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Abstract 
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Abstract 

Depending on the degree of integration of the manufacturing function in the company’s 
strategy or goals, the manufacturing system can assume a variety of different roles. In the 
present day, with the high level of competitiveness, it is necessary to understand how the 
manufacturing system shall be designed and deployed to enable and sustain a competitive 
manufacturing. 

The study has been performed at the company ITAB Shop Products AB (Itab), located in the 
city of Jönköping. Itab is a manufacturer of checkout counters, self-checkout solutions (SCO) 
and other smaller shop furnishings such as shelves. A decision to let the factory in Jönköping 
stop the manufacturing of the smaller shop furnishings, but rather to focus at the checkout 
counters and SCO’s, have recently been taken at the corporate level. This decision has been 
made in light of a prognosticated increase of demand in this segment. The goal of Itab is to 
become the world leading manufacturer of SCO’s. Itab finds that the present manufacturing 
system is not suitable to fulfil the requirements that the increase of demand, the narrowing of 
the product base and the company goal sets. Suggestions regarding the design of the 
manufacturing system is therefore requested. 

The study examines how the requirements of the market affects the manufacturing system, 
and what changes that could be necessary or beneficial to fulfil the requirements. The aim of 
the study is to contribute to a competitive manufacturing ability with respect to the change of 
demand and the narrowing of the product base.  

With a standpoint in a theoretical framework and a description of the present situation, the 
authors of this study produce a depiction of requirements and proposals regarding what 
strategic decisions to take concerning the manufacturing system. The depiction of 
requirements is described out of order winners and order qualifiers, the nature and 
characteristics of the products and the volume of demand. The proposals are produced within 
the strategic decision categories: manufacturing process, capacity, vertical integration, facility, 
control system, quality management system as well as organisation and workforce. 

Lastly, discussion and conclusions are made regarding the study’s implications in society, the 
reliability and validity of the study, the applicability of the theoretical framework, further 
recommendations as well as further work and research. 
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Sammanfattning 

Produktionen kan spela olika roller för ett företag beroende på graden av integrering av 
produktionsfunktionen i företagets strategi eller övergripande mål. I dagens 
konkurrenssituation är det nödvändigt att förstå hur produktionssystem ska utformas och 
driftsättas för att möjliggöra konkurrenskraftig industriell produktion. 

Examensarbetet har utförts på företaget ITAB Shop Products AB (Itab) i Jönköping som 
tillverkar kassadiskar och självutcheckningssystem (SCO) för livsmedelsbutiker, samt andra 
butiksinredningsdetaljer såsom hyllor. Nyligen har ett beslut tagits på koncernledningsnivå 
som innebär att fabriken i Jönköping ej ska fortsätta tillverka inredningsdetaljer, utan endast 
kassadiskar och SCO's. Detta beslut har tagits för att svara mot en prognostiserad kraftig 
ökning i efterfrågan av dessa. Itabs målsättning är att vara världsledande inom just SCO’s. 
Idag upplever Itab dock att nuvarande produktionssystem inte kommer klara att hantera de 
krav som medförs av denna målsättning, den förväntade ökningen i efterfrågevolym samt 
produktfokuseringen utan att åtgärder behöver göras. Förslag på hur produktionssystemet 
bör vara utformat för att Itab ska vara bättre rustade inför de utmaningar som står framöver 
samt öka sin konkurrenskraft är därför efterfrågat.  

Examensarbetet granskar hur marknadens krav påverkar produktionssystemet, samt vilka 
förändringar som kan komma att bli nödvändiga och/eller önskvärda för att möta de nya krav 
som ställs på systemet. Studien syftar till att bidra till utvecklingen av konkurrenskraftig 
produktionsförmåga för Itab med hänsyn till det förändrade marknadsläget beträffande 
volymökning samt produktfokuseringen.  

Författarna tar i denna studie med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk och en 
nulägesbeskrivning fram en kravbild, och åtgärdsförslag samt argumenterar kring vilka 
produktionsstrategiska beslut som bör tas gällande det framtida produktionssystemet. 
Kravbilden beskrivs utifrån ordervinnare och orderkvalificerare, produktens natur och 
egenskaper samt efterfrågevolym. Åtgärdsförslagen är framtagna inom ramen för 
beslutskategorierna: produktionsprocess, kapacitet, vertikal integration, anläggningar, 
styrsystem, kvalitetssystem samt organisation och arbetskraft. 

Avslutningsvis förs en diskussion och slutsatser dras beträffande studiens implikationer för 
samhället, studien validitet och reliabilitet, befintliga teoriers tillämplighet, ytterligare 
rekommendationer samt vidare forskning och arbete. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Produktionen kan spela olika roller för ett företag beroende på graden av integrering av 
produktionsfunktionen i företagets strategi eller övergripande mål [1]. Produktionsfunktionen 
kan erbjuda ett mycket litet bidrag till ett företags framgångar på marknaden, eller vara en 
stor del av företagets samlade konkurrenskraft [1]. I dagens konkurrenssituation är det 
nödvändigt att förstå hur produktionssystem ska utformas och driftsättas för att möjliggöra 
konkurrenskraftig industriell produktion [2]. En medveten satsning för utveckling av 
produktionssystemet är därför en allt viktigare fråga med högre aktualitet än någonsin i 
Sverige, med avseende på den hårda globala konkurrensen [2].  

Med produktionsutveckling avses att öka företagets produktionsförmåga och skapa effektiva 
produktionsprocesser på längre sikt. Produktionsutveckling kan avse både utveckling av helt 
nya produktionssystem samt förbättring av befintliga. [2] 

Produktionssystemet omfattar den verksamhet i ett företag som är förknippad med själva 
realiseringen av produkten [2]. Ett produktionssystem påverkas av strategier och 
grundläggande värderingar hos de personer som är involverade i arbetet och i de beslut som 
fattas. Vidare påverkas produktionssystemet av de möjligheter och begränsningar som finns 
vid utvecklingen av systemet, samt av yttre influenser såsom globalisering, företagsstruktur 
och trender [2].  

För att uppnå en konkurrenskraftig produktion måste en produktionsstrategi skapas, och 
beslut måste tas med hänsyn till vad som möjliggör företaget att säkra order. Dessa 
beslutskategorier kan innefatta exempelvis grad av specialiserad arbetskraft, lagernivåer, 
layout och processtyp [2]. Vidare måste produktionsstrategin utformas på ett sätt som ger 
bästa möjliga stöd för produkternas konkurrens på marknaden, det vill säga dess 
ordervinnare och orderkvalificerare [3].  

1.2 Problembeskrivning 
Examensarbetet utförs på företaget ITAB Shop Products AB (Itab) i Jönköping. Itab tillverkar 
kassadiskar och självutcheckningssystem (SCO) för livsmedelsbutiker, samt andra 
butiksinredningsdetaljer såsom hyllor. Idag är Itab en av de marknadsledande aktörerna 
gällande kassadiskar och SCO’s till detaljhandeln. Några av de största kunderna i Sverige är 
Axfood och ICA, och Itab bedöms ha en mycket stor andel av den svenska marknaden. Vidare 
levererar man till kunder i framförallt Europa. Itab är del av en koncern tillsammans med ca 
55 andra syskonföretag i form av produktions- och säljbolag, vilka är utspridda i nästan 30 
länder världen över.  

Nyligen har ett beslut tagits på koncernledningsnivå som får konsekvensen att fabriken i 
Jönköping endast ska tillverka kassadiskar och SCO's, och alltså inga övriga 
butiksinredningsdetaljer. Itab ska med andra ord bli specialiserade på kassadiskar och SCO’s. 
Detta beslut har tagits för att svara mot en prognostiserad kraftig ökning i efterfrågan av Itabs 
sex produktgrupper, där företagets profilproduktsgrupp MoveFlow Classic (MoveFlow) står 
för den största delen. 

Itabs målsättning är att vara världsledande inom just SCO’s. Idag upplever Itab dock att 
nuvarande produktionssystem inte kommer klara att hantera de krav som medförs av denna 
målsättning, den förväntade ökningen i efterfrågevolym samt produktfokuseringen utan att 
åtgärder behöver göras. Förslag på hur produktionssystemet bör vara utformat för att Itab ska 
vara bättre rustade inför de utmaningar som står framöver samt öka sin konkurrenskraft är 
därför efterfrågat.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Examensarbetet granskar hur marknadens krav påverkar produktionssystemet, samt vilka 
förändringar som kan komma att bli nödvändiga och/eller önskvärda för att möta de nya krav 
som ställs på systemet. Studien syftar till att bidra till utvecklingen av konkurrenskraftig 
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produktionsförmåga för Itab med hänsyn till det förändrade marknadsläget beträffande 
volymökning samt produktfokuseringen. 

Utifrån problembeskrivningen och syftet har följande frågeställningar formulerats:  

1. Hur ser den framtida kravbilden ut för produktionssystemet? 
2. Hur kan beslut och förändringar se ut med hänsyn till det nuvarande 

produktionssystemet och den framtida kravbilden? 

Den senare frågeställningen involverar tolkning och analys mellan skillnaden på det framtida 
läget och nuläget. För att besvara frågeställning 2 krävs därför en argumentation kring 
beslutsfattandet.  

1.4 Avgränsningar 
I detta arbete granskas endast en produktfamilj i företagets utbud, MoveFlow. Det är den som 
står för den klart största andelen av efterfrågan, och bedöms därmed ha störst behov av 
analys. Underlag för kartläggning av produktionsflödet är baserat på en specifik order. 

De åtgärdsförslag som presenteras i analyskapitlet berör endast beslut som faller inom 
produktionssystemets omfattning. Påverkande faktorer som faller utanför 
produktionssystemet kommer tas upp, men inte behandlas ytterligare.  

1.5 Disposition 
Denna rapport är disponerad på följande sätt:  

• Kapitel 1: Introducerar ämnet, problemet, arbetets frågeställningar, syfte och 
avgränsningar.  

• Kapitel 2: Behandlar för ämnet relevant teori kring kravbilden på 
produktionssystemet, vad som ingår i ett produktionssystem, samt hur en 
produktionsstrategi formas. Kapitlet avslutas med behandling av teori gällande 
kartläggning av produktionsprocesser.  

• Kapitel 3: Beskriver arbetsgången och de metoder som denna studie är utförd med, 
hur litteraturstudierna är utförda, vilka datainsamlingsmetoder som valdes och hur 
data har bearbetats. 

• Kapitel 4: Består av insamlade data från företaget och utgör nulägesbeskrivningen.  

• Kapitel 5: Redovisar svar på studiens frågeställningar, en bearbetning med hjälp av 
det teoretiska ramverket och nulägesbeskrivningens olika delar genom analys för att 
presentera åtgärdsförslag och argumentation. 

• Kapitel 6: Presenterar slutsatser och rekommendationer samt diskussion kring 
implikationer, studiens validitet och reliabilitet samt förslag på vidare arbete och 
forskning.
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Utifrån de frågeställningar som tagits fram under rubrik 1.3 har ett teoretiskt ramverk 
skapats. Tabell 1 visar hur kopplingen mellan studiens frågeställningar och relevanta 
teoriavsnitt ser ut. 

Tabell 1: Koppling mellan frågeställningar och teori 

 

2.2 Produktionssystemets kravbild 

2.2.1 Ordervinnare och orderkvalificerare 
För att ett företag skall kunna vara konkurrenskraftigt krävs det att produktionssystemet är 
anpassat efter kundens krav. Detta kan göras genom att identifiera så kallade ordervinnare 
och orderkvalificerare. Ordervinnare är faktorer som leder till att företaget ”vinner” order från 
en kund, medan orderkvalificerare är de faktorer som måste vara uppfyllda för att kunden i 
huvud taget skall överväga att lägga en order. [4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nedan presenteras ett antal exempel ordervinnare/orderkvalificerare: 

• Hög leveranssäkerhet 

• Kort ledtid 

• Lågt pris 

• Brett sortiment 

• Hög konstruktionskvalitet 

• Hög funktionalitet 

• Kvalitetscertifiering 

• Snygg anläggning [2] 

Om någon av dessa, exempelvis lågt pris, för ett visst företag är ordervinnare eller 
orderkvalificerare beror på den unika kundens situation. 

2.2.2 Konkurrensfaktorer 
Konkurrensfaktorer är ett sätt att beskriva hur företaget på en grundläggande nivå 
konkurrerar, det vill säga uppfyller identifierade ordervinnare och orderkvalificerare. 
Kostnad, kvalitet, leveransförmåga och flexibilitet anges som de främsta 
konkurrensfaktorerna, och är alltså de övergripande målen man strävar att uppnå med hjälp 
av produktionssystemet. Nedan följer en förklaring av de olika konkurrensfaktorerna: 

• Kostnad: Denna konkurrensförmåga berör företagets förmåga att vara 
kostnadseffektivt, det vill säga att kunna producera och leverera produkter/tjänster 
till låg kostnad. 

• Kvalitet: Denna konkurrensfaktor syftar på företagets förmåga att producera 
produkter enligt kundens specifikation, det vill säga att produkten ej innehåller fel. 
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• Flexibilitet: Konkurrensfaktorn berör företagets förmåga att på kort tid anpassa 
företagets produktion efter förändringar. Detta kan gälla förmågan att handskas med 
variation av volym (volymflexibilitet) samt att hantera mängden varianter 
(produktmixflexibilitet). 

• Leveransförmåga: Leveransförmåga handlar om företagets duglighet i att leverera 
produkter enligt överenskommelse (leveranssäkerhet) men även förmågan att 
leverera på kort tid (leveranstid). [2] 

Det finns en koppling mellan vilka konkurrensfaktorer företaget bör utmärka sig inom och de 
ordervinnare och orderkvalificerare som identifierats [5]. Figur 1 visar principiellt kopplingen 
mellan konkurrensfaktorerna och exempel på ordervinnare/orderkvalificerare.  

