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II 

Abstract 

This report is based on a case study at Jensen Sweden and aims to shorten lead times in their 

production system. Some of the problems are recurring material shortages and that the 

production planning is driven by a subjective management. The stocking density in the 

production is uneven and different departments are resource efficient without any focus on the 

product flow as a whole.  

 

The above problems cause multitasking that has a number of negative effects and in addition 

generate a lot of work in progress. The effect will be long lead times which complicate the 

discovery of manufacturing deviations. 

 

The solutions presented in this report are aimed at breaking down the tact of the incoming 

production activities, further a structure on how to control the daily management is suggested. 

Using a Gantt-chart, the stocking density in production relative to the capacity is visualized. 

The Ganttchart also visualizes the critical chain. Flexible teams are introduced in order to 

balance the capacity and occupancy between the stations. An important parameter to decrease 

the complexity of the system is to minimize the number of orders in production. The company 

is working with customer-specific projects and the intention of the methods used in the report 

is that they should be to be applicable to companies with similar production processes. 
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Sammanfattning 

Denna rapport utgår från en fallstudie på Jensen Sweden och syftar till att förkorta ledtiderna i 

verksamhetens produktion. Några av problemen som finns i verksamheten är återkommande 

materialbrist och att produktionen drivs av en subjektiv styrning. Beläggningen i 

produktionen är ojämn och olika avdelningar är resurseffektiva utan fokus på helheten.  

 

Ovanstående problem ger upphov till multitasking som har en rad negativa effekter och som 

dessutom genererar mycket produkter i arbete. Följden av detta blir långa ledtider och att 

upptäckten av produktionsavvikelser försvårars. 

 

Lösningarna som presenteras i rapporten syftar till att bryta ner takten för ingående 

produktionsmoment och en struktur tas fram för hur den dagliga styrningen kan bedrivas. 

Med hjälp av ett Gantt-schema visualiseras beläggningen i produktionen i förhållande till 

kapaciteten. Detta Gantt-schema visualiserar även den kritiska kedjan. Flexibla team införs 

för att balanserna kapaciteten och skapa en jämn beläggning mellan stationerna. En viktig 

parameter för att inte göra systemet för komplext är att minimera antalet order i produktionen. 

Företaget arbetar med kundspecifika projekt och metoderna som används i rapporten är tänkta 

att kunna appliceras på företag med liknande produktionsprocesser.  
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Förord 

Med detta arbete avslutar vi vår utbildning inom Industriell ekonomi med inriktning 

Affärsingenjör - Maskin på Högskolan i Borås. Examensarbetet är ett resultat av en 

genomförd studie på Jensen Sweden och de kunskaperna vi tagit del av under utbildningen på 

Högskolan i Borås.  

 

Vi vill rikta ett speciellt tack till vår handledare Peter Kammensjö för hans ovärderliga input 

som bidragit till resultatet av denna rapport.  

 

Vi vill även passa på att tacka Jensen Sweden för er gästvänlighet och ett speciellt tack till Per 

Antonsson och Magnus Olsén för ert engagemang och intresse för att möjliggöra resultatet av 

denna rapport. Vi vill även rikta ett tack till Jesper Andersson som introducerade oss till 

Jensen och var med i uppstartsfasen av arbetet.  
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1 Introduktion 

 

Följande avsnitt förklarar bakgrunden, syftet och rapportens tre frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Det ställs allt hårdare krav på dagens företag att ständigt förbättra sig och skapa mervärde för 

sina intressenter. Inget företag är perfekt och det är därför viktigt att skapa en miljö som 

strävar efter kontinuerlig förbättring i alla delar av verksamheten. Inom Lean-filosofin är 

visionen att skapa flödeseffektiva processer utan slöserier genom att ständigt förbättra och 

utveckla verksamheten (Petersson, Olsson, Lundström, Johansson, Broman, Blücher & 

Alsterman 2015). 

 

Surbier, Alpan och Blanco (2013) menar att dagens globalisering gör att verksamheter i allt 

högre grad tvingas att utveckla sina produkter och sin service för att vara konkurrenskraftiga. 

De menar också att både produkter och tjänster allt oftare sker i projektform. Mota, Almeida 

och Alencar (2008) beskriver projektledning som en komplex uppgift som består av stor grad 

av osäkerhet. Chen och Chen (2006) menar att moderniserad tillverkning karakteriseras av 

mer kundanpassade produkter samt högre grad av flexibilitet. Detta är en följd av högre krav 

från kunder vilket i sin tur ställer krav på snabbare och mer robusta system för att hantera 

osäkerhet i projekt. Izmailov (2014) hävdar också att snabbare ledtider gör att företaget tjänar 

pengar i en snabbare takt. 

 

Kotler och Armstrong (2016) beskriver att företagets uppgift är att skapa värde för sina 

kunder, för att sedan kunna vinna tillbaka värde från dem. Kundvärde kan skapas genom 

exempelvis ökad kvalitet, lägre priser, ökad service eller snabbare leveranser. Haider och 

Mirza (2015) menar att många industrier idag förlorar försäljning och marknadsandelar på 

grund av kostsamma och föråldrade produktionsprocesser. Därför behöver företagen hitta 

lösningar för att fortsätta hålla sig konkurrenskraftiga i en omgivning med allt snabbare 

förändringar.   
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Det traditionella synsättet för företag har genom åren varit att fokusera på resurseffektivitet, 

vilket syftar till att utnyttja sina resurser maximalt. Ett annat synsätt kallas flödeseffektivitet 

och syftar istället till att optimera flödet för produkten som förädlas. En hög flödeseffektivitet 

innebär att kötiderna minimeras för produkten och på så vis minskar ledtiden i flödet (Modig 

& Åhlström 2013).  

 

En följd av resurseffektivitet är ofta behovet av multitasking vilket definieras av att arbete 

störs av andra pågående, men oavslutade jobb (Hall, Leung & Li 2015).  Vidare menar 

Peterson et al (2015) att slöserier i ett flöde står för betydligt större del av tiden, än den tid 

som faktiskt tillför värde till produkten. Därför är det av största betydelse att identifiera 

slöserier för att eliminera dessa, en efter en, i sin strävan mot ett effektivt flöde. Paradoxen, 

menar Modig och Åhlström (2013), ligger i att ett större fokus på resursutnyttjande tenderar 

att öka mängden arbete. Alltför intensivt fokus på resurseffektivitet påverkar därför 

flödeseffektiviteten negativt.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att minimera ledtider i en producerande verksamhet. 

 

1.3 Forskningsfråga 

Vilka metoder och verktyg kan användas för att minimera ledtider i en producerande 

verksamhet? 

 

1.4 Frågeställningar 

 Hur prioriteras vilka projekt som skall bearbetas? 

 Hur ska den dagliga styrningen bedrivas? 

 Hur kan produktionens framsteg mätas gentemot leveranstiden?  
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1.5 Avgränsningar 

Rapportens främsta fokus är att hitta verktyg och metoder för hur projekt ska prioriteras, hur 

den dagliga styrningen ska planeras och hur produktionens framsteg ska mätas gentemot 

leveranstiden. Från ordermottagning till leverans finns många olika processer och steg på 

vägen som alla har förbättringspotential. Produktionen hos det studerade företaget sker i 

kundspecifika projekt, vilket gör att metoderna främst är avsedda för denna typ av produktion. 

Rapportens fokus ligger på att förbättra bolagets mekaniska produktionsflöde som består av 

sex parallella processer, med ett efterföljande packningsmoment. Figur 1.1 illustrerar 

företagets värdeflödeskartläggning och rapportens avgränsasas inom det streckade området.  

 

 

Figur 1.1 Företagets värdeflödeskartläggning.   



 

- 5 - 

 

2 Metod 

 

Här presenteras de metoder och tillvägagångssätt som har använts i rapporten. Här beskrivs 

dessutom rapportens vetenskapliga ansats. 

 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Saunders, Lewis och Thornhill (2012) menar att det finns tre huvudsakliga ansatser inom den 

vetenskapliga forskningen; deduktion, induktion och abduktion. Bryman (2008) förklarar 

deduktion som en metod, där forskaren utifrån vetskap sedan tidigare, tillsammans med 

lämpliga teoretiska övervägningar kan härleda hypoteser som sedan undersöks i praktiken. 

Saunders et al (2012) hävdar att inom den deduktiva ansatsen skapas en teori och ett antal 

hypoteser som sedan undersöks enligt strikta former. Med en induktiv metod skapas teorin 

baserat på resultatet av en forskningsansats, vilket innebär att slutsatser dras från 

observationer (Bryman 2008). Saunders et al (2012) hävdar också att en induktiv metod är 

bäst lämpad när syftet är att beskriva vad som händer, medan en deduktiv metod är bäst 

avsedd då syftet är att försöka förstå varför det händer. Saunders et al (2012) menar vidare att 

abduktion är en kombination av en induktiv och deduktiv ansats och Åsvoll (2014) beskriver 

grunden för den abduktiva ansatsen som en undersökning av ett antal fakta. En vedertagen 

definition av abduktion är att det är ett sätt att resonera från ett okänt framtida tillstånd 

(Helmreich 2007). 

 

Saunders et al (2012) menar att en abduktiv ansats är mest lämpad då undersökningar görs av 

företag. Därför används denna vetenskapliga ansats för att besvara forskningsfrågorna i 

rapporten. Teori gällande liknande problem har alltså kombinerats med empiri från det 

studerade företaget.  
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2.2 Litteraturstudie 

Bryman (2008) betonar vikten av att göra en litteratursökning för ta del av den information 

som redan existerar på det berörda ämnet. Litteratursökning är också viktigt att ha som grund 

när målet definieras för arbetet (ibid). Rapportens litteraturstudie är baserad kring bland annat 

konceptet Critical chain, TOC, Visual management och effekter av multitasking. All litteratur 

är kopplad till empirin från fallstudien på det undersökta företaget. Litteraturen är främst 

baserad på vetenskapliga artiklar framsökta från Högskolan i Borås sökverktyg Summon och 

Primo. Det förekommer även facklitteratur. 

 

2.3 Observationer 

Holme och Solvang (1997) menar att observationer är en metod som tillämpas nära inpå den 

grupp eller process som ska studeras. Tanken med detta är att få en djup förståelse för den 

studerade gruppen, eller verksamhetens nuläge. Bell (2005) menar att observationer kan vara 

ett bra komplement till intervjuer, eftersom intervjuerna då kan jämföras med observationerna 

för att se om de verkligen stämmer överens med varandra. Saunders et al (2012) hävdar att det 

finns dels deltagande observationer och dels strukturerade observationer. Holme och Solvang 

(1991) beskriver samma metoder, men beskriver dessa angreppssätt som aktiva och passiva 

observationer.  

 

De observationer som har gjorts i denna studie utgår från en passiv observeringsmetod och 

syftar till att förstå nuläget i verksamheten utan att påverka dess beteende under 

studeringsperioden. Kapacitetsplanering, arbetsbeläggning och Bill of Materials är några av 

de skriftliga dokument som har observerats inom ramen för denna observationsstudie. 

Rundvandringar i produktionen har genomförts där visualiseringsverktyg och flöde inom 

produktionen har studerats. Dessutom har deltagande på avstämningsmöten varit en viktig del 

i observationerna, eftersom hela produktionsavdelningen då samlas för att diskutera aktuell 

produktionsstatus.  

 

 

 



 

- 7 - 

 

2.4 Intervjuer 

Kvalitativ forskning är ett angreppssätt som fokuserar på ord och samtal för insamling av 

data, snarare än kvantifierbara siffror. Därför lämpar sig olika former av intervjumetoder väl 

vid kvalitativ forskning (Bryman 2008). Intervjuer kännetecknas av en dialog mellan två 

människor som delar intresse om ett specifikt ämne och är en metod för att förstå 

respondentens personliga världsuppfattning (Kvale 1997). Justesen och Mik-Meyer (2010) 

menar dock att intervjuer kan innehålla fler än två personer och hävdar därför att ovanstånde 

definition är något för smal. Jakobsson (2011) definierar istället en intervju som en 

datainsamling genom muntlig kontakt. Det finns tre olika typer av intervjuer; strukturerade 

intervjuer, semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer (Justesen & Mik-Meyer 

2010, Jacobson 2011). En ostrukturerad intervju kännetecknas av att respondenten får styra 

samtalet och själv bestämma dess struktur (Justesen & Mik-Meyer 2010). Vidare förklarar 

Jakobsson (2011) semistrukturerade intervjuer som en metod där samma frågor ställs till 

samtliga respondenter, men där den intervjuade personen får svara fritt på frågan. 

Strukturerade intervjuer innebär färdigformulerade svarsalternativ på tydligt definierade 

frågor (ibid).  

 

I denna rapport har ostrukturerade samtal förts med Vd:n, produktionschefen, inköpschefen 

och med stationsledare. Dessa samtal har skett kontinuerligt under rapportens gång och har 

varit grundläggande för förståelsen av de observationer som rapporten bygger på.  

 

2.5 Reliabilitet & Validitet 

I en vetenskaplig artikel är det viktigt att den data som används är valid och att de metoder 

som används är tillförlitliga (Denscombe 2002). Reliabilitet, som är den metodinriktade delen 

av dessa två parametrar, beskriver hur väl studien kan upprepas med liknande resultat 

(Bryman & Bell 2015). Med validitet menas precisionen i ställda frågor, kvaliteten på 

insamlad data och de analyser som datan baserats på (Denscombe 2002). Bryman och Bell 

(2015) har liknande syn på validitet men beskriver det som pålitligheten hos de slutsatser som 

undersökningen baseras på.  
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Denna rapport innehåller observationer på det studerade företaget, intervjuer med berörda 

personer och teoretiska litteraturstudier för att få en stor mängd data som grund för analysen. 

Det teoretiska materialet som används i studien kommer främst från facklitteratur och 

vetenskapliga artiklar, vilka bör anses som pålitliga källor. Dessutom har flera källor använts 

för att stärka och jämföra olika författares åsikter, vilket ytterligare skapar en ökad 

validitet.  Det som kan ifrågasätta reliabiliteten är det faktum att många observationer 

upptäcktes av slump efter många detektivliknande arbetsprocesser. Eftersom den empiriska 

datan många gånger var svår att precisera, så finns risk att relevant information inte 

upptäcktes eller att fel saker observerades. Med en annan infallsvinkel av observationerna 

skulle andra resultat möjligtvis ha uppnåts.  Vid samtal med anställda på olika avdelningar 

mottogs i vissa fall olika svar på samma frågor. Denna subjektiva uppfattning av 

verksamheten, försvårade till viss del nulägesbeskrivningen vilket kan påverka validiteten 

negativit.  Trots detta bör intervjuerna i rapporten ge en relativt hög reliabilitet då de 

tillfrågade har en lång erfarenhet i företaget. Samtliga beräkningar som gjorts baseras på 

insamlad data från den empiriska studien. Dessa siffror är framtagna från företagets 

planeringsunderlag och arbetsbeskrivningar, vilket gör dessa pålitliga och ger därmed 

beräkningarna en hög reliabilitet.  
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3 Teori och vetenskaplig referensram 

 

Följande avsnitt presenterar den teori som använts för att besvara rapportens 

forskningsfrågor. Teorin appliceras på rapportens problembeskrivning och analyseras i 

senare avsnitt tillsammans med författarnas observationer på företaget. 

