valt projekt att studera utifrån tidsaspekter och projektens omfattning istället för 

att välja projekt med förbättringspotential, vilket har haft inverkan på hur användbara 

åtgärdsförslagen är. Hade processerna haft större problem hade antagligen förslagen 

varit mer användbara. Detta har varit känt sedan arbetet startade och bör beaktas då 

resultatet bedöms. Att meningsfulla förslag trots allt hittades för att göra flödet bättre 

är ännu en sak som talar för att metoden är användbar vid förbättringsarbete. 

7.3 Millards metod jämfört med andra 
Vi har undersökt i vilken utsträckning värdeflödesanalys kan bidra med att identifiera 

och förbättra flödet vid produktutveckling. Vid produktion är värdeflödesanalys en 

vedertagen del av förbättringsarbetet. Flera förslag på hur värdeflödesanalys bör 

utföras finns, från den detaljerade beskrivningen i ”Learning to see” till det mera 

övergripande påståendet ”kartlägg flödet” som Womack och Jones (1996) lägger fram. 

Dessa angreppssätt skiljer sig i vilka verktyg som används för att kartlägga flödet, och 

på vilket format resultatet redovisas. Den underliggande tanken är dock densamma, att 

undersöka hur flödet ser ut och om möjligt förbättra det.  

Mångfalden av olika metoder för att utföra värdeflödesanalys i produktion ser vi som 

ett tecken på att ingen av metoderna är helt överlägsen de andra. Valet av metod och 

variant av denna sker utifrån företagets situation och syfte för värdeflödesanalysen. 

Utifrån detta resonemang kan vi anta att det finns flera möjliga metoder för att utföra 
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värdeflödesanalys även inom produktutveckling och att det kan vara nödvändigt att 

metoden skräddarsys till det aktuella företaget. Det gemensamma för dessa metoder 

borde vara att resultatet blir en bild av hur information flödar genom processen. Det 

mest grundläggande angreppssättet som vi kan tänka oss är att i samråd med 

teammedlemmar försöka rita detta flöde direkt. (Tillförlitligheten i ett sådant flöde kan 

dock diskuteras, vilket görs i kap 5.4) 

I vissa situationer har vi upplevt att ganttschemat som Millard rekommenderar 

tenderar till att övergå i andra typer av kartläggning.  Antingen blir det en kronologisk 

lista över aktiviteter, som inte visar tidsåtgång eller hur aktiviteter överlappar, eller så 

är det möjligt att det redan under diskussionen om aktiviteternas övergripande ordning 

skapas ett flödesschema med pilar mellan aktiviteterna istället för ett ganttschema. I 

det senare fallet flyter Millards arbetssätt samman med det mer generella 

angreppssättet att direkt utifrån ett blankt papper diskutera sig fram till ett 

flödesschema.   

Vi tror resultatet till stor del skulle bli det samma även om data samlats in enligt någon 

annan metod än Millards. Mycket av resultatet är tack vare att flödet kartlagts, och inte 

på grund av själva metoden för kartläggningen. Vi kan dock konstatera att den metod 

vi använt trots allt fungerar och har givit ett bra stöd för kartläggning och analys.  

Vid användning av metoden tror vi att anpassning till det aktuella företagets behov kan 

göras främst genom utformningen av enkäten. Anpassningen av vilka frågor som ställs 

tas även upp som en möjlighet av Millard i beskrivningen av modellen.  

7.4 Övriga teoriers bidrag 
Utöver den analys av flödet som genomförts har även teorier som inte är direkt 

kopplade till att förbättra flödet använts. Råden om hur man bör arbeta kan dock 

användas utan att en värdeflödesanalys utförs. Vissa av de åtgärder som vi föreslagit 

hade kunnat identifieras utan att analysera flödet. Ett exempel är att återanvända 

kunskap, detta är ett gott råd oavsett hur flödet ser ut. Att undersöka processen utifrån 

en lista med förslag på bra arbetssätt är ett tidseffektivt sätt att identifiera möjligheter. 

Listan kan gås igenom med jämna mellanrum som en del i arbetet med ständiga 

förbättringar. Ett verktyg för att på detta sätt med ett antal frågor identifiera möjliga 

förbättringsområden är LAI:s LESAT eller den svenska motsvarigheten som tagits 

fram av IVF.  
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           till            [mmdd]

[h]

[h]

Kriterium för fullbordande

[%]

[h]

Värdeflödesanalys och kartläggning

Allmänt Resurser

Aktivitetens Namn Start och Sluttid

Datainsamlingsformulär

Plats

Utförande person/org.

