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Sammanfattning 

Denna rapport är ett examens arbete med titeln ” Ivanhoe AB – en analys av flödeskedjan med 
förslag till förbättringar”. Till grund för rapporten ligger kvalitativa undersökningar och 
intervjuer. I rapporten hålls ett hermeneutisktigt förhållningssätt med positivistisk prägel samt 
deduktion med inslag av abduktion.  

Mode- och textilindustrin är en föränderlig bransch. Marknaden har expanderat dramatiskt de 
senaste åren och numera gäller det att ständigt ligga steget före för att överhuvudtaget ha en 
chans att överleva. Dagens kunder vet precis vad de vill ha. De förväntar sig att få sina behov 
och önskemål tillfredställda genom att bli erbjudna rätt vara i rätt tid till rätt pris.  

För att vara konkurrenskraftiga tvingas företagen till ständig utveckling och förbättring. Att tid 
är pengar är vedertaget och bidrar till att långa ledtider blir en belastning med stora 
konsekvenser för företagen som följd. Hur väl ett företag övervakar sina produktionskostnader 
och tiden till marknaden är därmed avgörande för hur framgångsrikt och långlivat företaget ska 
bli.  

Ivanhoe AB grundades i Gällstad, i den svenska textilindustrins vagga. Företaget erbjuder 
innovativt och funktionellt sportmode. I dagsläget har Ivanhoe AB långa ledtider från design av 
plagg till dess att plaggen når marknaden, de har också låg lageromsättningshastighet vilket gör 
att ledtiden innan de får betalt för producerade varor blir lång. En liten del av produktionen sker 
än idag i den egna fabriken i Gällstad men den största delen av produktionen sker i staden 
Hapsalo i Estland. 

Den teori som främst använts som referensram är Lean Produktion, även känt som The Toyota 
Production Systems. Lean Produktion innebär slöserieliminering, det vill säga att man förkortar 
tidlinjen från den punkt man får beställningen till den punkt man får betalt. Detta leder till att 
man behöver mindre tid, mindre plats, mindre mänsklig arbetskraft, färre maskiner och mindre 
material samtidigt som man ger kunden vad den vill ha.  

För att eliminera slöserier som rörelser, onödiga transporter, överproduktion, kvalitetsbrister, 
väntan, för stora lager och processlöseri kan man bland annat använda sig av de så kallade fem 
S:en, Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana. Då man ska använda sig av 
Lean Produktion är det viktigt att implementera hela konceptet och arbeta med det långsiktigt 
på alla nivåer i företaget. 

Problemen som framkommer vid undersökning och intervjuer i Ivanhoe’s fabriken i Hapsalo är 
många men de som kommer att belysas och behandlas i detta arbete är följande: 

• Problemet som uppstår om Ivanhoe måste flytta sin produktion till den övre våningen i 
fabriken i Hapsalo. 

• Fabrikens lönesättning och bonussystem, vilket i dagsläget tyder på att varorna inte 
tillverkas på bästa sätt. 

• Layoten, som idag har ett komplext materialflöde vilket leder till köbildningar, långa 
ledtider och hög PIA(produkter i arbete). 
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• Tvättavdelningen, där det idag uppstår en hel del kvalitetsbrister. 

Problemen kan tyckas vara relativt lätta att lösa men vid många av problemen verkar den 
största svårigheten ligga i att övertala arbetarna i Hapsalo på vilka sätt problemen kan lösas och 
att det förmodligen skulle ske dramatiska förbättringar i produktionen. En fråga som då tas upp 
är vad detta kan grunda sig på. Kan det vara ett mer djupliggande problem som att 
arbetsförhållandena i fabriken i Hapsalo inte är så bra som de kunde eller rent ut sagt borde 
vara som gör att det verkar vara oerhört svårt att förbättra delar av produktionen? 
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Summary 

This is a report with the title Ivanhoe AB -an analysis of the supply chain, with proposals to 
improvements. As a foundation for this study lie qualitative examinations and interviews.  

The fashion and textile industry is a changeable business. The market has branched out 
dramatically the last few years and nowadays it is about always being a step ahead to have a 
chance to survive. The customers of today know exactly what they want. They expect to get 
their needs satisfied by being offered the right product at the right time for the right price. 

To be able to be competitive the companies are forced to constant progress and improvement. 
That time is money is well recognized and that conduce to that long lead-times is a huge 
encumberment with large consequences as a result. How well a company monitors its 
production costs and the time to the market is therefore determining how successful and long-
lived it will be. 

Ivanhoe AB was founded in Gällstad, in the Swedish textile industry cradle. The company 
offers innovative and functional sports fashion. At this day Ivanhoe AB has long lead-times 
from design to the market, they also have low inventory turn-over ratio which makes the lead-
time before they get paid very long. 

A small part of the production still takes place at their own factory in Gällstad but the biggest 
part of the production takes place in the town Hapsalo in Estonia. 

The theory that has been mostly used as a reference is Lean Production, also known as The 
Toyota Production Systems. Lean Production basically means waste elimination which means 
that you shorten the time from when you get the order until you get paid. To eliminate waste 
you can, according to the Lean Production theory, use the 5S: Sort, Straighten, Sweep, 
Standardize and Sustain. 

Some of the problems that arise during the analysis of the company and which are going to be 
handled in this essay are the following: 

• The problems that arise when Ivanhoe have to move their production from the ground 
floor to the first floor. 

• The salary and bonus system at the factory. 

• The layout of the factory. 

• The laundry room that lacks quality. 

The problems could appear to be relatively easy to solve but the major issue seems to be to 
persuade the workers in Hapsalo that it is for the better. Why this could be is a question that 
needs looking in to. Could it be a deeper problem such as the working conditions for the 
employees are not as good as they could or should be? 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund och problemdiskussion 

Mode- och textilindustrin är en föränderlig bransch. Marknaden har expanderat dramatiskt de 
senaste åren och numera gäller det att ständigt ligga steget före för att överhuvudtaget ha en 
chans att överleva. Dagens kunder vet precis vad de vill ha. De förväntar sig att få sina behov 
och önskemål tillfredställda genom att bli erbjudna rätt vara i rätt tid till rätt pris.  

För att vara konkurrenskraftiga tvingas företagen till ständig utveckling och förbättring. Att tid 
är pengar är vedertaget för de allra flesta vid det här laget. Långa ledtider kan därmed vara 
förödande för ett företag i modebranschen. Hur väl ett företag övervakar sina 
produktionskostnader och tiden till marknaden är därmed avgörande för hur framgångsrikt och 
långlivat företaget ska bli.  

Ivanhoe AB grundades i Gällstad, i den svenska textilindustrins vagga. Företaget erbjuder 
innovativt och funktionellt sportmode. I dagsläget har Ivanhoe AB långa ledtider från design av 
plagg till dess att plaggen når marknaden, de har också låg lageromsättningshastighet vilket gör 
att ledtiden innan de får betalt för producerade varor blir lång. 

Hur reducerar man då ledtiden? Nya synsätt uppkommer och utvecklas ständigt och det som för 
tio år sedan stod i fokus som nytänkande tas idag som självklarheter. Vi kommer i denna 
rapport att arbeta efter Lean produktion där huvudtanken är att eliminera icke värdeskapande 
aktiviteter. I rapporten kommer vi att granska Ivanhoes material- och produktionsflöde för att 
så småningom kunna klargöra vad som främst bidrar till företagets långa ledtider. Även hur och 
med vilka hjälpmedel man ska arbeta efter för att få bukt med dessa långa ledtider kommer att 
undersökas.  

Vi har framför allt valt det här ämnet därför att det intresserar oss men även för att det relaterar 
mycket till våra studier. Genom att skriva rapporten hoppas vi erhålla en större insikt i hur 
företag i mode- och textilbranschen dagligen arbetar vilket vi anser vara en stor tillgång för oss 
båda i framtiden. Vi får även på ett effektivt och lärorikt sätt använda och implementera våra 
kunskaper som vi erhållit från våra studier vid Högskolan i Borås och vid London College of 
Fashion.  

