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Sammanfattning 

Detta examensarbete går ut på att för TitanX Engine Cooling ABs räkning analysera deras användning 

av Lean-verktyget Value Stream Mapping (VSM). Detta på grund av att verktyget inte levererar all 

information som företaget efterfrågar. Syftet är att skapa förslag på hur TitanX kan få bättre insikt i 

vilken påverkan förbättringsarbetet inom fabriken har på det totala flödet samt hur det kan mätas i 

pengar. 

Utifrån detta har teorin runt VSM undersökts och jämförts med hur VSM används på TitanX. För att 

hitta potentiella alternativ till VSM har verktyg och ramverk inom Enterprise Architecture studerats, 

vilka är GRAI/GIM, ARIS och Zachman framework. Enterprise Architecture är processen att översätta 

affärsvision och strategi till effektiva förändringar i företaget genom principer och modeller som 

beskriver företagets framtida tillstånd och möjliggöra dess utveckling. Utöver detta har även Theory 

of Constraints och Sex Sigma analyserats.  För att undersöka om det är möjligt att även skapa en 

kostnadsdimension i VSM har påläggskalkylering undersökts och anpassats för att kunna fungera 

tillsammans med VSM. 

Resultatet av jämförelsen av teorin bakom VSM och hur TitanX använder VSM visar att det finns vissa 

skillnader, dock är skillnaderna inte så stora och tros inte påverka resultatet av själva kartläggningen. 

Vidare har analysen givit att Enterprise Architecture kan ersätta VSM om det skulle behövas men 

också att modellerna och ramverken inom Enterprise Architecture är avsevärt mer komplexa och 

omfattande än VSM. Theory of constraints är integrerbart med Lean och innehåller också en serie 

mätvärden som ger den information som TitanX efterfrågar. Vilket skulle kunna vara en bra lösning 

men en betydligt större förändring än att integrera påläggskalkylering i VSM. 

  



 

Abstract 

This thesis is conducted on behalf of TitanX Engine Cooling AB to analyze their use of the Lean tool 

Value Stream Mapping (VSM). This is due to the fact that the tool doesﾐ’t provide all the information 

the company requires. The aim is to create suggestions for how TitanX can gain better insight into 

the impact of improvement work within the factory has on the overall flow and how it can be 

monetized. 

Based on this, the theory of VSM were thoroughly examined and compared with the use of VSM 

within TitanX. Potential alternatives have been derived from Enterprise Architecture, namely 

GRAI/GIM, ARIS and the Zachman framework; these were then investigated in order to ascertain 

their usefulness as replacements to VSM. Enterprise architecture is the process of translating 

business vision and strategy into effective enterprise change by means of principles and models that 

describe the enterprise's future state and enable its evolution. In addition, the Theory of Constraints 

and Six Sigma have been analyzed for the same purpose. To tackle the cost dimension mark-up 

calculation has been adapted to work in conjunction with VSM. 

The result of the comparison of VSM in theory and how TitanX uses VSM shows that there is some 

discrepancy, however, the differences do not affect the outcome of the mapping and cause the lack 

of information. Furthermore, the analysis indicated that Enterprise Architecture may replace VSM if 

needed but also that the models and frameworks within Enterprise Architecture is considerably more 

complex and extensive than VSM and therefore should not be considered a first choice in terms of 

replacements. The Theory of constraints proved to be integratable with Lean and also contains a 

series of measurements that are able to provide the information TitanX requires. This would be a 

good solution, but requires greater changes than to simply integrating markup calculation in VSM. 
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1 Inledning 
Value Stream Analysis (VSA) eller Value Stream Mapping (VSM) som det oftast kallas är ett verktyg 

för att kartlägga informationsflödet och det fysiska flödet inom ett företag. För att på så sätt måla 

upp en bild av hur de olika flödena faktiskt ser ut inom företaget. VSM används sedan i 

förbättringsarbete genom att kartläggningen kan visualisera de flaskhalsar och brister som finns inom 

företaget. TitanX Engine Cooling AB benämner verktyget som VSA men för att underlätta läsningen i 

denna rapport kommer VSM vara den enda benämning som fortsättningsvis används i rapporten. 

1.1 Problembakgrund 

TitanX använder sig av Value Stream Mapping (VSM) för att analysera både det fysiska flödet i 

fabriken från leverantör till kund samt informationsflödet. På företaget anses det finnas vissa brister i 

vad VSM-kartläggningen levererar informationsmässigt, de tror också att det finns möjligheter att 

förbättra metoden för att inkludera ytterligare information som företaget är intresserade av i sitt 

system.  

TitanX problem består i att de tycker det saknas information i nuvarande analyssystem (VSM), 

framför allt information rörande hur förändringar i en del av processen påverkar övriga delar. Men 

det finns också ett behov att kunna sätta pengavärden på förändringar för att på ett enkelt sätt ha 

möjligheten att redovisa dessa till ledningsgrupper med flera.   

TitanX vill därför titta på alternativa metoder till VSM för att se om de behöver byta metod eller om 

de kan anpassa VSM för att motsvara de krav som finns. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är skapa förslag på hur TitanX kan få bättre insikt i vilken påverkan 

förbättringsarbeten inom fabriken har på det totala flödet samt hur det kan mätas i pengar. 

Syftet ska besvaras genom dessa frågeställningar: 

 Stämmer TitanXs arbetsätt med VSM idag överens med VSM-arbetsgången enligt teorin? 

 Vilka tillägg eller alternativa verktyg till VSM kan bidra till att TitanX får den information som 

de efterfrågar när det gäller förbättringsförslags påverkan på flödet och relationen till 

pengar? 

1.3 Mål 

Målet är att ta reda på om det finns något kartläggningsverktyg som genererar all den information 

som TitanX i dag efterfrågar, framförallt om det finns något verktyg som tar hänsyn till de 

ekonomiska vinsterna som ett förbättringsförslag kan resultera i.  

1.4 Avgränsningar 

Förbättringsförslagen ska främst gälla TitanX anläggning i Linköping och ska kunna används för att 

kartlägga flöden från dörr till dörr inom en fabrik. Förslagen ska alltså begränsas till detta och fokus 

ska inte läggas på Supply Chain Management.  

Denna rapport har inte möjlighet att behandla samtliga alternativ till VSM då det finns en uppsjö av 

verktyg som kan användas till förbättringsarbete inom ett företag. För att begränsa antalet alternativ 
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har tre olika metoder som faller in under enterprise architecture eller enterprise modeling valts ut, 

valet av dessa tre är baserat på en initial uppskattning av deras användbarhet. Utöver dessa tre 

metoder har även två övergripande koncept som kan ses som alternativ till Lean, nämligen theory of 

constraints och six sigma, analyserats. Det är inte en fråga om att ersätt Lean som tankesätt utan 

snarare om det går att inkorporera delar av de alternativa koncepten för att göra arbetet med Lean 

och framför allt VSM effektivare. 

1.5 Metod 

Den inledande fasen av arbetet handlar om att få en grundläggande förståelse för VSM och att 

genomföra en VSM-kartläggning på TitanX. Kartläggningen på TitanX genomförs för att få förståelse 

för hur verktyget används i praktiken på plats i fabriken, det kommer även att vara underlaget för 

jämförelsen med hur teorin säger att en VSM ska gå till. Med praktisk erfarenhet av användning av 

VSM går det även att göra bedömningar av andra alternativa verktyg. Det faktiska utförandet av en 

VSM-kartläggning skedde efter en kort introducerande kurs om VSM som Andreas Wengström från 

TitanX höll i, läs kapitlen Användningen av VSM på TitanX och Utförd VSM på DC16 för en närmare 

beskrivning av tillvägagångssättet. En annan metod att utföra kartläggningen på hade varit att utföra 

en VSM på TitanX enligt det tillvägagångssätt som beskrivs i teorin i stället för att arbeta utefter 

TitanX direktioner. Anledningen till att detta inte gjordes var för att det största målet med 

kartläggningen var att kunna jämföra TitanX arbetsgång med den som beskrivs i teorin. Ytterligare ett 

alternativ hade varit att genomföra två kartläggningar, en utifrån hur TitanX brukar göra och en 

genom att följa teorin. Att detta inte gjordes beror på två anledningar, dels att jämförelsen mellan 

tillvägagångssätten ansågs bli tydlig utan att genomföra två kartläggningar och dels för att det inte 

fanns obegränsat med tid att lägga ner på utförandet av VSM. Att det var TitanX arbetsgång som 

följdes beror på att det inte finns så mycket material att ta del av utan tillvägagångssättet 

presenterades till största del muntligt medans hur VSM är tänkt att användas som verktyg i teorin 

beskrivs ingående i flera olika böcker och rapporter, exempelvis Mapping the Total Value Stream 

(Nash & Poling, 2008)  och Lära sig se (Rother & Shook, 2004). 

Den andra fasen i arbetet går ut på att genomföra en litteraturstudie och relevant litteratur hittas 

genom sökningar i universitetsbibliotekets tjänst Uniserch och databaser så som Libris samt 

rekommendationer från Examinator och handledare på TitanX. Litteraturstudien behandlar teorin 

bakom VSM samt alternativa verktyg, ramverk och tillägg till VSM. Litteraturen som används ska leda 

fram till att olika kartläggningsmetoder beskrivs för att sedan kunna analyseras och sättas i 

jämförelse med VSM. Litteratur som handlar om VSM har även studeras för att bredda kunskapen 

om verktyget och på så vis jämföra om TitanX arbetsgång stämmer överens med hur användningen 

av VSM ska gå till enligt teorin. Anledningen till detta är att kontrollera att TitanX använder sig av 

verktyget på rätt sätt så att det inte är därför VSM inte leverera den information som efterfrågas. 

Övriga verktyg, ramverk och tillägg behandlas för att skapa ett underlag för att sedan diskutera om 

det går att ersätta VSM med något annat verktyg som producerar den information som efterfrågas 

eller om det går att göra tillägg till nuvarande metodik för att på så sätt lösa problemen. 

En narrativ litteraturgenomgång är till för att skapa en bild över ämnet som undersöks. Narrativa 

litteraturgenomgångar är mindre explicita med kriterier för att ta med eller utesluta studier och det 

är möjligt att under en narrativ litteraturstudie hitta teman inom det undersökta området som inte 

var kända av utföraren vid arbetets start. Som sedan visar sig vara viktiga och det leder till en 

medvetenhet om begränsningarna i det ursprungliga området som kan leda till ny och oväntad 
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förståelse inom området. Narrativa litteraturgenomgångar kommer oftare att användas av induktiva 

forskare än av deduktiva forskare då dessa kräver större flexibilitet med gränserna för 

studieområdet. (Bryman, 2008) 

Arbetet har utförts med en narrativ litteraturgenomgång då det vid arbetets start inte var känt inom 

vilka områden lösningen eller lösningarna stod att finna. Det krävdes en stor flexibilitet i metoden för 

att ha möjlighet att inkorporera så många eventuella lösningar som möjligt. I takt med att nya 

områden hittats har undersökningarna och framför allt litteratursökningarna varit tvungna att ta nya 

riktningar. 

Altarnativt till en narrativ litteratursökning vore att göra en systematisk litteraturgenomgång. Vilket 

går ut på att med ett explicit tillvägagångssätt göra en replikerbar, vetenskaplig och transparent 

undersökning av litteratur med syfte att minska skevheter genom att beskriva granskarens beslut, 

metoder och slutsatser (Bryman, 2008). En systematisk litteratur hade varit ett bra alternativ om det 

inte var för att det inte var känt innan inom vilka områden lösningar kunde finnas. Att hitta en 

potentiell ersättare till Value Stream Mapping (VSM) är inget som finns väl dokumenterat och det var 

upp till författarna att dra slutsatser utifrån förståelsen för VSM tillsammans med potentiella 

alternativ för att på så sätt hitta alternativ. det är möjligt att litteraturgenomgången blivit mindre 

slumpartad med ett systemetiskt angreppsätt men risken för att missa potentiella alternativ skulle 

varit betydligt större.  

En annan intressant metod skulle ha varit att genom intervjuer eller enkäter försöka ta reda på vilket 

verktyg eller ramverk som andra företag använder sig av och hur de använder dem och på så sätt 

kunna hitta alternativa ramverk och verktyg som TitanX skulle kunna använda sig av. Det skulle även 

genom sådana intervjuer gå att hitta fördelar och nackdelar med olika verktyg och vilken typ av 

information som ges av de olika verktygen.  En sådan intervjustudie ansåg alldeles för svår och 

omfattande att genomföra, dels på grund av att det är osannolikt att tillräckligt många företag skulle 

vara villiga att ställa upp med sådan information men även pågrund av att det skulle vara oerhört 

svårt att ställa de rätta frågorna för att få tag på den information som skulle behövas.  

Den sista fasen i arbetet är att analysera den potentiella användningen av de verktyg, ramverk och 

övriga aspekter som studeras genom litteraturstudien, för att slutligen kunna presentera slutsatser 

och rekommendationer till TitanX. 

1.6 Rapportens disposition 

Denna rapport börjar med en inledande del som beskriver problembakgrunden och TitanX som 

företag. Sedan behandlar rapporten den teoretiska referensramen som börjar med en presentation 

av Lean, sedan beskrivs Value Stream Mapping (VSM) och hur verktyget används på TitanX, följt av 

ett kapitel om alternativa verktyg och ramverk till VSM. Efter det kommer ett kapitel om 

Påläggskalkylering och hur det går att integrera i VSM. Sedan analyseras de olika verktygen, både 

fördelar, nackdelar och vissa jämförelser dem emellan, även TitanX arbete med VSM diskuteras i 

förhållande till teorin. Avslutningsvis presenteras de slutsatser som tagits utifrån diskussionen och 

rekommendationer ges till TitanX. 
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2 TitanX Engine Cooling AB 
TitanX är ett globalt företag som producerar kylningsmoduler för medeltunga och tunga 

dieselmotorer framför allt till lastbil och buss men även till off-road fordon och marina fordon. TitanX 

har tre produktionsanläggningar och flera säljkontor, se Figur 1. Företaget strävar mot att hela tiden 

vara marknadsledande inom branschen genom ständig produktutveckling, hög kvalitet och täta 

samarbeten med sina kunder. TitanX kunder är välkända företag så som Volvo, Scania, Navistar och 

många fler. De täta kundsamarbetena och den ständiga utvecklingen bidrar till att TitanX kan stödja 

kunderna för att möta kundernas krav på förbättrad bränsleekonomi och minskade utsläpp. (TitanX 

Engine Cooling AB, 2012) 

  

 

 

Figur 1. Verksamhetskarta, TitanX. 

2.1 TitanX Linköping  

Fabriken i Linköping producerar främst oljekylare till lastbilar men även små kvantiteter till den 

marina sidan. I fabriken produceras två huvudtyper av kylare till lastbil, SFI (Singel Flow Integrated) 

och TFI (Two Flow Integrated), där flera olika typer av kylare ingår i respektive produktfamilj. De 

marina applikationerna som produceras i fabriken är främst reservdelar och det finns ingen 

pågående utveckling av denna produktfamilj. De största kunderna till fabriken är Volvo och Scania 

som stod för 42- respektive 32 procent av försäljningen år 2012. Försäljningen av TitanX produkter 

sker i stor utsträckning på kontraktsbasis, där kontrakten innebär att försäljningspriset ska minska 

med 2 procent per år. Vilket är en av anledningarna till att företaget arbetar med Lean och 

kontinuerlig förbättring av flödet, eftersom om intäkterna per produkt minskar måste de på annat 

sätt arbeta för att hålla marginalerna uppe.  1 

                                                           
1 Samtal med Andreas Wengström, Production System Manager på TitanX Engine Cooling AB, 2013-03-06 
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3 Lean 
TitanX är ett företag som arbetar med Lean för att kunna öka effektiviteten inom företaget. Lean är 

även en filosofi som de flesta förbättringsverktyg har sina grunder inom. Detta kapitel kommer därför 

att beskriva Lean. 