 

3.1 Vad är ett projekt? 

Lantz (2012) menar att ett projekt kännetecknas av en unik arbetsuppgift med en tydligt start 

och ett tydligt slut, innehållande ett antal sammanhängande aktiviteter. Enligt Goldratt (1997) 

är det även önskvärt med tidsdiagram som visualiserar när olika steg i en förädlingsprocess 

skall starta och sluta. Vidare menar Heerkens (2001) att ett projekt består av en unik uppgift 

som aldrig kommer göras på samma sätt, av samma personer, i samma miljö. Det innebär att 

projekt innehåller en hög grad av osäkerhet eftersom tidigare erfarenheter inte nödvändigtvis 

tillför värdefull information till nya projekt.  

 

Enligt Olhager (2013) är det vid tillverkning av stora objekt naturligt att produktionen sker 

knuten till en bestämd plats. Detta benämns då ofta som projekt eller produktion i fast 

position. Dessa två begrepp används för produkter som är stora, svåra eller omöjliga att flytta 

och för produkter som tillverkas i väldigt få kvantiteter, eller på ett unikt sätt.   

 

Även vid produktion av stora produkter såsom flygplan och fartyg sker montering och 

sammanfogning i fasta positioner. Dessa är exempel på produkter där projekttillverkning kan 

övergå till löpande produktion i längre serier. Med en ökad efterfrågan går utvecklingen mot 

prefabriceringen av halvfabrikat, där halvfabrikaten produceras i andra typer av 

produktionssystem, medan slutmontering sker i fast position (Olhager 2013). 

 

Heerkens (2001) menar att alla projekt förbrukar resurser av något slag och att de flesta 

projekt syftar till att antingen spara eller tjäna pengar. För att färdigställa projekt med bästa 

resultat, kommer projektledaren försöka få till mer och bättre resurser i form av material, 

personal och pengar för sitt egna projekt, trots att projektet många gånger egentligen inte 

behöver alla dessa resurser (Zixiang & Lingling 2012). Beteendet att uppnå maximal 

utnyttjandegrad av resurser anses effektivt i traditionell projektledning, då det påstås 
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påskynda färdigställandet av projektet. När flera projekt hanteras samtidigt är detta beteende 

dock högst oönskat. I traditionell projektledning är målet att maximera avkastningen för 

enskilda projekt, medan inom flerprojektledning är målet att maximera den totala 

avkastningen för hela bolaget (ibid). 

 

3.2 Resurseffektivitet 

Johnson (2003) definierar genomloppstiden som tiden från ordersläpp till dess att ordern 

lämnar produktionen till färdigvarulagret eller för leverans. Genomloppstiden inkluderar alltså 

all tid som produkten bearbetas, omarbetas och väntar. Modig och Åhlström (2013) menar att 

långa genomloppstider ofta ger upphov till behov av omplaneringar och att verksamheten 

dessutom riskerar att förlora försäljningsmöjligheter. Johnson (2003) adderar också ökade 

lagernivåer och försämrad kvalitet, men han menar att den värsta effekten av långa 

genomloppstider är att det förlänger svarstiden och flexibiliteten gentemot kunden och dess 

förfrågningar. Modig och Åhlström (2013) definierar resurseffektivitet enligt följande kvot: 

 

 
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑔𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑
 

(1) 

 

Cross (1986) menar att resurseffektivitet handlar om att utnyttja sina resurser maximalt. Ur ett 

kostnadsperspektiv verkar detta logiskt, men problemet är att detta ofta genererar merarbete 

och längre genomloppstider (ibid). En vanlig bieffekt av resurseffektiva verksamheter är 

suboptimering, vilket innebär att varje process eller avdelning i verksamheten effektivt 

utnyttjar sina resurser, men att verksamheten inte är effektiv som helhet (Modig & Åström 

2013). Vanligt är också brist på kommunikation mellan avdelningarna, vilket gör att varje 

avdelning strävar efter att optimera sin effektivitet, men ingen tar ansvar för helheten. 

Kundens primära behov glöms då ofta bort (ibid).  

 

Resursfokuserade verksamheter genererar också mycket produkter i arbete (PIA) som tar 

fysisk plats i produktionsavdelningen, förlänger ledtider och kan förvirra personalen (Cross 

1986). Mycket PIA betyder också större behov av lagerhållning, vilket i sig kräver mer 

resurser. Lagerhållning döljer produktionsproblem, binder kapital, försämrar överblicken i 

verksamheten och ökar behovet av transporter (Modig & Åhlstöm 2013).  
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Mycket PIA genererar också behov av mentala ställtider då operatörerna hanterar flera 

arbeten parallellt. När de ständigt växlar mellan ofärdiga arbeten riskerar de att tappa 

helhetsbilden över deras arbete. Som en följd av långa ledtider och många parallella 

förädlingsprocesser ökar behovet av omställningar mellan projekten, vilket bidrar till en ond 

cirkel (Modig och Åhlström 2013). 

 

3.3 Flödeseffektivitet 

Modig och Åhlström (2013) definierar flödeseffektivitet enligt följande kvot: 

 

 
𝐹𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑎𝑑𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑙𝑜𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑑
 

(2) 

 

Johnson (2003) konstaterar att minskning av batchstorlekar är en av de främsta metoderna för 

att minska köer i systemet och således också minska genomloppstiden. Vidare förklarar 

Kemper och Mast (2013) effekten av mycket PIA med Little´s lag som definieras enligt 

följande: 

 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑙𝑜𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑑 =  𝐹𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒 ∗ 𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑  (3) 

 

Genomloppstid är alltså den totala tid som produkten befinner sig i produktionen. Antal 

flödesenheter beskriver hur många enheter som samtidigt finns i produktionen för 

bearbetning. Tiden det tar att färdigställa en enhet benämns med cykeltid. Mycket PIA 

genererar alltså långa ledtider, vilket detta samband effektivt illustrerar (Duanmu & Taaffe 

2007). 

 

Variationer har också stor effekt på systemets genomloppstid. Det är en av 

huvudanledningarna till att det är svårt att kombinera hög resurseffektivitet och hög 

flödeseffektivitet (Modig & Åhlström 2013). Även Johnson (2003) menar att variationer av 

olika slag alltid kommer att uppstå och att detta är orsaken till att 100 % resurseffektivitet 

aldrig kan kombineras med 100 % flödeseffektivitet. Vidare menar samma författare att en 

ökning i variation skapar ökade köer i systemet och ger således längre genomloppstider.  
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Kingmans ekvation beskriver sambandet mellan variation, resursutnyttjande och ledtid. På 

den vertikala axeln visas ledtid och på den horisontella visas utnyttjandegraden av resurserna. 

En hög variation betyder, enligt ekvationen, att genomloppstiden kommer bli längre, förutsatt 

att resursutnyttjandet hålls konstant. Figur 3.1 beskriver att genomloppstiden ökar 

exponentiellt ju högre resursutnyttjandet är (Modig & Åhlström 2013).  

 

Figur 3.1 Kingmans ekvation (Modig & Åhlström 2013). 

 

Ytterligare en faktor som påverkar flödeseffektiviteten är lagen om flaskhalsar, vilket innebär 

att ett system inte kan producera i högre takt än dess svagaste länk (Modig & Åhlström 2013). 

Goldratt och Cox (1984) förklarar vikten av att hitta systemet begränsning för att kunna 

förbättra genomflödet och Johnson (2003) menar att kapaciteten måste höjas i de resurser som 

utgör systemet begränsning, för att på så vis minska genomloppstiden.  

3.4 Bill of Materials                                         

Chatras, Giard och Sali (2016) förklarar att Bill of materials (BOM) är en lista på alla 

innehållande komponenter hos en produkt. Liu, Lai och Shen (2014) hävdar att BOM har 

blivit en viktig konkurrensfaktor för dagens företag och påpekar samtidigt att det finns många 

olika typer av BOM som kan användas på olika avdelningar. Vidare menar Liu et al (2014) att 

BOM också förmedlar väsentlig information under utvecklingen vid olika stadier i en 

produkts livscykel. Samma författare menar också att ett litet misstag vid utvecklandet av sin 

BOM kan innebära stora problem längre fram. 
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3.5 Visual Management 

Att förse rätt personer med rätt information vid rätt tidpunkt är en svår uppgift i många 

verksamheter. Rätt information är dock en viktig parameter för att personer ska kunna ta rätt 

beslut (Harris & Harris 2012). Enligt Bilalis, Scroubelos, Antonidadis, Emiris och 

Koulouritotis (2002) är det inte bristen på kommunikation som är problemet i de flesta 

verksamheter, utan det är istället den interna kommunikationen som är bristfällig. Parry och 

Turner (2006) hävdar att en nyckelfaktor inom Toyota Production System är att varje 

inblandad person måste se och förstå olika aspekter av processen och alltid kunna uppdatera 

sig om nuvarande status.  

 

Det finns olika definitioner av vad exakt Visual Management (VM) är, men gemensamt för 

alla definitioner är att det är ett verktyg för att visualisera information i verksamheten 

(Eaidgah, Maki, Kurczewski & Abdekhodaee 2016). Vidare menar samma författare att VM 

är ett enkelt sätt att förbättra informationsflödet och processernas prestationer, om det används 

på rätt sätt.  

 

Inom Lean finns olika sätt för att visualisera verksamheten. Exempel på verktyg för 

visualisering inom Lean-filosofin är förbättringstavlor, Kanbankort, takttidsvisualisering, 5S 

och Swimlane. Parry och Turner (2006) betonar dock vikten av att varje verksamhet måste 

utveckla sina egna visuella verktyg, eftersom alla verksamheter är olika och har olika mål.  

 

Murugesan, Rajenthirakumar och Chandrasekar (2016) påpekar att eliminering av slöseri är 

ett av de mest effektiva sätten för verksamheter att förbättra sin lönsamhet. Inom Lean-

filosofin förespråkas visualisering av slöserier för att kunna förbättra verksamheten (Peterson, 

Olsson et al 2015). Samma författare beskriver den japanska sjön, se figur 3.2, som inom 

Lean är en metafor för att dölja slöserier genom att hantera symptomen snarare än att hantera 

orsaken till problemet. Genom att öka buffertar kan problem döljas, vilket illustreras av en 

ökad vattenyta. Inom Lean minskas istället vattennivån för att identifiera och visualisera 

problem för att kunna eliminera dessa (ibid).  
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Figur 3.2 Japanska sjön (Petersson et al 2015). 

 

Metoden Svimlane, som illustreras i figur 3.3 är ett lämpligt verktyg för att kartlägga och 

förbättra flöden i verksamheter med många parallella processer. Syftet med metoden är att 

kartlägga nuläget och presentera ett önskat framtida läge. Kartläggningen sker genom att 

identifiera de olika processernas operationer i flödet. Varje process illustreras med en bana 

innehållande olika aktiviteter längs en tidslinje (Petersson et al 2015).  

 

 

Figur 3.3 Exempel på Swimlane (Petersson et al 2015). 

 

Detta sätt att visualisera flödet skapar en bättre överblick över flödets alla delmoment. När 

förbättringsmöjligheter har identifierats och ett önskat framtida tillstånd har bestämts, så 

skapas en handlingsplan mot detta mål (ibid) 
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3.6  Knowledge Management 

Knowledge management handlar om att ta vara på den kunskap som finns inom verksamheten 

för att åstadkomma ökad effektivitet, skapa konkurrensfördelar och främja innovationer 

(Serban & Luan 2002). Davenport och Prusak (1998) menar att verksamheters främsta 

anpassningsbara resurs är personalen, som enkelt kan ta till sig ny information och lära sig 

nya färdigheter. Ledningen bör därför uppmuntra de anställda att ofta byta arbetsuppgifter för 

att tillgodose sig nya kunskaper (ibid). Cross, Parker och Borgatti (2002) menar också att det 

är viktigt att gruppmedlemmar vet om varandras kompetens för att effektivt kunna överföra 

kunskaper inom gruppen.  

 

Davenport och Prusak (1998) menar att vanliga problem vid kunskapsöverföring är tidsbrist, 

dåliga förutsättningar för att kunna ta till sig information och en brist på tolerans av misstag. 

Lösningar på dessa problem menar de är att avsätta tid för kunskapsöverföring, utbilda 

personal för att generera en ökad flexibilitet och att acceptera misstag. Chaneski (2013) 

hävdar att personalens kompetens effektivt kan visualiseras i en kompetensmatris där 

personalens förmågor och utvecklingsmöjligheter tydligt åskådliggörs. 

 

3.7 Theory of Constraints  

Inom TOC förespråkas tre olika mätetal som de mest lämpliga nyckeltalen för materialflöde. 

Genomflöde är den takt systemet genererar pengar genom försäljning. Lager är alla de pengar 

som systemet har investerat i köp av artiklar som avses säljas. Tillverkningskostnad är de 

pengar som krävs för att omvandla lager till genomflöde. Målet är att tjäna pengar vilket görs 

genom ökat genomflöde samtidigt som lager och tillverkningskostnader sjunker (Bicheno, 

Holweg, Anhede & Hillberg 2013). Detta kallas även “the throughput world”, eller 

genomflödesvärlden (Goldratt & Cox 1984).   

 

För att uppnå genomflöde har Goldratt och Cox (1984) identifierat en femstegsprocess som 

bygger på att den svagaste länken bestämmer kedjans styrka och därmed även genomflödet. 

De definierar dessa enligt följande: 
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1. Identifiera - hitta flaskhalsen 

2. Utnyttja - utnyttja flaskhalsen maximalt, varje förlorad timme i flaskhalsen är en 

förlorad timme för hela systemet.  

3. Underordna - underordna allt annat flaskhalsen så att lager inte byggs upp i onödan.  

4. Höj upp - försök hitta sätta att avlasta flaskhalsen så att den inte längre blir 

begränsande.  

5. Steg 1 - gå tillbaka till steg 1. 

 

Olhager (2013) menar att flaskhalsar begränsar flödet genom fabriken. Ofta är det en maskin 

som begränsar kapaciteten, men det kan även vara begränsad tillgång till material eller 

arbetskraft. Eftersom en flaskhals begränsar flödet genom fabriken ska denna utnyttjas till 

fullo. En flaskhals får aldrig bli stillastående. Enligt flaskhalsteorin blir flaskhalsen den 

styrande resursen i ett produktionssystem och övriga resurser ska underordna sig en flaskhals 

kapacitet. Detta betyder att även om övriga resurser har en högre produktionshastighet, måste 

dessa resurser anpassa sin produktionstakt till den takt flaskhalsen klarar av, annars byggs 

lager.  