Frågeställningar som vi upplever viktiga är bland annat följande:  

• Hur ser flödeskedjan ut? 
• Var i kedjan uppstår oftast problem?  
• Vilka är de vanligaste problemen som uppstår? 
• Kan man minska problemen genom förändring av arbetsrutinerna? 
• Vilka relevanta förbättringsåtgärder finns det? 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbete är att, främst inom produktion och lagerhållning, kartlägga Ivanhoe 
AB’s produktion och materialflöden. Ivanhoes processer kommer att granskas noga för att 
sedan förslag till förbättringar ska kunna ges. 
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Detta examensarbete är det första i en rad examensarbeten hos Ivanhoe där det slutgiltiga målet 
är att hitta en lösning som är implementerbar i Ivanhoes system och som genom enkla och 
kostnadseffektiva metoder kommer leda till dramatisk ledtidsreducering. 

1.3 Forskningsfrågor och avgränsning 

Examensarbetet kommer att avgränsas till analys och kartläggning utav delar av Ivanhoe AB’s 
produktion. Främst utav deras stickade varor. 

2. Metod 

I kapitel 2 redogörs och beskrivs några metodiska förhållningssätt och ansatser inom området 
forskningsmetodik som har bedömts vara relevanta inför detta examensarbete. En del källor 
kan vara av äldre slag men innehåller information som även i dagens läge anses vara relevant. 

Vi kommer att använda oss utav olika typer av metoder för att få fram de underlag vi behöver 
för att genomföra vår rapport. Vi kommer att samla in relevant data som har dokumenterats av 
företaget och genom samtal med ledningen på Ivanhoe kan vi få fram uppgifter som inte finns 
dokumenterade av företaget. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Ser man till hur forskning bör bedrivas finns det i huvudsak två förhållningssätt. Dessa två 
inriktningar är positivism och hermeneutik. Det bör dock tilläggas att de flesta forskare 
använder sig utav båda inriktningarna. (internetutdrag) 

2.1.1 Positivism 
Positivism har sitt ursprung i naturvetenskapen och strävar efter absolut kunskap och sanning. 
(internetutdrag)  Detta förhållningssättet står för något precist och verkligt och att kunskap fås 
genom mätning och iakttagande av objektiv data. Metoden tar avstånd från värderingar, känslor 
samt religiösa och politiska uttalanden. Resultatet av forskningen ska bli detsamma oavsett vem 
som utför undersökningen. (Patel & Davidsson 1994) 

2.1.2 Hermeneutik 
Hermeneutik kan översättas som tolkningslära och har sitt ursprung i tolkning av konst och 
litteratur. (internetutdrag) Forskaren intar en subjektiv roll vilket tillåter denne att använda sig 
av sin egen förkunskap och förståelse. Det bör tilläggas att forskarens känslor, förväntningar 
samt förutfattade meningar i detta fallet kan påverka tolkningarna. (Patel & Davidsson 1994) 
Detta tolkningssätt innebär att utgången av forskningen kan bli mycket olik varandra beroende 
på vem som utför undersökningen. 

2.1.3 Val av förhållningssätt 
Detta examensarbete kommer till största del att anta ett hermeneutisktigt förhållningssätt. Vi 
kommer att utgå mycket ifrån våra egna förkunskaper och förståelser för att kunna ta ställning 
till de problem som Ivanhoe har och för att kunna ge förslag till förbättringar. Dock tar 
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uppsatsen i vissa fall även en positivistisk prägel då mycket av informationen som fås består av 
fakta som erhållits genom olika mätningar och iakttagande av objektiv data. 

2.2 Forskningsansats 

Då en vetenskaplig studie utförs är det ofta av stort intresse hur teori och verklighet relateras till 
varandra. Tre metoder som ofta används för att kunna ta ställning till detta är deduktion, 
induktion och abduktion. (Patel & Davidsson 1994) 

2.2.1 Deduktion 
Det deduktiva arbetssättet utgår ifrån att forskaren utifrån allmänna principer och befintliga 
teorier drar egna slutsatser om verkligheten utifrån dennes perspektiv som sedan prövas 
empiriskt. Vid utveckling av teorier är denna den mest använda forskningsansatsen. (Patel & 
Davidsson 1994) 

2.2.2 Induktion 
Då man i den deduktiva ansatsen arbetar sig från teori till emperi innebär induktion motsatsen. 
Forskaren utgår ifrån olika förteelser och observationer i verkligheten för att sedan kunna skapa 
relevanta teorier och modeller om ämnet. Forskarens egna idéer och erfarenheter kommer dock 
att belysa dessa teorier. (Patel & Davidsson 1994) 

2.2.3 Abduktion 
Abduktion innebär att forskaren använder sig utav en ansats som använder sig av både 
deduktion och induktion. Forskaren startar i teorin för att sedan skapa en hypotes om emperin. 
Hypotesen prövas på ett nytt fall för att sedan utifrån tolkningar och erfarenheter från 
verkligheten kunna gå tillbaka till teorin och utveckla eller skapa nya teorier och modeller.   
(Patel & Davidsson 1994) 

2.2.4 Val av forskningsansats 
Vi kommer i detta examensarbete till största del att använda oss av ansatsen deduktion. Vi 
kommer utgå mycket ifrån befintliga teorier och modeller samt våra egna erfarenheter och 
förkunskaper. Utifrån detta kommer vi att kunna dra slutsatser om verkligheten och kunna 
komma med förslag på hur Ivanhoe kan förbättra sin flödeskedja. 

Till viss del kommer även ansatsen abduktion att användas då vi i vissa fall utifrån inhämtade 
teorier fått omtolka dem för att göra dem mer anpassningsbara för företaget Ivanhoe.  

2.3 Vetenskapligt angreppsätt 

Det finns i huvudsak två olika vetenskapliga angreppsätt, kvantitativ och kvalitativ. Metoderna 
skiljer sig åt genom att det kvalitativa angreppssättet består av ord och bilder och det 
kvantitativa utgörs av siffror.  

2.3.1 Kvantitativ 
Denna metod grundar sig på statistiska mätmetoder. Det vanligaste arbetssättet är frågeformulär 
med fasta svarsalternativ. De fasta svarsalternativen gör informationen lättare att behandla och 
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mäta. Man vill i huvudsak få fram omfattningen av en åsikt, händelse eller beteende snarare än 
en förklaring till varför de uppstår. (Holme & Solvang, 1997) 

2.3.2 Kvalitativ 
Det viktiga inom det kvalitativa angreppssättet är att man ska få förståelse för problemen 
istället för att endast beskriva och förklara. Undersökningsmetoderna består ofta av 
djupintervjuer, utan fasta svarsalternativ, där resultatet observeras och bearbetas noga. 

Man använder sig av bilder istället för siffror och man ska utifrån den insamlade informationen 
se till att få förståelse för helheten. (Holme & Solvang, 1997) 

2.3.3 Val av vetenskapligt angreppsätt 
Denna rapport kommer i de fall då undersökningar och intervjuer utförs följa det kvalitativa 
arbetssättet. Vi kommer att gå in på djupet av problemen, se till helheten och försöka förstå 
varför problemen uppstår och hur Ivanhoe kan göra för att förbättra situationen. 

2.4 Tillvägagångssätt 

För att komma åt problemen i Ivanhoes flödeskedja och för att kunna belysa dem på rätt sätt 
kommer till största del Lean produktion att användas som hjälpmedel. Lean produktion innebär 
i stort sett resurssnålhet, det vill säga att man utifrån kundens behov styr behovet av resurser. 
Andra metoder kommer också att studeras för att kunna hitta det mest lönsamma för Ivanhoe.  

2.5 Datainsamlingsmetod 

Vi kommer att använda oss av både primär data och sekundär data. Primärdata innebär 
information som redan finns dokumenterat och sekundärdata är information som måste samlas 
in vilket förmodligen kommer att dominera denna rapport. 