3.1 Vad är Lean? 

Den nya och kunddrivna marknaden presenterar utmaningar för dagens företag som traditionella 

ledningsstilar inte lyckas hantera. Företag idag behöver hitta nya metoder för att klara av att 

konkurera på den globala marknaden. För att ta sig fram och återgå till lönsamhet så har fler och fler 

företag valt att börja med Lean production för att prestera bättre och möta de nya kraven. Tanken 

bakom Lean är att eliminera slöserier, reducera kostnader och öka personalens inflytande. Den här 

Japanska affärskulturen skiljer sig mycket från den traditionella massproduktionskulturen som 

regerat i väst. Målet med Lean är alltså att arbeta med alla delar i värdeflödet för att reducera 

slöserier för att på så sätt reducera kostnader, frigöra kapital, ge ökad försäljning och hålla företaget 

konkurrenskraftigt på marknaden. Lean definieras som ett system som använder mindre resurser för 

att skapa samma resultat som ett traditionellt massproducerande företag (Womack, Jones, & Roos, 

1990). Det finns många namn för den japanska affärsfilosofin som här benämns som Lean, agile 

manufacturing, just-in-time, synchronous manufacturing, world-class manufacturing och continuous 

flow används alla som namn på den underliggande filosofin som Lean står för (Abdullah, 2003). Så 

principen med Lean är att reducera kostnader genom att kontinuerligt eliminera slöserier och genom 

att göra inkrementella förbättringar av processerna som ingår i flödet, vilket i slutet leder till större 

vinster (Abdullah, 2003). Grundstenen i Lean är att söka upp och eliminera Muda, som är det 

japanska ordet för slöseri, men en annan viktig del av Lean är att på bästa sätt utnyttja de aktiviteter 

som tillför värde till slutprodukten från kundens perspektiv. För kunden är värde sådant som denne 

är villig att betala för (Abdullah, 2003).  

Slöserier för ett industriföretag kan inkludera (Abdullah, 2003): 

 Material: så mycket av materialet som möjligt bör användas till slutprodukten d.v.s. så lite 

som möjligt blir skrot. 

 Lager: så litet lager som möjligt är att föredra, med ett bra flöde i fabriken kan lager mer eller 

mindre undvikas helt. 

 Överproduktion: detta är en av de största slöserierﾐa oIh kallas iHlaﾐd ”ﾏother of all ﾏuda”, 
överproduktion leder till andra slöserier så det är viktigt att bara producera det som 

efterfrågas när det efterfrågas. 

 Komplexitet: det är bättre att ha en enkel lösning, i den bemärkelsen att det inte är en 

komplex lösning, eftersom komplexa lösningar ofta skapar mer problem då de är svårare att 

hantera. 

 Energi: det är vikigt att använda maskiner och personal så produktivt som möjligt eftersom 

att inte göra det betyder att det finns outnyttjad kapacitet som föreget fortfarande betalar 

för. 

 Yta: använd yta på bästa sätt genom att flytta om personal, maskiner m.m. för att skapa 

bästa flöde. 

 Defekter: det är viktigt att försöka arbeta ut defekter ur processerna. 
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 Transporter: använd bara de transporter av material och information som adderar värde till 

produkten. 

 Tid: försök hålla flödet igång så mycket som möjligt, undvik långa ställtider och fördröjningar. 

 Rörelser: undvik onödiga rörelser för att utföra uppgifter, t.ex. genom att ha alla nödvändiga 

redskap lättillgängliga vid arbetsstationen. 

Olika former av slöserier är relaterade till varandra i den meningen att de följer av varandra, det 

betyder att om ett slöseri elimineras eller reduceras så kan även andra försvinna tack vara det. 

Överproduktion är ett bra exempel på slöserier som leder till andra slöserier, om man producerar för 

mycket så får man extra lager och det leder till extra transporter och så vidare. Ett annat vanligt 

förekommande slöseri är lager, en metod för att minska lager är att minska partistorleken. 

Partistorleken bör dock minskas tillsammans med omställningstiden för den maskin som producerar 

artikeln så att kostnaden per artikel förblir konstant (Abdullah, 2003). Transporter är en annan typ av 

slöseri som företag bör sträva efter att reducera, transporter adderar inget värde till produkten men 

är ibland nödvändiga. Därför gäller det att planera hur artiklarna ska röra sig genom lokalen för att 

minimera transporter.  Transporter kan minskas genom linjeflöden eller cellproduktion då dessa ger 

ett kontinuerligt flöde. (Abdullah, 2003). 

3.2  Verktyg och metoder inom Lean Production 

Lean Production är i grund och botten ett tankesätt eller en filosofi, därför finns det en uppsjö av 

metoder och tekniker som alla faller inom ramen för Lean. Nedan kommer en del av dessa att 

presenteras. 

3.2.1 Cellproduktion 

Cellproduktion är en metod för att organisera produktionen, tanken är att en cell innehåller den 

utrustning och de arbetsstationer som krävs för att producera det som cellen tilldelats. Varje cell är 

organiserad på ett sådant sätt att flödet av material och komponenter är så smidigt som möjligt och 

att personalen är kompetent när det gäller att utföra operationerna inom cellen. (Abdullah, 2003). 

Cellproduktioﾐ har goda ﾏöjligheter ﾐär det gäller att iﾐtroduIera ”oﾐe-pieIe flo┘” det ┗ill säga 
produkterna rör sig genom processen en entitet i taget med den hastighet som krävs för att uppfylla 

kundbehovet.  Då kunderna kräver variation i produkterna och korta ledtider kan cellproduktion vara 

fördelaktigt då metoden enkelt klarar av den typen av flexibilitet eftersom det går att gruppera typer 

av produkter som kan processeras i samma maskiner och följd. Detta gör även att ställtiderna kan 

reduceras och produktionen kan hålla korta serier. 

3.2.2 Kaizen eller kontinuerliga förbättringar 

Kaizen är det japanska ordet för kontinuerlig strävan mot perfektion som ofta används som ett 

verktyg inom Lean. Kaizen innebär att man systematiskt försöker göra små förbättringar i processen 

eller hantering av lager och så vidare. Konceptet har blivit populärt i väst och ses som ett steg mot 

god ledning. En av de mest använda metoderna för att genomföra kontinuerliga förbättringar är 

”5S”, soﾏ koﾏﾏer från de japanska orden seiri (sortera), seiton (systematisera), seiso (städa), 

seiketsu (standardisera) och shitsuke (sköta om). 5S ger företag påtagliga områden att fokusera på 

vilket underlättar arbetet med att hitta och eliminera slöserier. Sammantaget handlar 5S om att hålla 

rent och snyggt samt att organisera arbetsplatsen för bästa produktivitet. (Abdullah, 2003) 
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Det första S:et, seiri eller sortera handlar om att flytta undan saker som inte används ofta från 

arbetsstationerna så att det finns mer utrymme för de saker som faktisk ska användas, vilket gör att 

materialflödet förbättras och arbetet blir enklare att utföra. Seiton, det andra S:et, handlar om att ha 

rätt saker på rätt plats, idealt är att märka upp verktyg som hör till en viss plats vilket också gör dem 

lättare att hitta. Det tredje S:et, seiso, handlar om att hålla arbetsplatsen ren och snygg, om allt finns 

där det ska vara och lokalerna är rena skapar man en hälsosam arbetsmiljö. Det fjärde S:et, seiketsu, 

handlar om att hålla en hög standard på både renhållning och layout, men det handlar också om att 

dela ut ansvar för att standarden hålls och att regelbundet kontrollera att allt sker som det ska. 

Shitsuke som är det femte S:et handlar om ledningens ansvar att träna personalen och implementera 

skötselreglerna på ett sätt så att de blir lätta att ta till sig för personalen. (Abdullah, 2003) 

3.2.3 Just-In-Time 

Just-in-time eller JIT är ett koncept som innebär att företagen strävar efter att eliminera slöserier 

genom att producera rätt artikel på rätt plats vid rätt tid. Med denna metod går det att angripa 

slöserier som rör PIA (produkter i arbete), väntetider och lager. En av styrkorna med JIT är att 

produktionsvolymen kan förändras allt efter som efterfrågan ändras eftersom processen är byggd för 

att producera rätt kvantitet av rätt produkt vid rätt tid. JIT är också ett mångsidigt system som 

förutom produktionen även hanterar materialförsörjning och distribution. (Abdullah, 2003) 

JIT använder sig av ett så kallat pull-system där efterfrågan skapar produktionsorder i processen, 

varje steg i processen drar artikeln från föregående steg för att uppfylla kundbehovet. För att hantera 

och koordinera flödet i en sådan process används kanban och små täta leveranser, på så vis kan 

företag reducera lagernivåer och lageryta. Även överproduktion hanteras av JIT eftersom varje steg 

bara håller så hög produktionstakt att det kan förse nästa steg med kvantiteten som efterfrågas. 

(Abdullah, 2003) 

3.2.4 Kanban 

Kanban är ett materialförsörjningssystem för pull-system. Tanken med kanban är som för alla andra 

Lean-verktyg att minska slöserier, men för att kanban ska bidra till reducerade slöserier måste 

kanbansystemet anpassas till produktionen, systemet måste dimensioneras så att antalet kanbankort 

fungerar med produktionen. Det krävs att företaget bestämmer antalet artiklar som ska ingå i den 

behållare som kanbankorten representerar. På det här sättet styr kanban lagernivåerna och hur 

mycket material som befinner sig i processtegen. Systemet bygger på att kanbankort styr flödena i 

processen, så när en behållare med artiklar förbrukats skickas kortet som representerar en låda av en 

specifik artikel till det steg i processen som den artikeln kommer ifrån. Det finns flera olika former av 

kanban som uppkommit för att hantera de olika tillverkningssituationer som uppstått när Lean har 

spridit sig till flera olika branscher. Det finns även olika sätt att hantera de kanbankort som 

representerar behållarna med artiklar, det kan finnas ett eller två kort för varje behållare och i vissa 

fall finns inga kort alls utan bara behållarna som själva fyller kortets funktion. (Bergvall & Nylund, 

2005) 

Nästa steg med kanban är elektroniska kanban, det innebär att kanbansystemet kan förlängas till 

leverantörerna. Istället för de kort som används i traditionell kanban så används streckkoder på 

behållarna. När en behållare blir tom läses streckkoden av, t.ex. av operatören, och om systemen är 

sammanlänkade t.ex. via internet så får leverantören direkt en order på en ny behållare av den 

förbrukade artikeln. Fördelen med detta system för order till leverantörer är att ledtiden minskas och 
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det sker ingen extra hantering eftersom en person i vanliga fall behöver sammanställa och skicka en 

order till leverantören. Risken för att kort ska försvinna elimineras också när det elektroniska 

systemet används och det blir enklare att mäta och analysera effektivitetsgraden hos leverantörerna. 

Ytterligare eﾐ fördel ﾏed elektroﾐisk kaﾐHaﾐ är att Het┞dligt fler ”kort” kaﾐ haﾐteras utaﾐ att 
systemet blir allt för rörigt att administrera och övervaka då det i vissa fall kan röra sig om tusentals 

kort i en och samma produktion. (Bergvall & Nylund, 2005) 
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4  Value Stream Mapping i teorin 
Detta kapitel presenterar först en kortare introduktion till VSM för att sedan behandla VSM-verktyget 

på en mer detaljerad nivå.   

4.1 En kort introduktion 

Value Stream Mapping är ett verktyg som används för att kartlägga flöden inom ett företag eller en 

organisation och utifrån detta identifiera slöserier för att sedan skapa en framtidbild av ett önskat 

flöde utan slöserier. Verktyget används för att kunna kartlägga flöden från dörr till dörr inom ett 

företag, med det menas att kartläggningen startar där råmaterial anländer till företaget och slutar 

först där produkten levereras till kund. Företag som använder VSM behöver inte vara producerande 

företag utan VSM går även att använda som verktyg för att kartlägga flöden inom andra branscher. 

(Cudney, 2009). Denna rapport kommer dock att rikta in sig på hur VSM-verktyget används inom ett 

producerande företag. 

Det är både det fysiska flödet och informationsflödet som ska kartläggas för att sedan kunna ritas 

upp och visas visuellt, för att på så sätt ge god inblick i hur flödena fungerar inom företaget. Den 

visuella bilden fungerar som en karta över hur flödena ser ut i den stund som kartläggningen görs och 

kallas för current state map.  Det är sedan denna bild som används för att identifiera 

värdeadderande och icke värdeadderande processer, som i sin tur ska leda till att en framtidsbild 

skapas, future state map. Future state map är en bild av hur företaget vill att flödet ska se ut i 

framtiden, bilden ska visa vilka förändringar som behöver göras för att eliminera alla icke 

värdeadderade processer, både inom det fysiska flödet och informationsflödet. Genom att ta hänsyn 

till båda flödena samtidigt är det också lättare att se om de båda flödena har negativ inverkan på 

varandra, kanske är det så att det ena flödet hämmar det andra. (Cudney, 2009) 

Fördelen med att arbeta med flödeskartläggning är att det är lätt att få en överblick över hela flödet i 

stället för att enbart titta på varje enskild process. På så vis blir det även enklare att identifiera vart 

problem finns och vilka aktiviteter som är värdeadderande. (Cudney, 2009). Det är enkelt för så väl 

ledning och anställda att förstå hur VSM fungerar så väl som att förstå resultatet utav en sådan 

kartläggning, vilket är ytterligare en fördel med VSM som verktyg (Nash & Poling, 2008).  

4.2 VSM på detaljnivå 

Informationen i resterande del av kapitlet är baserad på boken Mapping the Total Value Stream 

(Nash & Poling, 2008), om inget annat anges. 

En kartbild som skapas med hjälp av VSM-verktyget består avfyra delar, förflyttningsavstånd och 

tidslinje, det fysiska flödet samt informationsflödet. Det fysiska flödet ska ritas från vänster till höger 

och beskriva alla processer, lager och transporter som materialet går igenom från att råmaterial 

levereras till att den färdiga produkten skeppas ut. Informationsflödet som betecknas av både det 

formella och det informella informationsflödet ritas in över det fysiska flödet. Längst ner på bilden 

som skapas ritas en tidslinje som visar total cykeltid och processernas ledtid. Cykeltiden beskriver hur 

lång tid materialet eller produkten befinner sig i en värdeskapande aktivitet och är inte enbart synlig i 

tidslinjen utan även för varje process i det fysiska flödet. Processernas ledtider visar hur lång tid det 

tar för materialet eller produkten att passera till nästa värdeskapande process och slutligen genom 

hela kedjan från råmaterial till fullständig produkt som leveras ut till kund. Den sista komponenten 

som behövs för att kunna skapa bilden över flödet är förflyttningsavstånd, detta avstånd 
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representera hur långt materialet eller produkten förflyttas mellan varje steg i kedjan och visas som 

en linje längst ner på current state map, eller över varje flödespil i det fysiska flödet .  

För att få en så tydlig bild som möjligt av flödena används fördefinierade symboler och figurer när 

flödet ska ritas i curent- och future state map, se Figur 2. Dessa figurer och symboler kan anpassas 

och nya kan läggas till så att de passar det specifika flödet som ska kartläggas. Det är av stor vikt att 

hålla reda på vad de olika ikonerna betyder så att de kan användas i framtiden och så att alla som har 

tillgång till kartläggningen kan förstå dess betydelse.  Vanligtvis så delas symbolerna och figurerna 

upp efter olika användningsområden och om de är mest lämpade till användning i current- eller 

future state map. Viktigt att poängtera är dock att alla symboler och figurer kan användas där 

personen som utför kartläggningen tycker är lämpligt. Det finns alltså inte specifika symboler som 

enbart lämpar sig till current state map och vise versa.  

 

Figur 2. Exempel på symboler och figurer som används vid VSM (Nash & Poling, 2008). 

Symbolerna används för att visualisera specifika händelser inom flödet, det kan vara allt ifrån att 

material levereras med lastbil till att viss information skickas via e-post. Figurerna är till för att visa 

specifik information i samband med olika aktiviteter inom flödet, det kan exempelvis vara cykeltid för 

en komponent eller produkt i en process eller kundernas efterfrågebehov per vecka.   