 

Figur 1: Principiell koppling mellan konkurrensfaktorerna och 
ordervinnare/orderkvalificerare [4] 

2.2.3 Övriga faktorer 
Utöver ordervinnare och orderkvalificerare spelar arbetsinnehållet i tillverkningen av 
produkterna en viktig roll i vad produktionssystemet ska prestera, likaså 
produktionsvolymerna. Produkternas uppbyggnad och natur har också en naturlig påverkan 
på vilka uppgifter produktionssystemet ska klara av. [6] 

2.2.4 Sandkonsmodellen 
Sandkonsmodellen, illustrerad i Figur 2, visar att det finns en följd i vilken man bör uppfylla 
de olika konkurrensfaktorerna. God kvalitet anses vara en förutsättning för att uppnå god 
leveransförmåga, god leveransförmåga är en förutsättning för att åstadkomma 
kostnadseffektivitet och kostnadseffektivitet är en förutsättning för att skapa hög flexibilitet. 
Man kan alltså säga att de underliggande nivåerna av konkurrensfaktorer bidrar kumulativt 
till att uppfylla nästkommande konkurrensfaktor. De enskilda sandkornen skall enligt 
modellen liknas med en specifik ansträngning för att uppnå högre konkurrensförmåga inom 
just den konkurrensfaktorn. Modellen visar på vikten av att ”bygga en stark grund” innan man 
ger sig i kast med att uppfylla nästkommande konkurrensfaktor. För att exempelvis kunna öka 
förmågan inom konkurrensfaktorn flexibilitet krävs avsevärt större ansträngningar inom 
konkurrensfaktorn kostnadseffektivitet för att inte ”sandkonen” ska ”rasa”. [7] 

 

Figur 2: Sandkonsmodellen, baserad på [2], [7] 
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2.2.5 Differentiering och identifiering mellan ordervinnare och orderkvalificerare 
Identifieringen av relevanta ordervinnare och orderkvalificerare hjälper till att utveckla en 
ofta vag förståelse för marknaden till en ny och viktig nivå av medvetenhet. För att skapa en 
förståelse behövs först vissa underlag som traditionellt kommer från marknads- och 
produktansvariga. Detta innefattar information om exempelvis marknadssegment och 
produktfamilj, samt nuvarande och prognostiserad volym. Utifrån denna information sker, 
genom diskussion med representanter från produktionsfunktionen, identifiering och 
differentiering mellan ordervinnare och orderkvalificerare. [6] 

Hur man särskiljer och prioriterar mellan olika ordervinnare och orderkvalificerare beror på 
vilken kategori de tillhör. En viktning görs där 100 poäng allokeras ut mellan de olika 
ordervinnarna. Syftet är att identifiera den/de kritiska ordervinnarna och därför bör 
försiktighet tas i att sprida ut poängen för jämnt, något som kan vara vanligt. För 
orderkvalificerare krävs inte en lika hög precisionsgrad vid gradering. Om ett företag behöver 
kvalificera sig både genom stabil kvalitet och leveransprecision så måste en viss nivå uppnås i 
båda kategorierna. Däremot kan vissa orderkvalificerare ha större eller mindre påverkan på 
hur pass mycket det påverkar risken att förlora order. Exempelvis kan en prisökning medföra 
större risk för att en order går förlorad än en sänkning i produktkvalitet, även om båda ses 
som orderkvalificerare. Man särskiljer alltså då mellan orderkvalificerare och 
orderförlustkänsliga kvalificerare. [6] 

2.3 Produktionssystem 
Ett produktionssystem är ett system vars process syftar till att skapa varor och/eller tjänster.  
Ett alternativt begrepp som ofta används är tillverkningssystem. Begreppet 
tillverkningssystem kan vara synonymt med, alternativt underordnat eller överordnat 
begreppet produktionssystem. Inom ramen för denna studie betraktas tillverkningssystemet 
överordnat produktionssystemet. Produktionssystemet är alltså det system som bidrar till 
själva realiseringen av produkten eller tjänsten, medan tillverkningssystemet innefattar 
produktionssystemet i sin helhet samt andra aktiviteter som exempelvis produktutveckling. 
[2] 

Produktionssystemet består av dess ingående element samt relationen mellan dessa. 
Elementen sammanfattas ofta som: 

• Lokaler 

• Människor 

• Maskiner/utrustning [2] 

Produktionssystemet kan i denna studie i huvudsak betraktas som de element och relationer 
som ryms inom produktionsfunktionen på ett tillverkande företag. Dessa kan brytas ned till 
produktionsstyrning, process/layout, flöden och flödesprinciper, tekniknivå och automation 
samt arbetsorganisation och arbetsmiljö. [2] 

2.3.1 Produktionsstyrning 
Med produktionsstyrning menas planering, kontroll och uppföljning av resursanvändning för 
produktionen. Vidare innefattas även materialstyrning, vilket avser planering, kontroll och 
uppföljning av materialflödena från leverantör till kund. Materialstyrning kan därmed ha ett 
bredare omfång och omfatta hela försörjningskedjan, men de båda begreppet är djupt 
förknippade med varandra. [8] 

2.3.2 Process/Layout 
Produktionsprocessen kan delas in i fyra huvudkategorier: 

• Projektutformad process: I en projektutformad process finns inget produktflöde, 
istället organiseras produktionsresurserna runt den framväxande produkten. [8] 

• Funktionellt utformad process: Den funktionellt utformade processen karakteriseras 
av att produktionsresurserna är organiserade efter deras tillverkningsfunktion. 
Produktflödet måste i detta fall anpassas efter hur resurserna är placerade, eftersom 
resurserna ej är anpassade efter den enskilda produkten eller produktgrupp. [8] 
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• Intermittent process: I en intermittent process är produktionsresurserna i någon mån 
organiserade efter produktens eller produkternas tillverkningsordning. Den 
intermittenta processen kan brytas ned i ytterligare två underkategorier, kopplat 
alternativt okopplat flöde. I ett kopplat flöde flyttas artiklar/produkter mellan de olika 
tillverkningstegen utan mellanlagring. I ett okopplat flöde finns det lagring mellan 
tillverkningsstegen. [2] 

• Kontinuerlig process: Den kontinuerliga processen karakteriseras av att den enskilda 
artikeln eller produkten flyttas till nästa tillverkningssteg när just den 
artikeln/produkten är färdigbearbetad. [9] 

Med layout menas den fysiska placeringen av produktionsprocessens resurser, vilket bär en 
naturlig koppling till vilken typ av produktionsprocess som råder. De fyra huvudsakliga olika 
formerna av layout är: 

• Fast position: Förädlingen sker på en och samma position. 

• Funktionell layout: Utrustning av samma karaktär är lokaliserade på samma ställe. 

• Flödesgrupper: Utrustning som är nödvändig för att tillverka en produkt eller artikel 
är samlokaliserade. 

• Linjebaserad layout: Utrustning som är nödvändig för att tillverka en produkt eller 
artikel är placerade tillsammans och enligt produktens/artikelns 
tillverkningsordning. [2] 

2.3.3 Flöden och flödesprinciper 
Inom ett produktionssystem sker förflyttningar av material, information och människor. 
Dessa förflyttningar benämns flöden och det som skall förflyttas kallas för flödesobjekt. 
Produktionssystemets flöden bör utföras så att flödesobjektet når rätt destination, i rätt 
volym, i rätt tid. [2] 

Materialflöden kan delas in i fyra olika flödestyper eller -principer, illustrerat i Figur 3. 

• A-typen: Detta flöde är konvergerande, d.v.s. där flera materialkomponenter sätts 
samman till en eller ett fåtal produkter. 

• V-typen: Är ett divergerande flöde, d.v.s. när en eller ett fåtal materialkomponenter 
delas upp i flera olika slutprodukter. 

• X-typen: Är att betrakta som en kombination av A-typen och V-typen där flödet 
inledningsvis konvergerande för att sedan övergår till en divergerande flödesprincip. 
Denna flödesprincip är typisk för produktionssystem med modulariserade produkter. 

• T-typen: I detta flöde ges slutprodukten sitt slutgiltiga flöde omedelbart innan 
leverans till kund. Ett exempel är när aluminiumburkar ges sitt tryck strax innan 
leverans och på så sätt skapar flera varianter. [2] 

 

Figur 3: De olika flödesprinciperna/flödestyperna [2] 

2.3.4 Tekniknivå och automation 
Automatisering innebär att teknik tar över människans arbete, och kan delas in i fysisk 
automation och kognitiv automation. Med fysisk automation menas att teknik har ersatt 
mänsklig arbetskraft och kognitiv automation är när teknik har ersatt en tankeprocess vilket 
exempelvis kan vara omgivningskontroll, sensorer och instruktioner. [10] 



Teoretiskt ramverk 

7 

Automation kan även delas in i olika automationsgrader, det vill säga hur stor del av de 
mänskliga processerna som ersatts av teknik. Automationsnivå (LoA), kognitiv automation 
och fysisk automation sammanfattas i Figur 4. [10] 

 

Figur 4: De fysiska och kognitiva automationsnivåerna [10] 

Utrustningen med dess tekniknivå kan beskrivas som dedikerad eller generell. Generell 
utrustning är av den karaktären att den kan lösa flera uppgifter medan den dedikerade 
utrustningen har ett syfte kopplat till exempelvis en enskild produkt. [6] 

2.3.5 Arbetsorganisation och arbetsmiljö 
Arbetsorganisationens utformning avser framförallt hur den mänskliga resursen organiseras, 
vilka kompetenser som skall finnas samt vilka arbetsuppgifterna skall vara. 
Arbetsorganisationens utformning bör skapa en god arbetsmiljö för personalen och 
förutsättningar för en effektiv och robust produktion. Viktiga aspekter att ta i beaktande är: 

• Typ av arbetsorganisation 

• Produktionsfunktionens gränssnitt mot andra funktioner 

• Framtagning och fördelning av arbetsuppgifter 

• Arbetsinnehåll 

• Tillvaratagande av personalens kreativitet och problemlösningsförmåga 

• Skapandet av en lärande organisation 

• Personalfrågor 

• Incitamentsystem [2] 

2.4 Produktionsstrategi 
För att uppnå ett konkurrenskraftigt produktionssystem måste en produktionsstrategi skapas 
och beslut måste tas med hänsyn till vad som möjliggör företaget att säkra order [2]. 
Litteraturen presenterar ingen exakt och universellt vedertagen definition på vad termen 
produktionsstrategi betyder, trots att den används flitigt och av många författare och forskare 
[11]. Nedan följer tre olika definitioner av produktionsstrategi: 

”Produktionsstrategier består av en rad beslut rörande investeringar i processer och 
infrastruktur, vilket över tiden ger tillräckligt stöd för relevanta ordervinnare och 
kvalificerare för företagets olika marknadssegment” [6, p. 47]. 

”En produktionsstrategi är ett integrerat handlingsmönster för hela 
produktionsverksamheten för att nå företagets övergripande affärsidé och mål” [12, p. 2]. 

”En produktionsstrategi är en plan som innehåller de aktiviteter som behöver genomföras 
för att uppnå uppsatta mål. Det är ett mönster av beslut inom olika områden som ska stödja 
ett företags konkurrensfördelar” [2, p. 75]. 

Utifrån litteraturen kring produktionsstrategi kan fyra grundkrav på en skönjas: 
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• Krav 1: Produktionsstrategin måste utformas så den bidrar till konkurrenskraften för 
företaget genom att integreras i den övergripande affärsstrategin. 

• Krav 2: Produktionsstrategin måste vara koordinerad med övriga funktionella 
strategier i företaget såsom marknadsstrategi, produktstrategi och finansstrategi.  

• Krav 3: Företagsspecifika situationer och strategier på lägre nivåer, såsom 
kapacitetsstrategi och planeringsprinciper, måste tas i hänsyn vid implementationen 
av produktionsstrategin. 

• Krav 4: Produktionsstrategin måste utformas så de företagsspecifika styrkorna och 
kompetenserna blir etablerade och ges stöd, så att effektivitet och konkurrenskraft 
kan bibehållas. [11] 

Dessa fyra grundkrav förklarar syftet med produktionsstrategin, samt hur den passar in i den 
övergripande strategiska strukturen. Visuellt förtydligande presenteras i Figur 5. 

 

Figur 5: Den övergripande strategiska strukturen [12] 

De tre definitionerna (citaten) för produktionsstrategi som presenterats ovan pekar dock på 
mer än bara produktionsstrategins syfte och plats i strukturen, nämligen vad 
produktionsstrategin är uppbyggd av. Det nämns att produktionsstrategin ”består av en rad 
beslut” och ”är ett mönster av beslut inom olika områden”. En produktionsstrategi omfattar 
alltså policy för ett antal beslutskategorier som alla är av produktionsstrategisk vikt [3].  Dessa 
beslutskategorier samt några exempel på frågor som kräver beslut presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2: De produktionsstrategiska beslutskategorierna och exempel på frågor där beslut 
måste tas, baserad på [2], [12] 

 

Med bestämda strategiska ställningstaganden kring dessa beslutskategorier för en homogen 
produktgrupp kan en produktionsstrategi formuleras. Om ett företag erbjuder flera olika typer 
av produkter, exempelvis standardprodukter som säljs i hög volym och utöver det kundunika 
specialanpassningar i låga volymer, kräver dessa olika produktionsstrategier som dessutom är 
väsentligt olika. [12] 

Beslutskategorierna förklaras djupare under rubrik 2.4.1 till rubrik 2.4.7.  