2.6 Källkritik 

Vi kommer i vår rapport att använda oss av källor som ligger så nära i tiden som möjligt, som 
belyser våra frågeställningar och ligger inom ämnet som diskuteras. Dock är en del källor som 
vi använt till vår metoddel av äldre slag men detta är information som även i dagens läge anses 
vara relevant. 

3. Teoretisk referensram 

I kapitlet presenteras de begrepp och teorier som används som referensram i rapporten. Den  
teoretiska refernsramen avser att ge läsaren god förståelse för den teori som är relevant för  
rapportens syfte. 
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3.1 Marknaden 
Konkurrensen inom modebranschen är idag väldigt stor. Detta leder till att fler företag går mot 
en förändring i sin flödeskedja. Fokus läggs på kundefterfrågan istället för det mer traditionella 
med leverantörsdriven massproducerande marknad. (Mattila 2005, s 12) 

Detaljister idag löper den stora utmaningen att sälja varor till en konsument som redan har allt. 
Faktorer som köpvanor och attityder ändras konstant och många konsumenter spenderar idag 
hellre sina pengar på sina hem eller sina intressen än på dyra kläder. En viktig aspekt till att 
locka fler kunder är att göra butikerna mer tillfredställande för kunden än bara en plats man går 
till för att köpa kläder. Giorgio Armani har till exempel följt denna princip i sin butik i Paris. 
Butiken säljer inte bara kläder utan är även ett bibliotek och en restaurang för att kunna 
tillfredställa efterfrågan och för att kunna ge en konkurrenskraftig service åt kunden. (Mattila 
2005, s 3) 

Då modebranschen idag är väldigt omfattande segmenterar sig gärna konsumenten till mindre 
och mer fragmenterade sociala grupper. Grupperna influeras av variationen i tillfredställelse 
inom områden som till exempel sport, musik, dans, film och TV. (Jackson and Shaw 2001) 
Under de senaste årtiondena har det skett en kraftig expansion av företag med denna inriktning. 
Ivanhoe tillhör ett utav de företag som tillhandahåller denna inriktning då de riktar sig till 
sportintresserade konsumenter och då i första hand golfare. Utmärkande för just golfkläder är 
att det oftast består av klassiska och stilrena plagg som används av såväl yngre som äldre 
golfare. Golfaren har oftast liknade behov och krav oavsett ålder vilket kan göra det svårt för 
golfklädesproducerande företag att differentiera sig. Då det ledande också är att vara klassisk 
och stilren innebär det också att det inom denna bransch kan vara svårt att vara nyskapande. 
Golfaren vill hela tiden ha nya produkter på marknaden men avviker de för mycket från det 
traditionella finns det stor risk för misslyckande. På senare tid har det även blivit mycket 
vanligt att man använder sig av ”vanliga kläder” på golfbanan vilket ger de segmenterade 
företagen allt fler konkurrenter. Dock bör tilläggas att då golfmodet allt mer tar en kommersiell 
form ökar även kundomfattningen för de segmenterade företagen. Man behöver helt enkelt inte 
vara golfare för att köpa golfkläder längre. 

3.2 Ledtider 

Med ledtid avses den tid som förlöper från det att behovet av en aktivitet eller grupp av 
aktiviteter uppstår till dess att man har vetskap om att aktiviteten eller aktiviteterna har utförts. 
(Olhager, Jan, 2000)  

Modevaror måste passera genom flödeskedjan så fort som möjligt då korta ledtider är en av de 
största konkurrensfördelarna ett företag i modebranschen kan ha i dagsläget. Basvaror däremot 
bör hanteras så kostnadseffektivt som möjligt då tiden inte prioriteras på samma sätt. (Mattila, 
Heikki, 2005 kurslitteratur) 

Korta ledtider skapar alltså enorma förutsättningar för förbättrad lönsamhet samt möjligheten 
att snabbare än konkurrenterna leverera och sälja den efterfrågade varan. (Hedén & McAndrew 
2005) 

3.3 Lean Produktion 

Lean produktion, även känt som, The Toyota Production Systems, innebär slöseliminering dvs. 
att man förkortar tidlinjen från den punkt man får beställningen till den punkt man får betalt. 
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Det leder till att man behöver mindre tid, mindre plats, mindre mänsklig arbetskraft, färre 
maskiner och mindre material samtidigt som man ger kunden precis vad de vill ha. (Pascal, 
Dennis 2002) 

Toyota har arbetat aktivt i 50 år med ständiga förbättringar av sin produktion och säger själva 
att de är långt ifrån färdiga, om de någonsin kommer att bli det. I en produktionsapparat hittar 
man allt som oftast sju typer av slöserier:  

 Rörelser – gå, böja, sträcka och hämta. 
 Onödiga transporter – orsakar förutom väntetid godsskador. 
 Överproduktion – den värsta av synder, tvingar företaget att sälja till rabatterat pris. 
 Kvalitetsbrister – skapar omarbetningar och därmed slöseri med material, löner och tid. 
 Väntan – orsakar irritation och kostnader i missade leveranser.  
 För stora lager – inkurans och bundet kapital. Lager gömmer problem. 
 Processlöseri – onödiga kostnader för verktyg, material och löner 

För att eliminera dessa har Toyota bland annat använt sig av 5s och menar att om man följer 
dessa erhåller man ganska snabbt en ren och välorganiserad arbetsplats som sedan blir grunden 
till förbättring.  

1. Sortera - Det första steget är att sortera arbetsplatsen vilket innebär att alla verktyg som 
inte används, inklusive ”bra att ha” verktygen försvinner. De nödvändiga verktygen ska 
fungera och finnas lättillgängliga. 

2. Strukturera – Det ska vara lätt att hitta verktygen och lätt att se om någonting är fel. 
Uppmärkta platser för varje verktyg kan vara ett sätt. Det ska också vara lätt att se om 
det är för mycket produkter i arbete.  

3. Städa – När arbetsplatsen städas är det inte bara för att det ska bli rent, under 
städningen ska också felaktigheter upptäckas och rättas till. Företaget bör också ha en 
standardnivå för vad som kallas rent eftersom olika personer har olika uppfattningar om 
vad som är rent. 

4. Standardisera – Standardisera de första 3s’en. Man ser till att standarder följs och att 
ständiga förbättringar görs. 

5. Skapa vana – För att skapa en stabil arbetsplats behövs disciplin och engagemang. 
Disciplin fås genom standarder och engagemang nås genom utökat ansvar för 
arbetsplatsen.  

Lean produktion skiljer sig fundamentalt från det massproduktionstänkande vi i västvärlden är 
uppvuxna med. Vi vill att just vår maskin skall producera för fullt hela tiden, vi tycker då att vi 
gör vinst. Toyotas tänkande utgår ifrån att vi hela tiden ägnar oss åt aktiviteter som inte är 
värdeskapande för kunderna och att detta slöseri ska elimineras. (Larsson, Jonas, kurslitteratur)  

Lean  kan låta relativt lätt att införa och det är det egentligen också men grunden bygger på att 
man inte endast kan implementera vissa delar av Lean i vissa delar av organisationen och sedan 
förvänta sig enorma framsteg. Istället måste man köpa hela konceptet och sedan arbeta med det 
långsiktigt på alla nivåer i företaget. 

För att ytterligare förklara detta skapade Toyota The House of Lean Production. Lean huset 
består av ett antal principer där filosofin, eller det långsiktiga tänkandet är grunden för huset. 