Innan current state map kan skapas är det viktigt att fastställa vilken produkt eller produktfamilj som 

ska kartläggas. En produktfamilj kan definieras på flera olika sätt, ett alternativ är att gå igenom 

samtliga produkter för att se vilka tillverkningsprocesser de går igenom och de produkter som 

tillverkas på liknande sätt kan grupperas som en produktfamilj. Det görs enklast genom att skapa en 
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matris där produkterna listas i rader och processerna i kolumner, sedan markeras vilka processer som 

varje produkt passerar, se Tabell 1. Sedan går det att definiera en produktfamilj utifrån de produkter 

som passerar samma, eller näst intill samma, processer. 

Tabell 1. Hur en produktfamilj kan definieras efter vilka processer som produkten passerar. 

 Process 1 Process 2 Process 3 Process 4 Process 5 Process 6 Process 7 
Produkt 1 X  X X X X X 
Produkt 2  X  X  X  
Produkt 3 X  X X X X X 
Produkt 4 X  X X X X X 
Produkt 1 X X X X X X  
Produkt 1     X X X 
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4.3 Current state map 

För att skapa current state map är det viktigt att fysiskt följa flödet, men innan detta görs bör 

basinformation samlas in. Information som ska samlas in före kartläggningen genomförs är 

information om kunden, leverantören och själva flödet. Informationen som efterfrågas samlas in 

genom att vissa frågor besvaras, se Fel! Hittar inte referenskälla.. 

 

Figur 3. Frågor som bör besvaras innan flödet följs fysiskt genom fabriken (Nash & Poling, 2008). 

Om utförarna av kartläggningen inte själva kan svara på frågorna så får de söka sig till personer inom 

företaget som kan besvara dessa. När basinformationen är insamlad så har de som deltar i 

kartläggningen en god grund att stå på, det är då viktigt att när de fysiskt följer flödet genom fabriken 

både hittar situationer som stödjer det de redan vet men även att de är öppna för att se att flödet 

inte alltid agerar som de tidigare trott.  
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En del av den information som nu samlats in gäller leverantörer och kunder, vilka nu kan ritas in i 

current state map, kunden ska placeras längst upp till höger medans leverantören ska placeras längst 

upp till vänster i current state map. Använd symbolen för leverantör/kund och placera en figur under 

där fakta om varje leverantör/kund anges. Information som bör finnas med under 

leverantörssymboler är: 

 Leverantörens namn 

 Vad beställs, artikelnummer 

 Hur ofta beställs varor 

 Hur mycket beställs 

Information som bör finnas med under kundsymboler är: 

 Kundens namn 

 Vilken produkt efterfrågas, artikelnummer 

 Efterfrågan exempelvis per vecka eller månad 

 Kvantitet per pall 

Om så önskas är det möjligt att lägga till ytterligare information i dessa faktarutor men det är viktigt 

att hålla informationen överskådlig. I boken Lära sig se menar författarna i stället att det endast är 

kunden som ska ritas in i current state map innan deltagarna följer flödet fysiskt genom fabriken 

(Rother & Shook, 2004), vilken metod som används kanske spelar mindre roll då vikten ligger vid att 

utföra kartläggningen så noggrant som möjligt. Fördelen med att endast kartlägga kunderna först är 

dock att deltagarna som ska utföra VSM-kartläggningen får enklare att följa produktens förgreningar 

från färdig produkt till material än i motsatt riktning. 

Ytterligare en aspekt som är viktig att ta hänsyn till så tidigt som möjligt är takttiden, se Figur 4, som 

beskriver den takt som en produkt måste produceras i för att nå kundens efterfrågan. Beräkningen 

av takttiden kan göras såväl på en slutprodukt eller brytas ner i mindre sektioner och beskriva 

nödvändig takttid inom varje process, då är det efterfrågan i nästa steg av flödet som representerar 

kunden.  

 

Figur 4. Beräkning av takttid 

Tillgänglig tid betyder den tid som finns till förfogande, alltså antalet skift multiplicerat med arbetstid 

för varje skift (minus raster, ställtid och andra stopp) exempelvis beräknat per dag dividerat med 

kundefterfrågan per dag, vilket då ger takttiden. Att beräkna takttiden innan det fysiska flödet har 

kartlagts är en fördel eftersom det beskriver vilken produktionstid flödet bör ha och det blir då 

lättare att identifiera vart det finns hinder inom flödet . Det kan dock vara svårt att beräkna takttiden 

i ett sådant tidigt skede om deltagarna som genomför VSM-kartläggningen inte har tillgång till 

historisk data. Takttiden ska även beräknas när current state map är skapad och kan då jämföras med 

cykeltiden, för att visa om kundefterfrågan uppfylls, eftersom det är huvudmålet med hela 

produktionen. 
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 När det fysiska flödet ska kartläggas är det viktigt att följa flödet bakvänt, starta kartläggningen i 

slutet av flödet, vid den punkt där produkterna skickas ut till kunden och arbeta motströms hela 

vägen fram till den punkt där råmaterial levereras in i fabriken. Detta görs för att det annars är lätt 

att förbise en del av flödet. Det är också viktigt att anteckna allt som observeras, gärna traditionellt 

med penna och papper. När personerna som utför kartläggningen går igenom flödet är det viktigt att 

det är flödet som observeras som antecknas och beskrivs och inte flödet så som de tror att det ser ut 

av den information som de samlat på sig tidigare. Hur ett flöde egentligen ser ut kan skilja sig stort 

från hur personer på företaget tror att det ser ut. Det är även viktigt att anteckna alla små 

förflyttningar som görs inom flödet och observera de punkter inom flödet där det finns stora 

mängder av produkter, det är oftast här som flaskhalsarna finns. När flödet följs är det inte bara 

viktigt att hitta föregående steg i flödet, utan även iaktta hur produkten förflyttas. Med hur 

produkten förflyttas menas vad det är som gör att produkten har förflyttats, är det ett pull- eller 

pushflöde. Ett Pullflöde definieras av att något förflyttas när nästkommande led i flödet kräver 

produkten medans pushflödet, som det låter, trycker produkten vidare utan att den egentligen 

efterfrågas i nästa led. Förflyttningen av produkter eller material kan också definieras av exempelvis 

FIFO-flöden (First In First Out). Vilken typ av förflyttning det är mellan aktiviteterna beskrivs med 

olika symboler i current state map på så vis blir bilden som skapas extra tydlig. Mellan varje 

förflyttning ska lager och processer dokumenteras, kvantiteter av de produkter och material som 

ingår i VSM-kartläggningen ska antecknas för varje lager och hur mycket som finns i varje process 

(PIA, produkter i arbete). När det gäller råmaterial som används till fler produkter eller 

produktfamiljer än den som kartläggningen avser är det viktigt att ta med detta i beräkningen av 

lagerkvantiteter. Det är endast den mängd av råmaterial som antas användas till den specifika 

produkten eller produktfamiljen som ska tas med som data till current state map. Anledningen till att 

kvantiteter i lager ska dokumenteras är för att ledtider genom hela flödet ska kunna beräknas. Varje 

processfigur anges med namn på processen på samma sätt som kund- och leverantörssymbolerna för 

att skapa en tydlig bild. För att current state map ska vara så användbar som möjligt behövs även 

specifik information om varje process, information som kan tas med är: 

 Ställtid 

 Cykeltid 

 Uptime (Tillgänglighet vid behov) 

 Tillgång till utrustning 

 Arbetstid 

 Antal operatörer 

 Batchstorlek 

 Antalet produktvarianter 

 Kassaktioner och omarbetningar 

Cykeltid inom varje process visar den tid det tar att färdigställa arbetet för en enhet och om samtliga 

cykeltider för alla processer summeras så ges den totala cykeltiden för en fullständig produkt. 

Cykeltiden anges under varje process men används också i den nedersta delen av current state map 

som visar tidslinjen, det är även där den totala cykeltiden summeras och det enkelt går att jämföra 

den med takttiden. Det är viktigt att cykeltiden är korrekt och inte bygger på historiska tider eller på 

den tiden som det borde ta att tillverka en enhet.  Cykeltiden kan exempelvis mätas genom att 

studera processen under en kortare tidsperiod (ca 30 minuter) och sedan dividera det med antalet 
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färdiga enheter, ta inte med defekta enheter i beräkningen. Ställtiden definieras av den tid det tar att 

göra den sista enheten av en produkt till det att den första enheten av en annan produkt kan börja 

tillverkas. Ställtiden är således inte enbart den tid det tar att byta ut ett verktyg eller material i en 

maskin utan allt arbeta som behövs för att nästa produkttyp ska kunna tillverkas. Med uptime menas 

den tid som en process är tillgänglig och fungerande och anges oftast i procent av den totala tiden. 

Tillgången till utrustning representerar den procentandel av totalt tillgänglig tid som en produkt eller 

produktfamilj har möjlighet att tillverkas i en maskin om det finns flera produkter som har behov av 

att tillverkas i samma maskin. Denna procentandel är till hjälp då det ska avgöras hur den tillgängliga 

tiden bäst kan användas för att det ska finnas tillräckligt många enheter i nästkommande led i flödet, 

utan att det blir ett stopp i produktionen på grund av dålig planering av den tillgängliga tiden. 

Kassaktioner och omarbetning ska dokumenteras eftersom det är något ett företag vill förhindra, 

även om en omarbetning sker och enheten sedan kan användas så har det kostat betydligt mycket 

mer tid (och pengar) än om det hade blivit rätt från början. Genom att dokumentera andelen 

kassaktioner och omarbetningar identifieras slöseri som företaget sedan vill försöka förhindra och 

hitta en åtgärd till då future state map skapas.  

När flödet följs är det viktigt att hålla reda på när en produkt bryts ner i mindre komponenter och 

råmaterial, som vid exempelvis montering, då material och komponenter förmodligen kommer från 

flera olika lager och processer i fabriken. Då är det viktigt att följa varje komponent separat tills 

inleveransen sker av det enskilda materialet, alltså starten av flödet. För att sedan återvända till den 

punkt där förgreningen startade och följa nästa komponent. Ett flöde kan ha flera olika punkter av 

förgreningar och det är viktigt att alla grenar av flödet följs, det är ytterligare en anledning till att 

flödet följs i bakvändordning eftersom det annars är lätt att missa alla olika förgreningar. När VSM-

deltagarna har följt flödet och antecknat och samlat information kan flödet ritas upp i current state 

map och binds nu samman med leverantörs- och kundikonerna. Vanligt är också att använda ikoner 

som visar hur leveranserna sker, exempelvis med lastbil, båt eller flygplan. 

 Current state map ska även ta hänsyn till transportsträckor inom produktionen, det kan vara både 

avstånd för material och produkter som förflyttas så väl som anställda inom produktionen. Vanligast 

är att mäta den längsta vägen som material eller produkter förflyttas mellan varje punkt i flödet, 

alltså det längsta avståndet mellan exempelvis en process och en lagerplats. Avståndsmätningen kan 

göras på flera olika sätt, beroende på vilket som anses som enklas, exempelvis genom att stega upp 

avståndet eller använda sig av någon form av mätutrustning. Om det är förflyttningen av anställda 

som ska mätas måste varje anställd iakttas medan de arbetar med en produkt för att se hur de 

förflyttar sig medans en produkt färdigställs. Förflyttningen ska även inkludera sträckorna för att 

hämta material och leverera produkten vidare till nästa led i flödet. Avståndsmätning för hur långt en 

anställd rör sig inom produktionen är komplicerad och svår att få exakt, därför brukar en förenkling 

göras där det bestäms att en anställds förflyttning kan likställas med en produkts förflyttning 

multiplicerat med två. Detta eftersom det kan antas att en anställd levererar produkten till nästa led i 

flödet för att sedan gå tillbaka till sin ursprungliga station. Avståndet mellan varje punkt i flödet ritas 

sedan in över flödespilarna som är ritade mellan varje aktivitet i current state map och kan sedan 

summeras till en totalsträcka för hela flödet, se Figur 5. När avståndsmätningen genomförts är det 

möjligt att se alla onödiga transporter inom flödet, kanske flyttas material fram och tillbaka utan 

någon egentlig anledning och det är sådana slöserier som identifieras genom denna del av VSM-

kartläggningen. 
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Figur 5. Exempel på hur en del av current state map kan se ut med förflyttningsavstånd (Nash & Poling, 2008). 

Längst ner på current state map ska även tidslinjen placeras, börja med att dra linjer parallellt med 

alla processer som ritats upp i flödesdelen av bilden, se Figur 6, och skriv dit de dokumenterade 

cykeltiderna, summera sedan tiderna för att få den totala cykeltiden. Genom att skapa denna 

tidslinje blir det enklare att identifiera vart möjliga flaskhalsar kan uppstå, om en kort cykeltid följs av 

en betydligt längre cykeltid är det förmodligen här det bildas en flaskhals i flödet. 

 

Figur 6. Första steget till att skapa en tidslinje, (Nash & Poling, 2008). 

Tidslinjen ska även innehålla information om processernas ledtid och ska med en liknande linje som 

för cykeltiden placeras parallellt under lagersymbolerna i flödet och över linjerna för cykeltiden. 

Ledtiden ges av att ta kvantiteten i lager dividerat med kundens dagliga efterfrågan, observera att 

kundefterfrågan kan vara efterfrågan i följande process, vilket ger hur många dagars efterfrågan som 

finns i lager.  Bind ihop de båda linjerna som nu skapats för cykeltid och process ledtid och summera 

för att få total ledtid genom flödet, se Figur 7. Med hjälp av tidslinjen är det enkelt att få en 

uppfattning om hur stor del av den totala ledtiden som faktiskt är värdeadderande men förväxla inte 

cykeltiden med värdeadderandetid. Även cykeltiden kan innehålla tid som ej är värdeadderande även 

om den ger en god inblick i hur stor del av den totala ledtiden som är värdeadderande. För att exakt 

ta reda på hur stor del av den totala ledtiden som är värdeadderande krävs att tidsmätningar görs 

under varje process i flödet, där tid som är värdeadderande respektive ej värdeadderande ska 

tidsbestämmas. 
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Figur 7. Hur cykeltid och process ledtid knyt ihop för att skapa tidslinjen, (Nash & Poling, 2008). 

Informationsflödet som ritas överst på current state map kan dokumenteras samtidigt som det 

fysiska flödet men det är enklare att skapa en tydlig bild om det görs separat. Att kartlägga 

informationsflödet är lika viktigt som att kartlägga det fysiska flödet för att identifiera slöserier. Inom 

informationsflödet är det vanligt med suboptimering, där samma information går ut till de olika 

processerna och aktiviteterna flera gånger men på olika sätt. Det är också vanligt att processer blir 

stillastående pågrund av att informationen är tvetydig och kommer från flera håll, operatören kanske 

inte får klarhet i vad det är som ska produceras eller väntar på svar gällande andra frågor som rör 

produktionen. Det är sådana typer av slöserier som ska identifieras med hjälp av att kartlägga 

informationsflödet i current state map. Innan data om hur informationsflödet samlas in ska en 

kontrollsymbol placeras mittemellan leverantören och kunden, se Figur 8, denna symbol 

representerar avdelningen på företaget som styr produktionsplaneringen. Det är den avdelning på 

företaget som fungerar som spindeln i nätet när det gäller informationsflödet, här passerar 

information till och från både kund, leverantör och produktion. Information som kan finnas med i 

kontrollsymbolen är exempelvis namn på olika personer som sköter planeringen och om företaget 

använder sig av något verktyg för planering, exempelvis MRP (Material requirements planning). 

 

Figur 8. Utgångspunkten för att illustrera informationsflödet (Nash & Poling, 2008). 