Kriterium för lyckat utfall

Arbetstid

Arb.tid huvuduppgifter

Övriga resurser

Risk för omarbete

Tid för omarbeteÖvrigt

Input #1 Input #2 Input #3

Namn

Avsändare

Överföringsformat

Kvalité 1    2    3    4    5    N/A 1    2    3    4    5    N/A 1    2    3    4    5    N/A

Användbarhet 1    2    3    4    5    N/A 1    2    3    4    5    N/A 1    2    3    4    5    N/A

Format 1    2    3    4    5    N/A 1    2    3    4    5    N/A 1    2    3    4    5    N/A

Output #1 Output #2 Output #3

Namn

Mottagare

Överföringsformat

Syfte
Kritiska moment
(mätvärden & egenskaper)
Sammanhang
(interaktion med andra
funktioner/processer)

Bidrar till slutproduktens funktion 1  2  3  4  5  N/A  Möjliggör senare aktiviteter 1  2  3  4  5  N/A
Definierar senare processer 1  2  3  4  5  N/A  Kostnads- tidsbesparingar 1  2  3  4  5  N/A
Reducerar risk 1  2  3  4  5  N/A  Övrigt: 1  2  3  4  5  N/A
Format för output 1  2  3  4  5  N/A  Övrigt: 1  2  3  4  5  N/A

Slöseri med resurser
Slöseri med tid
Slöseri med kvalité
Slöseri med möjligheter
Slöseri med information
Övrigt slöseri:
Kommentarer & förslag
(förbättringsförslag, ideér
viktig information)

Eventuella källor till slöseri

Värde

1------------------------------2------------------------------3------------------------------4------------------------------5
Icke värdeskapande                        Möjliggör efterföljande aktiviteter                         Värdeskapande

Skriv på baksidan om platsen inte räcker till. Se bifogat dokument för förtydliganden.
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Förklaring datainsamlingsformulär 
Kriterium för fullbordande: När kan aktiviteten 
betraktas som utförd? 
Kriterium för lyckat utfall: När kan utfallet betraktas 
som bra, lyckat, ”best case scenario”. 
Start och sluttid: När mottogs respektive överlämnades 
aktiviteten? 
Arbetstid: Tid för utförande av uppgift (tid i tidrapport). 

Arbetstid huvuduppgifter: Tid då huvuduppgiften bearbetas 
exklusive datasökning, förberedelser etc.   
Övriga resurser: Resurser som inte finns på arbetsstationen (ditt 
kontor).
Risk för omarbete: Sannolikhet i procent att uppgiften måste 
omarbetas.
Tid för omarbete: Tiden som åtgår för eventuellt omarbete. 

Förklaring till Input och Output 
Kvalité  
5. Mycket mer information än vad som behövs. 
4. Mer information än vad som behövs. 
3. Lagom med information. 
2. Information saknas. 
1. Informationen är oriktig och/eller osäker. 

Användbarhet 
5. Direkt och viktigt bidrag 
4. Viktig bidrag 
3. Bidrar 
2. Indirekt bidrag 
1. Inget bidrag 

Format
5. Idealt format för direkt användning. 
4. Bra format. 
3. Acceptabelt format. 
2. Viss anpassning behövs. 
1. Anpassning behövs. 

Input: Information/material som kommer från andra 
processer/aktiviteter. 
Output: Allt som produceras i aktiviteten (filer dokument o.s.v.). 
Överföringsformat: t.e.x. Pro/Engineer fil, muntligt, 10 sidig 
rapport, e-mail. 
Syfte: Varför efterfrågas output från denna process? 

Kritiska moment: T.ex. felkällor, uppskattning av tillverkningskostnad, förenkling av verkligheten o.s.v. 

Sammanhang: funktioner inte direkt kopplade till input eller output. T.ex. beräkningsavdelning, ITsupport, marknadsföring. 

Värde 
Bidrar till slutproduktens funktion: 
5. Bidrar till viktig funktion hos slutprodukten. 
4. Bidrar till funktion hos slutprodukten. 
3. Bidrar mindre viktig funktion hos slutprodukten. 
2. Bidrar indirekt till funktion hos slutprodukten. 
1. Bidrar kanske till funktion hos slutprodukten. 

Format för output: Formatet på det som produceras i aktiviteten 
(filer dokument o.s.v.).
5. Passar bra in i viktiga milstolpar. 
4. Passar in i milstolpar med små förändringar. 
3. Passar bra in i senare aktiviteter/processer. 
2. Passar in i senare aktiviteter/processer med små förändringar. 
1. Stora förändringar måste till för att passa in i senare processer.

Definierar senare processer: T.ex. om processen är ”val 
av tillverkningsmetod” så definierar den senare processer 
såsom framtagande av skärdata, tillverkning av gjutform.
5. Definierar viktiga senare processer. 
4. Definierar senare processer.
3. Definierar mindre viktiga senare processer.
2. Definierar indirekt senare processer.
1. Definierar kanske senare processer. 

Möjliggör senare aktiviteter: 
5. Viktig checkpoint. Andra aktiviteter måste vänta. 
4. Checkpoint 
3. Uppgiften nödvändig för vidare arbete. 
2. Nödvändig, men inte speciellt tidsberoende. 
1. Nödvändig, men inte tidsberoende. 

Reducerar risk: Reducerar risker med slutproduktens 
funktion, senare processer eller marknad och försäljning.
5. Stora risker reduceras kraftigt eller elimineras. 
4. Risker reduceras kraftigt. 
3. Risker reduceras. 
2. Risker reduceras indirekt. 
1. Möjlig riskreduktion. 