 

3.8 Studentsyndromet      

Izmailov, Korneva och Kozhemiakin (2016) hävdar att både anställda och chefer tenderar att 

inkludera uppskattningar av risk och osäkerheter i ett projekt. Osäkerheter kan exempelvis 

vara kunskapsbrist eller underbemannade operatörer. För att minimera risken för dessa 

osäkerheter, som annars kan leda till förseningar i projektet, adderas ofta säkerhetstider. Detta 

kan dock ge negativa konsekvenser när operatörer upptäcker extra tid till sitt förfogande och 

då påbörjar arbetet senare. Om då de problem uppstår som först befarades så kommer 

momentet att bli försenat (Goldratt 1997).  

 

Studentsyndromet innebär att uppgifter påbörjas så sent som möjligt och att den tänkta 

säkerhetstiden för projektet således slösas bort. Detta leder ofta till stress i slutskedet för 

personen som utför arbetet (Smith 2010).  
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Figur 3.4 illustrerar ett vanligt arbetsmönster för många personer. Många börjar långsamt med 

projektet, men inser snart att det finns mycket tid över och ser således inget behov av att 

stressa nu. Arbetstempot går således ned och arbetaren avvaktar med projektet tills deadline 

närmar sig (Elis 2016).        

 

Figur 3.4 Studentsyndromet (Goldratt 1997). 

 

Först när deadline närmar sig inser operatören att säkerhetstiden är borta och att det nu krävs 

stress för att hinna med. Då höjs arbetstempot och operatören hinner således med betydligt 

mer i slutet än vad som har hunnits med tidigare. Det är ofta först här problem upptäcks, som 

säkerhetstiden var till för att täcka (Elis 2016). 

 

Detta är en vanlig orsak till att uppgifter blir försenade, men det hindrar också uppgifter från 

att bli klara före utsatt tid. Eftersom arbetstempot går ner när operatören inser att det är 

mycket tid kvar till deadline, så kommer därför ingenting att bli klart före utsatt tid. Detta 

fenomen kallas inom psykologin “förankringseffekt” och Kahneman (2011) förklarar detta 

med följande ord: “Det uppträder när man ger ett visst värde åt en okänd kvantitet innan man 

har skattat kvantiteten.”  Det betyder att människan kommer sträva mot en visualiserad siffra, 

även om den inte har någon relevans med ens egen uppgift. I detta fall syftar dessa kvantiteter 

till uppskattad tidsåtgång och faktisk tidsåtgång för projekten.  
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3.9  Parkinson’ s Law 

Parkinson (1957) beskriver att “En arbetsuppgift kommer att ta exakt den tid som är avsatt 

för ändamålet." Även Rose (2006) menar att en operatör kommer utnyttja den tid som finns 

till förfogande för uppgiften. Författaren hävdar att en uppgift som är beordrad att slutföras på 

två timmar, kommer att ta två timmar att färdigställas. Om samma uppgift tillåts ta tre timmar, 

kommer uppgiften att ta tre timmar. Aronson och Gerard (1966) förklarar att detta beteende 

kan bero på att människor inte tycker om att vara sysslolösa. Detta gör att en person med lite 

att göra men med mycket tid, gör en uppgift mer komplicerad än den är och blir därför mer 

tidskrävande. Andra gången personen i fråga ska göra samma typ av uppgift, kommer denne 

dessutom att känna ett behov av att ha lika lång tidsåtgång till sitt förfogande. Rose (2006) 

hävdar därför att en företagskultur inte får låta de anställda bestämma sin egen prestation utan 

menar att företaget måste bestämma nivån av förväntningar för de anställda för att systemet 

ska kunna vara effektivt.  

 

Goldratt (1997) menar att ett tidigare slutfört moment sannolikt inte kommer att rapporteras, 

och även om det rapporteras kommer den intjänade tiden troligtvis inte utnyttjas av nästa steg 

i kedjan då det inte finns någon planering för det. En försening i kedjan kommer däremot 

föras över och påverka nästa steg i kedjan, men en fortskridning som gjorts i en process 

kommer inte utnyttjas, utan kommer att bli slöseri. Detta betyder att förseningar ackumuleras 

och framskridning blir slöseri. Goldratt (1997) menar vidare att detta kan förklara varför 

säkerhetstid försvinner. Figur 3.3 visar fyra parallella processer, där tre steg är fem dagar 

tidigt och ett steg är 15 dagar försenat. Statistiskt sett kommer projektet i genomsnitt vara i tid 

men efterföljande moment blir 15 dagar försenat, se figur 3.5.  

 

 

Figur 3.5 En illustration av Parkinson’s Law (Goldratt 1997) 
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3.10  Multitasking 

Multitasking anses ofta var ett bra sätt för att öka effektiviteten eftersom samtliga resurser 

alltid har något att arbeta med. Leach (2014) menar dock att denna strategi genererar värsta 

möjliga resultat för en organisation. Vidare förklarar han att vid varje växling mellan olika 

uppgifter så förloras tid, dels på att göra bytet och dels på att nå samma arbetstempo som 

innan bytet. Denna tid är rent slöseri. Även Buser och Noemi (2012) menar att multitasking 

signifikant minskar produktiviteten, oavsett om tiden för omställning planeras själv eller om 

omställningarna blir påtvingade.  

 

Ytterligare en faktor som talar emot multitasking är att felfrekvensen ofta ökar efter ett 

uppgiftsbyte (Monsell 2003). Det innebär också risk för merarbete som kräver ytterligare 

resurser och då minskar produktiviteten i systemet. Medina (2010) hänvisar till studier som 

visar att multitasking ofta ökar både ledtiden och misstagen med 50 %.  

 

Buser och Noemi (2012) hävdar att risken med att ge personalen många parallella uppgifter är 

att de minskar sin produktivitet då de tvingas växla mellan olika uppgifter. Vidare menar de 

att det finns två sätt att hantera denna risk. Det ena är att endast tilldela personalen nya 

uppgifter då en uppgift är slutförd. Det andra alternativet menar de är att bestämma över 

personalens arbetssekvens. Detta stämmer väl överens med Ariely och Wertenbroch (2002) 

som bevisade att studenter presterar sämre om de får sätta sina egna deadlines, jämfört med 

när de tvingas följa jämnt fördelade deadlines, uppsatta av någon annan. Sammanfattningsvis 

listar Leach (2014) följande sju negativa effekter av multitasking och menar att alla är 

vetenskapligt bevisade: 

 

 Allting tar längre tid. 

 Du förlorar tid vid varje skifte av din uppmärksamhet. 

 Du får mindre gjort. 

 Du gör fler misstag. 

 Din stressnivå ökar, vilket leder tillbaka till första punkten. 

 Inlärningen minskar. 

 Effekter i organisation förvärras. 
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3.11 The Critical Chain 

Den kritiska kedjan definieras som “Den längsta kedjan av beroende steg” (Peng, Huang & 

Yongpin 2015). Det innebär att denna kedja identifierar projektets begränsning och definierar 

projektets potentiella ledtid. Förseningar i den kritiska kedjan kommer därför försena hela 

projektet.  

 

Goldratt (1997) menar att fokus måste vara på helheten av ett projekt. Att fortsätta arbeta med 

ett moment som inte är en del av den kritiska kedjan, då något på den kritiska kedjan har 

stannat, kommer inte att korta projekttiden.  

 

Vid parallella processer som slutligen ska sammanfogas till en efterföljande process, så 

kommer den längsta processen att styra när den efterföljande, gemensamma processen kan 

påbörjas. Det innebär att om alla parallella processer startar samtidigt och initialt har samma 

uppskattade tid, så kommer de positiva variationerna av dessa tidsuppskattningar inte att göra 

någon nytta för projektet som helhet. Nästa operation måste ändå vänta in den längsta 

förseningen, innan den efterföljande processen kan starta (Goldratt 1997).  

 

Goldratt (1997) menar vidare att när tidsåtgången uppskattas för ett moment, är det vanligt att 

en siffra väljs där det finns en god chans att klara det uppsatta tidsmålet. Han förklarar att 

människan många gånger mår bra av att nå uppsatta mål och känner sig ofta illa till mods då 

målet missas. Därför är det vanligt att mål sätts med god chans att nå, för att säkerställa att 

projektledaren blir nöjd. Detta är också ett sätt för operatörer att minimera risken att bli 

anklagad för att inte ha gjort vad de borde. Detta är dock ett problem enligt Goldratt (1997). 

 

Leach (2014) refererar till sannolikhetsläran och menar att tidsskillnaden mellan att vara 50 % 

säker och 90 % säker på att klara en uppgift, ofta dubbleras. Vidare förklarar Goldratt (1997) 

att osäkerhet i projekt ofta är orsaken till att projekt misslyckas och desto mer osäkerhet 

gällande tidsåtgången, desto längre blir svansen, enligt figur 3.6.  
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Figur 3.6 Sannolikhetsdiagram (Goldratt 1997). 

 

Vid arbete med flera parallella processer kommer variationer göra att momenten sällan 

färdigställs vid den på förhand uppskattade tiden. Om exempelvis fyra parallella processer 

med samma uppskattade tidsåtgång startar samtidigt och den beräknade tidsåtgången är gjord 

för att ha 90 % chans att färdigställa projekten, så är risken ändå nästan 35 % att någon del 

försenas. Med samma exempel men med 50 % chans att färdigställa momenten beräknas 

risken istället till 94 % att någon del blir sen. Skillnaden är att de enskilda processerna har 

halverat sin uppskattade ledtid och eventuella positiva variationer kan utnyttjas. Istället för att 

skydda varje process med tidsbuffert, så används denna halverade tid till att skydda hela 

projektet (Goldratt 1997).  

 

Vidare menar Goldratt (1997) att kärnproblemet i många projekt är att varje steg på den 

kritiska vägen i projektet skyddas med en tidsbuffert. Det skapar mycket onödig luft i 

projekten vilket försenar dess sluttid. Lösningen som förespråkas är att sätta tidsmål där 

chansen att uppfylla dessa mål är 50 %, se figur 3.6, för att eliminera risken för Parkinson’s 

law och Studentsyndromet. Istället bör dessa säkerhetstider, från de individuella processtegen, 

användas till att skapa en stor tidsprojektbuffer i slutet av den kritiska vägen. Detta görs för att 

i första hand slutföra projektet i tid, men så småningom även för att förbättra projekttiden. 

 

Graham (2000) menar att ett av de stora problemen vid projekt är att den kritiska vägen ofta 

får vänta på färdigställandet av anslutande steg. Därför hävdar Goldratt (1997) att buffertar 

bör användas vid processteg som ansluter till den kritiska vägen. Eftersom den kritiska vägen 

är den del som avgör projektets totala sluttid, så får denna alltså aldrig bli stillastående. Därför 

föresråkas användningen av tidsbuffertar vid dessa anslutningar för att minimera risken för 

förseningar på den kritiska vägen. Vid tillfällen då problem uppstår, som dessa 
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anslutsningsbuffertar inte kan täcka, så skyddas projektets sluttid av tidsprojektbufferten som 

finns i slutet av den kritiska vägen.  

 

En tredje typ av buffert som används inom konceptet CCPM är resursbuffertar för att skydda 

sina kritiska resurser. Det görs genom att se till att rätt resurser finns tillgängliga vid rätt 

tidpunkt (Graham 2000).  

 

Doyle (2010) förklarar att flera studier visar att Critical Chain Project Management (CCPM)  

markant kan förbättra antalet projekt som blir klara i tid och dessutom förkorta projekttiden. 

Leach (2014) beskriver följande positiva effekter av CCPM: 

 

 Ökad projektframgång avseende leveransprecision och budget. 

 Reducerad projekttid. 

 Ökad tillfredsställelse i projektlaget. 

 Förenklad hantering av projektet. 

 Möjliggör hantering av fler projekt med samma resurser. 

 

CCPM är ett nytt sätt att hantera projekt och det krävs en god förståelse för vad som behöver 

göras för att effektivt kunna arbeta enligt denna princip (Leach 2014). Izmailov, Korneva och 

Kozhemiakin (2016) menar att CCPM eliminerar Parkinson’s law som ofta uppkommer när 

säkerhetstider används. Arbetsgången är dock relativt enkel att följa och Leach (2014) 

sammanfattar implementeringen av CCPM med följande fem punkter: 

1. Identifiera den kritiska kedjan som den längsta kedjan genom projektet med hänseende 

både till moment och till resursbegränsning. 

2. Avlägsna resurskonflikter från projektplanen innan du bestämmer den kritiska kedjan. 

3. Planera tidsåtgången med medelvärdet för momentet och använd istället tidsbuffert i 

slutet av projektet.  

4. Använd buffertar vid momenten som ansluter med den kritiska kedjan.  

5. Säkerställ resurstillgänglighet, speciellt för moment längs den kritiska kedjan.  

 

För att lyckas med dessa steg menar Leach (2014) även att beteendet inom projektledning 

behöver förändras. Ledarskapet är en viktig del för en lyckad implementering av CCPM och 

därför föreslår samma författare följande beteendeföränringar: 
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1. Ledningen bör uppmuntra till att använda medeltider för tidsuppskattning av moment, 

genom att inte pressa människorna till att klara de uppskattade tiderna. Istället bör 

tillräcklig buffert i planeringen säkerställas. 

2. Ledningen ger operatörerna möjlighet att fokusera på en uppgift i taget. 

3. Resurserna fokuserar på en uppgift i taget och levererar resultaten vidare så fort de är 

klara.  

4. Ledningen uppdaterar sig frekvent om faktiska start- och stopptider för delmomenten 

och uppdaterar sig också om den uppskattade tiden för återstående moment.  

5. Alla använder planeringen och buffertrapporterna för att bestämma vad som ska 

arbetas med härnäst. 

6. Ledningen använder buffertstatusen för att bestämma när och var de ska agera på 

projektet för att säkerställa att projektet lyckas.  

 

3.12  Parallella projekt 

Den kritiska kedjan appliceras enbart på ett projekt åt gången. Då flera projekt är igång 

samtidigt fungerar inte denna teori på samma sätt, eftersom båda projekten ofta använder 

samma resurser. Därför behövs systemets begränsning identifieras på nytt (Goldratt 1997). 

 

Normalt vid liknande projekt finns någon form av resursbegränsning i systemet, men enligt 

Leach (2014) är systemets begränsning ofta helt enkelt för mycket PIA. Han menar att för 

mycket PIA tvingar processerna till multitasking. Vidare förklarar han att projektet kommer 

köra fast och stanna av om för många projekt trycks in i ett system.   

