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Guideline til Værdistrømsanalyser 

Udvælg område – afgræns eventuelt problemstilling 

Definér hvem der er kunde og leverandør i den givne arbejdsproces 

Find tal i forhold til arbejdsprocessen – hvor mange er der om dagen/ugen/måneden – hvor mange der arbejder 

med området kan også være relevant  

Hav brunt papir, samt gule og pink post’its klar 

Lav bruttoliste over hovedprocesser for arbejdsprocessen på et ark papir – lav den helst bagfra – det skærper 

hjernen og udfordrer 

Noter kunde samt antal sager på gul post’it – sættes i øverste højre hjørne på brunt papir 

Noter leverandør på gul post’it – sættes i øverste venstre hjørne (kan i visse tilfælde være den samme som kunden) 

Skriv hovedprocesser fra bruttolisten på gule post’it – og beskriv hvordan processen udføres på post´it som hæftes 

under hovedprocessen (= delprocesser) – sæt på brunt papir undervejs. – husk at stille spørgsmål og undervejs få 

pink post’its som er ideer, forslag, udfordringer som blot ”parkeres” – pas på ikke at komme for meget i 

”løsningsmode” – det forlænger processen og man mister fokus. 

Sæt ”lagre” mellem hovedprocesserne undervejs (gule post’its med trekant tegnet på) 

Sæt tider på processer samt lagre 

Sæt pile til fra kunde/leverandør hvor det er relevant (samt til andre afdelinger, som måske noteres på vsm) 

Noter evt. forbrug af papir eller andet, hvis det har relevans for sagen – tag evt. kopi af dokumenter og hæng på 

analysen – det giver overblik. 

Lav ”musetrappe” nederst på analysen – oppe ved proces, nede ved lager 

Beregn proces og gennemløbstid (procestid = kun processerne, gennemløbstid = procestid + lagertider) 

Præsenter for øvrige kolleger undervejs. – vi er nu klar til næste skridt. 

Brug gul, grøn, rød tush/textmaker – overstreg hvad der skaber værdi for kunden, hvad der er nødvendig, og hvad 

der er spild med farverne. (brug spildtyperne) 

Tag en snak om ønskescenariet – hvad ville være rigtig fedt – hvis nu alt kunne lade sig gøre – hvordan vil processen 

så se ud – notér på post’its som ved current state – skriv tider på hvis det er muligt. 

Find skabelon til handleplan – klargør denne med relevante oplysninger (overskrift osv.) 

Lav vsm future state – det realistiske billede indenfor en overskuelig fremtid – notér handlinger der skal til for at 

”komme i mål” i handleplanen undervejs. – future state laves som current state med hovedprocesser, delprocesser 

herunder, lagre imellem og nye estimerede tider. – husk at skabe enighed i gruppen omkring future state. – tænk på 

at skabe flow, og fjerne mest muligt spild – gennemløbstiden skal gerne forkortes. 

Nu går implementeringsfasen i gang – så hold øje med deadlines i handleplanen. 

 