Nivån ovanför berör processer där slöserieliminering är centralt. Nästkommande nivå 
behandlar människor och partners, där respekt, att utmana varandra och växa tillsammans är 
nyckelbegrepp. Taket på huset är problemlösning med ständiga förbättringar och inlärning.  
(Liker, 2004) 

 

Figur, ”Lean-huset” (Liker, 2004) 

3.3.1 Muda 
 
Muda betyder slöseri och syftar till alla aktiviteter som kunden inte är villig att betala för, dvs. 
icke värdeskapande aktiviteter. För att ta ett exempel så är kunden villig att betala för material 
till en tröja, samt att materialet beskärs, sys, färgas och trycks. Vad kunden däremot inte är 
villig att betala för är väntan mellan dessa aktiviteter, felkorrigeringar, förseningar, onödiga 
transporter eller andra typer av Muda. (Pascal, Dennis 2002) 

3.3.2 Kaizen 
 
Kaizen innebär ständigt pågående förbättringsarbete där fokus ligger på små förbättringar. 
Kaizen bör i likhet med Lean involvera alla oavsett position. (Lumsden, Kenth, 1998)  

3.3.3 Work in Progress 
 
WIP innefattar allt arbete i ett företag som inte är färdigt men som redan har åsamkat företaget 
en investering. Alltså dels artiklar under bearbetning och dels halvfabrikat i lager mellan olika 
arbetsstationer.  

3.3.4 Poka Yoke 
 
Poka betyder oavsiktliga fel, och yoke betyder förhindra. Poka Yoke innebär därmed att man 
implementerar enkla lågkostnads anordningar som antingen upptäcker avvikande situationer 
innan de förekommer, eller när de förekommer, för att sedan stoppa processen för att undvika 
brister som har eller hade kunnat uppkomma. (Pascal, Dennis 2002) 
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3.3.5 Just-In-Time 

JIT innebär ökad punktlighet genom hela kedjan samt lagerlösa system. (Lumsden, Kenth 
1998) Alltså att rätt antal av rätt produkt är färdig just när de behövs, varken för tidigt eller för 
sent. Detta ger möjlighet till en låg nivå på produkter-i-arbete. JIT-produktion ställer höga krav 
på produktionsförutsättningarna, såsom korta ställtider, små partistorlekar, korta ledtider, 
flödesorienterat produktionssystem, flexibel personal och decentraliserat kvalitetsarbete. 
Ständiga förbättringar är ett centralt begrepp i JIT-filosofin. (Olhager, Jan, 2000) 

3.3.6 Pull-system och kanban 
 
De traditionella principerna för att styra en produkt genom tillverkning och distribution är   
utformade för att trycka produkten genom verksamheten med en hög maskinbeläggning som 
resultat. Någon hänsyn till långa vänte- och kötider tas ej. Om utgångspunkten skulle ändras  
från fokuseringen av beläggningen till fokusering av konstaterat behov, kan en princip byggas  
upp utifrån att partiet beställs först när detta behov har fastställts. Detta tankesätt kallas pull  
system och innebär alltså att artiklarna dras genom. (Lumsden, Kenth, 1998)  
 
Kanban är japanska och betyder kort eller visuellt bevis och är benämningen på ett 
informationsystem i form av kort som används vid beordring av material och produktion. 
Kanbansystemet ska ses som en av flera möjliga realiseringar av JIT-filosofin som beskrevs 
ovan. (Olhager, Jan, 2000)  
 

3.3.7 SMED 
 

Single Minute Exchange of Dies, SMED, är ett koncept inom lean production som innebär att 
man ska reducera ställtider(setup) och justeringar från timmar till minuter. Metoden 
introducerades i Japan av Dr. Shigeo Shingo och metoden har visat sig vara väldigt effektiv för 
många företag världen över. Att analysera ställtidsprocessen kombinerat med en stark känsla av 
teamwork kan bara det ge en signifikant reducering av ställtiderna vilket även är grunden för 
tänkandet då man använder sig av metoden SMED. (www.tpfeurope.com/EN_SMEDinfo.html) 

Metoden består fundamentalt utav sex steg: 

• Observera den nuvarande ställtidsprocessen. Video och tidsstudier. 
• Identifiera interna och externa aktiviteter. Interna aktiviteter innebär de aktiviteter som 

utförs då maskinen står still och de externa aktiviteterna innebär de aktiviteter som kan 
utföras runt om maskinen då den arbetar. 

• Konvertera aktiviteterna från interna till externa vid uppstartning av maskinen. Till 
exempel föruppvärmning (preheating) 

• Öka verkningsgraden av de kvarvarande interna aktiviteterna. Till exempel ersätt bultar 
med klämmor, eliminera eller minimera justeringar, parallelloperationer, utveckla ett 
bra team work. 

• Optimera uppstartningstiden. Eliminera eller minimera justeringar. Om du måste 
använda dig av justeringar, gör dem mätbara och upprepningsbara. 

• Öka verkningsgraden av externa aktiviteter genom att applicera de 5S:en. 

http://www.tpfeurope.com/EN_SMEDinfo.html
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Efter implementeringen av dessa sex steg kan företaget dra nytta av flertalet fördelar såsom 
ökad kapacitet, ökad flexibilitet, ökad verkningsgrad samt en reducering av inventarier. 
(www.managementsupport.com/nl/smed.htm) 

3.3.8 One Piece Flow 
Detta koncept innebär att en produkt bearbetas åt gången vid varje arbetsstation för att sedan 
direkt skickas vidare till nästa arbetsstation. Vid det traditionella arbetssättet kanske varje 
arbetsstation har en hel batch med produkter som ska genomgå förädling innan den skickas 
vidare till nästa steg. Fördelarna med One Piece Flow är många, bland annat hålls Work In 
Progress vid den lägsta möjliga nivån och arbetsbalansen, bättre kvalitet och en mängd av 
interna förbättringar främjas. (www.strategosinc.com/onepieceflow.htm)  

 

3.4 Supply Chain Management 

Supply chain management kan beskrivas som ett kretslopp som både startar och slutar med 
kunden. Genom kretsloppet flödar allt material, färdiga produkter, information och 
transaktioner. SCM gör det möjligt för företagen att förenkla utbyte av information, säkert och 
kostnadseffektivt. SCM möjliggör även styrning av transportsystem, inventering och hela 
distributionsnätet. (www.intetia.com) 

Det är inte längre tillräckligt för kunden att köpa rätt produkt till rätt pris. Kunden vill dessutom 
ha produkten i rätt tid. Därför är kortare ledtider och optimal lagerhållningsnivå enda 
möjligheterna till att minska kostnaderna ytterligare. Förutom detta bör återförsäljaren, istället 
för att trycka ut varor i butiken ha ett effektivt påfyllningssystem som inom en dag eller inom 
ett par timmar kan ersätta den sålda varan.  

Den största orsaken till långa ledtider är de många icke värdeskapande aktiviteterna genom 
flödeskedjan. I ledtids reduceringsprojekt måste man se till hela flödeskedjan för att kunna 
fastställa hurvida en aktivitet är värdeskapande eller inte. (Mattila, Heikki, 2005 kurslitteratur) 

3.5 Demand Chain Management 

Demand chain management innebär att man lägger fokus på förbättringar som relaterar till 
vinsten i företaget medan det mer traditionella, supply chain management, fokuserar på 
kostnadsminimering. I demand chain management arbetar man i ett dragande system, det vill 
säga att man styr sina processer utifrån kundens efterfrågan. Fler avdelningar integreras och det 
är viktigt att alla parter i produktionskedjan har ett nära samarbete.  Fokus läggs på marknaden 
och man strävar efter effektivisering i hela affärsrörelsen. (Langabeer & Rose, 2001) 

3.6 Quick response  

Quick response är en strategi som används av tillverkare och återförsäljare samt deras 
råmaterialleverantörer för att korta ned flödet från råmaterial tills varan är ute i butik. Strategin 
går ut på att reagera och svara snabbt på vad kunden efterfrågar och samtidigt minska 
inventarier genom kedjan. Vid sidan om materialflödet är flödet av information mycket viktigt. 
Tre typer av informationsteknik är vanligtvis nödvändiga. 

http://www.managementsupport.com/nl/smed.htm
http://www.strategosinc.com/onepieceflow.htm
http://www.intetia.com/
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 Streckkoder på alla varor som säljs hos återförsäljarna 