 

Enligt Leach (2014) bör den kapacitetsbegränsning som uppkommer i systemet vid flera 

parallellt pågående projekt först identifieras. Då kapacitetsbegränsningen är identifierad bör 

sedan denna process styra takten för projekten. Strävan är, precis som inom TOC, att 

maximalt utnyttja denna resurs. Att identifiera kapacitetsbegränsningen kan göras på olika 

sätt. Ett sätt är att ta kvoten mellan resursbehov och resurskapacitet i respektive process. En 

annan metod är att kategorisera den process som utför mest tid på den kritiska kedjan i 

projekten som systemets flaskhals (ibid). 
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3.13 Prioriteringsmetoder  

Prioriteringsregler handlar om att definiera vilket arbete som ska bearbetas härnäst i en 

verksamhet (Jacobs et al 2010). Det finns olika metoder för att göra detta. Lants (2012) 

presenterar följande exempel på metoder som används vid schemaläggning: 

 

 First in first out (FIFO) 

Arbeten utförs i tur och ordning, utan någon prioritering. Detta är en enkel och rättvis 

metod, men kan få negativa effekter då arbeten är olika brådskande. 

 

 Kortaste jobbet först 

Detta minimerar antal jobb i kön, men risken är att arbeten med lång bearbetningstid 

får vänta väldigt länge på att behandlas.  

 

 

 Tidigaste förfallopunkt först 

Denna metod syftar till att minimera antal försenade jobb. Nackdelen är att enkla jobb 

som snabbt skulle kunna bli klara riskerar att få vänta väldigt länge.  

 

 Kritiska kvoten 

Kritiska kvoten beräknas enligt (Förfallotidpunkt - aktuell tidpunkt) / bearbetningstid. 

Resultat som är mindre än 1 innebär försening, resultat som är 1 innebär att jobbet 

precis kommer hinnas med, om det påbörjas omgående. Vid kvot större än 1 gäller; 

desto större kvot, desto mer återstående tid innan jobbet måste startas för att undvika 

försening. Nackdelen med denna metod är att nya beräkningar måste göras vid varje 

nytt jobb.  

 

 Johnsons regel 

Johnsons regel kan appliceras då det finns två efterföljande bearbetningssteg. Det 

första som måste göras är att beräkna tidsåtgången för alla arbetsuppgifter i de olika 

processerna. Därefter söks lägsta bearbetningstiden upp för alla jobben. Då den sökta 

bearbetningstiden är i det första processteget så planeras detta arbete först, men om 

den sökta bearbetningstiden istället finns i det andra processteget så planeras detta 
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jobb sist. Därefter fortsätter sökningen efter lägsta operationstid och därefter planeras 

jobben in på samma sätt, tills alla jobb är sekvenserade.  

 

3.14 Takt 

Takt är en grundläggande princip inom Lean-filosofin som beskriver hur snabbt en aktivitet 

behöver utföras för att kundbehovet ska tillgodoses (Petersson et al 2015). Mahapatra och 

Mohanty (2007) definierar takt enligt följande: “Takt is the rate at which the customer 

requires the product.” Beräkning av takttiden sker enligt följande formel:  

 

 
𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡
 

(4) 

 

Med planerad verksamhetstid menas den tillgängliga kapacitet som finns under det intervall 

som beräknas. Exempelvis antal arbetstimmar per dag eller vecka. Kundbehovet beräknas ofta 

i antal och handlar om hur många produkter som kunden efterfrågar under tidsperioden. 

Takttiden beskriver således hur många produkter som behöver tillverkas för att uppfylla 

kundens beställningar och önskemål under samma period (Duanmu & Taaffe 2007).  

 

Ali och Deif (2014) hävdar att implementering av takt hjälper till att minska PIA och det 

förbättrar dessutom hanteringen av dem. Även Schneider, Friedli, Basu och Werani (2015) 

kommer fram till att takt leder till minskade behov av buffertar, men menar också att takt 

minimerar risken för osynkroniserade processer och underlättar identifieringen av flaskhalsar 

i processen. Det finns alltså mycket att vinna på att definiera sin takt, men Peterson et al 

(2015) lyfter fram följande tre huvudfördelar med takt: 

 

 Det tydliggör krav och förväntningar 

 Det underlättar synkronisering av aktiviteter 

 Det skapar underlag för uppföljning och för att hitta avvikelser 

 

Med en bestämd takt vet operatörerna vad som förväntas av dem. Takt skapar förutsättningar 

för att arbeta i rätt tempo, varken för snabbt eller för långsamt. En nedbruten takt underlättar 

avstämningar, vilket krävs för att veta om uppgiften ligger i fas. Takt motverkar det så kallade 

studentsyndromet, vilket innebär att uppgiften har ojämn belastning och ofta genererar stress i 
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slutet av en aktivitet. Sådan stress framkallar dessutom ofta kvalitetsbrister (Petersson et al 

(2015). Vidare menar Abelhadi (2016) att takttiden i optimala förhållanden ska vara lika med 

cykeltiden i verksamheten. Han förklarar att då cykeltiden är större än takttiden är systemet 

underbemannat och om cykeltiden är mindre än takttiden utnyttjas inte resurserna fullt ut.  

 

En nedbruten takttid skapar också förutsättningar för att snabbt kunna hitta avvikelser. 

Avstämningar med två timmars intervall hittar fler och mindre avvikelser än avstämningar 

som sker på dagsbasis. Dessa avvikelser bör sedan utgöra underlag för förbättringar inom 

flödet. Takttiden bör också visualiseras i realtid för att kunna följa upp verksamhetens 

prestationer. Både ledningen och medarbetare gynnas av att veta hur verksamheten ligger till i 

förhållande mot vad som har planerats (Petersson et al 2015). 

 

3.15  Tidsplanering  

Front Scheduling utgår från nuvarande datum och planerar framåt, med syfte att varje enskilt 

moment ska vara klart så tidigt som möjligt. Nackdelen med front scheduling är att det leder 

till onödigt mycket PIA (Jacobs, Berry, Whybark & Vollman 2011). 

 

Alternativet är att välja en back scheduling strategi som syftar till att planera jobb bakåt 

utifrån dess förfallodatum (Jacobs et al 2011). Parag och Swapan (1995) skriver att back 

scheduling är när åtagandet av resurser och material senareläggs tills de blir absolut 

nödvändiga, vilket baseras på momentens ledtider. Detta resulterar i att moment inte startar 

för tidigt, eller slutförs försent.  Detta gör enligt Jacobs et al (2011) att antalet PIA reduceras, 

behovet av material till specifika produkter senareläggs samt att lagertiden för färdiga 

komponenter minskas. Back scheduling kräver dock korrekt BOM-data och korrekta 

uppskattningar om ledtider. Back scheduling behöver även ett system för att säkerställa att 

komponentdelar påbörjar sin förädling vid rätt tidpunkt, samt ett sätt för att säkerställa att 

moduler och produkter blir färdiga i rätt tid (ibid). 

 

Kamaruddin, Khan, Siddiquee och Wong (2013) visar i ett resultat att back scheduling har 

lägre genomloppstid, mindre förseningar och högre resursproduktivitet än front scheduling, då 

de båda metoderna jämförts mot varandra i en funktionell verkstad. Men de menar också att 

varje företag behöver anpassa sin planeringsstrategi till sin typ av tillverkning för att kunna 

optimera sin produktion.  
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3.16  Gantt-schema  

Enligt Zixiang och Lingling (2012) är Gantt-schema ett effektivt sätt att integrera relationen 

mellan arbete och tid. Olhager (2013) menar att Gantt-scheman visar produktionsföljden 

period för period, för olika resurser eller produktionsgrupper och är därför ett hjälpmedel till 

tidsplaneringen med hänsyn till befintlig beläggning. Maylor (2001) förklarar att Gantt-

scheman är ett användbart verktyg för att presentera tidsplaner. Presentationen förutsäger 

grafiskt om framtida timing mellan olika moment och visar även hur prestationen för tidigare 

moment har varit.  

 

Fördelen med detta planeringshjälpmedel är att det tydligt åskådliggör varje enskild 

produktionsorders väg genom hela produktionssystemet. Det ger även en blick över den 

planerade ordersekvensen i varje produktionsgrupp och för de operationer som skall vara 

under bearbetning. Ett Gantt-schema är ofta visuellt utformad som en tavla. Planeringstavlan 

kan till exempel utgöras av en legotavla där legobitar visualiserar olika operationer (Olhager 

2013). 

 

3.17  Reservdelar  

Schneider, Tracht, Meyer-Stender och Mederer (2015) refererar till en undersökning där 90 % 

av de tillfrågade bolagen svarade att lönsamheten för deras efterförsäljning är större än deras 

produktförsäljning. I princip samtliga av de tillfrågade bolagen menade också att 

eftersäljservice är en nyckelaspekt för framtid tillväxtstrategier. Eftersälj innefattar 

reservdelsutbud. Suomala, Sievänen och Paranko (2004) menar att ur leverantörens synvinkel 

är reservdelstillverkningen ett väldigt intressant och lönsamt område. Dudeja (2014) menar att 

framgångsrika företag har följt industrins bästa tillämpningar för lagerhantering och 

försörjningsplanering, för att skapa en effektiv och reaktiv försörjningsplan för reservdelar. 

 

Trots den enorma mängd litteratur som finns att tillgå om lagerhantering för reservdelar, så är 

det få företag som använder rätt typer av tillämpningar och metoder för faktiska och 

kvantitativa bedömningar. Att ha eller inte ha lager av reservdelar, bestämma rätt lagernivåer 

och prognostisera dess sporadiska åtgång är några frågeställningar som visar komplexiteten 

och de kritiska beslut ledningen behöver åta sig (Cavalieri, Garetti, Macchi & Pinto 

2008).  Suomala et al (2004) hävdar att ett tillverkande företag behöver välja service och 
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reservdelsstrategier beroende på kundens krav. När det inträffar haverier kan 

alternativkostnaderna bli väldigt höga vilket gör att driftstoppet måste minimeras. Detta gör 

att företaget alltid måste ha vissa kritiska reservdelar tillgängliga. Driessen, Arts, van 

Houtum, Rustenburg och Huisman (2014) menar att eftersom anläggningstillgångar är 

grundläggande operativt krävs det att driftstoppstiden minimeras då det annars resulterar i ett 

minskat resultat. Cavalieri et al (2008) menar vidare att trots lagerhållningskostnader så kan 

otillgänglighet av reservdelar falla ut i långa oproduktiva störningar som i slutändan kan få 

konsekvenser på företagets lönsamhet.  

 

Kekre och Srinivasan (1990) menar att kundspecifika produkter ökar variationen. Detta kan 

leda till en större marknadsandel och ökad lönsamhet. Suomala et al (2004) menar dock att 

det finns en nackdel med variationen eftersom det kräver ytterligare komponenter i lager. Det 

gör kontrollen över reservdelslagret mer komplext, då det ofta finns ett litet antal av varje 

komponent men också för att efterfrågan fluktuerar. Dessutom bidrar långa garantier till 

ytterligare komplexitet för lagerhanteringen.  

 

Planeringen som krävs för att tillmötesgå efterfrågan av reservdelar är en av de tuffaste 

utmaningarna för inköparen. Det är många ingående komponenter vid tillverkningen av en 

produkt och en enda defekt komponent kan leda till haveri. Till skillnad från efterfrågan av 

färdiga produkter är reservdelar svårare att prognostisera på grund av dess oregelbundna 

haverifrekvens (Dudeja 2014). 

 

Dudeja (2014) menar vidare att de planerare som prognostiserar för reservdelsefterfrågan 

möter unika svårigheter. Några utav de mest kritiska utmaningarna är: 

 

 Enorma mängder delar som planerare behöver prognostisera. Antalet delar ökar 

ytterligare när det finns specialdelar. Detta på grund av att planerare behöver 

prognostisera dels originaldelar men även specialdelar. Att prognostisera för 

specialdelar är extremt svårt då det inte finns någon historik.  

 Reservdelar har en oregelbunden efterfrågan, vilket gör prognostisering svår.  

 Delar kan vara installerade i olika geografiska områden med olika klimat. Detta gör att 

samma typer av delar kan ha olika haverihistorik beroende på var de är installerade.  

 Vissa delar är verksamhetskritiska med höga värden och därför kan missar i 

prognostiseringen blir väldigt dyrt.  
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 I teorin borde allt mer aggregerad prognostisering från flera källor förbättra prognoser. 

Men i vissa fall ska inte aggregerad data användas. Detta är beroende på var datan 

kommer ifrån.  

 

Dudeja (2014) menar att ABC klassificering ofta genomförs för att kategorisera reservdelar 

och det värde de tillför till organisationen. A-produkter tillför mest värde och C-produkter 

tillför minst. Ofta kommer en stor andel av omsättningen från ett få antal produkter. För 

planering och prognostisering är det viktigt att bestämma hur kritisk varje del är och hur delen 

ska bli klassificerad, för att veta hur mycket uppmärksamhet den ska ges. 

 

Cyplik, Hadas och Fertsch (2009)  har tagit fram följande femstegsmodell för 

produktionsplanering, som simultant kombineras med reservdelstillverkningen. Alla källor till 

behov i ett produktionsschema kombineras för att minimera andelen reservdelar i lager.  

 

Steg1: Klassificering av reservdelar. 

Steg2: Identifiera kundorderpunkten.  

Steg3: Analysera lagret för reservdelar i kundorderpunkten.  

Steg4: Bestäm lämpligt system för återfyllnad till lagerintervallet för reservdelar. 

Steg5: Konfigurering av den utarbetade lösningen.  

 

Driessen et al (2015) menar att reservdelsplaneringen kan bli föremål för resursbegränsningar. 

Inom dessa begränsningar bör specifika uppdrag tilldelas specifika resurser i specifika 

tidsperioder för att minimera dröjsmålet för reservdelar i produktionen samt för att minimera 

kostnader kopplat till utnyttjandet för de specifika resurserna.  
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4 Företagsbeskrivning 

 

Här presenteras det studerade företaget och dess historia. Vidare beskrivs företagets roll i 

näringskedjan och den bolagskoncern som företaget ingår i. Informationen kommer ifrån 

företagets egna kataloger. 

 

4.1 Jensen Sweden 

Den verksamhet som idag bedrivs i Jensen Swedens 2100 kvadratmeter stora lokaler, har sitt 

ursprung från ett bolag vid namn Metric Interconveyor. Företagets huvudsakliga aktiviteter 

består av utveckling, produktion, installation och service av kompletta program för 

transportband och sorteringssystem till tvätteriindustrin. Bolaget startade 1971 i Borås som en 

leverantör till klädindustrin. I slutet på 70-talet valde bolaget att flytta sitt fokus från 

klädindustrin mot tvätteriindustrin. Cirka tio år senare säljer grundaren bolaget till en lokal 

investerare. I samband med att nya expansionsplaner etableras förvärvar Jensen Group 

bolaget till sin koncern. 1997 flyttar företaget in i nuvarande lokaler i Viared och 1999 byter 

bolaget namn till Jensen Sweden. Jensen Sweden har idag ca 75 anställda och besitter 

kompetens inom projektdesign, hård- och mjukvaruutveckling, systeminstallationer och 

projekthantering. Bolaget omsatte 125 miljoner kronor under verksamhetsåret 2016. Det är en 

omsättningstillväxt med 21 % jämfört med föregående år.  