Beslutskategori Frågor att besluta om (exempel)

Produktionsprocess Processtyp, layout, tekniknivå

Kapacitet Mängd, anskaffningspunkt

Anläggning Lokalisering, fokus

Vertikal integration Riktning, omfattning, relation

Kvalitetssystem Definition, roll, ansvarsfördelning, styrning

Organisation och arbetskraft Struktur, ansvarsfördelning, kompetens

Styrsystem Val av system, lagerstorlek
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2.4.1 Produktionsprocess 
Produktionsprocessen står för transformationen av resurser till produkter [3]. Beslut kring 
produktionsprocessen innefattar processtyp, layout och tekniknivå. På en grundläggande nivå 
kan beslut tas baserat på hur ofta produkttypen återkommer i produktion. En indelning kan 
då göras i enstycksprocess, intermittent process eller kontinuerlig process. Med hjälp av 
produkt-processmatrisen beskrivs vilken processtyp som är bäst lämpad för att hantera antal 
varianter och produktens volym, se Figur 6. [2] 

 

Figur 6: Produkt-processmatrisen som visar överrensstämmelse mellan volym/varianter 
och produkter och processtyp [2] 

Den diagonalt dragna linjen i Figur 6 illustrerar ett normalläge där det finns en naturlig 
överrensstämmelse mellan typ av process, produktens volym samt antal varianter. Om den 
diagonala linjen frångås finns det risk att kostnader ökar för att antingen kompensera för låg 
flexibilitet eller för att processen har outnyttjad och dyr flexibilitet. [2] När processtyp är 
definierad kan val av layout ske, och sedan göras mer detaljerad när frågor som behandlar 
vilken tekniknivå som finns i produktionssystemet. En grov uppdelning kan göras i 
automatiskt, semiautomatiskt eller manuellt arbete. [2]  

Vidare finns en naturlig koppling mellan layoutval och den processtyp som existerar, se Figur 
7. Denna koppling följer samma diagonal som i Figur 6, också baserat på produktionsvolymen 
och antalet varianter som ska tillverkas. [13] 
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Figur 7: Layoutens koppling till tillverkningsvolym och antal varianter [13] 

2.4.2 Kapacitet 
Kapacitet avser nivån på förmågan att utföra en aktivitet under en viss tidsperiod [4]. Hur 
mycket kapacitet som behövs och när i tiden bestäms genom en bedömning av efterfrågan. 
Grovt sett finns följande metoder som kan användas för att justera kapaciteten på lång eller 
kort sikt: 

• Personal: Öka eller minska mängden personal, arbetstid eller antal skift. 

• Teknik: Förändrad eller ny produktionsutrustning. 

• Köpa/sälja: Låt en annan aktör tillverka, eller tillverka åt någon annan aktör 
(legotillverkning). [2] 

Det finns olika sätt att hantera en förändrad efterfrågan. Ett företag kan planera sin kapacitet 
så att det finns en konstant överkapacitet, vilket kallas ledande strategi. Omvänt kan ett 
företag också välja att lägga kapacitetsnivån under efterfrågan, vilket kallas eftersläpande 
strategi. Se Figur 8 för illustration av dessa strategier. [2] 

 

Figur 8: Kapacitetsstrategier i förhållande till efterfrågan [2] 

 

Volym 
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Beslutet kring kapacitetsnivån grundar sig ofta på en långsiktigt förutspådd/prognostiserad 
efterfrågan, och avvägningen blir mellan kostnaden att ha för mycket kapacitet kontra 
kostnaden att inte kunna leverera det som efterfrågas. [2] [3] 

Inom ramen för endast den produktionskapacitet som finns disponibelt vid planeringstillfället 
kan två andra strategier användas; utjämningsstrategi och anpassningsstrategi. 
Utjämningsstrategi betyder ett fullt utnyttjande av lager och leveranstider för att kunna 
behålla ett helt jämnt kapacitetsutnyttjande. Själva produktionskapaciteten anpassas alltså i 
princip inte alls efter efterfrågan för tillfället. Anpassningsstrategin går tvärtom ut på att 
ständigt anpassa kapaciteten efter rådande efterfrågan. Med denna strategi minimeras 
behovet för lager. Se Figur 9 för illustration. [9] 

 

Figur 9: Illustration av utjämningsstrategi och anpassningsstrategi vid 
kapacitetsanpassning [9] 

2.4.3 Anläggningar 
Med anläggning menas den fysiska byggnad där produktionsverksamhet bedrivs. Ett 
ställningstagande måste göras kring lokalisering av anläggningen/anläggningarna. 
Exempelvis kan ställningstagande kring närhet till marknaden, närhet till 
råmaterialförsörjning, närhet till logistiska knytpunkter, en eller flera anläggningar, lagkrav 
m.m. vara relevanta. [2] 

Anläggningens/anläggningarnas fokus är också en aspekt som måste avgöras, och ligger nära 
kopplat till vald processtyp. Med en anläggning med processfokus menas ofta en generell 
anläggning som kan hantera varierande produkter. En anläggning med produktfokus är 
avsedd för en eller ett fåtal produkter i större volymer, och ofta är syftet med dessa att hålla 
nere tillverkningskostnaden. [2] 

2.4.4 Vertikal integration 
Vertikal integration innefattar hur företaget arbetar längs försörjningskedjan, vilka 
förädlingssteg företaget ska äga, vilka förädlingssteg som bör ligga hos andra aktörer samt hur 
styrning, utformning och utveckling av försörjningskedjan bör se ut [3]. Riktningen för 
vertikal integration beskrivs som uppströms eller nedströms, vilket illustreras principiellt i 
Figur 10.  

 

Figur 10: Den värdeförädlande kedjan [2] 
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Uppströms integration kan ge skalfördelar, då företaget kan specialisera sin verksamhet kring 
vissa värdeförädlande steg. Nedströms integration kan bland annat generera en ökad kunskap 
om den riktiga efterfrågestrukturen. Vidare bör formen av integration beaktas, alltså vilka 
typer av relationer företaget kommer ha med olika aktörer uppströms och nedströms. 
Exempelvis kan det röra sig om olika delägarskap, fullt ägarskap eller andra samarbetsformer. 
[2] 

2.4.5 Kvalitetssystem 
Kvalitet som beslutskategori behandlar hur produktionen ska arbeta med kvalitet. Detta 
betyder att en definition på kvalitetsbegreppet måste tas fram utifrån olika 
kvalitetsdimensioner i produkten, exempelvis prestanda, säkerhet och hållbarhet. Vidare ska 
olika policys fastställas för hur kvalitetsutveckling, -styrning och -planering ska bedrivas. 
Detta innefattar val av verktyg, metoder, tekniker och ansvarsuppdelning. Syftet är att 
åstadkomma marknadskvalificerande eller ordervinnande kvalitet. [3] 

Ytterligare ställningstagande måste tas kring huruvida företaget ska ha en proaktiv eller 
reaktiv inställning till kvalitetsarbete. En proaktiv syn innebär förebyggande arbete, såsom att 
kvalitetssäkra tillverkningsprocesserna. En reaktiv syn innebär att fokus ligger på att 
upptäcka fel, så att inga felaktiga produkter passerar till kund. [2] [6] 

2.4.6 Organisation och arbetskraft 
För att uppnå uppställda mål och önskad konkurrenskraft måste beslut rörande organisation 
och arbetskraft tas inom ramen för frågor kring struktur, ansvarsfördelning, kompetens, 
löneformer m.m. [2]. Beslut måste tas kring huruvida styrning av produktionen ska ske 
genom direktiv eller genom fördelning av värderingar, ska organisationen vara styrd 
centraliserat eller decentraliserat? Frågeställningar kan också omfatta säsongs- eller 
konjunkturanpassade arbetstider, kompetensutveckling, flexibilitetsbehov genom 
mångkunnig personal, fast anställda eller inhyrd personal m.m. [3] 

2.4.7 Styrsystem 
Beslut gällande planering och styrning handlar främst om vilka principer som ska väljas, både 
gällande material och produktion. Det är viktigt att kopplingen till marknaden samt vilka 
förväntningar som finns produktionsfunktionen beaktas på olika nivåer. Förmågan att stödja 
olika mål betyder olika nivåer av lösningar. En vanlig uppdelning som görs är mellan 
huvudplanering, behovsplanering och detaljplanering, vilka alla har olika 
planeringshorisonter och beslutsaspekter. Se Tabell 3 för en principiell uppdelning. [2] 

Dessa tre termer kan i litteraturen också synas under andra namn med andra uppdelningar, 
såsom Huvudplanering, Orderplanering och Verkstadsplanering [9]. Syftet med de olika 
nivåerna är dock densamma. 

Tabell 3: En hierarkisk beskrivning av ett material- och produktionsplaneringssystem, 
baserad på [2], [14] 

 

Nivå
Planerings-

horisont

Planerings-

period
Beslutsaspekter

Huvud-

planering
< 1 år ca en vecka

Produkter, leveransobjekt

Produktmix

Kapacitetsplanering (flaskhalsar)

Bestämma leveranstider

Kundorderpunkt (ETO,MTS,ATO,MTO)

Behovs-

planering
2-6 månader vecka/dag

Specifika enheter

Specifika resurser (arbetsceller/arbetsgrupper)

Nedbrytning av produktstruktur (takttid)

Antal planeringspunkter

Detalj

planering
< 1 månad dag/timme

Specifika enheter

Specifika resurser (arbetsceller/arbetsgrupper)

Decentral styrning i celler 

Utvärdering och återkoppling
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Huvudplanering innefattar att utarbeta och fastställa planer för försäljnings- och 
produktionsverksamhet. Det innebär konkret att planera en överensstämmelse mellan 
tillgänglig kapacitet och planerade utleveranser. [2] 

Behovsplaneringen syftar till att säkerställa att komponenter och material finns till hands när 
de faktiskt behövs. Man skiljer här även på taktbaserade och tidsstyrda planeringsmetoder. 
För en produkt som sällan ska tillverkas behövs planering för varje order för sig, och då blir 
oftast tidsstyrd planering lämpligast. Om produkterna istället har korta ställtider och liknande 
arbetsinnehåll ökar möjligheten för taktbaserad planering, då man försöker tillverka varje 
produkt så nära den egna cykeltiden som möjligt. [14] [3] 

Detaljplaneringen är närmast anknuten produktionen, och här planeras utsläpp av orders till 
produktionen, planering av produktionsföljderna samt kontroll av utgångsmaterial [9].  

Det som avgör var planeringspunkten hamnar är kundorderpunkten, det vill säga den punkt i 
flödet när en produkt/artikel för första gången har en uttalad kund [13]. Sett uppströms från 
kundorderpunkten sker produktion mot prognos, nedströms från kundorderpunkten sker 
produktion mot kundorder [2]. En vanlig indelning som då görs är mellan ETO (Engineer To 
Order), MTO (Make To Order), ATO (Assembly To Order) och MTS (Make To Stock). 
Kundorderpunktens placering kan också karakteriseras ur en materialflödessynvinkel, och då 
särskilt var i materialflödet som lagerläggningspunkterna bör ligga för ETO, MTO, ATO och 
MTS [9]. Figur 11 uttrycker sambandet mellan kundorderpunkt, planeringpunkt och 
lagerläggningspunkt

 

Figur 11: Sambandet mellan kundorderpunkt, planeringspunkt och lagerläggningspunkt, 
baserad på [9], [14] 

Var i flödet kundorderpunkten placeras ger principiella påverkningar på vad 
produktionssystemet kan prestera, och därmed olika möjligheter att uppfylla olika 
konkurrensfaktorer. Kraven från kunderna kan alltså ses som vägledande för hur 
produktionsplaneringen bör utformas. Tabell 4 uttrycker dessa samband. [2]  

Tabell 4: Kundorderpunkten och möjlighet att uppfylla olika konkurrensfaktorer, baserad 
på [2], [9] 
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En generell uppdelning av planeringsprinciper är s.k. pull- och pushbaserad planering. En 
planering är av pulltyp om produktion och materialförflyttning enbart sker på initiativ av den 
nästkommande operationen i materialflödet. En planering är av pushtyp om produktion och 
materialförflyttning sker utan att den nästkommande operationen i materialflödet har 
efterfrågat det. Istället initieras arbetet av den operationen själv, eller av en central 
planeringsfunktion i någon typ av planering eller direkt beordring. [9] [15] 

2.4.8 Relation mellan beslutskategorier, ordervinnare, kvalificerare, 
konkurrensfördelar 
Beslutskategorierna beskrivna under rubrik 2.4.1 till rubrik 2.4.7 representerar de medel som 
är tillgängliga för att kunna uppnå uppställda mål. När detta åstadkoms kan s.k. 
konkurrensfördelar uppnås. Innehållet i produktionsstrategin avgör möjligheten för företaget 
att kvalificera sig på marknaden genom uppnådda konkurrensfördelar. [16] 

Det är marknadsstrategin som beskriver hur produkterna faktiskt kvalificerar sig på 
marknaden samt vinner order. Produktionsstrategin ska då beskriva hur produktionssystemet 
ska se ut för att kunna uppfylla de uppställda målen, alltså identifierade ordervinnare och 
orderkvalificerare. Länken mellan företagets övergripande mål och produktionsstrategin 
utgörs alltså av ordervinnare och orderkvalificerare. Figur 12 illustrerar denna länk. [2] 

  

 

Figur 12: Länken mellan företagets övergripande mål och produktionsstrategin, baserad på 
[2], [6] 

Tillvägagångssättet för att forma produktionsstrategin genom denna länk kan sammanfattas i 
fem steg: 

1. Definiera företagets övergripande mål. 

2. Bestäm marknadsstrategier som kan möta dessa mål. 

3. Undersök hur olika produkter kvalificerar sig på sina respektive marknader samt hur 
de vinner order relativt konkurrenterna. 

4. Gör s.k. strukturella beslut genom beslutskategorierna produktionsprocess, kapacitet, 
anläggning och vertikal integration för att producera dessa produkter. 