Som nämndes tidigare är det både det formella och informella informationsflödet som ska 

dokumenteras, data om det formella informationsflödet samlas in genom att gå igenom data som 

finns dokumenterad hos företaget, exempel på sådan information är: 

 Produktionsplanering 

 Arbetsorder 

 Kundorder 

 Inköpsorder 

 Prognoser 

 Kvalitetsrapporter 

 Orderbekräftelser 
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När denna typ av information ska ritas up i current state map är det viktigt att definiera mellan vilka 

parter och i vilken riktning informationen flödar. Det bör även visas tydligt om informationen är 

elektronisk eller manuell, vilket visas beroende på vilken typ av informationsflödespil som används 

(oftast en rak pil för manuell information och en taggig pil för elektroniks information). För att 

ytterligare förtydliga hur information passerar genom flödet kan det vara bra att använda symboler 

som visar om informationen sker via e-post, telefon eller liknande. Om informationen passerar olika 

affärssystem och datorprogram så ska även dessa ritas in som figurer i current state map. Figurerna 

kan då benämnas med namnet på det system eller program som används.  

Det informella informationsflödet är svårare att dokumentera, det gäller att de som utför VSM-

kartläggningen observerar och ställer frågor till så väl de anställda inom produktionen som till de som 

arbetar med produktionsplanering. En stor del av det informella informationsflödet är att någon från 

produktionsplaneringen går ut till processerna för att se hur produktionen ligger till och då manuellt 

ändrar om i den planerade produktionen. Om sådant förekommer är det bra att förtydliga detta 

geﾐoﾏ att aﾐ┗äﾐda eﾐ s┞ﾏHol soﾏ represeﾐterar deﾐﾐa ”gå oIh se”-planering, vanligtvis 

representerad av en glasögonsymbol. Annan Informell information är exempelvis: 

 Frågor och svar som förekommer under dagen inom värdeflödet 

 Förfrågningar från kunder och leverantörer 

 informella eller snabba förändringar som görs för den redan planerade produktionen 

Det informella informationsflödet kan göra det nödvändigt att addera ytterligare figurer till current 

state map, detta eftersom det kan röra sig om information mellan personer eller avdelningar inom 

företaget som tidigare inte har ansetts höra till det flöde som kartläggs. Om så är fallet används en 

figur där namnet på personen eller avdelningen benämns. Oftast handlar sådana informationsflöden 

om diskussioner, förslag och idéer som rör den studerade produkten eller produktfamiljen och sådan 

information är alltid informell.   

Arbetet med current state map är nu klart och all information som samlat in ska finnas beskrivet i en 

bild som representerar hur flödet ser ut just nu, se Bilaga A för ett exempel på hur en current state 

map kan se ut. Det är dock viktigt att ha i åtanke att arbetet med current state map är en kontinuerlig 

process och bilden representerar alltid hur flödet såg ut just då, varje gång bilden visas diskuteras 

flödet och förändringar i bilden kan vara nödvändiga. Innan future state map skapas kan det vara en 

god idé att visa och diskutera current state map för övriga anställda som inte deltagit i 

kartläggningen. På så vis skapas förståelse för current state map och bildens trovärdighet, som är 

viktigt för att få med de anställda som arbetar inom flödet till att se vikten av förändringsarbetet. 

4.4 Future state map 

Future state map ska representera de förändringar som vill uppnås inom flödet för att eliminiera de 

slöserier och flaskhalsar som upptäcktes med hjälp av current state map. Att skapa future state map 

är en del av det slutgiltiga målet med att genomföra en VSM, att enbart identifiera vad som fungerar 

mindre bra inom flödet är inte till någon nytta om inga förändringar ska genomföras. De tänka 

förändringarna bör dock vara genomförbara inom ett år och future state map bör representera 

förändringar som är realistiska. Det är även möjligt att skapa en future state map för ett mer 

långsiktigt perspektiv men denna bild av flödet ska då snarare fungera som en vision över företagets 

optimala bild av flödet och används då endast för att visa vart emot företaget strävar och inte till 
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något direkt förbättringsarbete. När future state map skapas är det viktigt att tydligt visa hur det 

önskade flödet ser ut, detta görs med figurer och symboler på samma sätt som i current state map. 

Det är viktigt att tydligt visa i bilden vart de största bristerna finns och hur de ska åtgärdas.  

För att komma igång med skapandet av future state map kan deltagarna som utför VSM-

kartläggningen börja med att fritt analysera vad som behöver förändras för att eliminera slöserierna 

som har identifierats i current state map. Det är en god idé att börja med de förändringar som kan 

genomföras med de resurser som redan finns tillgängliga, eller som Rother och Shook (2004) utrycker 

det ”vad kaﾐ vi åstadkoﾏﾏa ﾏed det vi redaﾐ har?”. Skapa eﾐ lista ö┗er alla förslag, i det här stadiet 
finns det inga idéer som är dåliga utan det är först när future state map ska ritas upp som hänsyn tas 

till vilka förändringar som är realistiska. 

För att kunna skapa future state map är det viktigt att deltagarna vet vad det är för typ av flöde de 

vill skapa och inte enbart att det ska bli bättre än tidigare. Det bör göras tydligt redan från början om 

komponenter och produkter ska levereras direkt till kund (eller nästa steg i flödet) eller ska de gå via 

ett lager exempelvis en supermarket. En supermarket kan vara nödvändig att använda mellan 

processer i flödet som har stora skillnader i cykeltid. En supermarket fungerar som ett mindre lager 

där det finns begränsningar på hur stora volymer som är möjliga att lagra och påfyllning styrs med 

hjälp av kanban. Det optimala flödet är ett kontinuerligt flöde, vilket är ett av huvudmålen med Lean, 

därför är det viktigt att analysera current state map och hitta länkar inom produktionen där ett 

kontinuerligt flöde kan introduceras. Om det finns cykeltider som är längre än takttiden bör lösningar 

hittas som kan minska cykeltiden i dessa processer.  

 När deltagarna har kommit överens om vilka förändringar som bör genomföras för att uppnå det 

förbättrade flödet är det viktigt att tydligt markera på en kopia av current state map (spara alltid ett 

original) vilka förändringar som ska utföras. Det görs genom att använda symbolen som kallas Kaizen 

burst, se Figur 9, som används för att ringa in det som ska förändras. Inuti symbolen för Kaisen burst 

kan det vara bra att kort skriva ner vad det är för tänkt förändring som ska genomföras just här. För 

att göra det extra tydligt kan deltagarna även rita nya flödespilar och markera aktiviteter i flödet som 

de tycker är rena slöserier och kan tas bort. I första hand är det de aktiviteter och den 

kommunikation som inte är värdeadderande som ska elimineras.  

 

Figur 9. Kaizen burst, (Nash & Poling, 2008). 

När alla aktiviteter som deltagarna vill förändra i flödet är markerade på current state map ska future 

state map skapas. Det enklaste sättet att rita future state map på är att återigen använda sig av en 

kopia av current state map men nu göra bilden så tydlig som möjligt och ta bort de aktiviteter som 

inte ska vara kvar och i stället beskriva flödet med nya figurer och symboler där förändringar bör ske. 

Använd figurer så att det nya flödet blir så tydligt som möjligt och namnge nya aktiviteter med namn 
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och den information som finns tillgänglig. För att future state map ska bli extra tydlig är det bra att 

även använda Kaizen burst här för att markera de punkter i flödet som har förändrats, det blir då 

enklare för alla utomstående som inte har deltagit i VSM-kartläggningen att se vilka förändringar som 

gjorts mellan current state map och future state map, se Bilaga B för ett exempel på hur future state 

map kan se ut. Om future state map skiljer sig helt från current state map kan det dock vara enklare 

att rita upp future state map helt från början. 

När future state map är skapad är det viktigt att den presenteras för ledningen och övriga anställda 

inom produktionen eftersom det är av stor vikt att de anställda ska känna sig delaktiga i 

förändringsprocessen för att få ett så bra resultat som möjligt.  

4.5 Skapa en handlingsplan utifrån future state map 

Att skapa future state map är endast nödvändigt om bilden ska används för att genomföra 

förändringar i flödet i den verkliga produktionen. Det är endast då nyttan med att genomföra en VSM 

uppnås. Future state map ska ligga till grund för att skapa en handlingsplan som företaget sedan ska 

arbeta efter för att uppnå det förbättrade flödet. 

Det första som behöver göras är att identifiera olika områden i future state map, eller att hitta en 

loop som det också kallas. Den första loopen identifieras genom att titta på vart flödet börjar, alltså 

vid leverantören och följa flödet genom processerna till flödet stannar, vanligtvis vid den första 

pushpilen, supermarket eller liknande.. Den andra loopen som ska urskiljas är loopen som relaterar 

till kunden och den sista processen i flödet. Om det resterande flödet mellan dessa två loopar är 

kontinuerligt så är detta område den tredje och sista loopen. Om flödet stannar upp mellan dessa två 

loppar ska flödet delas in i flera loopar där varje avbrott i flödet representerar en ny loop, se Bilaga C.  

När future state map har delats in i flera olika loopar ska dessa rangordnas efter vilket område som 

har störst prioritet. Skriv upp de olika looparna på en lista och ta med alla Kaizen burst som finns 

inom respektive loop, på så sätt visas det tydligt vilka förändringar som ska genomföras inom varje 

loop och det blir då enklare att prioritera vilken loop som är den viktigaste. Se Figur 10 för ett 

exempel på hur en sådan lista kan se ut. För att veta i vilken ordning looparna ska prioriteras kan det 

vara till hjälp att utgå från följande punkter, relaterade till förändringar: 

 Är snabb och lätt att slutföra 

 Är mest synliga för de anställda (för att visa kraften i ständig förbättring) 

 Adressera största problemet till kunden 

 Adressera största problemet till leverantören 

 Adressera största problemet för anställda inom värdeflödet 

Vilka dessa punkter är kan variera mellan olika företag, kanske har företaget redan givna nyckeltal 

som de arbetar efter, punkterna ovan är endast ett exempel på punkter som kan användas. 

När de olika looparna är prioriterade ska även de olika förändringarna inom respektive loop 

prioriteras. Nu finns det en tydlig beskrivning av i vilken loop som förändringen i flödet ska starta och 

också vilken förändring som ska utföras först. Nu är alla steg i VSM-kartläggningen genomförda och 

det är bara implementeringen av förändringarna kvar, denna process kommer vara pågående under 

en längre tid, kom ihåg att förändringarna skulle vara genomförbara inom ett år, det är därför viktigt 

att uppdatera handlingsplanen allt eftersom en förändring i flödet har genomförts. När en förändring 
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har implementerats kan det vara nödvändigt att prioritera om handlingsplanen beroende på 

resultatet som förändringen gav. 

 

Figur 10. Exempel på hur en prioritetslista kan se ut, (Nash & Poling, 2008). 
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5 Alternativa verktyg och ramverk 
Det här kapitlet presenterar verktyg och ramverk som kan fungera som alternativ till VSM. Kapitlet 

behandlar verktyg som kan användas inom Enterprise modeling men även alternativ så som Theory 

of Constraints och Sex Sigma.  

5.1 Enterprise modeling 

Enterprise modeling är ett begrepp som motsvaras av alla aktiviteter, metoder och verktyg som 

används i ett företag för att modellera och integrera de många processer som utgör och ingår i ett 

företag (Vernadat, 1996). Syftet är alltså att genom modellering göra processerna som företaget 

består av hanterbara i den bemärkelsen att de kan inkluderas i en större modell. Den större modellen 

kan sedan ge överblick över hela kedjan av processer i företaget för att på ett enklare sätt kunna 

sköta företaget. Det är av stor vikt att kunna hantera och kontrollera företaget på ett sådant sätt att 

dess beteende blir så förutsägbart som möjligt samtidigt som flexibilitet behålls. Det vanligaste 

användningsområdet för den här typen av ramverk är vid hantering av förändringar inom företaget 

och ett effektivt system måste klara av att representera nuläget, ett framtida läge och ett visionsläge. 

Nuläget beskriver vart företaget befinner sig för tillfället och det är viktigt att inte försköna bilden 

utan istället presentera en realistisk bild av hur läget faktiskt ser ut för att på så sätt ge ett bättre 

underlag för det kommande arbetet, det är bättre att skapa en för kritisk bild av nuläget än att ha en 

för angenäm bild. Framtidsläget bör visa hur företaget vill vara på kort eller medellång tidshorisont, 

exakt hur lång tid det motsvarar varierar för olika företag men tanken är att framtidsläget ska vara 

ett delmål eller en första målsättning att sträva efter. Visionsläget ska vara det slutgiltiga målet, var 

företaget vill vara. Det är från detta mål som drivkraften till förändringarna kommer och allt 

förändringsarbete sker med visionen i åtanke. Eftersom detta är ett verktyg som används för att 

hantera förändringar är det viktigt att förstå dels förändringarna i sig men också hur de potentiellt 

kommer att påverka företaget. Första steget är att hitta alla drivkrafter till förändringar, andra steget 

är att identifiera vad effekten av dessa förändringar, dels de omedelbara och direkt kopplade 

effekterna som lätt ger sig till känna men också de indirekta och mer subtila effekterna. Detta är ett 

viktigt steg eftersom det ofta är svårt att bedöma vilka delar av ett företag som faktiskt påverkas av 

förändringar och en av fördelarna med Enterprise modeling är att det går att se effekterna av 

förändringar på de olika delarna i ett företag. Det tredje steget är att hitta lösningsstrategier, även 

här är det ett tvådelat steg, att hitta en lösning till det omedelbara problemet är det första som bör 

göras men det är också viktigt att utforska möjligheten att hitta nyttor, det vill säga om det går att 

utnyttja förändringen till något mer positivt än bara att lösa det omedelbara problemet. En kritisk del 

av arbetet är att ifrågasätta allt som företaget gör, det bryts ner till behovet att veta varför företaget 

gör vad det faktiskt gör för att förstå behoven vid varje steg i företaget. Många gånger finns det en 

dissonans mellan uppfattad förståelse för något och dess faktiska utformning och komplexitet. (Holt 

& Perry, 2010) 

Alla företag oavsett storlek har infrastruktur och vissa delar av infrastrukturen är enklare att sköta än 

andra, byggnader, utrustning och personal är några av de enklare medan kompetenser och roller är 

betydligt svårare att hantera. Effektiva modeller gör att det går att hantera alla delar av 

infrastrukturen och de kan visualiseras på ett enhetligt sätt. Livscykler är ytterligare en del av vad 

Enterprise modeling hanterar, livscykler är så pass komplexa att det är givande att använda sig av den 

här typen av verktyg för att underlätta arbetet, eftersom en livscykel börjar redan när den första idén 

uppkommer, dock finns det variationer i livscykelns uppkomst som beror på vad det är som livscykeln 
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representerar. Poängen är att redan vid det tidigaste skedet måste livscykeln hållas i åtanke och 

stanna där till systemet är fullständigt pensionerat. Det är värt att notera att livscykeln som uttryck 

kan appliceras på en mängd olika saker, från hela företaget i ena änden ned till enskilda produkter i 

den andra, vilket kan göra användandet mer diffust. (Holt & Perry, 2010) 

Ett viktigt koncept i samband med Enterprise modeling är arkitektur, som betyder den samlingar av 

synsätt eller åsikter som krävs för att uppfylla kraven för ett specifikt ramverk. Holt och Perry menar 

att om man använder sig av kärnkoncepten för modellering samt principen för arkitekturer och 

applicerar det på hela företaget så får man något de kallar Enterprise architecture. Vernadat har en 

liknande syn på arkitekturer men definierar inte uttrycket Enterprise architecture utan använder 

enbart Enterprise modeling. Enterprise architecture är ett samlingsbegrepp som inkluderar 

Enterprise modeling, där just Enterprise modeling är den del som använder sig av modellering. Det 

finns ingen egentlig skillnaden mellan begreppen Enterprise modeling och Enterprise architecture 

med tanke på hur koncepten appliceras.  