 

4.2 Jensen Sweden som en del i Jensen Group 

Jensen Group är ett globalt företag som under senaste verksamhetsåret omsatte 318 miljoner 

euro, vilket var en ökning med 11 % jämfört med året innan. Företaget grundades 1937 på 

Bornholm i Danmark av en ensam entreprenör vid namn Jörn Munch Jensen och hade vid 

årsskiftet 2017 totalt 1520 anställda. Strax innan millenniumskiftet förvärvas ett antal bolag i 

samband med en expansionsfas. Denna expansion gör Jensen Group till den första 

leverantören av kompletta automatiserade tvätterilösningar i världen. Bolagets produktportfölj 

innehåller idag alla delar av tvättprocessen vilket inkluderar tvättavdelning, logistiken som 

förflyttar textilierna, slutbehandlare, matare, manglare, vikmaskiner och mjukvaruteknologi 

för att övervaka processen.  
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Figur 4.1 Världskarta över Jensen Groups verksamheter.  

 

Jensen Groups affärside är “Att bistå industriella tvätterier över hela världen att 

tillhandahålla kostnadseffektiv textilservice till sina kunder.” Målet, som bolaget 

kommunicerar, är att erbjuda de bästa möjliga lösningarna inom den tunga tvättindustrin till 

en global marknad. Företaget framhåller att de tvätterier som levererats av Jensen Group har 

den högsta resurseffektiviteten i hela industrin. Jensen har en decentraliserad affärsstrategi 

med över 40 länder i sin distributionsbas vilket skapar närhet till sina kunder. I figur 4.1 

illustreras de lokala anläggningarna som utgör koncernen.  

 

I Sverige finns två olika avdelningar, där en är lokaliserad i Solna och en i Borås. 

Avdelningen i Solna benämns som Jensen Sverige och är ett sälj- och servicecenter medan 

verksamheten i Borås tillhandahåller utveckling, produktion, installation och service. Jensen 

Sweden är den del av det växande affärsområdet Finishing Technology och är specialiserade 

på system för plaggtransport och plaggsortering. 

 

4.3 Produktbeskrivning 

Hotell, restaurang, industri, sjukhus och andra landstingsinrättningar är exempel på 

verksamheter som skickar sina egna eller hyrda kläder till industritvätterier. De förväntar sig 

att få tillbaka sina kläder i en speciell ordning, i rätt kvalitet och naturligtvis i rätt antal. I vissa 

fall är plaggen personliga och skall efter tvätt med tusentals andra tillbaka till rätt person. 

Tvätteriindustrins plagghantering innebär att processa allt från enkla T-shirtar och 

sjukhusplagg till overaller där varje typ har sina specifika krav på process efter tvätt. Exempel 
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på sådana processer är tunnelfinishering för att få kläderna släta, inspektion och lagning, 

sortering samt automatisk vikning av plaggen. Jensen Swedens Metricon är ett automatiserat 

system för att på ett effektivt sätt transportera och styra kläderna genom dessa processer. 

Plaggens spårbarhet genom systemet sker genom läsning av plaggens och galgens inbyggda 

chip eller streckkod. Man kan på så sätt kontrollera varje enskilt plagg och kommunicera med 

tvätteriets databas så att de i sin tur kan hålla koll och fakturera sina kunder. Metricon är 

skalbart både när det gäller kapacitet, typiskt mellan 400 – 6000 plagg i timmen, och 

funktionalitet. Det är dessutom designat till den specifika byggnad det skall installeras i. Detta 

gör att varje system är unikt, och även om det är uppbyggt av standardkomponenter, har 

variantfloran växt genom åren. De mer komplexa sorteringssystemen styrs av det PC-baserade 

övervakningssystemet Metricon Plus. 

 

Figur 4.2 Figursketch över Metriconsystem.  
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5 Empiri 

 

Detta avsnitt syftar till att beskriva nuläget av verksamheten. Här presenteras de 

observationer som har gjort på företaget och de problem som identifierats i verksamheten. 

 

5.1 Produktionsstruktur 

Jensen Sweden påstår sig ha projektbaserad tillverkningsmiljö, där varje order är 

kundanpassad och unik. Den mekaniska produktionen är uppdelad i sex parallella stationer 

där olika typer av bearbetning sker. Stationerna benämns P1, P2, P3, P5, P6, P7 och P8, där 

packningen sker i P8. Anledningen till att P4 saknas är att företaget har samlat den 

gemensamma tidsåtgången för ställtider och benämnt detta med P4. Vissa specifika moduler 

hos P5 kräver hjälp från P1 för att färdigställas.  

 

“Det är återkommande problem med väntan på P5.” – Anställd Jensen  

 

I varje station produceras och monteras komponenter ihop till moduler, som sedan utgör olika 

delar av den färdiga ordern. Viss del av ordern packas direkt i respektive station och viss del 

av ordern packas gemensamt hos packavdelningen. Då de olika modulerna är färdigmonterade 

i respektive station transporteras de till packavdelningen där de görs klara för leverans. 

 

 

Figur 5.1 Swimlane över företagets produktionsstruktur. 
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De olika stationernas arbetsbeläggning varierar för varje order, vilket innebär att en station 

kan ha mycket bearbetningstid medan en annan station har väldigt lite att göra på en specifik 

order. Dessa variationer skiljer sig också mellan olika projekt, vilket betyder att det är olika 

stationer som blir olika projekts flaskhals. 

 

5.2 Packningen 

I verksamheten finns en packstation där moduler slutpackas och görs färdiga för leverans. 

Mycket av packningen sker dock direkt i anslutning till de olika monteringsstationerna, vilket 

betyder att mycket av packningen redan är klar då den når packstationen. I BOM visualiseras 

all tid för packning som ett enskilt steg. Packningen är inte fördelad över de enskilda stationer 

som utför hälften av packarbetet. Produktionschefen uppskattar packtiden som sker i de 

enskilda stationerna till ca hälften av den tid som är beräknad för total packtid. Det innebär att 

dessa stationer har mer beläggning än vad som beskrivs enligt BOM. Packningen i vissa 

stationer kräver dessutom omfattande arbete.   

 

”Mer ergonomiskt tillämpade packlådor hade sparat mycket tid.” – Anställd Jensen   

 

5.3 Bill of Material 

Varje delmoment i stationerna har en uppskattad tidsåtgång. Vissa utav dessa tider har 

tidigare uppmätts genom klockstudier, vilket gör dessa relativt pålitliga. Dessa uppmätta tider 

är då grönmarkerade i BOM. De moment som inte är uppmätta, vilket främst gäller för nyare 

moduler, har teoretiska värden och är rödmarkerade i BOM.  

 

Med hjälp av BOM kan alla ingående delmoment sammanställas och på så vis uppskattas en 

total beräknad arbetstid för det aktuella projektet. Detta innebär att det finns en relativt god 

uppfattning om hur omfattande projekten kommer att vara och vilket kapacitetsbehov som 

kommer krävas för att färdigställa respektive projekt. En stationsledare påpekar dock att 

skillnader förekommer bland dessa tider beroende på individen som utför delmomentet. 

Vidare menar de tillfrågade operatörerna att de ökar takten då det finns mycket att göra i 

produktionen och vice versa när det är lugnt i produktionen. Både stationsledare och 

produktionschef upplever att de tider som uppmätts genom tidstudierna är överskattade.  
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“Det finns mycket luft bland de timmarna. När vi enligt BOM är underbemannade så klarar 

vi oss nästan alltid ändå. Vi har till exempel aldrig missat en leverans.” – Anställd Jensen 

 

För varje order summeras tidsåtgången enligt BOM för respektive process och till dessa tider 

tillkommer en säkerhetsfaktor på 20 % för process: P1, P2, P3, P5, P6 och P7. Denna 

säkerhetsfaktor bygger på mätetal från företaget där det visats att registrerad arbetstid för de 

anställda och nedlagd arbetstid tid enligt BOM inte haft önskvärd korrelation, se figur 5.2. 

Efter en justering och tillägg med 20 % visar det sig nu att de uppmätta tiderna enligt BOM 

och registrerad arbetstid korrelerar med 97,9 %, se figur 5.3.  

 

 

Figur 5.2 Contribution Margin Adjustments visar skillnaden mellan registrerad  

arbetstid och den arbetstid som är beräknad enligt BOM. 

 

 

Figur 5.3 Korrelationen mellan registrerad arbetstid och beräknad arbetstid enligt BOM, efter faktorpåslaget 

med 20 %. 
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Vidare finns också beräknad arbetstid för den tid det tar att packa projektet och den tid det tar 

att hämta material för de olika operationerna. Packtider och ställtider summeras och 

presenteras i BOM som särskilda stationer, trots att mycket av denna tid ingår direkt i de olika 

stationerna. Av den totala packtiden sker, enligt produktionschefen, cirka hälften i direkt 

anslutning till de olika stationerna under projektets gång. Andra hälften går till slutpaketering 

i packavdelningen. 

 

Nedan visas tidsåtgången för tre ännu ej påbörjade order i produktionen. Projekten illustreras 

genom tidsåtgång för respektive station med halva packtiden och hela ställtiden uppdelad och 

utfördelad på de olika stationerna. I tabellen visualiseras också de olika tiderna uppdelade, 

med och utan faktorpåslag enligt BOM. Ställtider samt halva packtiden fördelas över P1, P2, 

P3, P5, P6 och P7. Beräkningarna är gjorda enligt följande: 

 

 Packtid och ställtid för respektive station = Stationstid / (Produktionstid - pack och 

ställtid) x (Total ställtid + (Total packtid/2)) 

(5) 

 

 Produktionstid utan faktorpåslag = (Station/1,2) + (packtid och ställtid för respektive 

station) 

(6) 

Wasserij 

Total projekttid: 110 h 

Total utfördelad ställ- och packtid: 23 h 

 

Tabell 5.1 Uppdelad BOM för Wasserij. Tid angiven i timmar.  

Process P1 P2 P3 P5 P6 P7 P8 

Produktionstid med faktorpåslag (BOM) 0 22 26 9 7 7 32 

Produktionstid utan faktorpåslag 0 18,3 21,7 7,5 5,8 5,8  

Utfördelad pack- & ställtid 0 7,1 8,4 2,9 2,3 2,3 16 

Tid med pack- & ställtid med faktorpåslag  0 29,1 34,4 11,9 9,3 9,3 
 

Tid med pack & ställtid 

utan faktorpåslag 

0 25,4 30,1 10,4 8,1 8,1 
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Cintas 

Total produktionstid 1329 

Total utfördelad ställ- och packtid: 271 h 

 

Tabell 5.2 Uppdelad BOM för Clintas. Tid angiven i timmar.  

Process P1 P2 P3 P5 P6 P7 P8 

Tid med faktorpåslag (BOM) 0 119 338 120 236 64 362 

Tid utan faktorpåslag 0 99,2 281,7 100 196,7 53,3 - 

Utfördelad pack- & ställtid 0 36,8 104,4 37,1 72,9 19,8 181 

Tid med faktorpåslag, pack- & ställtid  0 155,8 442,4 157,1 308,9 83,8 - 

Tid utan faktorpåslag, pack & ställtid  0 136 386,1 137,1 269,6 73,1 
 

 

Elis  

Total produktionstid: 1117 h 

Total utfördelad ställ- och packtid: 237,5 h 

 

Tabell 5.3 Uppdelad BOM för Elis. Tid angiven i timmar.  

Process P1 P2 P3 P5 P6 P7 P8 

Tid med faktorpåslag (BOM) 58 145 315 24 108 67 325 

Tid utan faktorpåslag 48,3 120,8 262,5 20 90 55,8 - 

Utfördelad pack- & ställtid 19,2 48 104,3 8 35,8 22,2 162,5 

Tid med faktorpåslag, pack- & ställtid  77,2 193 419,3 32 143,8 89,2 
 

Tid utan faktorpåslag, pack- & ställtid  67,5 168,8 366,8 28 125,8 78 
 

 

Dessa projekt visualiserar hur faktorpåslaget om 20 % påverkar den totala produktionstiden. 

Faktorpåslag på 20 % läggs till på alla stationer utom de för ställtid och packning. Efter att 

hela ställtiden och halva packtiden har fördelats över stationerna visar det sig att den totala 

produktionstiden, med faktorpåslag för ett projekt, har en tilläggsfaktor på 11 %. 
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5.4 Visualisering  

Idag använder Jensen Sweden daglig styrning med hjälp av styrtavlor som dagligen 

uppdateras. Där får varje stationsledare uppskatta hur många procent av ett aktuellt projekt 

som kommer att bearbetas under dagen. Dessa uppskattade siffror kontrolleras inte mot 

faktiskt avklarad tid på projektet förrän vid veckoslutet. På styrtavlan presenteras också en 

övergripande produktionsplanering och samtliga påbörjade projekt visualiseras på tavlan. 

Eventuell frånvaro noteras och den tillgängliga kapaciteten för respektive station skrivs upp 

på tavlan.  

 

 

Figur 5.4 Jensens visualiseringstavla.  
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5.5 Veckoplanering 

Varje morgon har hela produktionen ett gemensamt morgonmöte. Här stämmer 

produktionschefen av med varje stationsledare om vad som uppskattas bli färdigställt i 

respektive station under dagen. Stationsledarna använder informationen om tillgänglig 

kapacitet för att göra en uppskattning om vad som då förväntas kunna bli färdigställt under 

dagen. Den procentuella uppskattningen som görs gällande vad som ska bli färdigställt av ett 

projekt under dagen är en subjektiv uppfattning och inte direkt förankrad med BOM.  

 

“Vi skriver mest ett procenttal på tavlan för att det ska se bra ut.” -Anställd Jensen  

 

Det sker ingen daglig avstämning om vad som faktiskt har producerats enligt BOM. Först på 

fredagar görs en veckosammanställning där produktionschefen får information om vad som 

har producerats i respektive station och stämmer då av detta med tidsåtgången för dessa steg i 

BOM. Dessa veckovisa avstämningsintervall leder till att produktionsavvikelser blir svåra att 

upptäcka. 