 Användning av streckkodsscanners vid POS, Point of Sales, hos återförsäljarna 

 Elektronisk överföring av ersättningsdata från återförsäljaren till tillverkaren 

För att implementera QR krävs att säljare och kunder skapar en nära relation som bygger på 
ömsesidigt förtroende och genom vilket marknadsinformation delas. Informationen värderas 
högt och blir tillgänglig för alla i kedjan för att så snabbt som möjligt kunna tillfredsställa 
kunderna. För att kunna underlätta informationsflödet används EDI länkar mellan alla parter. 
EDI håller koll på varje såld vara och överför denna informationen till leverantören för 
automatisk påfyllning till butik. (Mattila, Heikki, kurslitteratur) 

3.7 Point of sales  

Point of Sales innefattar den informationen som blir tillgänglig för hela flödeskedjan vid den  
exakta tidpunkten för köpet. Utan detta företrädesvisa on-line flödet kommer de olika delarna  
av flödeskedjan inte veta huruvida flödet är tillräckligt bra eller inte. Målet med POS är att få  
flödeskedjan att erbjuda produkter i enlighet med kundernas krav och önskemål. 
 
POS informationen fås genom att butiken scannar streckoden på varje vara. Som ett resultat av  
detta har alla i kedjan tillgång till information om vilken vara som blivit såld till vilket pris. 
 
POS kan samla in följande information: 
 

 Kod och namn på produkten 
 Pris 
 Varumärke 
 Tid och datum då köpet genomfördes 
 Kvantitet 
 Vilken butik i vilken stad 
 Vem av personalen i butiken som sålde varan 
 Hur många varor och till vilket värde för varje kund 
 Andra sålda produkter vid samma tillfälle 
 Betalningssätt 

 
(Mattila, Heikki, kurslitteratur) 
 

4. Resultat del 

Kapitel 4 kommer att inledas med en övergripande företagsbeskrivning. Därefter följer en mer  
detaljerad beskrivning av hur företaget fungerar och hur produktionen ser ut för att slutligen  
peka på de problem som finns och bör åtgärdas. 

4.1 Företagsbeskrivning 

Ivanhoe AB grundades i Gällstad, i den svenska textilindustrins vagga. Företaget erbjuder 
innovativt och funktionellt sportmode.  

Ivanhoes tröjor var en stor succé under Ingemar Stenmarks storhetstid. De mest sofistikerade 
modellerna hade förstärkningar av skumgummi i ärmarna för att mildra stötarna mot 
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slalompinnarna. Företaget var först med att erbjuda fodrade tröjor och bland de tidigaste att 
använda materialet Windstopper.  

Starka traditioner har betytt mycket för Ivanhoe och bidragit till goda kunskaper om 
tillverkning, material och metoder för att få ut det mesta av ett tyg. Ivanhoe är noga med att 
hålla sig uppdaterade med de senaste teknikerna och materialen.  

Sportplaggen från Ivanhoe är designade baserat på professionell erfarenhet. Det handlar i 
slutändan om att kläder från Ivanhoe ska förhöja din upplevelse, oavsett om du spelar golf, åker 
skidor eller bara tar det lugnt. 

I dagsläget har Ivanhoe AB långa ledtider från design av plagg till dess att plaggen når 
marknaden, de har också låg lageromsättningshastighet vilket gör att ledtiden innan de får 
betalt för producerade varor blir lång. 

4.2 Produktion 

För att kunna kontrollera så mycket som möjligt, från val av garn och tråd ända fram till det 
färdiga plagget, sker en del av produktionen än i dag i den egna fabriken i Gällstad. Men viss 
tillverkningen sker även i Estland.  

4.2.1 Stickavdelningen i Hapsalo 

I Hapsalo i Estland ligger fabriken där en del av Ivanhoes stickade varor tillverkas. 
Stickavdelningen delas av två företag, Ivanhoe AB och Sätila AB. Ivanhoe har ungefär 10 
stickmaskiner i produktion och Sätila har 13 maskiner.  

4.2.2 Stickavdelningen i Gällstad 

 
I Gällstad ligger förutom huvudkontoret också lagret och en stickfabrik. I stickfabriken arbetar 
två operatörer och det finns 11 stickmaskiner.  

4.2.3 Sömnad 
 
Sömnaden köps i dagsläget in från Vurme Textiles, Ivanhoe och Sätila har tidigare ägt 
sömnaden tillsammans men sålt den till Vurme Textiles. I sömnaden jobbar ungefär 10 
sömmerskor samt en platschef. I sömnadsavdelningen finns 25 stycken symaskiner med olika 
funktioner samt ett ångbord, en press och ett tillskärningsbord. Ytterligare ett ångbord finns att 
tillgå i stickfabriken, detta ångbord skulle kunna öka kvaliteten avsevärt och samtidigt minska 
genomloppstiden men av olika anledningar är det i dagsläget inte möjligt att använda det.  

Varje plagg har en produktionslista där alla operationer för att sy ihop och kontrollera ett plagg 
finns listade. I figur y visas ett exempel på en sådan lista. Dessa listor är i dagsläget dåligt 
uppdaterade och vissa produktionsmoment som ska vara i början är inlagda i slutet av listan 
eftersom inte produktionsledaren vet hur en rad flyttas ned ett steg och att det på så sätt går att 
skriva in en ny operation mitt i listan. I just denna lista är de fyra sista momenten felplacerade. 
Dessutom finns ett moment som heter lagning med i operationslistan vilket är synnerligen 
anmärkningsvärt.  
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Moment Maskin Tidsåtgång 

Press Ångpress 1 

Tillskärning av kragband Skärbord 3,3 

Isärdragning   0,2 

Brodyr Brodyrmaskin 1 

Armar Flatlock 2,2 

Ihopsömnad, halsband Ennåls 0,4 

Krage Kedjesöm 2,3 

Sidsöm, Tvättlapp Overlock 1,6 

Nedre mudd Overlock 0,3 

Kontroll, Lagning   1,04 

Ånga, Markera   0,95 

Firmamärke Ennåls 0,4 

Knyta Argyle Handarbete 2,4 

Lagning i mönster   1 

V-halsfästning Flatlock 0,8 

Total tid   18,89 

Figur y, Produktionslista 

4.3 Materialflödet 

Så som i alla tillverkande företag är materialflödet en stor del av Ivanhoes tillverkningsprocess. 
Materialflödet skiljer sig dock åt när det gäller stickning och sömnad. Nedan förklaras detta 
närmare. 

4.3.1 Materialflödet för stickning 

 
Fabrikerna i Hapsalo och Gällstad får det material som skall användas i produktionen från 
Ivanhoes centrallager i Gällstad. Detta material stickas sedan till plaggdelar och till metervara 
som skickas till sömnadsavdelningen där de förädlas ytterligare. Flödena i fabriken är av 
föränderlig karaktär, materiallagret står där det för tillfället finns plats och likadant är det med 
färdigvarulagret som vid analystillfället befann sig på ett antal olika platser i fabriken.  
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 4.3.2 Materialflödet för sömnad

 
Sömnadsavdelningen får material ifrån Gällstad och ifrån stickfabriken. Material kommer från 
Gällstad en gång i veckan och från sömnadsavdelningen varje dag. I dessa leveranser ingår 
även tillbehör som tråd, knappar och blixtlås.  

4.4 Informationsflöde  

Givetvis skiljer sig även informationsflödet åt beroende på om man diskuterar stickning eller 
sömnad. Informationen är, dock inte helt vedertaget, lika viktig som materialflödet. Utan rätt 
information finns ingen möjlighet att kunna erbjuda rätt vara i rätt tid. 