5. Tillhandahåll en infrastruktur som stödjer produktionen genom s.k. infrastrukturella 
beslut inom beslutskategorierna kvalitet, organisation och arbetskraft samt 
styrsystem. [6] 

Inom ramen för denna studie beaktas inte steg 1-2, då dessa ses som exkluderade ur 
produktionssystemet. 
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2.5 Beskrivning och analys av nuläget 
Under denna rubrik tas olika metoder, definitioner och infallsvinklar upp kring analys och 
visualisering av nuläget. Dessa skapar tillsammans en grund för hur studiens kartläggning av 
flödet utformas. 

2.5.1 Processflödesanalys 
En processflödesanalys kan både användas som underlag av förbättring av befintliga 
processer i ett befintligt produktionssystem, eller vid utveckling av ett nytt produktionssystem 
[2].   

Processflödesanalys är en metod som användas för att grafiskt dokumentera aktiviteter, vilket 
fungerar som underlag för att bättre förstå processen och för att tydliggöra möjliga 
processförbättringar. Processflödesanalyser kan variera stort i detaljgrad då de analyser som 
utförs kan ha olika syften. Exempelvis kan analysen avse en del av ett produktionsförlopp, ett 
helt produktionsförlopp eller en detaljerad beskrivning av enskilda operationer. [3] 

Det ingen bra idé att börja på operationsnivå om inte flödet är speciellt bra [2]. Man måste 
istället alltid först försöka förbättra produktflödet (processen) innan man försöker förbättra 
de enskilda operationerna [17]. 

De grundläggande stegen för att genomföra en processflödesanalys beskrivs som: 

1. Identifiera och kategorisera processaktiviteterna 
2. Dokumentera processen som helhet 
3. Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar 
4. Rekommendera lämpliga processförändringar 
5. Genomföra beslutande förändringar [3] 

Steg 5 berörs ej inom ramen för denna studie.  

I processflödesanalysen granskas alla arbetsaktiviteter genom frågor av typen vad, hur länge, 
av vem, hur och varför. När processchemat ritas upp används, i svensk tillämpning av 
metoden, fem olika symboler för olika grundaktivitetskategorier. Dessa symboler och dess 
definitioner återfinns nedan, och i Figur 13. [3] 

 

Figur 13: Symboler för processflödesanalys [3] 

• Operation: Med en operation menas en aktivitet som på något sätt avsiktligt 
förändrar eller transformerar ett insatsmaterial. Det kan gälla när en detalj monteras 
på en annan detalj, eller exempelvis när ett objekts fysikaliska egenskaper förändras. 
Även lite mer administrativa aktiviteter såsom planering, kalkylering eller dylikt kan 
ses som operationer. 

• Transport: Transport betyder att ett objekt förflyttas mellan olika platser. Det är 
endast materialets lokalisering som påverkas, då ingen förändring av dess egenskaper 
åstadkoms.  

• Kontroll: Om någon aktivitet undersöker och/eller verifierar resultatet av någon 
föreliggande aktivitet kallas detta för en kontrollaktivitet. Syftet med en 
kontrollaktivitet är att undersöka om objektet håller standard. 

• Lagring: Lagring innebär att ett objekt eller verktyg befinner sig i förråd eller lager i 
väntan på en annan aktivitet. 
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• Hantering: Med hantering menas en typ av kortare transport. Ofta motsvarar detta 
att objekt/material flyttas från en lagringsyta vid operationsplatsen till själva 
operationen, och vice versa. [3] 

De vanligaste sätten att beskriva en processflödesanalys är genom ett processflödesschema 
och ett layoutflödesschema. I ett processflödesschema listas ett objekts aktiviteter genom 
flödet i kronologisk följd. Antalet olika typer av aktiviteter summeras, och även tidsåtgång, 
transportavstånd m.m. Vidare kan också aktiviteterna bedömas som värdeskapande, icke-
värdeskapande, stödjande eller med okänd värdeeffekt. [3] 

Layoutflödesdiagram är ett komplement till processflödesschemat, där den senare beskriver 
flödet och den förra illustrerar det fysiska flödet [3]. Det ska framgå hur de olika 
arbetsstationerna är placerade i förhållande till varandra och hur långa transporterna är [2].  

2.5.2 Flödeskartläggning 
Ett annat sätt att angripa beskrivningssätt av nuläget är genom vad litteraturen benämner 
som flödeskartläggning. Några grundläggande symboler som används vid flödeskartläggning 
visas i Figur 14.  

 

Figur 14: Grundläggande symboler för flödeskartläggning [18] 

Det viktigaste är att man använder symboler och målar upp flödeskartan på ett sätt som 
innebär tydlighet, begriplighet och ger tillräckligt med innehåll för att de ska bli användbara. 
En flödeskartläggning kan alltså göras mer eller mindre detaljerad. Ofta är 
nulägesbeskrivningen ett växelspel mellan kartläggning, kvantifiering och analys. Man får 
succesivt arbeta sig fram tills att bilden av nuläget är tillräckligt bra för att man ska kunna 
identifiera delar som behöver förbättras. Ett exempel på flödeskarta ses i Figur 15. [18] 
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Figur 15: Exempel på en flödeskartläggning för det fiktiva företaget Flexilek AB [18] 

2.5.3 Sammanslagning av processflödesanalys och flödeskartläggning 
Ett produktionsflöde kan vara komplext och ha många olika korsande vägar, vilket får 
konsekvensen att situationen kan vara svår att illustrera på ett sätt som ger tydlighet. 
Angreppssätten kan variera, men syftet med dem är densamma. Kan en förståelse för 
processen uppnås, samt att potentiella förbättringar kan identifieras, är syftet uppnått. [3] 
[18] 

Denna studie använder sig av definitionerna för de olika typerna av aktiviteterna från 
processflödesanalysen, vilket beskrivs under rubrik 2.5.1. Likt processflödesschemat granskas 
aktiviteterna i kronologisk ordning även om inte blanketter skapas för varje enskilt 
flödesobjekt i tillverkningen av en MoveFlow. Som förklaringen för flödeskartläggning under 
rubrik 2.5.2 påvisar; det viktigaste är att man kan skapa tydlighet, begriplighet och ge 
tillräckligt med innehåll. Inspiration dras i denna studie från Figur 15, då det anses vara ett 
rimligt sätt att visualisera produktionsflödet i det aktuella fallet.  

2.5.4 Analysobjekt 
Denna studie syftar till att bidra till utvecklig av konkurrenskraftig produktionsförmåga. När 
det då gäller analys av nulägets produktionsprocess erbjuder litteraturen en något förenklad 
men också tvetydlig bild kring vilka objekt som faktiska bör analyseras. Beroende på 
perspektiv kan de analysmetoder- och verktyg som återfinns i litteraturen rendera vitt skilda 
resultat. 

Vanligt är att man med ”produkt” menar en fysisk företeelse som säljs och levereras till kund 
[15]. På större produktionsstrategiska beslutsnivåer ses då ”produktgrupp” som ett 
samlingsbegrepp för de produkter som delar en gemensam uppsättning ordervinnare och 
orderkvalificerare [3]. Om olika produktgrupper har en annorlunda uppsättning av 
ordervinnare och orderkvalificerare måste dessa bestämmas för varje unik homogen 
produktgrupp [3]. De områden som utforskas under rubrik 2.4 har denna utgångspunkt.  

Ofta presenterar litteraturen grovt simplifierade modeller av verkligheten när det gäller 
produktionsflöden [19]. Termen ”produkt” likställs då istället med ett objekt som går igenom 
hela flödet, även om själva slutprodukten som levereras till kund består av flera objekt som är 
monterade av flera halvfabrikatsobjekt. Vid en analys av nulägets produktionsprocess (där 
man ofta vill granska en produktgrupp) kan det istället vara lämpligt att se en produktgrupp 
som en grupp av flödesobjekt som i största mån passerar genom samma processer och 
utrustningar på vägen nedströms [20], [2]. Vidare bör indelningen vara sådan att objekt som 
tillhör en produktgrupp är så enhetliga som möjligt med avseende på det utgångsmaterial som 
krävs [9].  

I de flöden som existerar där värdeförädlingen sker talas det om tillverkade detaljer och 
halvfabrikat, och ett gemensamt namn är ofta ”artikel” [15]. I denna studie kommer alltså 
artiklarna som finns i värdeförädlingen fungera som analysobjekt av nulägets 
produktionsprocess, medan ur större produktionsstrategiska aspekter kommer den färdiga 
produkt som levereras till kund avses.  
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3 Metod  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I Tabell 5 visas sambandet mellan vilka delar i metodkapitlet som är relevanta för att besvara 
studiens två frågeställningar.  

Tabell 5: Koppling mellan frågeställningarna och metod 

 

3.2 Arbetsprocessen 
Studien har genomförts under vårterminen 2018. För att en problembeskrivning skulle kunna 
upprättas inleddes arbetet med en kort period på Itab. Detta gav författarna en övergripande 
bild över nuläget, vilket var nödvändigt för bedömningen av vilka teoretiska verktyg som 
kunde vara tillämpbara vid exempelvis en kartläggning av produktionsprocessen. I takt med 
att problembeskrivningen kunde konkretiseras påbörjades även en litteraturstudie. Ett 
teoretiskt ramverk konstruerades i samma tempo som litteraturstudiens upptäckter. Detta 
följdes av en datainsamlingsperiod på Itab, vilket möjliggjorde att en beskrivning av nuläget 
kunde fås. Datainsamlingen efterföljdes av en analysperiod. Rapportskrivning har löpt 
kontinuerligt under arbetets gång i takt med de faser som genomgåtts.  

3.3 Typ av studie 
Examensarbetet syftar till att bidra till utvecklig av konkurrenskraftig produktionsförmåga, 
därför ses examensarbete som ett utvecklingsarbete. I ett utvecklingsarbete används kunskap 
som redan existerar för att bidra till någon typ av förändring eller utveckling [21].  

För att kunna besvara frågeställningarna genomfördes en deskriptiv undersökning i form av 
en fallstudie på Itab. Vid deskriptiva undersökningar undersöks ett antal aspekter av det som 
är av intresse, och beskrivningarna ska helst vara så detaljerade och grundliga som det går 
[21].  

3.4 Litteraturstudie 
För att författarna skulle kunna skapa en förståelse för det aktuella problemområdet 
genomfördes en explorativ undersökning i form av en litteraturstudie. Syftet med den 
explorativa undersökningen var att inhämta så mycket kunskap som möjligt kring ett visst 
problemområde, där man försöker belysa problemområdet allsidigt [21]. Utgångslitteraturen 
bestod främst av tryckta läroböcker och ämnesövergripande litteratur. För en djupare 
förståelse undersöktes de relevanta källorna som denna utgångslitteratur refererade till. 
Jönköping Universitys bibliotek med dess databas "Primo" användes för att hitta relevant 
litteratur. De sökord som användes mest på engelska och svenska var: produktionssystem, 
produktionsstrategi, produktionsutveckling, komplex produktion, konkurrensfaktorer och 
processkartläggning.  
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3.5 Datainsamling 

3.5.1 Intervjuer och samtal 
I och med viljan att få en så täckande bild som möjligt och förståelse för situationen blev en 
kvalitativ ansats lämplig [20]. Lämplig intervjuform blev då kvalitativa intervjuer med låg 
grad av både standardisering och strukturering, vilket gav intervjuobjekten utrymme att svara 
fritt [21]. Det var denna typ av intervjuer som valdes och genomfördes, och det lade grunden 
för att beskriva nuläget. Där författarna i efterhand upptäckte att information saknades 
kompletterades intervjuerna med korta samtal av samma lågstandardiserade och -
strukturerade karaktär.  

Via handledaren på Itab förmedlades relevanta namn och roller för intervjuer. Dessa personer 
fick då en mötesinbjudan via mail med en tillhörande beskrivning av syftet med intervjun och 
kring vilka områden frågorna skulle beröra. Intervjuerna genomfördes på cirka 60 minuter 
med personer med följande roller på Itab: 

• Verkställande direktör 

• Produktionschef 

• Marknadschef 

• Produktionsledare för Förtillverkningen 

• Produktionsledare för Sluttillverkningen 

• Beredare 

• Huvudplanerare 

Författarna förde oberoende av varandra separata anteckningar under tiden som intervjuerna 
pågick. Vid de kompletterande korta samtalen antecknades svaren i efterhand.  

3.5.2 Dokumentstudier 
Data hämtades ur Itabs affärssystem "Jeeves". Denna data berörde främst kartläggning av 
produktionsprocessen. Information hämtades ut kring produktstrukturen för en MoveFlow 
samt i vilken ordning de ingående artiklarna bearbetades i de olika produktionsgrupperna.   

Vidare granskade författarna av studien interna dokument hos Itab, främst gällande 
företagets framtidsförberedelser. Författarna har dock endast fått en begränsad insyn i dessa 
dokument på grund av sekretesskäl.  

3.6 Workshop 
Författarna höll i en s.k "Workshop" som pågick i ca 90 minuter med produktchef för 
MoveFlow-familjen samt produktionschef och produktionstekniker. Syftet med denna 
workshop var att identifiera de ordervinnare och orderkvalificerare som analyseras under 
rubrik 5.1.1 till rubrik 5.1.5 och hur de kan ses påverka produktionssystemet. Workshopen var 
upplagd så att representanterna från Itab först fick syftet förklarat för sig, och sedan fick 
diskutera fritt. Författarna förhöll sig passiva och ingrep endast när förtydligande, 
konkretisering eller kategorisering krävdes. Detta i ett försök att minimera att resultatet av 
workshopen skulle bli färgat av författarnas egna åsikter. Anteckningar bedrevs löpande 
under workshopen av författarna.  