 

5.6 Produktionsprioritering 

Produktionschefen väntar in bekräftade produktionsunderlag från försäljningsavdelningen i 

verksamheten. Ett bekräftat produktionsunderlag kallas för skarpt underlag. När dessa blir 

färdiga släpper produktionschefen ut ordern till de olika produktionsstationerna. För 

närvarande ligger ca 14 order med skarpa underlag i produktionen som ursprungligen startade 

med mer än 100 produktionstimmar. Av dessa är det 10 stycken order som har mer än 100 

produktionstimmar kvar att behandla. Av de ursprungliga 14 är fyra stycken order påbörjade.  

 

Produktionsunderlaget läggs i kö hos samtliga produktionsstationer och bearbetas när varje 

station får tid över enligt tidigast förfallopunkt först. Stationsledarna ser leveransdatum för 

ordern, men noterar sällan de andra stationernas arbetsbeläggning. Det innebär att 

stationsledare prioriterar vad som är mest kritiskt för sin station, men missar helhetsbilden för 

ordern. Vid tillfällen med leveransdatum för flera order samtidigt, så prioriteras den order som 

har mest återstående arbete. 
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“Kommunikationen är bristfällig” - Anställd Jensen  

 

Beläggningen i de olika stationerna varierar för varje order. Det innebär att en station kan ha 

mer att göra för ett visst projekt, än för ett annat. Stationerna är idag relativt oflexibla vilket 

gör att kapaciteten inte balanseras gentemot beläggningen. Det finns heller inte några rutiner 

för hur de olika stationerna ska färdigställa sina moment samtidigt.  

 

5.7 Reservdelshantering 

Reservdelar har generellt höga marginaler och 2016 stod reservdelsförsäljningen för ca 12 % 

av företagets totala omsättning. Dessa reservdelar har hög prioritet och har korta ledtidskrav 

från beställaren eftersom denna del ofta gör att hela deras verksamhet kan stå stilla.  

 

“Fungerar inte vår anläggning så har inte sjukhusen tillgång till rena kläder och kommer 

därför inte kunna operera” - Lokal kund till Jensen Sweden 

 

För de reservdelar som behöver bearbetas i produktionen är tumregeln att de maximalt får 

vara två dagar i produktionen. Eftersom behovet av reservdelar är oregelbundet är det svårt att 

prognostisera när behovet kommer uppstå och i vilken mängd. I dagsläget finns därför ingen 

avsatt produktionstid för denna i planeringen, vilket gör att dessa delar tvingas avbryta 

ordinarie produktion för att tillverkas. Operatörerna upplever det ofta som omständigt att 

behöva bryta ordinarie arbetsmoment för reservdelsproduktion. Tillfrågade stationsledare 

önskar tydligare rutiner för att hantera dessa delar och en anställd tycker att en tänkbar lösning 

är att avvara en person att enbart jobba med att hantera reservdelsproduktionen.  

 

5.8 Materialförsörjning  

Ett skarpt underlag innebär att ordern är bekräftad och att det tydligt är definierat vad 

projektet ska bestå av. När detta sker skickas en signal till inköpare och produktionstekniker, 

dels med specifikationer om materialbehov och dels med specifikationer om 

produktionsunderlag. Då slutför inköparen inköpsprocessen och produktionsteknikern släpper 

ut ordern i produktionsflödet. Produktionen fokuserar på att alltid använda sina resurser 
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maximalt och menar att operatörerna alltid måste ha något att arbeta med. Därför släpps order 

snabbt ut i produktionen, vid vissa tillfällen redan innan det finns skarpa underlag att tillgå.  

 

Leveranstiderna för olika komponenter varierar, men den längsta leveranstiden uppskattas till 

sex veckor. De produkter med sex veckors leveranstid behöver dock inte bearbetas utan 

förvaras och skickas enbart vidare när resten av ordern är klar. Den längsta leveranstiden för 

material som bearbetas i produktionen uppskattas till ca fyra veckor. Eftersom 

produktionsunderlaget släpps ut i produktionen så fort det skarpa underlaget finns att tillgå, 

betyder detta ofta att inköparen inte alltid kommer hinna få hem material i tid innan 

produktionen startar.  

 

“Det är väldigt sällan materialbrist, men rätt saker behöver användas till rätt projekt. Det 

går inte att ta saker från ett visst projekt för att använda det till ett annat.” - 

Inköpsavdelningen på Jensen  

 

Bristen på kommunikation gör att order i produktionen påbörjas innan materialbehovet för 

ordern säkert finns på plats. Detta gör att en produktionsorder ofta påbörjas och bearbetas till 

den punkt då material saknas. Då tvingas projektet avbrytas, packas ner och lagerhållas, till 

dess att nytt material finns på plats. Under tiden startas ett nytt projekt för att maximalt 

utnyttja resurserna. Alternativt används material som är avsatt till en annan produktionsorder, 

vilket skapar materialbrist när den andra produktionsordern sedan ska påbörjas. Det som 

försvårar materialöversynen är att lagersaldot uppdateras först när hela ordern är levererad. 

Det innebär att material som används i produktionen inte registreras som uttag ur lagersaldot 

under tiden ordern behandlas. Därför kan lagersaldot visa att material finns på plats, trots att 

det redan använts till en annan order i produktionen.  

 

5.9 Kapacitet 

Den tillgängliga kapaciteten i verksamheten betecknas med antal tillgängliga arbetstimmar för 

respektive station. Det finns inga egentliga maskinbegränsningar eftersom arbetet som görs i 

de olika stationerna främst är manuell montering. Kapaciteten varierar mellan de olika 

stationerna, men också inom stationerna från vecka till vecka, oftast på grund av att personal 

hyrs in vid underkapacitet. I tabell 5.4 och 5.5 visas genomsnittlig tillgänglig arbetstid för 
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respektive station och totalt tillgänglig tid för respektive station. Kapaciteten är beräknad 

utefter antalet operatörer per station. 

 

 

 

Tabell 5.4 Genomsnittlig kapacitet i timmar för respektive station mellan v. 9-26.  

 

P1 P2 P3 P5 P6 P7 P8 Totalt 

Vecka (5 dagar) 90,9  107,1  149  77,3  77,3   40   110,3 652 

Dag (8 h) 18,2  21,4 29,8 15,5 15,5 8 22,1 130,4 

Timma 2,3 2,7 3,7 1,9 1,9 1 2,8 16,3 

 

Tabell 5.5 Tillgänglig kapacitet per vecka för respektive station mellan v. 9-26. Mätt i timmar. 

Vecka 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

P1 81 101 101 101 101 101 81 81 101 101 101 101 101 101 101 101 81 101 

P2 80 100 100 120 120 120 96 96 80 80 120 120 120 12 120 120 96 120 

P3 144 132 128 156 172 172 148 148 172 172 132 132 172 172 172 172 148 172 

P5 80 80 80 80 80 80 64 64 80 80 80 80 80 80 80 80 64 80 

P6 40 40 40 40 40 40 32 32 40 40 40 40 40 40 40 40 32 40 

P7 40 40 40 40 40 40 32 32 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

P8 51 110 130 150 150 111 95 95 111 111 111 111 111 111 111 111 95 111 

Total 516 603 619 687 703 664 548 548 624 624 624 624 664 664 664 664 548 664 
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5.10 Tidsåtgång projekt 

De klockstudier som finns är relaterade till arbetsmomentens tidsåtgång och utgör underlag 

för hur omfattande projektet är. Leveransdatum planeras efter kundönskemål och kan således 

variera kraftigt beroende på olika prioriteringar. I de olika stationerna ligger flera 

produktionsorder i kö där varje station prioriterar sitt val av arbete enligt den order med 

tidigast förfallopunkt först. På grund av återkommande materialbrister växlar de olika 

stationerna dessutom ofta mellan olika order. Eftersom många produktionsorder bearbetas 

samtidigt blir det svårt att uppskatta ledtiden för en order i produktionen. I tabell 5.1 visas 

exempel på planerade ledtider för tre aktuella projekt. Det finns alltså ingen tydlig korrelation 

mellan storleken på projekten och dess tid i produktionen.  

 

Tabell 5.6 Planerade ledtider för tre aktuella projekt. 

Projekt Skarpt 

underlag 

Planerad 

leveransdatum 

Tid i 

produktion  

Total produktionstid, 

enligt BOM  

Wasserij v.47 v.12 17 veckor 110 h 

Cintas v.51 v.23 24 veckor 1329 h 

Elis v.7 v.22 15 veckor 1117 h 
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5.11 Flödeseffektivitet  

I produktionen ligger fokus på att alltid utnyttja sina resurser fullt ut. Det innebär att alla 

operatörer i princip alltid är fullt belagda. Som tidigare nämnts finns dock inget uttalat fokus 

på flödeseffektivitet. I tabell 5.7 visas den värdeadderande tiden för tre order i förhållande till 

den resurskapacitet som fanns i produktionen under denna tidsperiod. Eftersom kapaciteten i 

produktionen varierar varje vecka, används den genomsnittligt tillgängliga kapaciteten mellan 

vecka 9-26 för beräkningen i tabellen nedan. Flödeseffektivitet definieras här enligt följande:  

 

 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 BOM 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛
 

(7) 

 

Tabell 5.7 Flödeseffektivitet för tre aktuella projekt. 

Projekt Wasserij Cintas  Elis  

Flödeseffektivitet 

 

1 % 8,5 % 11,4 % 
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6 Analys 

 

I detta avsnitt analyseras empirin mot det teoretiska ramverket för att presentera svaren på 

forskningsfrågorna.  

 

6.1 Produktion 

Jensen Sweden erbjuder helhetslösningar inom tvätterianpassning, montering och installation 

vilket innebär att tiden från order till färdig installation normalt är flera månader lång. Under 

den tiden sker flera olika processer, däribland produktion samt slutmontering i fast position 

hos kund, vilket gör att varje order betraktas som ett projekt. Därför benämner företaget också 

sin produktion som projektbaserad, vilket empirin i rapporten tyder på att den inte är.  

 

Ett projekt definieras enligt Lantz (2012) av att det har en tydlig start och ett tydligt slut. 

Olhager (2013) menar också att projekt är ett begrepp för produkter som är få eller helt unika, 

vilket stämmer väl överens med Jensen Swedens totala erbjudande. Däremot inom 

produktionen, som rapporten har avgränsats till, finns egentligen inga observerade underlag 

på att produktionen skulle vara projektbaserad. De ingående momenten och moduler är 

standardiserade och kan inte anses som några unika operationer, även om vissa mått skiljer 

sig. Därför anses produktionen vara iterativ, snarare än projektbaserad.  

 

Goldratt (1997) beskriver vikten av säkerhetstid i slutet på ett projekt, men hävdar att 

säkerhetstid för olika delmoment i för kritiska kedjan bör elimineras. Säkerhetstider gör att 

ledtiden förlängs som en effekt av fenomenet som beskrivs i Parkinson´s Law. Produktionen 

ligger på den kritiska kedjan och kan anses som en liten del av projektets totala kedja. Således 

bör inte säkerhetstider användas i produktionsavdelningen. Detta gör behovet av 

taktimplementeringen ännu tydligare för att snabbt identifiera avvikelser som kan leda till 

leveransförseningar.  

 

 



 

- 46 - 

 

6.2 Den japanska sjön  

I BOM summeras tidsåtgången för respektive station och för dessa tider tillkommer en 

säkerhetsfaktor för stationerna P1, P2, P3, P5, P6 och P7. Denna säkerhetsfaktor har 

tillkommit, då den registrerade arbetstiden för de anställda och det arbetet som registrerats 

enligt BOM, inte korrelerar till 100 %. I BOM summeras också ställ- och packtider och 

presenteras som särskilda stationer; P4 respektive P8. Detta trots att all ställtid och 

uppskattningsvis hälften av packtiden sker i de övriga stationerna. 

 

Med ett faktorpåslag på 20 % för monteringsstationerna uppgår korrelationen till 97,9 %. 

Detta gör att varje order får ett totalt tidspåslag på 11 % i förhållande till uppskattad 

tidsåtgång enligt BOM. I den nulägesanalys som gjorts så uttrycker flera operatörer att det 

finns luft i produktionen, vilket kan antas höra ihop med detta faktorpåslag. Detta påslag har 

inte visualiserats och var heller inte känt för nuvarande ledning. Detta har gjort att detta 

slöseri inte heller har kunnat förbättras. Peterson et al (2015) förklarar också att det är ett 

vanligt fenomen att dölja problem genom att öka sina buffertar.  

 

Japanska Sjön är ett sätt att dölja slöserier med buffertar, likt ett faktorpåslag, snarare än att 

identifiera och visualisera problem för att eliminera dessa. Detta är ett sätt att hantera 

symptomen snarare än att hantera orsaken till problemen (Peterson et al 2015). Murugesan et 

al (2016) påpekar att eliminering av slöseri är en av de mest effektiva metoderna för 

verksamheter att förbättra sin lönsamhet. Peterson et al (2015) betonar också vikten av att 

visualisera slöserier för att kunna hantera och eliminera dessa. Vidare menar Eaidgah et al 

(2016) att visualisering är ett enkelt sätt att förbättra informationsflödet och processernas 

prestationer 

 

Istället för att dölja ovan beskrivna korrelationsskillnad med ett faktorpåslag så bör Jensen 

uppdatera BOM-datan för större precision i tidsåtgången. Pack- och ställtider bör också 

fördelas över de stationer som faktiskt utför dessa moment. Detta ger ett bra incitament för 

stationerna att förbättra sina egna pack- och ställtider då det syns om stationerna skulle 

förbättra sig. Dessutom tydliggörs eventuella slöserier bättre. Antingen rekommenderas nya 

klockstudier för tidsåtgången gällande pack- och ställtider för de olika stationerna eller så bör 

dessa tider fördelas ut schablonmässigt enligt formeln: 
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 Packtid och ställtid för respektive station = Stationstid / (Total produktionstid - pack 

och ställtid) x (Total ställtid + (Total packtid/2)).  

 

(8) 

Därefter bör också farktorpåslaget tas bort för att visualisera eventuella avvikelser mellan den 

registrerade arbetstiden och den värdeskapande arbetstiden. Genom den föreslagna dagliga 

styrningen, som presenteras i avsnitt 6.3, sker också tätare avstämningar för att tidigt 

uppmärksamma avvikelser.  

 

6.3 Materialförsörjning  

Ett av problemen som produktionsavdelningen upplever är bristen på material. Operatörerna i 

de olika stationerna vet heller inte vilka order som kan fullföljas utan att materialbrist kommer 

uppstå. Sporadiskt uppdaterade lagersaldon gör att order påbörjas innan materialet för en 

order säkert finns på plats. Alternativt används material som är avsatt till en annan 

produktionsorder, vilket gör att vissa ingående komponenter fattas när produktionsordern 

sedan bearbetas.  

 

Inköparen och produktionsteknikern får samtidigt tillgång till det skarpa underlaget som 

definierar exakt vilket material och vilka moment som ingår i ordern. Inköparen behöver upp 

till fyra veckor på sig att få hem allt material, efter att det skarpa underlaget är definierat. En 

av anledningarna till materialbristen beror på att produktionsordern direkt läggs på kö hos 

operatörerna, då det skarpa underlaget är klart, utan hänsyn till om allt material finns på plats.  