4.4.1 Informationsflöde för stickning 

 
Informationen till stickfabriken kommer i form av prioritetslistor och stickinstruktioner från 
Gällstad, ofta reser också en representant från Ivanhoe till Hapsalo för att kontrollera att 
varorna produceras på rätt sätt. Fabriken får även muntlig information ifrån Gällstad om vad 
som ska göras den närmsta framtiden. Det sker även muntlig kommunikation mellan 
stickfabriken och sömnaden även om den i vissa fall är högre än önskvärt. Föreståndarinnan i 
sömnaden har för vana att ringa varje morgon och tala om för platschefen på stickfabriken att 
han och hans anställda måste jobba snabbare så att hon och hennes medarbetare har material att 
jobba med hela tiden. Detta är i dagsläget ett problem eftersom dessa samtal tar tid och energi 
ifrån platschefen. Samtliga delar i försörjningskedjan har tillgång till datorer med 
Internetuppkoppling. 

4.4.2 Informationsflöde för sömnad  

 
Varje vecka skickar Ivanhoe prioritetslistor över vad som ska göras den kommande veckan. 
Inför varje säsong och i säsong skickas även mönster till Vurme Textiles för produktion. 
Produktionsledaren i sömnadsavdelningen utgår sedan ifrån dessa mönster och prioritetslistor 
när hon bestämmer vad som ska göras. Givetvis måste det tas hänsyn till vilket material som 
finns tillgängligt. I dagsläget får produktionsledaren i sömnadsfabriken reda på vad om finns att 
producera genom de listor som Ivanhoe skickar och genom att ringa till stickfabriken och fråga 
vad som finns tillgängligt idag och i morgon. Överlag så ringer produktionsledaren väldigt ofta. 
Sömmerskorna jobbar på ackord och producerar även om det finns uppenbara kvalitetsbister, 
till exempel syr de klart tröjorna även om de är smutsiga fast de varit på tvätteriet.  

4.5 Problem 

Efter en kartläggning av Ivanhoes produktionsprocess och en närmare titt på fabriken i Hapsalo 
visade det sig finnas ett antal problem av intresse. Dessa problem kanske vid första anblicken 
verkar små och obetydliga men efter en närmare titt får de en mycket självklar förklaring. 
Nedan beskrivs problemen i tur och ordning.  



4.5.1 Trapproblemet 
 

Fabriken i Hapsalo består av två våningar. Sedan en tid tillbaka har det talats om att Ivanhoe 
ska flytta sin produktion till övervåningen i fabriken. Detta på grund av att Sätila AB önskar att 
få tillgång till hela nedervåningen för att kunna flytta dit sina maskiner, som för tillfälllet finns i 
Sverige, och därmed ha hela sin produktion i Hapsalo. Problemet med detta upplägg är dels att 
golvet på övervåning eventuellt inte håller för den extra belastning som Ivanhoes maskiner 
skulle innebära och dels att personalen i fabriken helt enkelt inte vill använda trappan. Att 
personalen inte vill använda trappan har inneburit problem när det kommer till frågan om var 
garnlagret skall placeras. I dagsläget finns det plats för garnlagret på nedervåningen men detta 
beror på att alla maskiner inte finns på plats än. Inom en snar framtid, när fabriken ska 
producera för fullt, kommer det inte att finnas plats för garnlagret på nedervåningen.  

Vid första anblicken kan det tyckas som om personalen på fabriken är lata och därför inte vill 
gå i trappan. Men problemet ligger djupare än så. För att ta reda på varför operatörerna varken 
vill använda trappan eller vistas på övervåningen görs ett orsak-verkan diagram.  
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Figur Orsak-verkan diagram, varför operatörerna inte vill vara på övervåningen 

I orsak-verkan diagrammet ställs ett antal frågor som svarar på huvudfrågan, varför folk inte 
vill använda trappan. Det visade sig att personalen har en del anledningar till varför de inte vill 
använda trappan. Som diagrammet ovan visar så anser personalen bland annat att det är för 
kallt i hissrummet vilket beror på att hissen är byggd utanför lokalen på grund av att det var 
billigast att bygga den där. Personalen anser också att det är tråkigt på övervåningen på grund 
av den torftiga arbetsmiljön och att det är så få som jobbar där uppe. Dessutom får personalen 
ont i ryggen av att springa upp och ner i trappan, detta därför att de har mycket tungt att bära 
på, att de har dålig lyftteknik och att de bär för mycket under en för lång sträcka. Men är detta 
verkligen skäl nog för att vägra använda trappan samt att inte vilja arbeta på övervåningen? 
Vad som inte framkom i de samtal som fördes med personalen var att dörren till trappan är låst. 

Varför vill inte 
folket gå i trappan? 

Kallt i hissrummet

Hissen är byggd 
utanför lokalen

Jobbigt 
att bära 

Dålig 
lyftteknik 

Ont i 
ryggen 

Billig
tBär för 

mycket 

Långt att 
gå 

Tråkigt på 
övervåningen 

Få som 
jobbar där 

Arbets 
miljö 

 

Dörren är 
låst 

Kallt i  
trappan 
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Svaret på frågan varför personalen inte vill vara på övervåningen är mest sannolikt att dörren 
till trappan i trapphuset alltid är låst och måste öppnas med nyckel. Detta gör processen att gå 
upp till övervåningen för att hämta garn eller utföra annat arbete mer arbetsam än vad det från 
början hade behövt vara. 

4.5.2 Lagerstrukturen 

I fabriken i Hapsalo finns det idag ett trådlager i sömnadsavdelningen och ett garnlager i 
stickavdelningen. Båda dessa lager har i dagsläget ingen struktur och de olika sorternas trådar 
och garner befinner sig i total oordning utan någon som helst märkning. Dessutom står det på 
ett flertal ställen i fabriken travar med helt eller delvis ouppackade lådor innehållande tråd- och 
garnrullar. Problemet med detta är att när personalen ska hämta tråd eller garn så har de ingen 
aning om var och hur de ska hitta det de behöver. Detta leder till att det spills onödigt mycket 
tid och energi på att leta fram rätt tråd eller garn. Att eliminera denna tidsspillning skulle 
underlätta betydligt för personalen samt inte minst innebära betydligt kortare ledtid i fabriken. 

4.5.3 Lönesättningen och bonussystemet 

 
Ägarna till stickfabriken i Hapsalo tillämpar individuell lönesättning som grundar sig på den 
anställdes kompetens och antal år i fabriken. De anställda har dessutom en bonus som grundar 
sig på hur mycket de producerar. Bonusen utgör i dagsläget en stor del av lönen, i vissa fall 50 
procent.  

I sömnadsfabriken har personalen ackordslön. En bieffekt av detta är att det enda de anställda 
bryr sig om är att producera så mycket som möjligt under de timmar de befinner sig på sitt 
arbete. På grund av ackordsystemet tappar de anställda kundfokus och inriktar sig helt och 
hållet på att producera så mycket som det bara är möjligt för att få ut en så hög lön som möjligt. 
Detta innebär dessutom att förändringar inte får särskilt varmt välkomnande då en 
omorganisation innebär att fabriken inte är så produktiv under en uppstartsperiod och att det i 
sin tur påverkar ackordet. 

4.5.4 Layouten 
 

I nuläget kan man säga att företaget i Hapsalo tillämpar funktionell verkstad. Denna typ av 
produktion är maskinorienterad vilket innebär att maskiner med samma funktion ur 
tillverkningssynpunkt samlas på ett ställe. Det finns till exempel en stickavdelning, en 
sömnadsavdelning, en pressavdelning och en tvättavdelning. 

Vid funktionell verkstad råder det stor flexibilitet vad gäller operationsföljd och operatörerna är 
ofta väldigt skickliga då de specialicerat sig på sina maskiner. Då nya typer av produkter 
introduceras i flödet sker detta enklast med denna layout på grund av dess flexibilitet. Detta är 
nödvändigt för denna typ av produktion där plaggen ändrar färg och form regelbundet. 