3.7 Analysmetoder för resultat 
Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en djupare typ av kunskap än den som ofta 
fås fram i kvantitativa undersökningar [21]. Det finns då sällan några enkla procedurer eller 
rutiner att tillämpa gällande kvalitativa bearbetning av data [21]. Författarna av denna studie 
analyserade insamlade data med utgångspunkt i det teoretiska ramverket och 
nulägesbeskrivning. 
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4 Nulägesbeskrivning 

4.1 Koppling mellan rubrik och frågeställningar 
Tabell 6 visar sambandet mellan studiens frågeställningar och vilka rubriker som beskriver 
rådande förhållande på Itab. 

Tabell 6: Koppling mellan frågeställningarna och nulägesbeskrivningen 

 

4.2 Produkten 
Figur 16 visar exempel på hur MoveFlow kan se ut. 

 

Figur 16: Exempel på MoveFlow [22] 

En MoveFlow är uppbyggd av många olika typer av artiklar. Både stora och små formade 
plåtdetaljer, avancerad och känslig elektronik samt andra inköpta artiklar finns i produkten. 
Produkten kan alltså ses komplex i sin natur. 

MoveFlow uppgraderas var sjätte månad. Omfattningen av uppgraderingarna kan skilja vitt i 
natur och vilka konsekvenser det får för produktionssystemet. Detta kan handla om 
småjusteringar i komponenter eller större förändringar för att underlätta för produktion. Ett 
exempel på detta som är aktuellt vid tidpunkten för studien är s.k. ”lacka sist”-strävan, där 
målsättning är att montera före färgen på produkten är bestämd. Detta arbete är dock i en 
uppstartsfas och det råder oklarheter kring möjligheter och hinder för dess genomförbarhet. 
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4.3 Produktionsprocess 

4.3.1 Processtyp 
Itabs produktionsprocess kan mest passande beskrivas som en funktionellt organiserad 
process. Produktions- och maskingrupperingarna är gjorda utifrån dess funktioner snarare än 
var och hur de passar in i produktionsflödet för de olika artiklarna. Det ska dock inte sägas att 
placeringar och grupperingar är slumpmässigt gjorda. Det finns en klar flödesriktning överlag, 
även om de olika artiklarnas flöden visar på en hög grad av bakåt- och korsande flöden, se 
Figur 18. För den enskilda kunderordern ses flödet vara konvergerande, i och med att 
slutprodukten består av många ingående artiklar. För produktionen i stort kan dock teoretiskt 
flödet beskrivas som divergerande, då väldigt många varianter skulle kunna skapas med 
nästan samma råvaror.  

Internt hos Itab delas produktionen upp i två delar. I den första delen, ”Förtillverkning”, 
innefattas all ren plåtbearbetning. Förtillverkningen består av produktionsgrupperna närmst 
godsmottagningen för råmaterial. Författarna av detta arbete väljer att benämna de 
resterande produktionsgrupperna som är placerade närmst färdigvarulagret som 
”Sluttillverkning”.  Detta motiveras av faktumet att Förtillverkningen och Sluttillverkningen 
har var sin produktionsledare.  

För förklaring av alla produktionsgrupper/operationer, lagerpunkter m.m, se rubrik 4.3.4.1 
till rubrik 4.3.4.21. 

4.3.2 Tekniknivå 
Itabs produktionssystem har en låg fysisk och kognitiv automationsgrad. De fysiska 
resurserna består av flexibla maskiner. Den kognitiva tekniken kan beskrivas som stödjande, 
där tekniken samlar och presenterar information som fungerar som underlag till operatörer, 
beredare och planerare. Beslutsfattande sker som en mänsklig aktivitet. 

Itab använder sig inte av dedikerad specialutrustning i sin produktion, utan maskinerna kan 
ses som generella och involverar hög grad manuellt arbete. Stans och Laser utgör undantagen 
där det finns en viss högre grad av automation där maskinerna kan producera utan 
närvarande operatörer.  

4.3.3 Layout 
Figur 17 visar en uppritad version av produktionsanläggningen hos Itab. De avsnitt som är 
viktiga m.a.p. MoveFlow är förtydligade i figuren.  
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Figur 17: Uppritad layout av produktionsanläggningen på Itab 

4.3.4 Kartläggning av processen 
Figur 18 och bilaga 1 (större figur) visar materialflödet för den MoveFlow, med dess ingående 
artiklar, som analyserats i studien. Det är endast de artiklar som är halv- eller helfabrikat som 
har tagits hänsyn till i kartläggningen, då dessa är mest relevanta för utformning av 
produktionssystemet. I figuren är vänster till höger den huvudsakliga flödesriktningen. 
Förenklingar av verkligheten har gjorts för att öka överskådligheten, exempelvis är alla 
bockmaskiner samt Gradning och Slipning sammanslagna som en resurs. Där det varit möjligt 
och funnits underlag har flödena i Figur 18 och Figur 19 kvantifierats genom att föra in siffror 
som representerar antalet artiklar i de respektive flödesvägarna.  

Ur både Figur 18 och Figur 19 kan det utläsas att de flesta artiklarna går i Förtillverkningen 
genom Laser och Bockning. Ett högt antal artiklar går efter PIA-lager Stans/Laser, vilket är 
den interna benämningen på lagerplatsen, till Gradning för att sedan transporteras bakåt i 
flödet. Vidare syns det att B-lagret, vilket är en intern benämning på lagerplatsen, främst 
matas av artiklar från Laser. Många artiklar flödar korsande mellan produktionsgrupperna 
Bockning, Punktsvets och Svets.  

I Figur 18 syns det att vid Sluttillverkningen ”cirkulerar” artiklar in och ut i M-lagret, vilket är 
den interna benämningen på lagerplatsen, via Lackering och Förmontering. Detta betyder att 
samma artiklar hanteras flera gånger. Generellt finns det många lagerpunkter och mycket 
materialhantering genom hela produktionsflödet. 
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Figur 18: Kartläggning av produktionsprocessen för MoveFlow 

Figur 19 visar en förtydligande bild av hur artiklar flödar mellan de olika 
produktionsgrupperna i Förtillverkningen.  

 

Figur 19: Förtydligande bild på hur artiklar flödar i Förtillverkningen 

4.3.4.1 Flödesobjekten i kartläggningen  

Den Moveflow ingående i den tillverkningsorder som analyserats består av många 
sammansatta komponenter, både inköpta och egentillverkade. Varianten i denna studie 
innehåller 178 stycken olika artiklar. Vissa av dessa består av en sammansättning av flera 
egentillverkade artiklar, vissa består av en sammansättning mellan inköpta och 
egentillverkade artiklar och vissa artiklar är egentillverkade utan att sammanföras förrän i 
Slutmontering. Råmaterialet för de egentillverkade artiklarna består i huvudsak av 9 olika 
typer av plåt med avseende på tjocklek och material. Av de 178 stycken artiklarna är 107 
inköpta. Exempel på dessa inköpta artiklar kan vara allt mellan displayskärmar och vågar till 
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kablage och muttrar. Dessa förs samman med de egentillverkade artiklarna i olika skeden i 
tillverkningsflödet, såsom vid Svetsning, Punktsvetsning, Förmontering och Slutmontering.  

4.3.4.2 Materialhantering & transporter 

De flesta produktionsgrupperna har en In-yta och en Ut-yta för inkommande och utgående 
material i direkt anknytning till maskiner eller arbetsytan. Storleken på dessa ytor varierar. 
Operatörer för Stans och Laser placerar sitt utgående material direkt i ”PIA-lager 
Stans/Laser”. Punktsvets och Bockning samt Slipning och Svets delar Ut-yta.  Punktsvets och 
Svets har inga In-ytor, utan har istället små PIA-hyllor. PIA-lager, In-ytor och Ut-ytor är till 
för kortvarig förvaring av artiklar. Tiden artiklarna ligger i på dessa platser kan variera mellan 
mindre än en timme och upp till flera dagar. 

Truckförare går igenom körplanen för produktionsgrupperna ett par gånger om dagen och kör 
dit det materialet som enligt produktionsplanen är körklart. Materialet ställs då på den 
aktuella produktionsgruppens In-yta eller PIA-hylla. När truckförare ser att material står på 
en produktionsgrupps Ut-yta förflyttar truckföraren det till nästa aktuella destination. 
Generellt används standard EU-pall och plastlådor som lastbärare, beroende på volym och 
artiklarnas storlek. Plastlådor transporteras inte med truck, utan på en materialvagn. 

4.3.4.3 Plåtlager 

Detta lager hanterar endast råmaterial i form av plåtark i ungefärlig storlek 3 m * 1,5 m 
(varierar något med varianter). Lagerytan är direkt anknuten till godsmottagningen, och 
fungerar som försörjning till produktionsgrupperna Stans och Laser. Dessa 
produktionsgrupper ligger bredvid Plåtlagret, och det är operatörerna i produktionsgrupperna 
som hanterar lagret.  

4.3.4.4 Programmering 

Programmering är en manuellt produktionsförberedande aktivitet där utskärningsmönster 
digitalt, s.k. ”nest”, skapas på plåtarken som förberedelse för Stans/Laser. Ur denna aktivitet 
genereras programmeringskod för maskinerna som innefattas av Stans/Laser. Vid skapande 
av nest har operatörerna som mål minimera plåtspill/plåtskrot.  

4.3.4.5 Laser 

Produktionsgruppen består av en 2D-laserskärarmaskin som skär ut plåtartiklar ur de nest 
som är förberedda i Programmering. Operatörer kör plåtarken till maskinen via truckar, där 
plåtarken sedan lastas in i produktionscellen.  

4.3.4.6 Stans 

Produktionsgruppen består av en plåtstansmaskin som stansar ut plåtartiklar ur de nest som 
är förbereda i Programmering. Materialtillförsel till maskinen uppnås genom ett automatiskt 
höglager där standardplåt är lagrad, eller direkt in via truck. Detta varierar på plåtvariant. 
Höglagret är direkt anknutet till avlastningsyta för inkommande gods. 

4.3.4.7 PIA-lager Stans/Laser 

Denna lagerpunkt fungerar som ett utjämningslager eftersom det är olika produktionstakter i 
Stans/Laser och efterföljande produktionsgrupper. Stans och Laser körs även i fler skift, vilket 
bygger upp en buffert. Lastbärare är här begränsat till standard EU-pall. 

4.3.4.8 Bockning 

Produktionsgruppen består av fyra halvmanuella kantbockningsmaskiner som i huvudsak 
bockar plåtartiklar som kommer från Stans/Laser. Vissa artiklar går även igenom andra 
produktionsgrupper före de bockas. Radieverktyg kan endast användas i en av dessa 
maskiner. Vidare finns det en panelbockmaskin där plåten viks underifrån med hjälp av två 
bockblad, till skillnad från kantbockarna som endast har ett bockblad.  

Vissa artiklar förädlas i flera av dessa maskiner i bestämda ordningar, men för att det ska vara 
någorlunda överskådligt ses maskinerna i dessa i flödeskartläggningen som en resurs.  
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Det finns även en kantpress i robotcell, men inga artiklar för SCO’s eller kassadiskar hanteras 
av denna.  

4.3.4.9 Punktsvets 

Denna produktionsgrupp består av tre punktsvetsstationer. Svetsning appliceras här på olika 
typer av artiklar. Det kan handla om att svetsa ihop två plåtartiklar eller exempelvis svetsa fast 
en mutter eller bult på en plåtartikel.  

4.3.4.10 Svets 

Produktionsgruppen består av fem manuella stationer med MIG- eller TIG-svetsning och en 
robotcell med MIG-svetsning. Samma typer av operationer genomförs som vid Punktsvets, 
men denna produktionsgrupp klarar av svårare uppgifter som exempelvis vid komplex 
geometri hos artiklarna.  

4.3.4.11 Gradning/slipning 

Produktionsgruppen består av en kantavgradningsmaskin som tar bort ”skägg”/grader från 
vissa platta plåtartiklar kommande från Stans/Laser. Utöver maskinen finns det ett sliprum 
där vissa svetsfogar slipas och poleras manuellt. De flesta gradade artiklar går tillbaka till 
andra produktionsgrupper i förmontering, medan alla de slipande artiklarna går till M-lagret.   

4.3.4.12 B-lager 

Denna lagerpunkt fungerar som försörjning av mindre och något mer standardiserade artiklar 
till Svets och Punktsvets, men fungerar även som koordinationslager. Funktionen blir att 
samordna artiklar från olika eller samma materialflöden som tillsammans ska genomgå en 
svetsoperation. 

Storleken av detta lager varierar beroende på om det ses som mer ekonomiskt/lämpligt att 
tillverka och lagra dessa typer av artiklar i större batcher. Det kan också bero på fasta 
orderkvantiteter i inköp eller Förtillverkning. Försörjningsbeslut till detta lager varierar 
beroende på trender i beställningar, lagernivå, orderstock m.m. Lastbärare i detta lager består 
både av standard EU-pall och mindre plastlådor.  

4.3.4.13 M-lager 

Detta lager utgör det största lagret för fabriken. Det innehåller inköpta artiklar som ska 
tillföras till slutprodukten vid Slutmontering, artiklar som levereras från Förtillverkningen 
samt lackerade och förmonterade artiklar. I dagsläget har artiklarna inga fasta platser, utan 
lagerläggs där det finns ledig yta. Lastbärare i detta lager består både av standard EU-pall och 
mindre plastlådor. 

4.3.4.14 Plock-lack 

Truckförare plockar ut olika artiklar ur M-lagret som ska lackeras i samma färg för en viss 
tillverkningsorder. Dessa artiklar sammanförs då i en eller flera lastbärare, och transporteras 
till Lackeringens In-yta.  