Vid användandet av Enterprise architectures (EA) är det som nämnts tidigare viktigt att förstå kraven 

och behoven som finns i varje steg i företaget eftersom det är betydligt enklare att utforma lösningar 

med fullständig information om systemet. Det är också viktigt att förstå behoven för att kunna se 

huruvida lösningen uppfyller de krav som finns.  Det finns många fall där EA har använts utan att det 

funnits någon förståelse för varför den behövdes, det vill säga de försöker lösa ett problem som inte 

definierats. Då ett företag ställs inför ett problem är det frestande att direkt söka sig till någon form 

av best practice för den typen av problem men det är inte säkert att det är lämpligt för företaget i 

fråga. Det betyder inte att best practice inte bör används utan snarare att även om ett ramverk är 

best practice så behöver det modifieras för att passa företagets specifika situation. Även om två 

företag till synes är väldigt lika, är det högst sannolikt att de har olika behov och således skulle få 

olika resultat om de använde samma ramverk på samma sätt. De tre största problemen som kan 

uppstå vid införande av den här typen av system är komplexitet, brist på förståelse och ineffektiv 

kommunikation. Komplexitet är ett svårhanterat bekymmer eftersom ett antal element i ett företag 

eller processer kan vara kända för alla involverade och de förstår elementen, men förhållandena 

mellan elementen avgör komplexiteten då fler förhållanden gör systemet mer och mer komplicerat, 

det betyder också att det går att förstå alla element i ett system utan att förstå själva systemet se 

Figur 11: Exempel på ökande komplexitet vid fler förhållande mellan elementenFigur 11. Brist på 

förståelse rörande behovet av företagens behov leder ofta till att mycket tid och stora summor 

pengar slösas vid framtagningen av modeller. Om de överhuvudtaget färdigställs tenderar de att inte 

klara av att hantera företagets behov. Det är även viktigt att förstå problemen som är involverade, 

för om dessa inte är fullt förstådda kan modellen återigen misslyckas med att fylla sin funktion. Det 

krävs även förståelse för lösningen, det är lätt att göra modeller som innehåller för mycket 

information och som därför presenterar informationen på ett sätt som gör att användarna undviker 

den. Det tredje problemet som är ineffektiv kommunikation kan ske på flera olika nivåer, person till 

person, grupp till grupp, organisation till organisation, system till system eller kombinationer av ovan 

nämnda. Gemensamt för dem alla är att de leder till tolkningar och missbedömningar vilket kan 

skapa oräkneliga problem av olika storlek och karaktär. Om dessa tre problem existerade separat 

vore det betydligt enklare att hantera dem men så är inte fallet, istället leder de till varandra och 

växer desto fortare när flera är närvarande, de representerar en självförsörjande problemtriangel. 

(Holt & Perry, 2010) 
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Figur 11: Exempel på ökande komplexitet vid fler förhållande mellan elementen (Holt & Perry, 2010) 

Modellering är av uppenbara skäl en viktig del av Enterprise modeling, för att modellera effektivt 

krävs ett gemensamt språk att utföra modelleringen på och oavsett vilket modelleringsspråk som 

valts är det nödvändigt att välja modell, vilken nivå av abstraktion som ska användas, koppling till 

verkligheten och oberoende infallsvinklar på samma system. Valet av modell är viktigt då det finns 

många sätt att nå samma resultat, de flesta modeller kommer sannolikt inte att passa till ett specifikt 

företag men det kommer finnas fler än ett alternativ att välja mellan, där vissa är lämpligare än andra 

när de kommer till företagets behov. Det är också viktigt att ha flera olika verktyg tillgängliga för att 

på så sätt välja ut den mest lämpade lösningen varje gång istället för att hela tiden förlita sig på 

samma lösning oavsett problem. Så modelleringsspråket måste vara flexibelt nog att hantera samma 

information på olika sätt så att det går att välja den lösning som passar företaget bäst.  Vid 

beaktandet av nivån på abstraktion bör man tänka på att ingen enskild nivå är tillräcklig utan det är 

nödvändigt att undersöka flera nivåer, hög, låg och flera mellanting för att få en fullständig bild av 

hur systemet fungerar. Så det andra kravet på modelleringsspråket är att det kan presentera olika 

nivåer av abstraktion. Vid all modellering förenklas verkligheten för att det ska vara möjligt att 

modellera, men risken finns alltid att förenklingen blir så stor att modellen tappar kopplingen till 

verkligheten och på så sätt blir meningslös. Så det tredje kravet på modelleringsspråket är att det 

måste tillåta stark koppling till verkligheten och meningsfulla observationer som inte kräver 

expertkunskap för att förstå. Beroende på roll i systemet så krävs olika information, det är 

nödvändigt att rätt person får rätt information vid rätt tid. Det är även viktigt att det går att 

observera och analysera ett system från flera infallsvinklar. Men när ett system betraktas från flera 

håll finns alltid risken att det leder till inkonsekvens. Just konsekvens är nödvändigt för att skapa en 

korrekt modell och utan konsekvens är det omöjlig att ha förtroende för systemet. Så det fjärde 

kravet på modelleringsspråket är att det ska klara av att visa systemet genom flera konsekventa 

synsätt. (Holt & Perry, 2010) 

5.1.1 GRAI 

Grunden till GRAI finns i en modell som kallas GRAI conceptual model, se Figur 12. Denna modell 

menar att företag, precis som andra komplexa dynamiska system, består av tre sub-system. Dessa tre 

system är det fysiska systemet, informationssystemet och beslutssystemet, sedan lägger metodiken 

GRAI själv till ett operativt system. Det fysiska systemet är den del av systemet som omvandlar 

material till produkter d.v.s. det fysiska flödet. Det operativa systemet sköter styrningen av det 

fysiska flödet i realtid. Beslutssystemet representerar hela företagets beslutsstruktur. Från den 

högsta nivån i företaget ner till den lägsta via beslutscenter och beslutsnivåer. Informationssystemet 

binder ihop beslutssystemet och det fysiska systemet med företagets miljö. Logiken som används är 

repeterbar vilket betyder att det går att bryta ner systemen i mer detaljerade system som också 
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består av samma sub-system; det fysiska systemet, det operativa systemet, beslutssystem och 

informationssystem. Vid applicering av GRAI-metodiken används två olika verktyg, GRAI-rutnät och 

GRAI-nät. GRAI-rutnät används för att analysera företagets domän med hjälp av en tvådimensionell 

matris där kolumner representerar funktioner och rader representerar beslutsnivåer. I matrisen 

sorteras raderna efter hur lång horisont som behandlas, där lång horisont placeras högt och kort 

horisont hamnar längre ner. Funktionerna som representeras av kolumnerna är vanliga 

affärsfunktioner så som design, planering och så vidare, varje cell i matrisen motsvarar ett 

beslutscenter och med hjälp av matrisen så går det att analysera förhållandena mellan 

beslutspunkterna med hänsyn till informationsflöden. GRAI-näten används för att analysera 

aktiviteterna som är kopplade till beslutspunkterna och dess resurser och input/output. På så sätt 

används rutnäten för att analysera uppifrån och ned medan näten används för att analysera nedifrån 

och upp. Om sedan flera av dessa analyser sammanfogas blir resultatet en slutgiltig modell. 

(Vernadat, 1996) 

 

Figur 12. GRAI Conceptual Model (Wadhaw, Amin, & Rao, 2001) 

5.1.1.1 GIM 

GRAI-metodiken utvecklades för produktionssystem, GIM är ett försök att utöka 

användningsområdena för traditionell GRAI. GIM baseras på de tre abstraktionsnivåerna; konceptuell 

nivå, som betyder att ingen hänsyn tas till tekniska och organisatoriska aspekter utan fokus ligger på 

att fraﾏställa ett ┗äl defiﾐierat ”┗ad”, ﾏed det ﾏeﾐas ┗ad resteraﾐde arHete ska strä┗a efter. Nästa 
abstraktionsnivå är organisatorisk nivå och denna baseras på den konceptuella nivån men tar hänsyn 
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till de organisatoriska faktorerna, på senare tid har denna nivå också kallats strukturell nivå. Den 

tredje och sista nivån är fysisk nivå och den behandlar de tekniska aspekterna och hur systemet ska 

realiseras. Dessa abstraktionsnivåer motsvarar rader i en tvådimensionell matris, kolumnerna i 

matrisen står för infallsvinklar. Det finns två olika uppsättningar infallsvinklar i GIM, den första som är 

den äldre består av tre olika infallsvinklar; data eller information, processer och operativ. Den nyare 

versionen består av fyra infallsvinkar som är information, beslut, fysisk och funktionell. I 

skärningspunkterna mellan rader och kolumner bildas en cell och för varje cell i ramverket finns en 

motsvarande modell som behandlar den information som GIM kräver. I arbetet med både GIM och 

GRAI finns det ett strukturerat arbetssätt för att underlätta framställnigen. Arbetssättet har fyra 

faser, initialisering, analys, design och implementering. Initialiseringsfasen inkluderar definition av 

problemet och uppsamling av kraven från användarna, här är fokus att se till att utvecklarna 

uppfyller användarnas krav och att systemet valideras innan implementeringen börjar. För att göra 

detta används analysfasen för att identifiera produktionssystemets organisation samt för att skapa 

en modell som användarna kan förstå. Systemet modeleras baserat på redan definierade 

referensmodeller med syfte att hitta inre motsägelser. Designfasen är delad i två delar, 

användarorienterade specifikationer och teknologiskt orienterade specifikationer. Syftet här är att 

korrigera de inre motsägelser som hittats i föregående fas. Sista fasen är implementeringsfasen som 

dokumenterar valen av teknik, både informationsteknik och produktionsteknik, som används. 

(Vernadat, 1996) 

5.1.2 ARIS 

ARIS står för Architecture for integrated information systems. Fokus ligger på traditionella 

affärsprocesser så som produktionsplanering, produktionskontroll och lagerkontroll. Ramverket 

består av tre modelleringsnivåer och fyra synsätt, modelleringsnivåerna är: konceptuell, teknisk och 

fysisk, och synsätten är: funktion, data, organisation och kontroll, se Figur 13. Synsättens funktion 

definierar en hierarki av funktioner som sedan specificeras till programmoduler som i sin tur används 

för att skapa koden i programmen, synsättet svarar på frågan vilka funktioner är viktiga? 

Datasynsättet svara på frågan vilken information är viktig och definierar datamodeller som sedan 

översätts till relationsscheman innan de implementeras i det fysiska databassystemet. Det 

organisatoriska synsättet svarar på frågan vilka organisatoriska enheter som finns och definierar 

organisationens struktur men också företagets resurser. Kontrollsynsättet beskriver förhållandet 

mellan datafunktioner och organisatoriska enheter. ARIS är en öppen arkitektur som använder sig av 

verktyg som byts ut när det finns bättre alternativ. Det enda kravet på verktygen är att de bevisligen 

är bättre än de gamla och att de är kompatibla med övriga verktyg som används. (Vernadat, 1996) 
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Figur 13. ARIS Arkitektur (PERA Enterprise Integration) 

 

5.1.3 Zachman framework 

Zachmans ramverk är ett av de äldsta inom det som kallas Enterprise Architecture (EA), det är också 

ett av de vanligaste förekommande. Ramverket tar formen som en matris med rader och kolumner 

där varje skärningspunkt mellan rader och kolumner motsvarar en aktivitet eller en aspekt av 

modellen som kan ses i Figur 14.  
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Figur 14. Zachman Framework (Noran, 2003) 

Ramverket består av en beskrivning som i sin tur består av mellan ett och sex synsätt och sex olika 

perspektiv, varje synsätt representeras av en rad i matrisen och varje perspektiv representeras av en 

kolumn i matrisen och skärningarna mellan rader och kolumner kallas celler. Både synsätt och 

perspektiv är bundna av regler i Zachmans ramverk, totalt är det sju regler som styr hur sysätt och 

perspektiv genereras.  

 Regel 1: Det finns ingen inbördes ordning mellan kolumner. Det går lika bra att ordna dem på 

andra sätt än i Figur 14 men de måste vara sex till antalet. 

 Regel 2: Varje kolumn har en egen modell och varje perspektiv har en egen modell. Varje 

perspektiv kan också ha en metamodell som beskriver hur modellen ska struktureras. 

 Regel 3: Varje modell ska vara unik. Men modellerna ska kunna relateras till de andra 

modellerna vilket betyder att de måste vara konsekventa. 

 Regel 4: Synsätten måste vara unika, varje rad representerar ett unikt synsätt på systemet 

och dessa kan utökas till fler än sex om behovet finns. Det är vanligt att det finns rangordning 

mellan dessa i form av abstraktion . 

 Regel 5: Varje cell är unik, vilket följer av att regel 3 och 4 kräver unika element, därför blir 

också cellerna unika.  

 Regel 6: Alla celler i en viss rad bildar tillsammans en modell. 

 Regel 7: Logiken som används är repeterbar, d.v.s. logiken går att använda på alla 

förekomster av det som modelleras.  

Zachmans ramverk är flexibelt eftersom cellernas innehålla kan variera stort, från enkla meningar till 

stora modeller. Det är inte heller nödvändigt att använda alla celler vilket gör att ramverket blir 
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mycket skalbart. Men på grund av detta så är det viktigt att förstå varför varje cell faktiskt används 

eftersom ramverket inte förser användaren med hur cellerna ska användas utan bara vilken typ av 

information som de ska innehålla. Zachmans styrka ligger i att det går att utgå ifrån ramverket och 

sedan skräddarsy efter företagets behov. (Holt & Perry, 2010) 

5.2 Theory of Constraints 

Theory of Constraints (TOC) är en metod för förändringar i organisationer med syfte att hitta och 

åtgärda de problem som reducerar effektiviteten och lönsamheten i företaget. TOC ser företag som 

en kedja processer och modellerar även företaget som en kedja. TOC är således ett system som med 

hjälp av en serie verktyg är tänkt att hantera de svagaste länkarna i kedjan d.v.s. restriktionerna i 

processen. Då företag oftast inte har speciellt många äkta restriktioner kan TOC ofta leda till stora 

vinster med relativt lite förbrukade resurser. Teorins skapare Eliyahu M. Goldratt har definierat en 

femstegsprocess för att stärka den svagaste delen i kedjan, första steget är att identifiera systemets 

restriktioner, andra steget är att besluta hur restriktionen kan utnyttjas d.v.s. hitta eventuella enkla 

och billiga lösningar, steg tre är att underordna allt annat restriktionen och bara fokusera på den 

┗ilket Hör tillåta restriktioﾐeﾐ att arHeta på ﾏa┝iﾏal effekt. Steg f┞ra är att ”uppl┞fta” restriktioﾐeﾐ, 
d.v.s. att åtgärda den med större åtgärder om steg två och tre misslyckats. Steg fem är att gå tillbaka 

till steg ett  (TOC är en kontinuerlig process och en ny svagaste länk har säkerligen skapats), men med 

varningen att det ej får bildas tröghet i systemet efter att någon förändring utförts d.v.s. att arbetet 

stannar av på grund av att en åtgärd genomförts i tron att det räcker. Goldratt definierar också tre 

mätvärden som gör ett bättre jobb med att driva förbättringsarbetet än traditionell 

redovisningssystem, dessa mätvärden är genomströmning, lager och driftskostnader. 

Genomströmning står för de pengar som kommer in i företaget och hastigheten med vilken företaget 

genererar pengar via försäljning. Lager i den här benämningen representerar allt kapital som är 

bundna i företaget, likvädrigt med redovisningssystemens tillgångar. Vare sig pengarna är bundna i 

anläggningar, utrustning, utdaterade produkter, råvaror, produkter i arbete eller färdiga produkter så 

faller de in under Goldratts definition av lager. Driftskostnader står för pengarna som företaget 

använder för att omvandla lager till genomströmning exempelvis genom direkt arbetskostnad, 

verktyg, förbrukningsvaror och avskrivningar. Mätvärdena är beroende av varandra vilket betyder att 

förändringar i ett mätvärde kommer påverka de andra, bästa sätt att förändra mätvärdena är att 

maximera genomströmningen samtidigt som lager och driftskostnader minimeras. Dessa mätvärden 

är kärnan i att föra över lokala förändringar till det större systemet och Goldratt rekommenderar att 

framförallt genomströmning bör ges hög prioritet eftersom endast marknadens storlek sätter 

gränsen för hur mycket genomströmningen kan öka. (Rattner, 2006) 

5.3 Sex Sigma 

Teorin bakom Sex Sigma baseras sig på att en reduktion i variationer kommer att lösa problem i 

processerna och genom det, hela företaget. Kärnan i Sex Sigma är ett antal statistiska verktyg som 

hjälper till att kasta ljus på varför processerna varierar och när ledningen känner till orsaken går det 

att förutspå variationerna och på så sätt åtgärda dem. Metoden för att undersöka processen och 

dess element är hårt strukturerad för att ge en fullständig förståelse för dess egenheter. I metodiken 

Sex Sigma ingår fem steg, definiera, mäta, analysera, förbättra och kontrollera. Definiera betyder att 

definiera processen, vem kunden är och vilka problem som finns men framför allt att identifiera 

kritiska egenskaper. Mäta betyder att kategorisera egenskaperna och mäta processen, samla in data 

och verifiera mätsystemet. Analysera innebär att de data som samlats in i föregående steg analyseras 



30 
 

för att få rådata att ge nyttig information om processerna. Steget att förbättra innebär att utveckla 

lösningar till de problem som finns i processen med hjälp av den information som samlats in. 