 

De olika stationerna prioriterar, var för sig, sitt val av order efter tidigaste förfallopunkt först 

och arbetar sedan till dess att problem uppkommer. Det skapas frustration då operatörerna 

tvingas växla mellan olika order på grund av uppkommen materialbrist för det pågående 

arbetet. Följden av detta arbetssätt är att det genererar mycket PIA och operatörerna tvingas 

till multitasking eftersom de måste hantera flera order samtidigt. Alla order som avbryts 

packas ner och förvaras till dess att nytt material finns på plats. En konsekvens av detta 

arbetssätt är att det blir trångt i produktionslokalen. Ledtiden för projekten i produktionen 

förlängs också på grund av att det är många order igång samtidigt. 
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Flera litteraturreferenser menar att mycket PIA enbart är toppen av isberget vad gäller 

konsekvenser av multitasking. Leach (2014) hävdar bland annat att multitasking är det värsta 

som finns för en organisation och Medina (2010) hävdar att effekterna av multitasking kan 

vara så allvarliga att både ledtiden och misstagen ökar med upp till 50 %. Det är alltså 

uppenbart att multitasking bör undvikas. Littles lag beskriver dessutom att ju fler order som 

finns i produktionen desto längre blir ledtiden (Modig och Åhlström 2013).  

 

För att öka flödeseffektiviteten och minska ledtiden i produktionen bör man, enligt Littles lag, 

minska antal order i produktionen. Om färre order fanns i produktionen vore det också lättare 

för de olika stationerna att prioritera och arbeta på samma specifika order. Om samtliga 

stationer gemensamt kunde anpassa sina resurser så att de samtidigt bearbetar samma order, 

skulle ledtiden minska markant från dagens nivåer. Modig och Åhlström (2013) menar också 

att bristen på kommunikationen mellan avdelningar och stationer gör att de enskilt strävar 

efter att öka dess effektivitet men att ingen tar ansvar för helheten. Ett sådant system är 

resurseffektivt men suboptimerat.  

 

För att hantera dessa problem bör order endast släppas ut i produktionen då materialtillgången 

har säkerställts. Ett alternativ är att på förhand plocka ihop det material som kommer behövas 

för varje specifik order i respektive station. Först då allt material finns på plats i alla stationer 

påbörjas då bearbetningen av orden. En positiv bieffekt av att inte släppa ut order där material 

inte finns tillgängligt är att det minskar antalet order i produktionen. Det minimerar risken för 

att material som var avsett för en order använts till en annan. Det kommer också förkorta 

ledtiderna och det kommer minska behovet av multitasking. 
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6.4 Planering  

Idag noterar sällan stationsledare andra stationers beläggning och det finns inte heller rutiner 

för hur olika stationer ska färdigställa sina moment för att slutföra och packa ner en order 

samtidigt. Detta gör de olika stationerna suboptimerade och de prioriterar vad som är mest 

kritiskt för sin egen station men missar helhetsbilden. Eftersom order släpps ut i produktionen 

så fort det skarpa underlaget finns att tillgå, så kommer operatörerna i de olika stationerna att 

ha flera order att välja mellan samtidigt. Vid nulägesanalysen fanns ca 14 order med skarpt 

underlag utsläppta i produktionen samtidigt.  

 

De olika stationerna väljer själva order att bearbeta, och då främst enligt metoden tidigaste 

förfallopunkt först, vilket innebär att de olika stationerna kommer arbeta med olika order.  

Detta skapar mycket PIA och det genererar också långa ledtider i produktionen, vilket innebär 

att många projekt blir liggandes länge i produktionen och således får en låg flödeseffektivitet. 

Bilalis et al (2002) menar att det är denna brist på intern kommunikation som är problemet för 

det flesta verksamheter. För de tre aktuella projekten som angetts som exempel i rapporten är 

flödeseffektiviteten 1 %, 8,5 % och 11,4 %.  

 

Visual Management är ett verktyg för att enkelt kunna förbättra informationsflödet för 

verksamheter. Parry och Turner (2006) menar dock att eftersom alla verksamheter är olika 

och har olika mål så behöver en verksamhet skapa sina egna visuella verktyg. Samma 

författare betonar också vikten av att alla involverade personer i en verksamhet snabbt måste 

kunna förstå och uppdatera sig om aktuellt tillstånd i produktionen. Enligt Olhager (2013) kan 

produktionsföljden visualiseras med hjälp av Gantt-scheman för olika resurser och stationer, 

period för period. 

 

En lösning för att öka informationsflödet är genom att implementera ett övergripande Gantt-

schema, se figur 6.1. Gantt-schemat visualiserar samtliga stationers beläggning i förhållande 

till dess kapacitet, för de projekt som har släppts ut i produktionen. Detta är en dynamisk 

schemaläggning som dagligen uppdateras efter hur de ingående stationerna har presterat under 

gårdagen.   
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Figur 6.1 Gantt-schema över tre studerade projekt.  

 

6.5 Daglig styrning   

Företaget använder BOM-data för att uppskatta arbetsbeläggningen, dels för hela ordern och 

dels för de enskilda stationerna. Vid tillfället för den empiriska undersökningen framkom att 

varje station själva uppskattar en procentsats av vad som kommer att färdigställas i respektive 

station under dagen. Dessa siffror är uppskattningar och först vid veckoslutet görs 

avstämningar mot BOM för att identifiera hur mycket värdeadderande arbete som skett under 

veckan. Veckovisa avstämningsintervall gör det svårt att upptäcka och identifiera eventuella 

orsaker till avvikelser i produktionen. Det innebär också att orderns kvarvarande arbetstid 

bygger på subjektiva uppfattningar och inte helt korrelerar med verkligheten.  

 

För att få en överblick över hur verksamheten ligger till i förhållande till planerad leveranstid 

menar Peterson et al (2015) att takt är ett bra verktyg. De menar att detta synliggör krav och 

förväntningar på operatörerna samtidigt som det effektivt synliggör avvikelser. Detta går 

också i linje med Elis (2016) som beskriver människans omedvetna förmåga att skjuta upp 

saker om det inte finns en tydlig deadline. Detta fenomen kallas studentsyndromet och kan 

relateras till de långa avstämningsintervall som företaget arbetar med idag.  

 

Genom att bryta ner de olika stationernas ingående moment, och visualisera färdigställandet 

av varje moment, kan det utförda arbetet stämmas av mot förväntad arbetsåtgång med tätare 

intervall, och då även synliggöra vad som förväntas av operatörerna, se figur 6.2.  

 



 

- 51 - 

 

 

Figur 6.2 Exempel på ny BOM för de enskilda processerna. Tid i timmar. 

Detta utgör underlag för att snabbt kunna identifiera avvikelser mellan utfört arbete och 

förväntat utfört arbete inom dessa intervall. Vid avvikelser görs analyser på varför avvikelsen 

uppkom. När orsaken till avvikelsen är identifierad är det viktigt att förhindra att orsaken 

uppkommer igen. Färdigställandet av ett moment visualiseras genom att bocka av de moment 

som har slutförts, vilket gör att orderns återstående tid kan uppdateras frekvent, se figur 6.3. 

Dessa siffror från respektive station presenteras sedan av gruppledaren på dagliga 

avstämningsmöten. Tiderna från de enskilda stationerna vävs sedan samman för att därefter 

visualisera återstående tid för hela ordern, se figur 6.1. Detta eliminerar behovet av nuvarande 

subjektiva uppskattningar och skapar en tydlig överblick över återstående arbetstid.  
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Figur 6.3 Gantt-schema över P2 för Cintas. 

 

6.6 Flexibla team  

Både arbetsbeläggningen och kapacitetstillgången varierar mellan de olika stationerna. 

Kapaciteten är relativt konstant vecka för vecka i de olika stationerna, men mellan stationerna 

varierar genomsnittskapaciteten mellan 40-149 h på den 17 veckor långa planeringen som 

studerats. För tre studerade order i nulägesanalysen varierar beläggningen i de olika 

stationerna mellan 0-338 h enligt BOM.  

 

Variation i arbetsbeläggningen skapar ojämn belastning i stationerna och gör att de olika 

momenten inte färdigställs samtidigt förutsatt att de påbörjas samtidigt. För att maximalt 

utnyttja resurserna tvingas då de olika stationerna påbörja bearbetning av nya order. Denna 

suboptimering genererar mycket PIA, eftersom färdiga delmoment måste vänta in ofärdiga 

moment innan ordern kan packas och lämna fabriken. Detta genererar längre ledtider än 

nödvändigt och skapar också upphov till multitasking.  

 

Davenport och Prusak (1998) hävdar att personalen är företagets främsta anpassningsbara 

resurs. De menar också att personalen enkelt kan ta till sig ny information och att utbildning 

genererar en ökad flexibilitet för operatörerna. Cross et al (2002) betonar också vikten av att 

alla berörda behöver känna till varandras kunskaper. Davenport och Prusak (1998) menar 
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vidare att tid behöver avsättas för att låta personalen lära sig olika moment, eftersom det 

annars lätt glöms bort.  

 

En kompetensmatris har tagits fram för att visualisera operatörernas kompetens. Matrisen 

visar hur kompetensen bland de anställda i produktionen är fördelad över de ingående 

delmomenten i varje station. Kompetensen är rangordnad där en 1:a betyder att operatören har 

testat momentet men inte behärskar det fullt ut och en 2:a betyder att operatören är fullärd och 

därmed behärskar momentet fullt ut.  

 

Figur 6.4 visar företagets kompetensmatris. 

 

Kompetensmatrisen visualiserar operatörernas kunskaper och skapar förutsättningar för att 

kunna flytta resurser dit de behövs mest. Flexibla operatörer gör också att kapaciteten kan 

balanseras mot den aktuella beläggningen i de olika stationerna. Detta betyder att resurserna 

fortfarande kan utnyttjas till samma grad, men att antal pågående order i produktionen kan 

minskas. Det optimala vore att alla operatörer kan alla moment, vilket hade skapat 

förutsättning för att endast bearbeta en order åt gången i produktionen samtidigt som ett högt 

resursutnyttjande bibehålls. Detta ideal, med både hög flödeseffektivitet och hög 

resurseffektivitet, bör strävas mot med hjälp av kontinuerlig personalutbildning. För att 

stimulera denna utveckling bör tid avsättas för personalutbildning.  



 

- 54 - 

 

6.7 Den Kritiska Kedjan 

Det finns idag en uppskattad tidsåtgång enligt BOM för hela orden och för varje stations 

beläggning. Kapaciteten för de olika stationerna är dokumenterade, men det finns ingen tydlig 

visualisering över vilken station som har mest beläggning i förhållande till dess kapacitet. 

Därför är det svårt att veta vilken del av ordern som är systemets begränsning.  

 

Enligt Goldratt och Cox (1984) är det flaskhalsar som begränsar genomflödet på grund av att 

kapaciteten där är begränsad och enligt Olhager (2013) måste övriga resurser anpassa sig till 

flaskhalsen. Peng et al (2015) definierar den kritiska kedjan som “Den längsta kedjan av 

beroende steg”, vilket innebär att det är denna kedja som avgör hur kort ledtiden teoretiskt 

kan bli. Den teoretiska ledtidsförbättringen samt den kritiska kedjan som beskriver kortast 

möjliga ledtid med nuvarande kapacitetsfördelning, tas fram med följande beräkningar:  

 

 Ledtidsförbättring = 1 – (Tid i produktionen / Tid enligt kritiska kedjan) (9) 

 

 Kritiska kedjan = Längsta produktionstid med avseende på daglig kapacitet + P8  (10) 

 

I den bifogade bilagan presenteras beräkningar för tre studerade projekt och dess tidsåtgång, 

om alla resurser används på enbart ett projekt åt gången, och inga materialbrister eller andra 

driftstopp uppstår. Enligt dessa beräkningar blir den kritiska kedjan 1,9 dagar för Wasserij, 

25,6 dagar för Clintas och 19,7 dagar för Elis. Vid observationen stannade dessa 

produktionsorder i produktionen i 17, 24 respektive 15 veckor.  

 

Den summerade datan av beräkningarna presenteras i tabell 6.1 och beskriver systemets 

flödeseffektivitet för de tre projekten. Detta illustrerar också hur viktigt det är att undvika 

multitasking och istället endast bearbeta en order åt gången. För att detta ska fungera är det 

viktigt att allt material finns på plats då produktionen påbörjas. Det blir därför viktigt att inte 

släppa ut order i produktionen innan materialförsörjningen har säkerställts.  
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Tabell 6.1 Tidsåtgång enligt kritiska kedjan. 

Projekt Tid i produktion  Tid enligt kritiska kedjan Ledtidsförbättring 

Wasserij 85 dagar 1,9 dagar 97,8 % 

Cintas 120 dagar 25,6 dagar 78,7 % 

Elis 75 dagar 19,7 dagar 73,7 % 

 

Ovan beskrivna tabeller beskriver den kritiska kedjan med avseende på nuvarande 

kapacitetsfördelning och tar alltså inte hänsyn till möjligheten att flytta resurser mellan 

stationer. Om alla operatörer vore fullärda och kunde utföra varje enskilt produktionsmoment 

skulle också dessa resurser kunna fördelas ut där de behövs som mest. Det skulle betyda att 

alla operatörer arbetar på endast en order tills den är helt färdigställd. Detta skulle optimera 

flödeseffektiviteten och minimera ledtiden för respektive order. Eftersom produktionen 

innehåller många olika moment som tar lång tid att lära sig är detta svårt att uppnå, men det är 

en bra vision att sträva mot. Den teoretiskt möjliga ledtiden för de studerade projekten 

presenteras i tabell 6.6. Följande beräkningar är gjorda för att ta fram den potentiella 

ledtidsförbättringen och den kritiska kedjan vid helt flexibla team: 

 

 Kritiska kedjan med flexibla team = Total produktionstid  / Total genomsnittlig 

tillgänglig kapacitet per dag  

(11) 

 

 Ledtidsförbättring = 1 – (Tid i produktionen / Tid enligt kritiska kedjan) (12) 

 

Tabell 6.2 Tidsåtgång enligt kritiska kedjan med helt flexibla team. 