En nackdel med denna layout är det komplexa materialflödet som uppstår. Produkterna ska 
fram och tillbaka till de olika avdelningarna vilket leder till köbildningar, långa ledtider och 
hög PIA(produkter i arbete). 
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Denna typ av produktion är ofta vanlig hos leverantörer av komponenter till större företag samt 
hos mindre specialistverkstäder där efterfrågan i mängd och i typ av produkt varierar i stort 
över tiden, såsom i detta fall. (Olhager, Jan, 2000) 

Den stora problemställningen vid utformning av funktionell verkstad är var de olika 
maskinerna ska ställas för att kunna få det bästa genomflödet, alltså den kortaste ledtiden. Detta 
kan vara svårt då det tillverkas plagg som kanske inte alltid använder samma väg i systemet för 
att bli klara. Verkstaden i Hapsalo är med största sannolikhet inte uppbyggd på ett optimalt sätt 
på grund av de långa transportsträckorna samt de köbildningar som bildas framför stationerna. 
Hur kan då detta effektiviseras på bästa sätt? 

4.5.5 Tvättavdelningen 
 

I tvättavdelningen finns en tvättmaskin, en torktumlare och en symaskin. Symaskinen används 
för att sy ihop vissa kanter på plaggdelar så att de inte ska fransas upp då de genomgår 
tvättprocessen. Alla stickade delar genomgår dock inte tvätt, det beror på vilka egenskaper som 
önskas av varan. 

I denna del av produktionen uppstår det ofta kvalitétsbrister på grund av att vattnet i 
tvättmaskinen inte tömts ur ordentligt. Platschefen anser att man skulle lösa detta problem 
genom att höja upp tvättmaskinen. Detta skulle i så fall göras genom att bygga ett 
betongfundament och sedan ställa tvättmaskinen på den. Detta skulle visserligen skapa mer 
utrymme i röret men problemet skulle bara lösas under en kort period tills det blir stopp i 
maskinen igen. Grundorsaken till problemet är att det ligger garnrester i filtret som stoppar 
vattenflödet. Genom till exempel daglig rengöring av filtret skulle problemet vara löst. Detta 
låter väldigt enkelt men görs ändå inte, varför? 

Orsaken är tydligen den att på locket till filtret står det flaskor och trådrullar som hindrar 
operatören att på ett snabbt och smidigt sätt öppna locket för att göra rent filtret. Flaskorna och 
trådrullarna skulle kunna flyttas ner varje gång filtret ska rengöras men det tar tid och anses 
jobbigt vilket är orsaken till att det inte görs. På grund av detta problem, som kan tyckas vara 
lättlöst, uppstår det alltså kvalitetsbrister och missade leveranser. 

 

5. Diskussion och slutsats 

Med hjälp av de olika metoderna som nämnts tidigare och med hjälp av egna kunskaper har de 
ovanstående problemen försökts lösas på bästa sätt. 
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5.1 Trapproblemet 

Trapproblemet, så som det beskrivs i kapitlet ovan, handlar mest om inställningen hos 
personalen. Men nu när orsakerna till varför personalen varit tveksamma mot att arbeta på 
övervåningen har framkommit, kan man med små justeringar och hjälpmedel försöka att 
underlätta arbetet på och till ovanvåningen. 

Det största argumentet, som inte framkom vid samtal med personalen men som mest logiskt var 
den överhängande orsaken till att undvika övervåningen, var att det var alltför betungande att 
hämta och lämna nyckeln till dörren varje gång man skulle upp på övervåningen. Detta skulle 
enkelt kunna lösas med hjälp av en automatisk dörröppnare där man med ett lätt tryck 
automatiskt låser upp och öppnar dörren till trapphuset.  

Att det är för kallt i hissrummet skulle kunna ordnas med en värmefläkt av något slag och 
skulle på så sätt helt lösa problemet så att man inte skulle behöva bära tungt upp och ner för 
trappan. Om det inte finns någon möjlighet att lösa problemet med kylan i hissen och man helt 
enkelt måste använda trappan så får man se på olika lösningar så att man kan undvika att 
personalen gör för tunga lyft. Det är inte helt lätt att lösa. Antingen får personalen bära mindre 
mängder men fler gånger, eller så får fabriken skaffa sig någon slags vagnanordning som 
personalen kan frakta det som ska till övervåningen med fram till trappan för att sedan bära det 
som ska uppför trappan till en annan vagnanordning som man sedan kan använda där upp. På 
så sätt minimeras arbetsbördan och de tunga lyften sker endast i trappan. Detta tillsammans 
med kunskap om den bästa lyfttekniken skulle kunna underlätta avsevärt för de anställda. Ett 
bättre men betydligt dyrare alternativ till detta vore att installera någon slags hisslift som följer 
trapploppet och som enkelt kan frakta det som ska upp och nerför trappan. För detta krävs det 
dock att trappan är tillräckligt bred. 

5.2 Lagerstrukturen 

Vid all sorts ansamling av en viss sorts artiklar måste det finnas en väl genomtänkt tanke 
bakom hur denna ansamling ska struktureras. Lagret finns där för att förhindra störningar i 
produktionen, i form av materialbrist, och på så sätt bibehålla flödesprocessen. Ett alltför stort 
lager innebär mycket bundet kapital, stort ytbehov och tillgänglighet varför ett mindre lager 
därför är att föredra. För att ett lager ska fungera måste det vara strukturerat och för detta finns 
ett antal olika metoder.  

I fabriken i Hapsalo behöver man främst hjälp med att strukturera upp sitt garnlager. Ett 
alternativ skulle kunna vara att man använder sig av märkning. Med ett märkningssystem 
märker man upp sitt lager för att få en god överblick och för att lätt och smidigt kunna hitta det 
man söker. Genom att märka de olika hyllorna i garnlagret med olika gavelskyltar och 
hyllplanskyltar och med specifika märkningsetiketter på själva smågodslådorna, i vilka man 
sorterar det olika garnerna och trådarna man söker, kan man enkelt hålla koll på lagersaldot 
samtidigt som man lätt finner det man söker. Kanske är det lämpligt att sortera smågodslådorna 
efter garnets färg, grovlek och material, men här bör helt klart personalen veta vad som skulle 
underlätta som mest. En omstrukturering bör dock helst ske när lagernivån är som lägst, 
förmodligen strax före inleverans.   
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5.3 Lönesättning och bonussystem 

Att arbeta på ackord är ett gammalmodigt lönesystem som leder till ett större antal 
kvalitetsbrister för företagen samt ökade arbetsskador och stress för personalen. För att minska 
kvalitetsbristerna i fabriken i Hapsalo måste man ändra lönessättningen och bonussystemet. Ett 
förslag är att sänka bonusen och ersätta denna med en högre grundlön. Det har också varit på 
tal om att platschefens lön skulle grunda sig på kostnadsreducering, leveranskvalitet och 
kvalitet på varan som kommer ur fabriken istället för på antal producerade enheter. På så sätt 
speglar lönen inte bara vad som produceras utan även hur det produceras. Om man nu ska 
behålla systemet med individuell lönesättning, åtminstone till viss del, bör man beakta att både 
arbetstagaren och arbetsgivaren bör vara helt överens om vad som gäller. Dessutom är det 
mycket viktigt att båda parter känner sig nöjda med lönesättningen. Ett förslag på hur man nu i 
början skulle kunna förbättra lönesystemet i fabriken i Hapsalo, skulle helt enkelt kunna vara 
att man inför individuella lönesättningssamtal som sker med jämna mellanrum. I dessa samtal 
försöker man förbättra situationen för alla inblandade så man till slut kommer fram till den 
ultimata lösningen på hur man förenar god motivation hos personalen med hög kvalitet på 
slutprodukterna. 