Förbättra innebär också implementering av de utarbetade lösningarna och resultat från 

förändringarna utvärderas i detta steg. Kontroll innebär att om processen efter förbättringarna 

presterar positivt försätts processen under övervakning för att se till att inga oväntade förändringar 

sker. Genom att fokusera på att reducera variationen kan även indirekta effekter uppnås, som 

exempelvis att kvaliteten förbättras eller att den grundliga analysen av processerna förändrar synen 

på vad som adderar värde. Ett viktigt koncept som också följer som en indirekt effekt är att misstag 

och tillfällen för misstag minimeras, där möjligheten till misstag beror av hur många processteg som 

ingår, d.v.s. hur komplex produkten är. Det är också möjligt att förbättra flödet i företaget som en 

sekundär effekt av att reducera variationerna, flöde i detta fall innebär tiden från att råmaterial 

kommer in till att de blivit färdiga produkter, vilket också innebär att mindre kapital binds upp i 

processerna. (Nave, 2002) 

Jämfört med många andra system för förbättringsarbete fokuserar Sex Sigma mycket på 

företagskultur. I Lean finns också denna tendens men i fallet med Sex Sigma är det inte bara en del av 

helheten utan upptar huvuddelen av metoden där verktygen är mer som en eftertanke. . Det är en 

bas för att genomför Sex Sigma där alla i hela företaget ska engageras och individer på alla nivåer i 

företaget vet om sin kvalitetsnivå och strävar efter att förbättra denna. (Larson, 2003) 

5.4  Påläggskalkylering 

Eftersom TitanX menar att det saknas någon form av koppling mellan förändringar som genomförs i 

flödet och pengar kan produktkalkylering vara en metod för att skapa denna koppling. Framför allt 

om en förändring i flödet bidrar till att produktionstakten ökar, så kan frågan vad värdet av att kunna 

producera ytterligare en enhet är. Metoden skulle därför kunna användas som komplement till VSM 

för att skapa denna koppling. Produktkalkylering används som beslutsunderlag till 

lönsamhetsbedömningar, kostnadsuppföljning och prissättning. En metod inom produktkalkylering är 

påläggskalkylering, där kostnaderna fördelas på indirekta och direkta kostnader. Metoden används 

ofta inom producerande företag som använder samma resurser till att tillverka flera olika produkter, 

vilket stämmer in på TitanX.  Direkta kostnader är relativt enkla att sammankoppla till en specifik 

produkt medan de indirekta kostnaderna är svårare att fördela. De indirekta kostnaderna är 

kostnader som rör gemensamma resurser inom företaget och som inte direkt kan kopplas till en 

enskild produkt. 

Direkta kostnader är: 

 Direkta löner, dL 

 Direkt material, dM 

 Direkta tillverkningskostnader 

 Direkta försäljningskostnader 

Indirekta kostnader är: 

 Materialkostnader, MO 

 Tillverkningskostnader, TO 

 Administrativa omkostnader, AO 

 Försäljningsomkostnader, FO 
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Under MO läggs kostnader som till exempel svinn, försäkring, kostnader för lokaler och löner till 

lager- och inköpspersonal medan löner till planerings- och konstruktionspersonal hamnar under 

posten för TO. Under TO posten läggs även kostnader relaterade till avskrivningar av exempelvis 

maskiner. Administrativa omkostnader(AO) är kostnader för personal- och ekonomiavdelning samt 

kostnader för ledningen.  Den sista indirekta kostnadsposten är FO där reklamkostnader och 

lönekostnader för försäljningspersonal ingår. Det är inte nödvändigt att skilja på AO och FO 

kostnader och dessa kan därför läggas ihop till en gemensam post och kallas då AffO, Se Figur 15. 

 

Figur 15. Hur direkta och indirekta kostnader bidrar till totalkostnaden, (Olsson & Skärvad, 1988). 

 Användningen av metoden går ut på att de indirekta kostnaderna fördelas utefter en påläggsbas, 

sedan när påläggen har beräknats kan dessa användas löpande som beslutsunderlag vid exempelvis 

val mellan order och skapandet av offerter. Det är då endast de direkta kostnaderna som behöver 

räknas ut och sedan lägga på de redan beräknade indirekta kostnaderna. Poängen är alltså att 

samma pålägg kan användas vid samtliga tillfällen under en viss period, vanligtvis ett år, och det är 

endast de direkta kostnaderna som behöver beräknas vid varje enskilt tillfälle. (Olsson & Skärvad, 

1988). De direkta kostnaderna fungerar som kostnadsbas där påläggen beräknas om till en 

procentandel som sedan adderas på påläggsbasen, för att se hur de olika påläggen beräknas, se Figur 

16. (Lilja, 2012) 
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Figur 16. Formler för beräkning av pålägg, (Olsson & Skärvad, 1988). 

Det finns tre olika alternativ för att beräkna påläggen, budget-, normalårs-, och 

efterberäkningsmetoden.  Vid användning av budgetmetoden används den budgeterade 

omkostnaden under en viss tidsperiod, om exempelvis TO-pålägg ska beräknas så görs detta genom 

att ta budgeterad TO för en tidsperiod dividerat med budgeterat dL för samma period. 

Efterberäkningsmetoden fungerar på samma sätt men i stället används kostnaderna för föregående 

tidsperiod, i stället för budgeterade framtida kostnader. Normalårsmetoden baseras i att ta 

budgeterad summa för pålägget som ska beräknas (exempelvis TO) genom normala kostnader för dL.  
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6 Resultat 
I det här kapitlet presenteras hur VSM är tänkt att användas på TitanX och hur en VSM på företaget 

verkligen går till. Kapitlet tar även upp hur påläggskalkyleringen är tänkt att användas i samband med 

VSM. 

6.1 Användningen av VSM på TitanX 

TitanX arbetar kontinuerligt med förbättringsprocesser inom företaget och att utföra VSM-

kartläggningar är en stor del av förbättringsarbetet. Målet är att en VSM ska utföras ungefär var 

sjätte månad på varje produktfamilj, i dagsläget har det varit svårt att uppfylla målet vilket innebär 

att det endast genomförs en kartläggning per produktfamilj och år. Vanligtvis är det åtta personer 

som tillsammans utför kartläggningen, vilka dessa personer är kan variera men som mål på företaget 

finns att ledningen ska vara med vid en VSM-kartläggning per år. Ett annat krav som TitanX har är att 

alla medarbetare som tillhör process och produktion ska delta minst en gång vid genomförandet av 

en VSM-kartläggning för att få en helhetssyn över flödena och en insikt i en del av förbättringsarbetet 

som görs. En VSM-kartläggning på TitanX startar alltid med en kurs som handlar om VSM och hur 

kartläggningen ska gå till. Längden på kursen varierar beroende på personernas förkunskaper.2  

Den introducerande delen av kursen består av att skapa en förståelse för deltagarna om varför TitanX 

använder sig av VSM och den ekonomiska vinning som de vill uppnå med förbättringsarbetet. Den 

andra delen, som i detta kapitel kommer tas upp mer grundligt är den tänkta VSM-arbetsgången. 

Informationen om hur TitanX arbetar med VSM är baserad från den PowerPoint-presentation som 

visas för VSM-deltagarna innan de utför kartläggningen (Paris, 2005). 

TitanX har delat in VSM-kartläggningen i tre delar, current state map, future state map och workplan. 

För att skapa current state map börjar deltagarna med att samla information om kunderna, till sin 

hjälp har de en mall som kallas för kundkort, se Bilaga D. Information som behövs är namnet på 

kunden, deras efterfrågan och information angående leveranser. Deltagarna fyller i en sådan mall för 

varje kund, dessa kort används senare till att rita upp kunderna på den vänstra sidan i current state 

map. På liknande sätt samlas även information om leverantören in, med ett så kallat leverantörskort, 

se Bilaga D. Nästa steg är att samla information om samtliga processer som finns inom flödet för den 

utvalda produktfamiljen, till sin hjälp har man även i detta fall en mall som kallas för processkort, se 

Bilaga D. Information som skrivs ner på kortet är bland annat öppettiden för maskinen (exempelvis 3 

skift x 8 timmar), cykeltid per styck, batchstorlek samt utförande så som effektivitet och ställtid. Här 

ska deltagarna även fundera på vad det finns för slöserier, såkallad muda-hunting. Muda-hunting 

består av att identifiera slöserier och kategorisera dem under olika rubriker, de olika rubrikerna är:  

  Over Production 

 Waiting 

 Motions 

 Excess Processing 

 Transports 

 Inventories 

 Non Quality 

                                                           
2 Samtal med Andreas Wengström, Production System Manager på TitanX Engine Cooling AB, 2013-04-11 
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Det är sedan med hjälp av de identifierade slöserierna som future state map skapas.  

För att ta reda på vilka processer som ingår i kedjan och vad som är nästa steg gäller det att fråga sig 

fram bland de personer som arbetar i fabriken. Det är viktigt att alla steg i flödet observeras, för att 

kunna skapa en korrekt current state map. Det betyder att alla transporter och lagerplatser mellan 

processerna måste urskiljas och till hjälp finns då en mall, se Bilaga E. I mallen fyller deltagaren i om 

det är en värdeadderande process, transport, kontrollpunkt eller ett lager samt namnet på 

aktiviteten, exempelvis mellanlager eller namnet på processen. Det är även i denna mall som 

avståndet mellan alla stationer definieras, så vid varje aktivitet som är en transport ska avståndet 

dokumenteras. Vid processer, kontrollpunkter och lager ska även kvantitet räknas och dokumenteras 

i mallen samt om deltagaren observerar några slöserier. 

När det fysiska flödet har kartlagts är nästa steg att identifiera informationsflödet, det görs genom 

att ställa frågor till de som arbetar i varje process. Frågor som ställs är: 

 Hur vet du vad du ska producera? 

 Vilken kvantitet / batchstorlek? 

 Arbetar du efter ett schema, hur långt fram sträcker sig det? 

 Vart ifrån får du informationen? 

 Hur ofta uppdateras informationen som du får? 

Det gäller även att ta reda på hur informationsflödet ser ut till och från både leverantörer och 

kunder. Används prognoser, hur och hur ofta läggs en order, hur når informationen affärssystemet 

och så vidare. När all information är insamlad så kan current state map skapas. TitanX använder sig 

inte utav något ritverktyg utan current state map skapas i Excel med hjälp av fördefinierade figurer 

och symboler.  När alla processer och flöden har visualiserats ska informationen som tidigare 

antecknats på kund-, leverantörs- och processkorten införas i bilden.  

När current state map har skapats ska flödet gås igenom och slöserier samt eventuella flaskhalsar ska 

betraktas, TitanX har vissa mål för processerna och om dessa inte uppnås så finns en flaskhals i 

flödet. Målen som ska uppnås för varje process är:  

 Ställtiden får inte vara längre än 20 minuter 

 Batch storleken får inte vara större än en dags produktion 

 Cykeltid > Takttid 

Nästa steg är att ta fram specifika nyckeltal. De nyckeltal som används på Titanx är: 

 Effektiviteten på flödet =  Värdeadderande tid / Produktionsledtiden  

 Processernas yta /Totala ytan i fabriken 

 Mängd gods per kategori, produkter i arbete, färdiga produkter, råmaterial 

 Produktionsledtid jämfört med leveransledtid 

Dessa nyckeltal tillsammans med all övrig information som samlats in används för att skapa future 

state map. Syftet med att skapa en framtidbild över flödena är att hitta och markera slöserier för att 

sedan kunna eliminera dem. TitanX mål är att skapa den perfekta fabriken, som de menar är ett 

produktionsflöde utan lager, där produkten direkt går från den ena processen till den andra, se Figur 

17. Att skapa en sådan fabrik är kanske inte möjligt och future state map ska representera 
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förbättringar som är genomförbara inom ett år. Om det inte är möjligt att skapa en fabrik efter make 

one, move one-principen strävar TitanX efter att uppnå ett produktionsflöde som tillverkar det 

kunden efterfrågar när de efterfrågar det. När future state map har skapats ska deltagarna återigen 

beräkna nyckeltalen samt studera produktionens ledtid för att se om förändringen inom flödet bidrar 

till några förbättringar.  

 

Figur 17. TitanX bild av den perfekta fabriken 

Sedan skapas en handlingsplan, workplan, för vilka åtgärder som måste göras för att kunna realisera 

future state map, åtgärder som ska definieras är: 

 Åtgärder gällande materialflödet 

 Åtgärder gällande informationsflödet 

 Åtgärder gällande packning 

 Åtgärder gällande förbättring av processer 

När allt detta har genomförts så är VSM-kartläggningen klar och TitanX fortsatta arbete är att se över 

de förbättringsförslag som vuxit fram ur kartläggningen. Förbättringsförslagen och olika workshops 

som behandlar dessa presenteras sedan för TitanX TiPS-kommitté, som består av 

produktionsledning, logistik-, produktions- och processteknisk chef samt supervisors. Det är 

tillsammans med TiPS-kommittén som det beslutas om vilka workshops som ska genomföra och vilka 

resurser som behövs till detta. Sedan valideras dessa workshops för att se om önskat resultat 

uppnåddes. 

6.2 Utförd VSM på DC16 

För att få en god förståelse i hur TitanX använder sig av VSM som verktyg har en kartläggning på en 

av deras produkter, som kallas DC16, genomförts. TitanX genomför vanligtvis VSM-kartläggningar på 

hela produktfamiljer medans denna kartläggning endast har skett på en enskild produkt. Ytterligare 

en skillnad är att kartläggningen har utförts av två personer i stället för en grupp på cirka åtta 

personer. Dessa skillnader anses inte vara betydande då arbetsgången är den samma oavsett om det 

är på en enskild produkt, produktfamilj eller hur många personer som utför kartläggningen.  

VSM-kartläggningen startade med att Andreas Wengström, Production System Manager på TitanX, 

introducerade verktyget VSM, varför TitanX har valt att använda sig av VSM som kartläggningsmetod 

och hur själva kartläggningen skulle gå till. Det första steget som utfördes var att följa flödet genom 

hela fabriken, från dörr till dörr med start från utlastningen. För att samla in den information som 
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behövs till current state map användes processkort och mallen som används till att dokumentera 

avstånd och lagerkvantiteter, se  Bilaga D och Bilaga E. Under tiden då alla steg inom det fysiska 

flödet identifierades och information om processer, lager och avstånd samlades in, ägde även MUDA-

huntingen rum.  Alla slöserier som ansågs finnas inom flödet dokumenterades på separata post-it 

lappar. När all information var insamlad ritades det fysiska flödet upp för hand på en stor tavla, där 

olikfärgade post-it lappar representerade olika aktiviteter inom flödet, se Figur 18. Genom att rita 

upp flödet förhand på det här sättet så visualiserades de olika förgreningarna tydligt och 

underlättade sedan för att rita flödet för current state map i Excel. Även Post-it lapparna med de 

dokumenterade slöserierna sattes upp på tavlan vid de stegen inom flödet där slöseriet hade 

identifierats.  

 

Figur 18.  Första steget till att rita upp det fysiska flödet. 