Projekt Tid i produktion  Tid enligt kritiska kedjan 

vid helt flexibla team 

Ledtidsförbättring 

Wasserij 85 dagar 0,8 dagar 99,1 % 

Cintas 120 dagar 9,2 dagar 92,3 % 

Elis 75 dagar 7,7 dagar 89,7 % 
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För att visualisera den kritiska kedjan används ett Gantt-schema, som visar varje stations 

tidsåtgång med avseende på dess kapacitet. Detta visar också tydligt vilka stationer som har 

störst behov av extra resurser och vilka stationer som har överkapacitet. Monteringen i P1, P2, 

P3, P5, P6 och P7 sker parallellt och slutpackningen kan inte påbörjas förrän alla dessa 

moment är färdiga. Det innebär att packstationen måste invänta det längsta 

produktionsmomentet innan packningen kan påbörjas. Figur 6.2 är ett Gantt-schema över tre 

studerade projekt. I schemat bearbetas endast ett projekt åt gången i monteringsstationerna, 

och ett nytt projekt påbörjas först då samtliga monteringsmoment är färdiga och hela ordern är 

skickad till packstationen. Tiden på x-axeln anges i arbetstimmar från startpunkten 0. Den 

kritiska kedjan visas med en streckad linje i schemat.  

 

 

Figur 6.5 Gantt-schema över tre studerade projekt.  

 

Dessa tre exempel illustrerar tydligt de olika stationernas beläggning i förhållande till dess 

kapacitet. Målet är att hitta den kritiska kedjan för att sedan kunna hantera beläggningen. För 

den första ordern bör den lediga kapaciteten i P1 användas till att understödja P2. I andra 

ordern bör kapacitet från P1 och P5 ansluta till P3 för att påskynda orderns ledtid. Vid sista 

ordern bör således kapaciteten från P1 användas till P6, och även P2 kan komma att behöva 

stödja P6 eller P3. En utjämnad arbetsbelastning är önskvärt för att hitta en balans mellan 

stationerna. 
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6.8 Reservdelar  

Behovet av reservdelar är oregelbundet och därför svårt att prognostisera. Reservdelar 

behöver dock ha högsta prioritet eftersom driftstopp hos kund kan få en väldigt stor påverkan 

för verksamheter som är i behov av nytvättade kläder. Idag finns ingen avsatt produktionstid i 

planeringen för att hantera reservdelar men det är ett uttalat mål att produktionsledtiden högst 

ska uppgå till två dagar. Detta gör att berörda stationer behöver avbryta sin produktion när de 

får en reservdelsorder för att hinna med, vilket operatörerna upplever som omständigt.  

 

Driessen et al (2015) skriver att en tänkbar lösning för reservdelshantering är att specifika 

reservdelsuppdrag tilldelas till specifika resurser. En operatör på företaget föreslog också att 

någon person bör avsättas för att hantera alla reservdelarna för att minimera störningar i 

ordinarie produktion.  

 

En rimlig lösning för Jensen blir därför att utse en operatör, som lämpligtvis har expertis inom 

flera stationer, till ansvarig för alla reservdelar som hanteras i produktion. Det skulle 

minimera avbrott i ordinarie produktion och på så vis ta bort det irritationsmomentet. En 

alternativ lösning är att avsätta produktionstid under veckan för just reservdelsproduktion. Det 

skulle skapa bättre framförhållning för operatörerna och bör skapa mindre problem vid dessa 

skiften. Om inga reservdelsorder finns tillgängliga vid den avsatta produktionstiden kan 

ordinarie produktion fortsätta som vanligt. Vidare bör möjligheten att klassificera 

reservdelarna ses över, för att kunna lagerhålla de produkter med högst efterfrågan, vilket 

ytterligare minskar behovet av produktionsavbrott.  

 

6.9 Back scheduling   

I BOM finns moment som inte är uppmätta genom tidsstudier. Jacobs et al (2011) hävdar att 

en front scheduling-strategi krävs då det inte finns korrekt BOM-data att tillgå. Detta leder 

dock till onödigt mycket PIA. För att reducera PIA, senarelägga behovet av material samt 

minska lagertiden för färdiga komponenter bör en back scheduling-strategi användas. Detta 

kräver dock korrekta BOM-data och uppskattningar av ledtider samt att det kräver ett system 

för att säkerställa att moduler och produkter blir färdiga i rätt tidpunkt (Jacobs et al 2011). Liu 

et al (2014) menar att BOM ska förmedla väsentlig information under utvecklingen vid olika 

stadier.  
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I de Gantt-scheman som presenteras används en front scheduling-strategi vilket då är att 

rekommendera till dess att nya klockstudier gjorts för samtliga moment i varje station. När 

nya klockstudier har gjorts kan en back scheduling-strategi implementeras. 

 

6.10  Packning  

Packningen i vissa stationer kräver mycket resurser eftersom de trälådor som modulerna 

packas i är höga och otympliga. Moduler måste då lyftas över kanterna in i lådan. De höga 

kanterna gör att minst två operatörer krävs, eftersom åtminstone en operatör behöver stå i 

lådan för att ta emot modulerna. Detta leder till längre ledtider, dels för packningen, men 

också i förlängningen längre ledtider för hela projektet då flera resurser behöver avsättas till 

packningsmomentet. Momentet att lyfta moduler över lådkanten är heller inte är ergonomiskt.  

 

Mer ergonomiskt tillämpade packlådor hade sparat mycket tid. – Anställd Jensen  

 

För att förbättra detta arbetsmoment föreslås lådor med nedvikbar kant. Momentet att lyfta 

modulerna över lådkanten försvinner vilket genererar mindre resursbehov, minskade ledtider 

samt bättre ergonomiska arbetsmoment för operatörerna.  
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7 Rekommendationer 

 

Här presenteras rekommendationer till företaget i punktform.  

 

 

 Uppdatera BOM-data genom nya tidsstudier. Fördela ut pack- och ställtider över de 

stationer som utför dessa moment. Ta bort faktorpåslaget och visualisera avvikelser 

mellan registrerad arbetstid och värdeskapande arbetstid.  

 Minimera antalet order i produktionen och undvik multitasking. 

 Släpp ut order i produktionen först när materialtillgången säkerställts.  

 Visualisera stationernas beläggning genom att införa ett övergripande Gantt-schema 

för de projekt som har släppts ut i produktion.  

 Bryt ner de olika stationernas ingående moment och visualisera färdigställande av 

varje moment med ett Gantt-schema genom att bocka av det som slutförts i BOM. 

Presentera varje stations siffror på dagliga avstämningsmöten. Notera och analysera 

eventuella avvikelser.  

 Avsätt tid för personalutbildning för att öka kompetensnivån. Använd 

kompetensmatrisen för att kunna flytta resurser och balansera ut beläggningen.  

 Definiera den kritiska kedjan och visualisera denna genom ett Gantt-schema. 

 Avsätt produktionstid för reservdelar eller avsätt en person att hantera all 

reservdelsproduktion. Klassificera om möjligt reservdelar för att bestämma vilka som 

kan lagerhållas.  

 Inför mer ergonomiskt tillämpade packlådor för att effektivisera packningsmomentet.  
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8 Diskussion 

 

I detta avsnitt diskuteras resultatet, dess generaliserbarhet och dess validitet. Även 

begränsningar i rapporten och dess reliabilitet behandlas. 

 

 

Syftet med rapporten var att hitta metoder och arbetssätt för att minimera produktionsledtider. 

Det finns olika angreppssätt för att hantera detta, men för att avgränsa rapporten valdes tre 

huvudsakliga forskningsfrågor. Lösningarna på dessa frågor är avsedda att understödja 

rapportens syfte. Lösningarna är framtagna från den empiriska undersökningen tillsammans 

med studerad litteratur på området, vilket gör att dessa rimligtvis bör få bra effekt vid en 

implementering. En begränsning i rapporten är att dessa lösningar inte praktiskt har kunnat 

testas. Målet var att genomföra olika former av pilotprojekt för att undersöka de praktiska 

effekterna av de framtagna rekommendationerna, men olika omständigheter gjorde att detta 

inte var möjligt.  

 

Effekterna av rapportens rekommendationer kan dock antas leda till markant kortare ledtider. 

Enbart genom att utnyttja de resurser som idag finns tillgängliga i de befintliga stationerna har 

rapporten illustrerat en genomsnittlig ledtidsförbättring i produktionen med 83,4 %, baserat på 

genomsnittet för tre studerade order. Detta är siffror som utgår från att allt material finns på 

plats och att inga andra order bearbetas parallellt. Men det är också siffror som baseras på att 

operatörer inte kan flyttas dit de behövs bäst. Rapporten betonar vikten av flexibla operatörer 

för att hantera variationen i beläggningen mellan de olika stationerna. Vid fullt flexibla 

operatörer beskrivs istället den teoretiskt möjliga förbättringen till drygt 93,7 % från dagens 

nivåer. Dessa siffror är baserade på ledtiden som ordern finns i produktionen, men tar inte 

hänsyn till den tid som produktionstekniken förfogar över ordern innan den släpps ut i 

produktionen. En del av rapportens lösning är att minimera antalet order i produktionen, vilket 

innebär att det blir produktionsteknikerns uppgift att sköta prioriteringsordningen för det som 

bearbetas. Detta ska minimera upphovet av multitasking och göra att alla operatörerna arbetar 

på samma order. Avsikten är att fokus ska flyttas från resurseffektivitet till fokus på 

flödeseffektivitet.  
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En annan del av rapportens lösning är att bryta ner och förfina takten som idag redan delvis 

används. Tätare avstämningsintervall skapar bättre överblick över nuvarande 

produktionsstatus och det visualiserar också snabbt avvikelser från planeringen. Detta är en 

viktig del för att maximera leveranssäkerheten, men också för att motivera operatörerna. En 

stationsledare menade att personalen har mer att ge, det krävs bara en tydligare morot. Därför 

bör denna taktimplementering ha stor potential att skapa markanta förbättringar och således 

också korta ledtiden. Det är dock av stor vikt att tidsstudierna på arbetsmomenten stämmer väl 

överens med verkligheten för att detta ska kunna användas på rätt sätt.  

 

Rapporten bygger mycket på observationer och intervjuer som har gjorts på företaget. Många 

gånger har olika respondenter haft olika subjektiva uppfattningar av vissa delar i 

verksamheten, vilket komplicerade vissa nulägesbedömningar. I övrigt har vissa detaljer som 

påverkar produktionen många gånger upptäckts slumpmässigt, vilket gör att reliabiliteten till 

viss del kan ifrågasättas. Däremot bygger mycket av rapporten på planeringsunderlag, 

kapacitetsunderlag och annan hårddata som ökar arbetets reliabilitet.  

 

Lösningarna som presenteras i rapporten är anpassade till det studerade företagets 

produktionsstruktur och de problem som finns i dess system, men kan mycket väl appliceras 

på andra verksamheter. Kompetensmatrisen är en universal lösning som kan användas i alla 

verksamheter för att synliggöra företagets kompetensnivå. Vidare anses planeringen, 

taktnedbrytning och den dagliga styrningen kunna appliceras på i princip alla typer av 

produktion. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla företag behöver anpassa sina verktyg 

och arbetssätt till sin specifika verksamhet. 
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9 Slutsats 

 

I detta avsnitt presenteras de summerade lösningarna som anses svara för rapportens syfte.  

 

 

Syftet med rapporten var att minimera ledtiderna i en producerande verksamhet. Metoder som 

hittades för att minimera ledtiden var att bryta ner takten och visualisera färdigställandet av 

olika moment. Detta tydliggör krav på operatörer och skapar också förutsättningar för att hitta 

eventuella avvikelser från planeringen. Vidare beskrivs effekter av multitasking och vikten av 

att minimera antalet order i produktionen för att förkorta ledtiden. En viktig faktor, som 

identifierades för att åstadkomma färre order i produktionen, var att säkerställa 

materialtillgången innan ordern börjar bearbetas.  

 

De verktyg som presenteras i rapporten innefattar Gantt-scheman för att visualisera de olika 

stationernas beläggning i förhållande till dess kapacitet. Gantt-schemat används också för att 

visualisera den kritiska kedjan. Vidare används en kompetensmatris för att tydligt visualisera 

operatörernas kompetensnivå inom olika delar av produktionen. Dessa två verktyg skapar 

underlag för att kunna utnyttja sina resurser där de behövs mest.  

 

Varje station föreslås presentera sina avklarade moment och dess återstående tid för sin del av 

ordern vid den dagliga styrningen. Dessa tider ska vara förankrade mot BOM-datan för att 

eliminera subjektiva bedömningar. Därefter rekommenderas att den återstående tiden för alla 

pågående projekt vävs samman och visualiseras med hjälp av Gantt-schemat. Detta, 

tillsammans med kompetensmatrisen, skapar underlag för att fördela ut resurserna dit de 

behövs mest och det ger även en tydlig bild av när en produktionsorder kan förväntas 

färdigställas.  

 

I takt med att antal order i produktionen minskar så kommer även behovet av prioritering i 

respektive station att minska. Tills visionen om enstycksflöde appliceras i verksamheten 

kommer prioriteringen dels avgöras på de dagliga mötena och dels avgöras av 

produktionsteknikern. Rekommendationen är att inga order, där materialbehovet inte har 

säkerställts, ska släppas ut i produktionen, vilket då minskar antalet order i produktionen. 
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Bilaga 

Den kritiska kedjan, som beskriver kortast möjliga ledtid med nuvarande 

kapacitetsfördelning, tas fram med följande beräkningar:  

 

 Produktionstid / genomsnittlig kapacitet per dag = Produktionstid med avseende på 

daglig kapacitet 

(13) 

 

 Kritisk kedja = Längsta produktionstid med avseende på daglig kapacitet + P8  (14) 

 

Kritiska kedjan för Wasserij. 

 P1 P2 P3 P5 P6 P7 P8 

Produktionstid (h) 0 25,4 30,1 10,4 8,1 8,1 16 

Tillgänglig genomsnittlig kapacitet per dag (h) 18,2  21,4 29,8 15,5 15,5 8 22,1 

Produktionstid map kapacitet (dagar)  0 1,2 1 0,7 0,5 1 0,7 

Kritisk kedja utan faktorpåslag (dagar) 
 

1,9 
     

 

 Kritiska kedjan för Clintas.  

 P1 P2 P3 P5 P6 P7 P8 

Produktionstid (h) 0 136 386,1 137,1 269,6 73,1 181 

Tillgänglig genomsnittlig kapacitet per dag 

(h) 

18,2  21,4 29,8 15,5 15,5 8 22,1 

produktionstid utan faktorpåslag map 

kapacitet (dagar) 

0 6,4 13 8,8 17,4 9,1 8,2 

kritisk kedja utan faktorpåslag (dagar) 
    

25,6 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kritiska kedjan för Elis. 

 P1 P2 P3 P5 P6 P7 P8 

Produktionstid (h) 67,5 168,8 366,8 28 125,8 78 162,5 

Tillgänglig genomsnittlig kapacitet per dag 

(h) 

18,2  21,4 29,8 15,5 15,5 8 22,1 

Produktionstid utan faktorpåslag map 

kapacitet (dagar) 

3,7 7,8 12,3 1,8 8,2 9,75 7,4 

kritisk kedja utan faktorpåslag (dagar) 
  

19,7 
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