5.4 Förbättring av layouten 

En metod för förbättring av layouten skulle kunna vara att tillämpa ett databaserat program. 
Detta kan vara dyrt för en fabrik som denna att genomföra men chansen är väldigt stor att det 
sker en snabb förändring i positiv riktning. Databaserade heuristiska metoder har utvecklats för 
att kunna hjälpa till vid lokaliseringsproblem. Exempel på dessa är CRAFT och COFAD som 
minimerar transportkostnader samt ALDEP och CORELAP som maximerar ett närhetsmått. 
Principen för metoderna är att man anger den nuvarande layouten eller ett förslag på hur den 
kan se ut med beräkningar och mått på transsportflöden och sedan hjälper programmet till att 
ge förslag på förbättringar som minskar ledtiderna. (Olhager, Jan, 2000) 

Om detta skulle vara alldeles för dyrt och för svårt för att genomföra kan nog mycket förändras 
genom att noga gå igenom hur det ser ut i dagsläget och använda sig av sunt förnuft vid 
förslaget av förbättringar. 

Hjälp att tänka rätt skulle kunna fås genom att spela Lean-spelet. Lean-spelet är ett företagsspel 
som har utvecklats för att lära företag vad Lean produktion är och vilka förbättringar det kan 
innebära för en organisation. Spelet börjar på en nivå som mycket kännetecknar situationen 
som den är idag i stickeriet i Hapsalo. Man arbetar på ackord vilket karaktäristiskt innebär stora 
partier av samma produkt för att vinna volymfördelar, köer av material vid samma station som 
väntar på att bearbetas och långa genomloppstider med försenat material som följd. Då man går 
vidare i spelet lär man sig steg för steg hur man kan effektivisera processerna. Man får en helt 
annan förståelse som man kan ta med sig för effektivisering av den egna fabriken. Här följer ett 
litet exempel som kan ge en insikt i metoden: 

 

 

 

 



 

Antag 3 på varandra följande processteg ned samma operationstid i varje steg. 

 
1 min 1 min 1 min

 

N = 3 steg i processen 

t = 1 minut 

n = 300 st 

T = bearbetningstid för helt parti i ett steg = n * t = 300 minuter 

L = bearbetningstid för 3 steg = N * T = 900 minuter 

 

Antag att varje detalj förs direkt över till nästa steg utan att invänta sitt parti. 

1 min   299 

298 1 min 1 min 

1 min 1 min1 min 297 

297

298

2991 min

1 min1 min 

1 min1 min 1 min 

 

L’ = T+(N-1)*t = 300+(3-1)*1 = 302 minuter 

Bearbetningstiden har nu minskat till en tredjedel. Slutsatsen av detta blir att vid ordnande och 
förbättring av flödet fås kortare genomloppstider, mindre kapitalbindning, större arbetsyta, 
minskat transportarbete och snabbare leveranser. 

5.5 Tvättproblemet 

En väldigt enkel och effektiv lösning på problemet skulle vara att ställa dit en extra pall eller 
dylikt som flaskorna och trådrullarna kan stå på istället för på locket till filtret. Då slipper 
operatören av tvättmaskinen lyfta av alla flaskor och trådrullar som står på locket av maskinen 
för att kunna rengöra filtret. Det blir enklare och effektivare och rengöring av filtret kan göras 
oftare vilket leder till högre kvalité på de tvättade plaggen vilket är det som efterfrågas. 
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Det svåra med detta problem var egentligen inte att hitta ett svar och en lösning på problemet 
utan det svåra var att få operatören av tvättmaskinen att inse att förslaget skulle innebära en stor 
hjälp i det dagliga arbetet och göra dennes jobb enklare då flaskorna och trådrullarna inte skulle 
behöva flyttas för rengöring av filtret och operatören skulle slippa få tillsägelser om att varorna 
har dålig kvalité efter tvättmomentet. Varför är det då så svårt att få någon att göra något 
annorlunda då det endast pekar på förbättringar? 

I det stora hela verkar det som om de anställda och chefen för fabriken är väldigt rädda och 
främmande för förändringar. De har arbetat på som vanligt och så som de tror är det rätta sättet 
väldigt länge och sådana vanor kan vara väldigt svåra att bryta. Det kanske inte heller gör det 
lättare när några utomstående från ett annat land kommer in och vill försöka styra och ställa och 
ändra på saker som de tycker fungerar tillräckligt bra och som, enligt dem, gjort det i flertalet 
år. 

Ett annat exempel som inträffade då Ivanhoe besökte fabriken var att en av de anställda kom 
fram med diverse förslag till platschefen om förbättringar som kunde ske i stickfabriken. Till 
exempel togs det upp att det kunde vara bra om morgonskiftet och kvällsskiftet kunde träffas i 
fem minuter när de möts mitt på dagen för att informera varandra om vad som hänt under 
morgonen, vilka maskiner som går bra eller dåligt eller hur statusen på produktionen ligger till. 
Detta är alltså något som i dagsläget inte görs vilket medför att kvällsskiftet ofta har missat 
viktig information som skulle förenklat deras arbete, vilket har lett till bland annat förseningar i 
produktionen. Mottagandet av förslagen var negativt med svordomar och hot om avsked. Det 
märktes tydligt att de anställda inte kan ha haft mycket inflytande på arbetsplatsen tidigare. 

Hur övertalar man någon att förändringar inte innebär problem utan förbättrar den nuvarande 
situationen i fabriken? Varför blev platschefen så upprörd vid förslag som med all sannolikhet 
skulle förbättra produktionen? Har Ivanhoe behandlat personalen så att förändringar ses som 
negativ påverkan? Vill de anställda inte förbättra produktionen? Frågorna är många som det går 
att spekulera mycket i. En anledning till problemen skulle i grunden kunna vara att 
arbetsförhållandena i fabriken inte är så bra som de borde och kunde vara. De anställda kanske 
aldrig har fått vara med och tyckt till om de beslut som har fattats rörande fabriken. De kanske 
inte fått stöd om det ställts höga krav och inte lärt sig att samarbeta. 

Krav-kontroll-stödmodellen av Theorell kan användas när man vill kartlägga psykosociala 
arbetsförhållanden. Modellen innehåller tre dimensioner: psykiska krav, beslutsutrymme och 
socialt stöd från arbetskamrater och chefer. Alla dimensioner är tänkta som 
omgivningsfaktorer, vilka kan förbättras genom arbetsorganisatoriska åtgärder. Idealt är när 
man får ta ansvar för sitt jobb, har bra stöd från arbetskamrater och chefer, har krav som man 
rimligen klarar av samt att man har ett stimulerande arbete där man känner sig sedd och 
delaktig i beslut. ISO-spänd är när man saknar stöd från chef och övrig personal och man inte 
själv kan påverka beslut som när man till exempel ska ta rast och dessutom att man belastas 
med orimliga krav. 

Några organisatoriska åtgärder för att undvika tillståndet ISO-spänd kan till exempel vara: 

• Låta personalen vara med i beslut som rör deras arbetssituation. 
• Låta personalen få utnyttja den kunskap de besitter. 
• Ge stöd om kraven är för höga. 
• Ha personliga samtal med chefer/personal 
• Införskaffa samarbetsövningar. 
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Långtidseffekter av att arbeta i en spänd situation är att det uppstår en ackumulerad spänning 
som kan hindra lärande och utveckling. Detta kan innebära att en arbetsplats, vars anställda 
under en lång tid levt med en hög kravnivå och ett litet beslutsutrymme, kan få svårigheter att 
på ett bra sätt utnyttja en förbättrad situation. En sådan arbetsplats kanske behöver extra lång 
tid för att kunna tillgodogöra sig fördelarna av en bra arbetsmiljö. Omvänt kan arbetsplatsen 
som jobbar efter det ideala måttet göra att de anställda utvecklar förmågan att hantera stress 
bättre vilket kan leda till att den arbetsplatsen klarar av en period med spänt arbete bättre än 
många andra. Denna egenskap kan för en fabrik som denna vara väldigt avgörande då det 
periodvis kan vara väldigt mycket att göra. 

Vi hoppas och tror att våra förslag till förbättringar kan vara till hjälp vid förbättring av 
arbetsföhållandena och produktionen vid fabriken i Hapsalo 
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