Efter att det fysiska flödet hade ritats upp på tavlan, skulle informationsflödet dokumenteras. Till att 

börja med så frågades personal som arbetade i de olika produktionsprocesserna hur de fick sin 

information, frågorna som de skulle besvara var; 

 Hur vet du vad du ska göra? 

 Hur vet du hur många du ska göra? 

 Hur ofta uppdateras du med information om detta?  

För att kontrollera att informationsflödet fungerade på det sätt som de anställda inom produktionen 

påstod så intervjuades även anställda som arbetade med produktionsplaneringen. Det var även 

denna personal som hade tillgång till information om kunder och leverantörer, varpå data angående 

dessa kunde samlas in. Informationen som samlades in gällande kunder och leverantörer gällde både 

deras påverkan på det fysiska flödet så väl som informationsflödet. När all information var insamlad 

kunde current state map skapas i Excel, till hjälp fanns en definitionslista över de symboler och 

figurer som TitanX vanligtvis använder. Till hjälp fanns även en redan utförd current state map (dock 

av en hel produktfamilj) att titta på för att lättare kunna förstå hur figurerna och symbolerna 

används.  Mallen som användes för att dokumentera avstånd, se Bilaga E, renskrivdes och fördes in i 

Excel där totaltransportstrecka och total kvantitet i lager redovisades.  Även antalet transporter, 

processer, lager och kontroller( kontroll av produkten) summerades för att på så sätt beräkna hur 

stor procentandel av de totala stegen inom flödet som är värdeadderande, se Figur 19. Detta mått 

användes som effektivitetsmått av hela processen och kan sedan jämföras med flödet i future state 

map. 
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Figur 19. Beräkning av värdeadderande steg inom flödet. 

Innan future state map kan skapas behövdes MUDA-huntingen gås igenom och möjliga 

förbättringsåtgärder diskuterades, likt den brainstorming som anges i teorin, även dessa 

dokumenterades i ett Excelblad. Det var sedan utifrån listan med alla förbättringsförslag som 

åtgärder valdes ut och som skulle implementeras i future state map. Sedan skapades future state 

map genom att modelera om en kopia av current state map.  

Eftersom att kartläggningen genomfördes för att skapa en uppfattning om hur TitanX använde sig av 

verktyget så slutade arbetet efter att future state map hade skapats. Handlingsplanen för hur 

implementeringen av future state map ska gå till utformades inte och kartläggningen kan mer ses 

som ett test av VSM som verktyg. 

6.3  Användning av påläggskalkylering i samband med VSM 

Ett alternativ för att implementera kostnadsaspekten i VSM skulle kunna vara att använda 

påläggskalkylering. Det skulle innebära att det krävs ytterligare en figur under varje process i current- 

och future state map, dessa figurer skulle kunna placeras under figurerna som innehåller information 

om cykeltid och så vidare men i stället innehålla kostnadsrelaterad information.  

De kostnader som är intressanta att ha med i kartläggningen är främst kostnader relaterade till 

produktionen, alltså material- och tillverkningskostnader. Förslaget är då att placera en figur liknande 

tabellen nedan, se Tabell 2Fel! Hittar inte referenskälla.. För att denna kostnadsdimension ska kunna 

användas i VSM så krävs det först att TO-pålägg och MO-pålägg beräknas och på så sätt ta fram 

pålägg som gäller för hela flödet. Nästa steg blir att ta fram de direkta kostnaderna för varje process, 

alltså dL och dM som ska vara utslagna på kostnaden per enhet som produceras i varje process. Att 

ta fram de direkta kostnaderna för varje process borde inte vara allt för svårt då det borde vara 

relativt enkelt att ta fram kostnader för material som används och operatörer som arbetar i 

processen. TO- och MO-påläggen är alltså konstanta genom hela flödet medans dL och dM varierar 

beroende på vilken process det gäller. Sedan kan tillverkningskostnaden per enhet beräknas i varje 

process genom att summan av dL, TO, dM och MO beräknas, se Tabell 2. Tillverkningskostnaden 

skulle sedan kunna placeras över flödespilarna i kartbilden och på så vis visa hur 

tillverkningskostnaden ökar för varje process . Ett annat alternativ är att skapa en linje längst ner på 

bilden, likt tidslinjen, och på så vis visa hur tillverkningskostnaden ökar och slutligen visa den totala 

tillverkningskostnaden.  
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Tabell 2. Förslag på hur informationen kan visualiseras i VSM 

dL= X1 

TO= pålägg % * dL = X2 

dM= X3 

MO= pålägg % * dM = X4 

Summa= X1 + X2 + X3 + X4 

 

För att det ska bli tydligt hur det är tänkt att påläggskalkylering skulle användas i current- och future 

state map har ett exempel skapats, se Figur 20. I exemplet har TO-pålägget beräknats till 20 procent 

och MO-pålägget är 10 procent. Linjen för den totala tillverkningskostnaden visar vad kostnaden är i 

varje process samt den stigande kostnaden som uppstår desto fler processer som enheten passerar. 

 

Figur 20. Exempel på hur påläggskalkylering kan se ut i VSM 

När future state map skapas är det viktigt att tänka på att påläggen kanske inte längre är de samma 

som i current state map och dessa måste därför beräknas på nytt för det nya flödet, eftersom 

förändringar har gjorts. Det gäller även de direkta lönekostnaderna, kanske har flödet förändrats så 

att det inte längre krävs lika många operatörer vid en process och på så vis minskar lönekostnaden. 

Däremot så är det sannolikt att den direkta materialkostnaden är den samma, eftersom det skulle 

kräva att hela produktens utformning skulle behöva ändras för att kunna minska på materialet, vilket 

inte är en del av VSM.  

Anledningen till att detta kan vara en intressant dimension att addera till VSM är dels för att se hur 

tillverkningskostnaden kan förändras mellan current- och future state map. Att förbättra flödet 

innebär även att tillverkningskostnaderna kan bli lägre, vilket ökar marginal på produkten och 

intäkterna ökar. Det är även intressant att kunna ställa investeringen för en förändring i relation till 
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vinsterna som görs, eller rent av jämföra investeringskostnaden med minskad tillverkningskostnad 

för att se om det är värt att genomföra förändringen. Det går även att urskilja vilka processer som har 

höga tillverkningskostnader vilket kan vara till hjälp vid skapandet av future state map, då det kan 

vara av intresse att försöka genomföra förändringar som bidrar till att tillverkningskostnaderna i 

dessa processer minskar.  
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7 Analys och slutsats 
Det finns fördelar och nackdelar med alla verktyg och ramverk och vilka egenskaper som är bra 

respektive mindre bra kan även bero på vad det är som vill uppnås med hjälp av dessa modeller. I 

detta kapitel diskuteras de verktyg och ramverk som tidigare tagits upp i rapporten samt deras 

kompatibilitet med TitanX verksamhet och den information som de efterfrågar. 

7.1 Diskussion kring de olika verktygen 

Det finns flera fördelar med VSM, framförallt är det ett verktyg som inte kräver någon speciell 

mjukvara. Det finns speciella program som kan användas till att rita upp current- och future state 

map men det är inte nödvändigt att använda sig av dessa utan det går lika bra att skapa dessa bilder i 

exempelvis Excel. Att det inte krävs några speciella medel för att utföra en VSM-kartläggning innebär 

även att det inte krävs någon ekonomisk investering, utan det som krävs är att sätta sig in i verktyget 

för att förstå dess utformning och användningsområde. Att genomföra en VSM-kartläggning är en 

effektiv metod för att skapa en helhetsbild av flödet inom ett företag  och hur flödet kan förbättras. 

Även om denna rapport har lagt fokus på användningen av VSM inom producerande företag går det 

lika bra att nyttja verktyget till flödeskartläggning inom ett tjänsteorienterat företag. För att 

resultatet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att förstå innebörden av alla olika steg som krävs 

för att fullfölja en kartläggning. En av VSMs största styrkor är att all information om hur flödet 

fungerar eller hur det ska fungera i framtiden samlas på en enda enskild bild som är lätt att tyda. Stor 

vikt ligger vid att samla in information om hur flödet fungerar men det är också viktigt att se till att 

informationen visualiseras på ett sådant sätt att det blir enkelt att förstå hur flödet fungerar, vilka 

brister som finns och hur det kan förbättras, även för dem som inte har deltagit under själva 

kartläggningen. Ytterligare en fördel är att det går relativt fort att utföra en VSM-kartläggning, 

arbetet tar endast ett par dagar, lite beroende på hur många som är inblandade i kartläggningen och 

hur komplext flödet är för den valda produkten eller produktfamiljen. På TitanX brukar en 

kartläggning genomföras på en till två dagar och de är då cirka åtta personer inblandade i arbetet. 

Kartläggningen som gjordes på DC16 tog omkring en vecka att genomföra men kartläggningen 

genomfördes enbart av två personer som aldrig tidigare arbetat med VSM och som heller inte har 

någon erfarenhet av TitanXs arbetsprocesser från tidigare.  Med VSM ligger fokus på hela flödet på 

en mer övergripande nivå, i stället för att studera processerna i delar och sedan koppla samman 

dessa för att skapa en helhetsbild. VSM genererar en överblick av flödet utan att genomföra djupa 

och komplexa analyser. Om det är en fördel eller nackdel beror självklart på vad det är som ska 

uppnås med arbetet. 

Att relatera en förändring av en viss del av flödet till hur det påverkar resten av flödet är något som 

inte kommer automatiskt med VSM. Det gäller att de som utför själva kartläggningen och skapar 

future state map kan värdera förändringens inverkan på resten av flödet. Att exempelvis kunna 

minska cykeltiden i en process bör sättas i relation till processen som kommer efter. Om cykeltiden i 

nästkommande process är betydligt längre har det i stället skapats ett lager mellan de två 

processerna och värdet av att minska cykeltiden i den första processen måste då värderas och ställas 

i relation till detta. Samtidigt kan det skapa mer kapacitet till att producera andra enheter i den 

processen vilket också måste vägas in i bedömningen. Att ta hänsyn till allt detta kan vara svårt 

samtidigt som själva arbetet med VSM pågår och att ta hänsyn till sådan kan vara en del av själva 

efterarbetet, som i TitanX fall är de workshops som genomförs efter att kartläggningen är avslutad. 

Ytterligare nackdel med VSM kan vara att det inte finns någon ekonomisk dimension i kartläggningen 
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men en sådan dimension är möjlig att lägga till, exempelvis produktkalkylering. Teorin bakom VSM 

beskriver dock ingen sådan dimension så det krävs att företaget som använder VSM på egenhand 

måste arbeta fram en sådan dimension. Att koppla ekonomi till VSM är självklart ingen nödvändighet 

för att arbeta fram förbättringar i flödet. VSM kräver även en del efterarbete, när kartläggningen är 

klar och förbättringsförslag har tagits fram är det ju inte säkert att dessa förbättringar är värda att 

utföra. Det krävs arbete för att titta närmare på vad dessa förändringar i flödet skulle kunna kosta 

och sedan ställa det i relation till vinsten som ges av dessa förbättringsåtgärder. Så även om VSM-

kartläggningen är klar måste vidare arbete ske innan det är möjligt att implementera de förändringar 

som getts av future state map.  

Enterprise architecture innehåller utan tvekan de mest kompletta och avancerade systemen för att 

haﾐtera hela företag ﾏeﾐ ä┗eﾐ hela föräﾐdriﾐgsproIesseﾐ, ﾏeﾐ soﾏ Holt & Perr┞ påpekar ”┘heﾐ ┞ou 
are good with a hammer e┗er┞thiﾐg looks like a ﾐail” det ┗ill säga det är Hättra att aﾐpassa ┗erkt┞get 
efter situationen än att anpassa situationen efter verktyget. Det är också viktigt att komma ihåg att 

företag tenderar att bli mer komplexa med tiden, så även om EA inte är nödvändigt idag så kanske 

det är helt ofrånkomligt imorgon. Gemensamt för alla systemen som faller in under Enterprise 

modeling eller Enterprise architecture är att de potentiellt sätt kan ge samma information som Value 

Stream Mapping. Åtminstone så gott som samma information, skillnaden och även det som talar för 

GRAI och GIM och emot VSM är att GRAI och GIM är nedbrutet i mindre delar vilket gör de olika 

delarna mer hanterbara jämfört med att angripa hela systemet som krävs i VSM. För att nå den 

grafiska representation som VSM ger kommer det att krävas extra arbete men det är eventuellt inte 

nödvändigt då GRAI och GIM kan förse användaren med all information på detaljnivå som resultat 

från de många specialiserade modellerna. Problemet med GRAI och GIM är dock att det är betydligt 

svårare att utföra utan speciell kompetens. VSM kan utföras av i stort sätt vem som helst efter 

måttliga instruktioner. Detta gäller inte för GRAI och GIM då dessa är betydligt mer komplexa 

samtidigt som de kräver mer av användaren i form av modelleringsfärdigheter och andra 

specielistkunskaper. Detsamma gäller för Enterprise modeling överlag, det är generellt sett 

databaserade, komplexa system som inte alltid är användarvänliga. Det är snarare så att GRAI och 

GIM presenterar för mycket detaljer, för många dimensioner om det endast är flödet av information 

och material som är av vikt. Samtidigt kan fler dimensioner ge en klarare bild av det som är viktigt 

och att titta på, att se till beslutssystemet och det operativa systemet är ingen nackdel när målet är 

att förbättra hela systemet. GRAI och GIM tar betydligt längre tid att utföra jämfört med VSM men 

istället behöver det inte utföras lika ofta. I stället är det möjligt att endast arbeta med de sub-

modeller som eventuellt har förändrats och importera de mer statiska från föregående omgång. Den 

repeterbara logiken ger även GRAI och GIM en ytterligare dimension av möjligheter eftersom det då 

går att bryta ner processerna i mindre delar där så behövs för att få en djupare bild och större 

förståelse av hur processen fungerar, med den förbättrade förståelsen är det enklare att hitta och 

genomföra förbättringar i processen. Men eftersom VSM primärt är ett verktyg för strategisk 

överblick är det framför allt GRAI och GIMs förmåga att visa det övergripande läget som är aktuellt 

vid ett eventuellt byte av system. Tack vara sin struktur kan GRAI och GIM förmedla mycket 

information. VSM har dock en klar fördel i och med att det är ett grafiskt verktyg som på så sätt kan 

förmedla information visuellt, vilket kan underlätta bearbetningen av informationen.  

ARIS är till skillnad fån GRAI och GIM ett ramverk istället för en metod, med det menas att ARIS inte 

har egna modeller och tekniker att applicera utan bara definierar vart och vad. Det betyder att ARIS 

hela tiden utvecklas i samma takt som hela området utvecklas. Vilket gör att ARIS förhoppningsvis 
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kontinuerligt utvecklas och blir bättre men också att det finns stora möjligheter att anpassa ARIS 

efter behoven hos ett specifikt företag. Det finns också sekundära fördelar med att använda ett 

system som utvecklas kontinuerligt. Nämligen att momentum byggs upp i hela förbättringsprocessen, 

inte ens systemet står stilla och risker att bli doktrint. Problemet med ARIS är istället att fokus ligger 

på traditionella affärsprocesser vilket inte är det som VSM har fokus på. Dock är det inte av speciellt 

stor vikt när ramverket är så flexibelt som det faktiskt är. Med sina olika nivåer som går djupare och 

djupare för varje steg går det med ARIS att få en bra bild över läget, först vad som är tanken och 

sedan vad som är tekniskt genomförbart. På så sätt får man ett övergripande mål som går att sträva 

efter, antingen genom tekniska innovationer eller genom smarta lösningar. Principiellt ges ett future 

state som i VSM men på en längre sikt, vilket i sin tur leder till att färre modelleringar krävs så länge 

det går att säkerställa att målet som arbetet siktar mot fortfarande är aktuellt. Det är på gränsen att 

ARIS ger för mycket och för detaljerad information för att användas på samma sätt som VSM och 

dessutom är ARIS databaserat.  