Kundorderstorleken ger det exakta antal på de artiklar som plockas här, eftersom dessa 
lastbärare i ett senare skede kommer ställas vid monteringslinorna utan att ”kittas om”. D.v.s. 
dessa artiklar kommer ej passera genom produktionsgruppen Plock-montering.   

4.3.4.15 Lackering 

Denna produktionsgrupp ger genom pulverlackering önskad färg till artiklarna förberedda i 
Plock-lack. Artiklarna hängs upp i krokar och transporteras via ett conveyor-system genom 
lackeringsanläggningen, varefter de plockas ned. För att minska antalet omställningar 
uppmanas operatörer att samköra så många artiklar med samma färg som möjligt. 
Konsekvensen av det blir en väntetid vid denna aktivitet som kan maximalt uppnå 4-6 dagar. 
Efter lackering transporteras artiklar tillbaka in i M-lagret.  
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Ett fåtal artiklar förhängs och/eller maskeras även. Maskering innebär att skydda gängor och 
andra känsliga funktionella ytor från färg vid lackeringen. Förhängning görs främst på mindre 
artiklar som då hängs på fixtur för att ta upp mindre platser på conveyor-bandet.  

4.3.4.16 Plock-montering 

Truckförare plockar artiklar ur M-lagret och gör s.k. ”kittning”, där de artiklar som ska 
monteras samlas på en materialvagn. Olika kit innehåller olika antal plockrader, beroende på 
beredning och produktvariant. Vagnarna lagras sedan på en yta i väntan på efterfrågan från 
Slutmonteringen eller Förmontering.  

4.3.4.17 Förmontering 

Vid Förmonteringen förbereds delkompletter till slutprodukterna. Produktionsgruppen 
hanterar många småskaliga monteringsaktiviteter såsom exempelvis limning och visst 
kabelmontage. Efter förmonteringen läggs dessa delkompletter in i M-lagret.  

4.3.4.18 Slutmontering 

Denna produktionsgrupp består (m.a.p. MoveFlow) fyra monteringslinor bestående av tre 
stationer vardera, där varje stationstempo är en timme. Endast två linor av de fyra används 
dock i dagsläget, eftersom efterfrågan vid analystillfället är låg. Slutprodukterna monteras 
ihop i dessa linor. 

Vid monteringslinorna finns det en enda stor In-yta som löper längs med hela linan. De 
kittade vagnarna ställs vid rätt station, medan de lastbärare som är förberedda vid Plock-lack 
ska förse samtliga stationer.  

4.3.4.19 Test  

Slutprodukterna testas med avseende på elsäkerhet för certifiering. Detta görs i anknytning 
till monteringslinan.  

4.3.4.20 Pack 

Slutprodukterna emballeras och eventuella tillhörande eller tillvalda produkter/artiklar 
tillförs.  

4.3.4.21 Färdigvarulager 

Denna lagerpunkt innehåller färdiga, slutmonterade och emballerade produkter som väntar 
på leverans till kund. Vidare består stor del av den upptagna lagerytan av reservdelar och 
tillbehör som levereras tillsammans med kassadiskar och SCO’s.  

4.4 Kapacitet 

4.4.1 Mängd 
I huvudsak arbetar produktionsgrupperna i Förtillverkningen förmiddags- och 
eftermiddagsskift. Stans/Laser är även bemannad på ett helgsskift. Sluttillverkningen arbetar 
endast förmiddagsskift, likaså all personal knuten till materialtransporter.   

4.4.2 Metoder för justering 
Den huvudsakliga metod som Itab använder för att snabbt kunna justera kapaciteten är 
användning av bemanningsföretag. På daglig basis kan kapaciteten då justeras genom ökning 
eller minskning av antalet personal. Vid vissa tillfällen har även extra skift lagts in. Det har 
också hänt att personal även flyttas runt mellan produktionsgrupperna och/eller till 
systerföretaget Itab Guidance, som ligger vägg i vägg, om det existerat överbeläggning eller 
brist på arbete.  

Itab tar även in visst arbete på lego från Itab Guidance, men det gäller endast lackeringsjobb.  

4.4.3 Strategier 
Itabs ledning vill inte genomföra tyngre maskininvesteringar inom Förtillverkningen för att 
vara beredd med hög kapacitet när den ökade efterfrågan förväntas slå in. Detta beror på att 
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de typer av artiklar som hanteras tidigt i förtillverkningen kan läggas ut på lego om det skulle 
behövas, samt att det råder en viss oklarhet kring när och om den prognostiserade volymen 
efterfrågas. Strategin för att anpassa kapaciteten ses därför som en eftersläpande strategi. 
Viljan är dock att generellt för maskininvesteringar att kunna använda en ledande strategi, 
och mer eftersläpande strategi för rekrytering av personal. Anledningen är att 
maskininvesteringar tar mycket längre tid att driftsätta.  

Det finns en hög ambition att kunna använda sig av en utjämningsstrategi vid 
kapacitetsplanering. Historiskt har detta uppnåtts genom att producera exempelvis hyllplan 
m.m. mot lager vid låg beläggning. Möjligheten att producera artiklar och slutprodukter mot 
lager i viss utsträckning finns även för kassadiskar och SCO, men det kräver vissa 
ledningsbeslut och ses som riskfyllt m.a.p. inkurans. Sådana beslut har historiskt tagits i syfte 
att jämna ut beläggningen. Generellt jobbar dock inte Itab nitiskt för att åstadkomma hög 
resurseffektivitet. Man tar exempelvis inte in bemanningspersonal bara för att hålla maskiner 
igång.  

4.5 Anläggningar 

4.5.1 Lokalisering 
Koncernen som Itab ingår i äger många produktionsanläggningar, men produktion av 
MoveFlow är begränsat till produktionsenheten i Jönköping. Jönköping fungerar bra som 
logistiksknytpunkt i Sverige, och fabriken är lättåtkomlig för lastbilar inkommande från större 
trafikleder i närheten.  

I och med den attraktiva lokaliseringen av produktionsanläggningen innebär det en dyr 
kostnad för lokalen jämfört med om den hade legat längre ifrån förbindelser och tätort.   

4.5.2 Fokus 
Anläggningens fokusering bör ses som processfokuserad, d.v.s. som en generell anläggning 
som kan hantera varierande produkter. Anläggningen består av en produktionslokal 
bestående av en våning, med en yta på ca 15 000 kvadratmeter. 

4.6 Vertikal integration 
Itab har en hög grad av vertikal integration när det gäller plåtartiklar då man äger alla 
värdeförädlande steg från plåt till färdig slutprodukt. Gällande andra typer av artiklar såsom 
elektronik och plast får graden av vertikal integration ses som låg, då endast dessa 
värdeförädlas i form av montering.  

Itab har även en viss grad av integration nedströms mot kunder. Ett antal s.k. ”utemontörer” 
sköter installationen hos kunderna. Även service och underhåll görs genom serviceavtal av 
Itab.  

4.7 Kvalitetssystem 
Itab har i dagsläget ingen certifiering för ledningssystemstandarder såsom ISO 9001. Ingen 
genomarbetad plan existerar som definierar hur kvalitetsutveckling, -styrning och -planering 
ska bedrivas. Det finns heller ingen tydlig person/funktion dedikerad till att hantera 
kvalitetsfrågor varken i produktkvalitet eller övergripande kvalitetsarbete.  

Produktionssystemet kan ses ha en reaktiv ansats för hur kvalitetsarbete bedrivs, då ingen 
direkt kvalitetssäkring av processerna sker. Fokus ligger snarare på att upptäcka fel som 
uppstått än att genom metodiskt arbete se till att de aldrig uppstår. Ambitionen finns dock 
numera att kvalitetssäkra processer med hjälp av instruktioner, rollbeskrivningar, 
kompetensutveckling m.m. Detta arbete ses dock vara i sin linda. Ingen tydlig och omfattande 
implementering av traditionella kvalitetsverktyg och metoder har upptäckts i studien. Ett 
välfungerande 5S-arbete finns dock i produktionssystemet idag. 

Mycket ansvar för kvalitet i produkterna och dess ingående artiklar ligger på den enskilde i 
produktion. 
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4.8 Organisation och arbetskraft 

4.8.1 Struktur 
Itabs organisationsuppdelning består av en traditionellt funktionsuppdelad hierarkisk 
struktur enligt Figur 20. En vidare nedbrytning av produktionsfunktionen visas i Figur 21.  

 

 

Figur 20: Organisationsuppdelning på Itab 

 

 

Figur 21: Vidare nedbrytning av strukturen för produktionsfunktionen 

4.8.2 Nyckelroller för produktionssystemet 

• Produktionschef: Besitter det högsta ansvaret för alla produktionsrelaterade 
aktiviteter i företaget samt leder och styr produktionsavdelningen på kort- och 
långsiktig basis. 

• Produktionsteknik: Består av två tekniker som ansvarar för arbetsinstruktioner och 
tekniskt underlag. Vidare är uppdraget att hitta förbättringsmöjligheter, 
effektivisering av fabriken genom produktionstekniska lösningar och deltagande i 
investeringsprojekt. Produktionsteknik har i allmänhet en stödjande roll för 
produktionspersonalen och underhållsavdelningen. 
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• Huvudplanerare: Har som uppdrag att omsätta kundorder till tillverkningsorder. 
Detta betyder planering av vilka artiklar och slutprodukter som ska tillverkas när i 
tiden, samt frisläppning av tillverkningsorder. 

• Underhållsavdelningen: Ansvar är driftsäkerhet och reparation av all utrustning 
nödvändig för alla produktionsrelaterade aktiviteter, samt har ansvar för fastigheten. 
Avdelningen består av tre personal. 

• Produktionsledare - Förtillverkning: Förtillverkningen har en produktionsledare 
med ansvar för personalen och resultatet i dessa produktionsgrupper. Förtillverkning 
begränsas till ett antal tillverkningssteg, d.v.s. det som innefattar all plåtbearbetning.  

• Produktionsledare – Sluttillverkning: Sluttillverkningen har en produktionsledare 
med ansvar för personalen och resultatet i dessa produktionsgrupper. 

Utöver dessa nyckelroller som omfattas av produktionsfunktionen finns det även två beredare 
som organisatoriskt tillhör utvecklingsavdelningen. Beredarna uppfattas finnas ”långt ifrån” 
resten av produktionen. Beredarnas beslut sätter hur och var artiklar ska tillverkas, varför 
beredarna har en hög påverkan på produktionsrelaterade aktiviteter och bör således 
innefattas i begreppet produktionssystemet. I huvudsak arbetar endast den ena av beredarna 
med arbetet rörande MoveFlow. 

4.8.3 Kompetens 
Överlag uppfattar författarna att personalen på Itab har hög kompetens och förståelse inom 
sina egna verksamhets- och ansvarsområden. Detta uttrycker sig bland annat som 
framgångsrika och konstant drivna förbättringsprojekt, fungerande 5S-arbete och visst 
samarbete mellan funktioner och avdelningar. 

4.8.3.1 Kompetens hos produktionspersonalen 

Gällande produktionspersonalen i de olika produktionsgrupperna ses de övergripande 
kompenskraven som relativt höga. Alla produktionsgrupper måste ha tillräcklig 
arbetsskicklighet för att hantera en stor mängd artikelvarianter, slutproduktsvarianter och 
alla specialanpassningar mot kund. Ofta finns endast bristfälliga tekniska underlag och 
arbetsinstruktioner för uppgifter, vilket ytterligare ökar kompetenskraven. Långa tempon och 
komplexa montage ställer höga krav på monteringspersonalen, där monteringsanvisningar 
och standardoperationsblad har ej upprättats i tillfredsställande grad.  

Det finns medarbetare som bedöms inte ha alla förutsättningar idag för att kunna hantera 
arbetsuppgifterna när verksamheten går mot mer komplex produktion som fokuseringen mot 
SCO’s innebär. Ett arbete fortgår gällande kompetensinventeringar där kompetensmatriser 
används för att definiera ett är-läge och ett bör-läge.  

4.8.3.2 Kompetens hos tjänstemän vid produktion 

Få tjänstemän är kopplade till granskning/analys, utveckling, styrning och uppföljning av 
produktionssystemet. Det finns ingen funktion eller avdelning med sakkunniga personer inom 
exempelvis internlogistikutveckling, processutveckling eller kvalitetsarbete kopplade till vissa 
avdelningar och problemområden. Produktionsteknik får istället axla en oerhört bred roll med 
bristande resurser. Många beslut kring ovan nämnda kompetensfält och -områden får helt 
enkelt inte den uppmärksamhet som de förtjänar.  

Nyckelkompetens som är kritisk för att den operativa verksamheten över huvud taget ska 
fungera är till viss del uppbunden i ett fåtal personer, nämligen huvudplanerare och beredare. 
Dessa personer besitter en hög grad av verksamhetskunskap som endast kan fås genom en 
längre erfarenhet av företaget. Denna kunskap och förståelse för verksamheten är inte möjlig 
att ”lära ut” under kort tid till en eventuell ersättare. Dessutom betyder dessa roller en hög 
påverkansmakt genom sina beslut för vad som sker i produktionssystemet. Vidare upplevs 
tjänstemän kopplade till produktion mest vara fokuserade på sitt område snarare än att se till 
det holistiska.  

4.8.4 Ansvarsfördelning 
En huvudsaklig produktionsplan görs centraliserat av huvudplaneraren. Olika operatörer, 
produktionsgrupper och produktionsledare har dock stor möjlighet att prioritera enskilda 



Nulägesbeskrivning 

30 

tillverkningsorder efter vad de anser vara bäst. Exempelvis har operatörer vid lackering 
möjlighet att vänta in material som i huvudplaneringen ligger ett par dagar framåt, för att 
kunna samlackera dessa utan flera ställ. Likadant gäller vid programmering för Stans/Laser 
där operatörer kan tillverka artiklar utifrån olika tillverkningsorder om artiklarna är av 
samma plåtvariant. Dessa beslut tas av anledningar som att minimera ställ och plåtspill, och 
därmed minska tillverkningskostnaden per styck. I och med detta kan det ses som att 
personalen har relativt hög handlingsfrihet för beslutsfattande inom sitt ansvarsområde.   