Kostnads- och tidsbesparingar: Som följd av aktiviteten. 
5. Erkänd ekonomisk vikt. 
4. Stor förbättring jämte föregångare. 
3. Förbättring jämte föregångare. 
2. Mindre förbättring jämte föregångare. 
1. Möjlig förbättring jämte föregångare. 

Värdeskapande: Det som efterfrågas är värdet som aktiviteten/processen tillför kunden. Skalan går från 1=icke värdeskapande 
till 5=värdeskapande. Sätt ett kryss någonstans på axeln. 

Eventuella källor till slöseri 
Slöseri med resurser: Felaktig eller ej optimerad användning. 
Slöseri med tid: Orsaker till förseningar, väntan, oplanerat omarbete. 
Slöseri med kvalité: Möjliga orsaker till kvalitetsbrister, fel och defekter. 
Slöseri med möjligheter: Förbiseende av potential hos personal, teknologi eller verktyg. 
Slöseri med information: Överproduktion, lager, transport, onödiga förflyttningar, överarbete, överföringar eller information på 
fel ställe.
Övrigt slöseri: Finns det något som skulle kunna göras på ett bättre sätt? 

Skriv på baksidan om du inte får plats. 
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  1027  till 1028  [mmdd]

     8                          [h]

      3                          [h]

Kriterium för fullbordande

    10                         [%]

     3                           [h]Tid för omarbeteÖvrigt

Arbetstid

Arb.tid huvuduppgifter

Övriga resurser

Risk för omarbeteDetaljen godkänd

Plats

Utförande person/org.

Kriterium för lyckat utfall

Labb 1

Isaac Newton

Genomförd testserie

Värdeflödesanalys och kartläggning

Allmänt Resurser

Aktivitetens Namn Start och SluttidFallprov

Datainsamlingsformulär EXEMPEL

Input #1 Input #2 Input #3

Namn 5 Detaljer Kravspec

Avsändare Prototypverkstad Gustave Eiffel

Överföringsformat N/A 10 sidor papper

Kvalité 1    2   [3]   4    5    N/A 1    2    3    4   [5]   N/A 1    2    3    4    5    N/A

Användbarhet 1    2    3    4   [5]   N/A 1    2    3    4   [5]   N/A 1    2    3    4    5    N/A

Format 1    2    3    4   [5]   N/A 1    2   [3]   4    5    N/A 1    2    3    4    5    N/A

Output #1 Output #2 Output #3

Namn Testprotokoll 5 testade detaljer

Mottagare Gustave Eiffel Gustave Eiffel

Överföringsformat 5 stycken papper Detaljer i plastpåse

Syfte Ev. konstruktionsändringar Studera brottytor
Kritiska moment Detaljens vinkel vid nedslag är svårkontrollerad

(mätvärden & egenskaper)
Sammanhang Fick hjälp av labbpersonal med iordningställade av utrustning

(interaktion med andra
funktioner/processer)

Bidrar till slutproduktens funktion 1  2  3 [4] 5  N/A  Möjliggör senare aktiviteter 1  2 [3] 4  5  N/A
Definierar senare processer 1 [2] 3  4  5  N/A  Kostnads- tidsbesparingar 1  2  3  4  5 [N/A]
Reducerar risk 1  2  3 [4] 5  N/A  Övrigt: 1  2  3  4  5  N/A
Format för output 1  2 [3] 4  5  N/A  Övrigt: 1  2  3  4  5  N/A

Slöseri med resurser 3 detaljer skulle räcka för testet
Slöseri med tid
Slöseri med kvalité
Slöseri med möjligheter Upprepade fall testas inte
Slöseri med information
Övrigt slöseri:
Kommentarer & förslag Faktorförsök skulle kunna genomföras
(förbättringsförslag, ideér för temperatur och fallhöjd
viktig information)

Eventuella källor till slöseri

Värde

1------------------------------2------------------------------3-------------X----------------4------------------------------5
Icke värdeskapande                        Möjliggör efterföljande aktiviteter                         Värdeskapande

Skriv på baksidan om platsen inte räcker till. Se bifogat dokument för förtydliganden.
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Bilaga 2: Övriga observationer 
Nedan redovisas i korthet ytterligare slöserier och observationer som vi tror kan ligga 

till grund för vidare förbättringsarbete. Slöserierna har framkommit under 

kartläggningen men har inte behandlats tidigare i arbetet. 

Kongsberg
Viss överdokumentation vid QA-dokumentation. 

Standardisera artikelnummer. En artikel kan ha upp till fyra nummer: variant, 
KA-internt, kundens art. nummer och ritningsnummer 

Ett enkelt FEM-beräkningsverktyg för konstruktören skulle möjliggöra 
preliminära beräkningar 

Aktiviteten skeppa behöver inte utföras av projektledaren. 

Saab 
Bättre testsystem krävs för Motion elektronik. 

Bättre testverktyg för Power management skulle spara tid. 
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