Det finns stora möjligheter att anpassa Zachmans ramverk efter företagets unika behov, det går även 

att dimensionera ramverket efter hur mycket detaljer som efterfrågas. Det betyder att det i stort sätt 

går att göra vad som än efterfrågas med ramverket. Dock kräver det mer av användaren som själv 

måste definiera modeller att fylla cellerna i matrisen med, ramverket talar bara om vilken typ av 

information som behövs i varje cell. Det betyder att det sällan finns två lika utföranden av ramverket 

och att det går att skapa ett helt skräddarsytt system som kan ta hänsyn till alla eventualiteter som 

just det företaget kan råka ut för.   

Theory of constraints (TOC) är en metod som skiljer sig relativt mycket från VSM, det är som nämnts 

tidigare en metod för att förbättra processerna i ett företag och inte ett verktyg för strategisk 

överblick. Så TOC är inte på egen hand en metod som kan ersätta VSM men det är definitivt en 

metod som kan förstärka VSM eftersom förbättringsarbete är det övergripande målet med VSM och 

att förbättra processerna är en stor del av allt förbättringsarbete, som är TOCs specialitet. Rattner 

menar att det går att kombinera Lean med TOC för att nå ännu bättre resultat än om endast en av 

metoderna används, där TOC bland annat kan hjälpa till att hitta startpunkten och ordningen på 

förbättringsarbetet eftersom TOC hittar den del i processen som begränsar mest. TOC inkluderar 

mätvärden som är direkt kopplade till ekonomin, vilket betyder att det finns ekonomiska värden på 

allt förbättringsarbete då något förändras. De tre mätvärdena genomströmning, lager och 

driftskostnader skulle även kunna integreras i Lean eftersom Leans funktion är rätt lik den hos TOC. 

Vilket är ett alternativ för att skapa kopplingen till pengar som TitanX efterfrågar. 

Sex Sigma skulle kunna ersätta VSM, dock ska det sägas att det inte skulle vara ett likvärdigt byte, en 

filosofi mot en annan. Sex Sigma ger inte samma information på likartat sätt som VSM, istället går det 

att, genom Sex Sigmas andrahandseffekter, nå samma resultat som VSM, dock utan den grafiska 

delen. Överlag är det svårt att jämföra Sex Sigma med VSM eftersom Sex Sigma är en övergripande 

metod medan VSM är ett verktyg inom Lean, så en mer rättvis jämförelse skulle vara att jämföra 

Lean med Sex Sigma. Det går att sammanfatta detta med att Sex Sigma når liknande resultat fast med 

andra medel.  

7.2 VSM i teorin jämfört med TitanX användning av verktyget 

TitanX arbetsgång när det gäller VSM liknar till största del den arbetsmetod som beskrivs i teorin, 

dock finns det vissa saker som skiljer sig och dessa kommer att diskuteras i detta kapitel. Det finns 
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även saker som skiljer sig mellan TitanX egna tänka arbetsmetod och den kartläggning som utfördes 

på DC16, vad det beror på kommer också att tas upp här. Skapandet av current state map är 

likvärdigt med hur det ska gå till i teorin, TitanX har dock skapat egna mallar som ska bidra till att de 

som utför kartläggningen samlar in rätt information, se Bilaga D och Bilaga E. Att dessa mallar 

används underlättar själva mapping processen, men det gäller att alla som deltar i kartläggningen är 

införstådda i vad varje rubrik i en mall innebär. Teorin menar istället att flödet ska ritas upp förhand 

medans det följs och att information om exempelvis processer ska ritas in i figurer direkt på den 

handritade bilden, allt detta kan vara svårt och komplicerat att utföra samtidigt som det fysiska 

flödet följs men genom att använda dessa mallar så har TitanX förenklat kartläggningsprocessen. I 

stället använder TitanX sedan dessa mallar till att rita upp det fysiska flödet förhand på en tavla med 

hjälp av post-it lappar. 

 I teorin går det också att urskilja en kartläggningsfas som äger rum innan själva current state map 

ska skapas, något som TitanX inte använder sig av. I denna fas fördefinieras vilka steg och processer 

som antas finnas inom flödet, för att underlätta för deltagarna då de sedan ska följa flödet. Det är 

svårt att säga hur stor vikt denna fas har för att skapa en så korrekt bild av flödet som möjligt men 

självklart kan det vara bra för att rikta fokus på rätt saker då flödet följs. Något som heller inte 

definieras före informationsflödet dokumenteras är vilka kunder och leverantörer som finns till den 

valda produktfamiljen som ska kartläggas men inte heller i vilken ordning sådan information samlas 

in anses spela någon större roll för att skapa en korrekt bild av verkligheten. Något som inte finns 

med på current state map som skapas av TitanX är en tidslinje över cykel- och ledtider, vilket bidrar 

till att dessa inte blir speciellt lätta att överskåda. Det skulle vara till fördel om dessa visades på ett 

tydligt sätt på kartbilderna och även underlätta för deltagarna då de ska ta fram förbättringsförslag 

till future state map. Även takttid borde visualiseras tydligare på bilderna, även om takttiden 

diskuteras i det material som presenteras för de som ska utföra VSM-analysen så var det inget som 

diskuterades närmare vid kartläggningen av DC16. Inte heller de nyckeltal som presenterades i 

introduktionskursen diskuterades vidare i kartläggningen som genomfördes. Att takttiden och 

nykeltalen inte fick större fokus vid kartläggningen av DC16 beror förmodligen på att kartläggningen 

främst skulle genomföras för att ge en inblick i hur VSM fungerar som verktyg och alla steg 

genomfördes inte på lika detaljerad nivå som TitanX brukar. Eftersom takttid, cykeltid och ledtid är 

viktiga för att identifiera slöserier och flaskhalsar så bör dessa tider vara i fokus under kartläggningen. 

Det finns heller inte någon linje som beskriver avståndet för samtliga transporter inom flödet på 

TitanX bilder men dessa redovisas däremot på en separat flik i det Excel-dokument som används till 

kartläggningen. Denna flik är en renskriven version av den mall som används vid datainsamlingen, se 

Bilaga E. I fliken summeras alla transporter så att den totala transportsträckan genom hela flödet 

visas. Dock så visar TitanX ej transportsträckorna mellan lager och processer i current- eller future 

state map på det vis som rekommenderas i teorin men det är trots allt förståelsen för vad onödiga 

transporter innebär som är det viktiga i förbättringsarbetet.  

TitanX har heller ingen större definitionslista över de symboler och figurer som kan användas under 

kartläggningen, vilket kan bero på flera olika orsaker. Dels så har de arbetat ett tag med VSM och på 

så vis eliminerat ett stort antal ikoner som de inte använder eller så har de aldrig använt sig av någon 

definitionslista. I dagsläget finns enbart vissa symboler definierade lägst ner i det högra hörnet på 

current- och future state map. Detta skulle kunna begränsa förståelsen för flödet när bilderna 

presenteras för ledning och övriga anställda som inte har varit inblandade i själva arbetet med VSM 

och som kanske inte förstår innebörden av symbolerna. 
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För att komma fram till vilka förändringar som bör göras till skapandet av future state map utgår 

TitanX först ifrån att det inte finns några dåliga idéer och alla förslag på hur slöserierna som har 

identifierats utifrån MUDA-huntingen skrivs ner. Att identifiera slöserier är en stor del inom arbetet 

med VSM och TitanX har valt att använda sig av begreppet MUDA-hunting som kommer från Lean, 

men vilket begrepp som används spelar ingen roll då fokus ligger på att identifiera slöserier. Det är 

sedan utifrån dessa som förbättringsförslag tas fram och flödets ritas upp i future state map. Något 

som stämmer väl överens med den arbetsmetod som beskrivs i teorin.  

 Sedan när future state map är skapad tar olika workshops fram som behandlar det 

förbättringsarbete som ska genomföras för att realisera future state map. Detta presenteras sedan 

för TiPS-kommittén som beslutar om vilka workshops som bör genomföras vilket kan likställas med 

den handlingsplan som teorin beskriver. Om TitanX använder sig av att dela in flödet i olika loopar för 

att ta fram de förbättringsförslag som bör prioriteras högst framgår dock inte. Men att samtliga 

förslag diskuteras för att se vilka förändringar som de ska arbeta vidare med är tydligt.  

Även om tillvägagångssättet och kartläggningen inte är helt lik med hur det ska utförs enligt teorin 

anses det inte ha någon betydelse till den bristande kopplingen mellan förändring och pengar som 

TitanX tycker finns. VSM har helt enkelt inte någon kostnadsdimension inbyggd i verktyget. Utan 

denna dimension får i så fall läggas till på egenhand, exempelvis med hjälp av påläggskalkylering. 

Påläggskalkylering är ett bra komplement som kan användas tillsammans med VSM för att skapa en 

dimension relaterad till pengar, i detta fall tillverkningskostnad. Genom att använda 

påläggskalkylering går det att följa en produkts tillverkningskostnad genom hela flödet vilket är till 

fördel då avväganden om vilka förändringar som ska implementeras görs. Det är även intressant att 

följa hur tillverkningskostnaden kan förändras mellan current- och future state map. Då TitanX säljer 

sina produkter på kontrakt som innebär att försäljningspriset ska minska med 2 procent per år kan 

dimensionen kopplad till tillverkningskostnad vara extra intressant. Detta eftersom det något 

förenklat uttryckt innebär att även tillverkningskostnaden måste minska med 2 procent per år för att 

bibehålla marginalen mellan försäljningspris och tillverkningskostnader.  

7.3 Slutsats   

Det är tydligt att Enterprise architecture (EA) kan ersätta VSM om det behövs, utifrån de ramverk 

som undersökts i detta arbete så skulle alla dessa kunna användas men GRAI och GIM är mest 

lämpade eftersom det är de minst komplicerade ramverken. Det är ett genomgående tema att EA är 

mer komplicerade och detaljerade än vad som är nödvändigt om det är ersättare till VSM som söks, 

dock går det till exempel med Zachmans ramverk att utelämna sådant som inte behövs för att nå det 

resultatet som söks vilket betyder att det går att anpassa komplexiteten till viss del. Att EA är 

komplicerade är inte förvånande med tanke på att de är så pass avancerade verktyg med så stora 

användningsområden, det blir därför svårt att jämföra dem med ett specialiserat verktyg så som 

VSM. Det är dock fullt möjligt att det finns andra ramverk som är bättre lämpade för uppgiften att 

ersätta VSM men som inte tagits upp i detta arbete. Theory of constraint (TOC) presenterar en stor 

möjlighet i och med att det enkelt går att integrera med Lean, om så bara genom att använda sig av 

TOCs mätvärden för att styra och kontrollera förbättringsarbetet. Genom att absorbera mer av TOC 

går det att komma åt fler synergieffekter och på så sätt förbättra hela förbättringsarbetet. TOC har 

också den fördelen att både mätvärdena och själva metodiken uppfyller den andra delen av det 

TitanX söker, nämligen hur en förändring i en del av flödet påverkar resten av flödet. Framför allt 
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mätvärdet genomströmning visar vad effekterna av förändringsarbetet blir på hela flödet. Sex Sigma 

är för olik de andra för att klara av samma typ av samarbete, det är möjligt att ta upp några av 

grundprinciperna så som att minska variationen, men ofta kan det lösas som andrahandseffekter av 

Lean och TOC. Det betyder inte att Sex Sigma på något sätt är dåligt, bara att det är inkompatibelt 

med metoden som redan används på TitanX och ett införande skulle leda till enorma omställningar 

både när det gäller arbetssätt och företagskultur. 

Så för att lösa TitanXs problem är integration av TOC en enkel och billig lösning som också relativt 

snabbt kan göras klar för användning, det är naturligtvis viktigt att förstå metoden innan den används 

i det dagliga arbetet men detta borde vara rimligt att genomföra inom ett par månader. EA har en 

betydligt längre leveranstid, men det är ett alternativ som går att undersöka djupare för att hitta en 

modell som passar TitanX så bra som möjligt. Om man hittar en modell som fungerar bra så är det ett 

mycket starkt alternativ som också har den fördelen att det integrerar hela företaget i 

förbättringsprocessen dock nås allt detta på en längre tidshorisont. 

Som nämnts tidigare så finns det vissa skillnader mellan hur teorin säger att VSM ska utföras och hur 

verktyget faktiskt används på TitanX, det kan dock uteslutas att det är denna skillnad som orsakar 

avsaknaden av den information som efterfrågas. Eftersom TitanX redan är väl insatta i hur arbetet 

med VSM fungerar och idag redan arbetar efter de riktlinjer som finns bakom VSM skulle även en bra 

lösning kunna vara att integrera påläggskalkylering. Påläggskalkyleringen ger kopplingen mellan 

förbättringsarbete och pengar som TitanX i dag tycker att de saknar i sina kartläggningar. Steget till 

att integrera påläggskalkylering i det redan befintliga arbetet med VSM blir heller inte speciellt stort 

jämfört med om TitanX helt skulle byta metod för arbetet med förbättringar av flödet. Det har 

funnits önskemål från TitanX om det skulle gå att integrera kostnader av förändringar på något sätt i 

förbättringsarbetet, vilket anses vara svårt att bygga in i systemet. Vad det är för investeringar som 

krävs för att genomföra vissa typer av förändringar måste vara ett pågående arbete efter det att 

förändringarna bestämts.   

Lean och TOC. Det betyder inte att Sex Sigma på något sätt är dåligt, bara att det är inkompatibelt 

med metoden som redan används på TitanX och ett införande skulle leda till enorma omställningar 

både när det gäller arbetssätt och företagskultur. 

Så för att lösa TitanXs problem är integration av TOC en enkel och billig lösning som också relativt 

snabbt kan göras klar för användning, det är naturligtvis viktigt att förstå metoden innan den används 

i det dagliga arbetet men detta borde vara rimligt att genomföra inom ett par månader. EA har en 

betydligt längre leveranstid, men det är ett alternativ som går att undersöka djupare för att hitta en 

modell som passar TitanX så bra som möjligt. Om man hittar en modell som fungerar bra så är det ett 

mycket starkt alternativ som också har den fördelen att det integrerar hela företaget i 

förbättringsprocessen dock nås allt detta på en längre tidshorisont. 

Som nämnts tidigare så finns det vissa skillnader mellan hur teorin säger att VSM ska utföras och hur 

verktyget faktiskt används på TitanX, det kan dock uteslutas att det är denna skillnad som orsakar 

avsaknaden av den information som efterfrågas. Däremot så skulle det underlätta om tidslinjen och 

avståndslinjen skulle visualiseras tydligare på bilderna över current- och future state map, vilket då 

skulle leda till att det blir tydligare hur förändringar av flödet påverkar dessa. Eftersom TitanX redan 

är väl insatta i hur arbetet med VSM fungerar och idag redan arbetar efter de riktlinjer som finns 

bakom VSM skulle även en bra lösning kunna vara att integrera påläggskalkylering. 
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Påläggskalkyleringen ger kopplingen mellan förbättringsarbete och pengar som TitanX i dag tycker att 

de saknar i sina kartläggningar. Steget till att integrera påläggskalkylering i det redan befintliga 

arbetet med VSM blir heller inte speciellt stort jämfört med om TitanX helt skulle byta metod för 

arbetet med förbättringar av flödet. Det har funnits önskemål från TitanX om det skulle gå att 

integrera kostnader av förändringar på något sätt i förbättringsarbetet, vilket anses vara svårt att 

bygga in i systemet. Vad det är för investeringar som krävs för att genomföra vissa typer av 

förändringar måste vara ett pågående arbete efter det att förändringarna bestämts.   
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Bilaga A, Current state map 
Current state map, (Nash & Poling, 2008). 
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Bilaga B, Future state map 
Future state map, (Nash & Poling, 2008). 
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Bilaga C, Future state map indelad i olika loopar 
Future state map indelad i olika loopar, (Nash & Poling, 2008). 
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Bilaga D, Kort för informationsinsamling som används av TitanX 
Olika kort som används till datainsamling under genomförandet av en VSM. 
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Bilaga E, Mall som används av TitanX 
Mall som används för att dokumentera det fysiska flödet. 

 

 

 

 