4.9 Styrsystem 
Långsiktig planering görs inom ramen för Itabs affärsplan och projektet ”Framtidsfabriken”, 
vilket hanterar volymprognos och kapacitetsbehov fram till år 2020. Ingen längre 
planeringshorisont än så existerar i nuläget.  

Itab erbjuder ett grundsortiment av slutprodukter med hög nivå av unika kundanpassningar. 
Dessa anpassningars natur får olika konsekvenser för Itab. I vissa fall är kundanpassningarna 
inom ramen för befintliga konstruktionslösningar (genom en konfigurator), vilket betyder 
MTO. I andra fall faller kundanpassningarna utanför de redan befintliga lösningarna, vilket 
betyder ETO. I något unikt fall har kundavtal upprättats där kunden mot avrop ska få 
slutprodukten levererat utan vidare anpassningsmöjligheter direkt från färdigvarulager. I det 
fallet är det alltså tal om MTS. Planering på denna nivå sker endast med avseende på ett par 
veckor framåt, beroende på framförhållningen på kundorder.  

För ej kundorderunika artiklarna väljer Itab i vissa fall att producera mindre serier mot M-
lagret eller B-lagret. Detta omfattar artiklar som generellt ingår i många slutprodukter och 
förbrukas i högre volymer. Beslut kring detta tas av huvudplaneraren, men anledningarna kan 
skilja. Exempelvis kan vanligt efterfrågade artiklar produceras mot dessa lagerpunkter. Andra 
anledningar kan vara att placering av skarp order diskuteras aktivt med kund, att det råder 
brist på andra prioriterade produktionsuppdrag eller att hålla nere tillverkningskostnaden per 
styck genom att producera en större serie än vad som efterfrågas just nu. Vanligast är att 
planeringen syftar till att uppnå samordningsfördelar i produktion genom att samköra artiklar 
som exempelvis består av samma plåt eller bockas med samma verktyg. Helt kundorderunika 
artiklar tillverkas endast mot behov. För ej kundorderunika artiklar gäller då MTS, medan 
helt orderunika artiklar gäller MTO eller ETO.  

Beslut kring vilka lagernivåer som ska gälla för de olika artiklarna vid olika tidpunkter upplevs 
fattas ”ad hoc”. Itab använder sig inte strikt av något traditionellt materialplaneringsverktyg 
såsom beställningspunktsystem, periodbeställningssystem eller kanban. Affärssystemet kan 
dock ge indikationer på att vissa artiklar bör produceras, men beslutet tas av 
huvudplaneraren.  

4.9.1 Styrprinciper 
På Itab råder tidsstyrd planering där tillverkningsorder alltså utgår ifrån en förkalkyl av 
arbetsbördan. Förkalkylerna är bäst underhållna för operationerna i Förtillverkningen, medan 
det pågår ett arbete med förbättring av dessa gällande Sluttillverkningens operationer. 
Produktionssystemet som helhet kan betraktas verka genom pull-princip, då det i huvudsak 
agerar på kundorder. Internt mellan de olika produktionsgrupperna sker dock arbete enligt 
push-princip, där alltså föregående produktionsgrupp initierar arbete utan att nästkommande 
har efterfrågat.  

Tillverkningsorder frisläpps från huvudplaneraren åtta dagar före arbetet enligt förkalkylen 
behöver påbörjas, om marknadens framförhållning tillåter detta. Detta ger 
produktionspersonalen vissa friheter att producera vad som passar dem och utrustningen bäst 
för tillfället, m.a.p. exempelvis antal ställ. Det ger också upphov till en tydlig push-tendens, då 
Förtillverkningen ofta trycker igenom sina tillverkningsorder före de efterfrågas av 
Sluttillverkningen. Vidare kan det bidra till köbildning, då de olika produktionsgrupperna kan 
prioritera olika tillverkningsorder. 

Planeringsfunktionen i affärssystemet visar för produktionspersonalen när tillverkningsorder 
är körklara för en viss produktionsgrupp. De blir endast körklara om alla ingående material, 
detaljer, delkompletter m.m. visar tillräckligt saldo i systemet. Färdigdatum på 
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tillverkningsordern används som styrning, och man eftersträvar 100 % intern 
leveransprecision mellan produktionsgrupperna utifrån färdigdatumen. För att garantera att 
detta krav på leveransprecision uppfylls planeras stora mängder säkerhetstid in mellan 
produktionsgrupperna. Exempelvis som i Lackering, där en accepterad väntetid är 4-6 dagar 
eller säkerhetstiden på två dagar mellan färdigt slutprodukt och faktiskt utleverans.  

Planeringsfunktionen i affärssystemet erbjuder endast möjligheten att planera arbete på 
daglig basis och ej med större noggrannhet. En tillverkningsorder för en artikel löper mellan 
olika start- och slutdatum för varje produktionsgrupp. Systemet kontrollerar saldo varannan 
timme, och tillverkningsorder kan då bli körklara för en produktionsgrupp.  

Ett arbete med dagsstyrning, d.v.s. planera hur mycket varje produktionsgrupp ska göra per 
dag, är påbörjat. Detta innebär att produktionsgrupperna i större grad kommer detaljstyras 
för att möta en kalkylerad mängd arbete från dag till dag. Detta i syfte att ha större kontroll 
över exakt vad som produceras per dag, istället för inte veta vilka tillverkningsorder 
produktionsgrupperna hanterar från dag till dag. Dagsstyrning kräver dock ett gediget arbete 
med jämförelser mellan förkalkyler och efterkalkyler från produktion, ett arbete som endast 
är påbörjat idag.  

4.10 Företagets syn på framtiden 
Under denna rubrik presenteras det underlag som Itab tagit fram att i syfte av planering på 
längre sikt. 

4.10.1 Efterfrågevolym 
Prognoser avseende efterfrågevolym är genomförda av Itabs sälj- och marknadsfunktion 
tillsammans med kunder inom ramen för projektet ”Framtidsfabriken”, vars 
planeringshorisont sträcker sig till år 2020. I Tabell 7 framgår det att efterfrågan på 
MoveFlow kommer öka från 1258 år 2018 till 2298 år 2020. Mellan dessa år påvisar 
prognosen alltså en ökning i efterfrågan av MoveFlow med cirka 83 %. Det finns inga 
historiska underlag för hur stora volymer som tillverkats åren före studiens genomförande. 
Bedömningen är att år 2017 volymnivåer avseende MoveFlow är lägre än den prognostiserade 
nivån för år 2018. I Tabell 7 syns också att MoveFlow står för den allra största efterfrågan år 
2020 jämfört med Itabs andra produkter, vars namn här är ersatta med bokstäverna B-F.    

Tabell 7: De prognostiserade efterfrågevolymerna för åren 2018 – 2020, angivet i styck 

 

Prognosen ger en indikation på den förväntade totalvolymen per år, men säger ingenting om 
fördelningen av efterfrågan under året. Historiskt har det inte gått att skönja något tydligt 
efterfrågemönster på produkter och varianter, då det tycks variera från år till år och bedöms 
fortsatt vara av oregelbunden karaktär. Prognosen säger ingenting angående om Itab 
förväntas få fler kundorder eller större kundorder i och med den ökade efterfrågan. 

4.10.2 Produktmixfokusering 
ITAB-koncernen utvecklar, säljer och installerar helhetslösningar för butikskoncept inom 
detaljhandeln. I och med detta finns det en intern uppdelning i tre huvudsakliga 
produktgrupper. Hitintills har Itab producerat till två av dessa grupper, men efter 
koncernbeslut är det bestämt att Itab ska fokusera på produktion av kassadiskar och SCO’s 
vilket ingår i gruppen ”Products”. Produktion av övriga inredningsprodukter såsom hyllplan 
m.m. ska då minska, då andra systerbolag i koncernen ska ta över produktion av dessa. Det 
bakomliggande syftet med denna produktfokusering är strukturera upp och specialisera 
företagen i koncernen.  
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4.10.3 ”Framtidsfabriken” 
Framtidsfabriken är ett projekt där huvudsakligen en kapacitetsbedömning har gjorts utifrån 
efterfrågevolymerna och beslut kring produktmixfokusering, vilka förklaras under rubrik 
4.10.1 respektive rubrik 4.10.2. Kapacitetsbedömningen visar att maskininvesteringar på 
produktionsgrupper som Laser och Bockning kommer bli aktuellt för att klara av 
beläggningen framöver. Vidare bedöms det att man behöver öka bemanning inom bl.a. 
montering.  

4.10.4 Affärsplanen 
Itab har en intern affärsplan utvecklad som hanterar strategiska frågor för företaget fram till 
år 2020.  Affärsplanen visar på ett antalen områden och strategiska initiativ som utgör Itabs 
övergripande affärsstrategi. Författarna av denna studie har fått ta del, av sekretesskäl, en 
begränsad utgåva. Ett antal punkter i affärsplanen gällande interna mål berör hur företaget 
vill att produktionssystemet ska utformas och prestera. Dessa punkter visas nedan: 

• Industrialisera med kvalitet, kapacitet och kostnad i fokus. 

• Effektivisera utvalda produktionsprocesser/produkter, outsourca det man inte avser 
bli bäst på. 

• Jämna ut beläggning för ett effektivt resursutnyttjande över tid. 

• Utveckla planering/logistik – Minskad kapitalbindning och kortare ledtid. 

• Kunskapsintensiv produktion – Säkerställa rätt kompetens hos befintliga och nya 
medarbetare.
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5 Analys 

5.1 Frågeställning 1 – Hur ser den framtida kravbilden ut för 
produktionssystemet? 
Under rubrik 5.1.1 till rubrik 5.1.7 presenteras de faktorer som tillsammans utgör kravbilden. 
Övergripande presenteras den sammantaget under rubrik 5.1.8. 

5.1.1 Ordervinnare och orderkvalificerare 
Tabell 8 visar de ordervinnare som identifierades i workshopen tillsammans med tillhörande 
viktning. Tabell 9 visar de orderkvalificerare som identifierades i workshopen tillsammans 
med tillhörande typklassificering. ”FO” står i tabellen för orderförlustkänslig kvalificerare, och 
”O” står för orderkvalificerare. Tydligare förklaring för ordervinnare och orderkvalificerare 
tillsammans med analys av dess påverkningar på produktionssystemet återfinns under rubrik 
5.1.2 till rubrik 5.1.5.  

Tabell 8: De identifierade ordervinnarna med tillhörande viktning 

 

Tabell 9: De identifierade orderkvalificerare med tillhörande klassificering 

 

5.1.2 Förklaring och analys av ordervinnare 
Under denna rubrik följer en förklaring av de ordervinnare som identifierades i studien, samt 
en analys av dess påverkning på produktionssystemet.  

”God installationsvänlighet” är en ordervinnare som identifierades men där ingen typ av 
påverkning på produktionssystemet kunde hittas.  

5.1.2.1 Stor kundanpassningsmöjlighet 

Möjlighet för kunderna att välja den unika typen av produkter och lösningar som önskas ses 
som en ordervinnare. Detta kan uttrycka sig som olika färgval, kompatibilitet med olika 
system, tillbehör, funktionaliteter m.m. Denna ordervinnare har för Itab en direkt påverkan 
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på produktionssystemet. Det ger upphov till fler artiklar som ska administreras och hanteras, 
påverkar hur flödena ser ut, skapar fler varianter av ”kit” som ska plockas, gör arbete svårt att 
standardisera m.m. Vissa kundanpassningar ger även upphov till konstruktionsändringar som 
då indirekt påverkar hela produktionssystemet likt ovan, men i ännu högre grad. Detta på 
grund av att konstruktionsändringar är svårare att hantera i produktionssystemet än de 
varianter som redan är ”kända”. Fler varianter gör det även svårare att producera färdiga 
produkter mot lager. På artikelnivå måste små seriestorlekar kunna köpas in och tillverkas. 
Matchar inte dessa kvantiteter innebär det att många olika artiklar måste kunna lagerläggas.  

5.1.2.2 Stor närhet till kund/marknad 

Att en gedigen relation kan bildas mellan kund och leverantör ses som ordervinnare. 
Kunderna önskar i detta avseende en systemleverantör som dialog och förhandlingar kan 
bedrivas med, snarare än en leverantör som inte lyssnar till kundernas situationer. I och med 
att Itab säljer direkt till sina kunder utan mellanhänder skapas en viktig relation. Itab är en 
integrerad del av kundens lösnings- och idéframtagande och ses som lyhörda inför kundernas 
situationer och unika krav. Detta ger en indirekt påverkan på produktionssystemet. Då 
kundernas situationer ser så olika ut genereras också en stor variation i produktlösningar. 
Detta får som konsekvens att fler varianter av slutprodukter uppstår, och 
produktionssystemet måste hantera dessa. Samma typ av påverkningar som för 
ordervinnaren ”Stor kundanpassningsmöjlighet” uppstår i och med denna ordervinnare.  

5.1.2.3 Hög kundverksamhetsförståelse 

Kunderna värderar från leverantörer en hög kunskap om sina verksamheter och vilka åtgärder 
som kan göras för att effektivisera, integrera, kostnadsminimera och säkerställa drift. I och 
med detta kan Itabs marknads- och säljkår genom kundanalyser utveckla nya och unika idéer 
för att tillfredsställa det faktiska kundbehovet, snarare än att vara låsta till ett fåtal generiska 
lösningar. Detta får samma typ av indirekta följder som ordervinnarna ” Stor 
kundanpassningsmöjlighet” och ”Stor närhet till kund/marknad”.  

5.1.2.4 Hög funktionalitet 

Ett produkt- och lösningserbjudande som tillhandahåller fler och/eller bättre funktionalitet 
än konkurrerande alternativ ses som en ordervinnare. För denna marknad och produkt kan 
det exempelvis gälla möjliga betalningsmetoder och stöldskyddsfunktioner i kundernas 
butiker. Denna ordervinnare ger en indirekt påverkan på produktionssystemet. Fler 
funktioner betyder att fler artiklar behövs jämfört med endast en basprodukt.  

5.1.2.5 Hög grad av konceptintegrering 

Det finns för kunderna ett mervärde i att utrustningen som köps in kan passa in i ett 
helhetstänk/helhetskoncept. Itab erbjuder detta då säljarna strävar efter att passa in 
lösningarna i en s.k. ”Check-Out-Arena” i kundernas butiker. Att produkterna ingår i ett 
helhetskoncept gör att en viss standardisering i artiklarna medföljer, då alla produkter som 
ingår i konceptet ska ha ett gemensamt formspråk. Exempelvis kan det röra sig som färger, 
bockradier, skärmar, scannerhållare m.m. Detta till skillnad om varje enskild produkt hos Itab 
hade utvecklats utan avseende till de andra. Påverkan på produktionssystemet ses alltså som 
omvänt gentemot ordervinnare som ” Stor kundanpassningsmöjlighet”, men med mycket 
mindre inverkan. 

5.1.2.6 ”Snygg” design 

Kunderna önskar en estetiskt attraktiv produkt. Itab erbjuder en produkt som av kunderna 
anses vara ”snyggare” än konkurrenternas. Denna ordervinnare ställer krav på 
produktionssystemet då produkterna är konstruerade för att vara estetiskt tilltalande snarare 
än smidiga att producera. När designen överordnas tillverkningsvänlighet kan det bli svårare 
för produktionsfunktionen att passa in artiklarna och slutprodukterna i befintliga 
produktionslösningar. Exempelvis konstrueras vissa paneler på slutprodukterna stora och 
skrymmande, vilket då försvårar lagerhållning.  

5.1.3 Förklaring och analys av orderförlustkänsliga kvalificerare 
Under denna rubrik följer en förklaring av de orderförlustkänsliga kvalificerare som 
identifierades i studien, samt en analys av dess påverkning på produktionssystemet.  
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5.1.3.1 God förberedelse för kundernas utrustning 

Produktens gränssnitt ska vara anpassat för en marknad med vitt skilda förutsättningar för 
integration med delsystem, exempelvis beträffande betalningssystem. Olika kunder har olika 
lösningar och detta innebär för Itab en indirekt påverkan på produktionssystemet där det 
skapas fler varianter av artiklar som behövs för att tillgodose gränssnitten.  

5.1.3.2 Hög produktsäkerhet 

Kunderna kräver en viss säkerhetscertifiering gällande elsäkerhet på produkterna, så att 
användande konsumenter och personal ej löper risk att skadas. Detta får som följd att 
produktionssystemet måste genomföra eltester, inneha testutrustningar, kunna spåra 
felorsaker.  

5.1.3.3 Lågt pris 

Priset som kunderna är beredda att betala för dessa typer av produkter ses som en 
orderförlustkänslig kvalificerare. Kunderna är beredda att betala för produkter som för dem 
innebär ett mervärde i form utav ökad funktionalitet. Itab erbjuder sådana 
premiumprodukter och kan därför ta ut ett högre pris än sina konkurrenter. I och med att 
priset ses som en orderförlustkänslig kvalificerare får dock inte priset bli oproportionerligt 
mot vad produkten erbjuder. Påverkan på produktionssystemet är då sådan att 
tillverkningskostnaderna inte får stiga till den grad att kunderna inte längre är beredda att 
köpa.  

5.1.3.4 Hög leveransprecision 

Kunderna vill ha produkterna till sig under ett kort tidsintervall för den tidpunkt när 
installation är aktuellt. Kommer leveranser av produkter ej på utsatt dag står kundernas 
renoveringar/byggnationer av butiker still och andra leverantörer kan ej fortsätta arbete. 
Detta medför direkta påverkningar på produktionssystemet, som måste uppnå stabila 
processer och planera för beredskap med resurser och artiklar för att kunna leverera inom 
ledtidsfönstret. Beroende på orderstorlekar kan produktionssystemet behöva vara 
volymflexibelt för att kunna leverera enligt avtal. 

5.1.3.5 Hög leveranssäkerhet 

Att ordern levereras med rätt produkter och rätt kvantitet ses som viktigt ur kundernas 
perspektiv. Anledningarna och typen av påverkningar på produktionssystemet går i likhet 
med dem för orderkvalificeraren ”Hög leveransprecision”.  

5.1.4 Förklaring och analys av övriga orderkvalificerare 
Under denna rubrik följer en förklaring av de orderkvalificerare som identifierades i studien, 
och ej ansågs vara orderförlustkänsliga. Vidare analyseras dess påverkning på 
produktionssystemet  

Utöver de orderkvalificerare som förklaras i rubrikerna nedan identifierades även ”God 
användarvänlighet”, ”Starkt varumärke” och ”Snabb responstid” men där ingen typ av 
påverkning på produktionssystemet kunde hittas.  

5.1.4.1 Kort ledtid 

Kunderna accepterar en ledtid på 6–8 veckor. En kortare ledtid bedöms inte öka 
konkurrenskraften, även om i undertagsfall kunder velat ha snabba leveranser. För Itab 
innebär en ledtid på 6–8 veckor att man har tid att planera in väntetider mellan de olika 
produktionsgrupperna, eftersom att den värdeadderade tiden är så pass mycket kortare. 

5.1.4.2 Hög servicevänlighet 

Det är för kunderna viktigt att möjlighet för snabb service finns för produkterna. Detta får 
konsekvensen att produktionssystemet måste lagerhålla reservdelar av inköpta artiklar, men 
även kunna producera reservdelar för de egentillverkade artikeltyperna.  
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5.1.4.3 God konstruktionskvalitet 

Det är för kunden viktigt att produkterna upplevs som fräscha, robusta och ej slitna även efter 
flera års användning. Begreppet är närbesläktat med produktkvalitet. Detta påverkar direkt 
konstruktionsavdelningen hos Itab, men indirekt även produktionssystemet. Detta påverkar 
på liknande sätt som ordervinnaren ”Snygg design”, där alltså konstruktionsbeslut överordnas 
tillverkningsvänlighet.  

5.1.4.4 God produktionskvalitet 

Produktionskvaliteten innebär hur väl ”hantverket” i framställningen av produkten är utfört. 
Begreppet är närbesläktat med produktkvalitet, och något som kunderna värdesätter. För Itab 
innebär detta en direkt påverkan på produktionssystemet då man måste uppnå duglighet i 
processer och hålla kompetens på tillräcklig nivå. 

5.1.4.5 God eftermarknadsservice 

Kunderna vill för sina utrustningar ha serviceavtal på plats vid köp. Itab erbjuder dessa typer 
av avtal till sina kunder, och det påverkar produktionssystemet på så samma sätt som 
orderkvalificeraren ”Hög servicevänlighet”. 

5.1.4.6 Hållbarhetsfokus 

Kundernas krav beträffande miljömässig hållbarhet bedöms öka. Detta får en direkt påverkan 
på produktionssystemet m.a.p. avfallshantering, kemikaliehantering, spill m.m.  

5.1.5 Kategorisering gentemot konkurrensfaktorer 
Tabell 10 visar en kategorisering i de fyra konkurrensfaktorerna av analysen kring 
påverkningarna på produktionssystemet av ordervinnare och orderkvalificerare. De 
ordervinnare och orderkvalificerare som bedöms ej vara kravsättande för 
produktionssystemet har exkluderats från Tabell 10. Ordervinnaren ”Hållbarhet” tas inte med 
då den inte passar in i någon av konkurrensfaktorerna. Likaså ordervinnaren ”Hög 
konceptintegration” har exkluderats då den inte är kravsättande utan snarare har en 
förmildrande inverkan på produktionssystemet enligt konkurrensfaktorerna. Vid första 
anblick kan man hävda för att ordervinnaren ”Snygg design” bör kategoriseras under 
konkurrensfaktorn ”Kvalitet”. De argument som framförs under rubrik 5.1.2.6 påvisar dock 
att ordervinnaren betyder att produktionssystemet underordnas konstruktion, varav det 
uppstår ett flexibilitsbehov.  

Tabell 10: En kategorisering av ordervinnare och orderkvalificerare enligt de fyra 
konkurrensfaktorerna 

 

5.1.6 Efterfrågevolym 
Prognosen för efterfrågevolymen som presenters under rubrik 4.10.1 säger att 
produktionssystemet ska utformas så att det är möjligt att producera 83 % fler MoveFlow år 
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2020 än 2018. Som nämnt finns inga underlag för år 2017 efterfrågevolym, men 
bedömningen är att räknat mellan åren 2017 till 2020 är ökningen större än 83 %. 

Som beskrivet säger prognosen ingenting angående om Itab förväntas få fler kundorder eller 
större kundorder i och med den ökade efterfrågan. De diagonala graferna i Figur 22 illustrerar 
hur sambandet mellan orderstorlekar och antalet order kan se ut. Produktionssystemet måste 
utformas för att kunna hantera denna ökning i efterfrågevolym längs med dessa grafer. 
Eftersom Itab inte gjort någon bedömning angående om kundorderstorlekarna antas bli 
större eller fler, måste det framtida produktionssystemet utformas för att uppnå 
volymflexibilitet och produktmixflexibilitet.  

 

Figur 22: Sambandet mellan orderstorlekar, antal order och volym 

Historiskt har det inte gått att skönja något tydligt efterfrågemönster på produkter och 
varianter, då det tycks variera från år till år och bedöms fortsatt vara av oregelbunden 
karaktär. Det framtida produktionssystemet måste utformas för att hantera denna 
oregelbundna efterfrågan.  

5.1.7 Produktens natur och egenskaper 
Med alla de ingående artiklarna som kräver olika typer av förädlingsoperationer medför det 
naturligt vissa begränsningar för produktionssystemet. Slutprodukten och vissa av dessa 
ingående artiklar är svårhanterliga och skrymmande. Hantering och lagring kan inte ske hur 
som helst i och med bl.a. känslig elektronik.  

Det framtida produktionssystemet ska kunna hantera liknande artikelflora som idag. 
Underlag för att bedöma hur uppgraderingarna av MoveFlow kommer ändras har inte kunnat 
insamlas, men med hänsyn till hur uppgraderingar har skett historiskt kan mindre justeringar 
i produktionssystemet bli nödvändiga allt eftersom.   

5.1.8 Övergripande kravbild 
Analys av påverkan från ordervinnare och orderkvalificerare under rubrik 5.1.1 – rubrik 5.1.5 
visar tydligt att konkurrensfaktorerna kostnad, kvalitet och leveransförmåga utgörs av 
orderkvalificerare. Dessa utgör den grund som Itabs produktionssystem måste uppfylla för att 
vara kunder ska överväga att köpa MoveFlow. Analysen visar vidare att konkurrensfaktorn 
flexibilitet är det som gör att Itab vinner order gentemot sina konkurrenter. De effekter som 
följer av osäkerheter kring efterfrågevolym och produktens natur under rubrik 5.1.6 och 
rubrik 5.1.7 förstärker kraven beträffande flexibilitet ytterligare.  

Produktionssystemet ska utformas så att maximal flexibilitet uppnås utan att kostnad, kvalitet 
samt leveransförmåga passerar den kritiska nivå som kunderna finner acceptabel i de fall där 
”trade-off” existerar. Exempelvis bör inte kundanpassningar göras till den höga grad där 
leveransförmågan blir för dålig, sett ur kundernas perspektiv. De orderförlustkänsliga 
kvalificerarna fördelar sig jämnt över de fyra konkurrensfaktorerna, varför det är svårt att 
säga vilken konkurrensfaktor som bör prioriteras med hänsyn till dessa.  
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Produktionssystemet måste kunna producera enligt den volym som prognosen indikerar på 
under rubrik 4.10.1. 

5.2 Frågeställning 2 - Hur kan beslut och förändringar se ut 
med hänsyn till det nuvarande produktionssystemet och den 
framtida kravbilden? 
Under denna rubrik presenteras argumentation, och åtgärdsförslag tas fram med 
utgångspunkt i de produktionsstrategiska beslutskategorierna, analys av första 
frågeställningen och nulägesbeskrivningen. 

5.2.1 Produktionsprocess 

5.2.1.1 Processtyp 

Enligt den horisontella axeln i Figur 23 är volymkravet en viktig faktor vid val av 
produktionsprocessen. Den röda punkten i figuren visar principiellt var Itabs process 
positionerar sig idag, och den röda pilen visar i vilken riktning de nya volymkraven verkar. 
Den signifikanta volymökning som är väntad gör att om Itab ej genomför några förändringar i 
processen rör de sig bort ifrån den diagonal i figuren som ses som idealläget.  

Den vertikala axeln i figuren visar antalet produktvarianter som viktig faktor. För Itab 
kommer produktvarianterna i och med produktmixfokuseringen (fokus på endast kassadiskar 
och SCO’s) innebära att de totala antal varianter som produktionssystemet ska hantera 
minskar. Ändock visar analysen av ordervinnare och orderkvalificerare under rubrik 5.1.1 till 
rubrik 5.1.5 att många olika typer av artiklar och slutprodukter fortfarande kommer behöva 
hanteras. Processval kan därför inte bara anpassas utifrån volymökningen, utan måste kunna 
hantera den fortsatt stora variantfloran som kommer existera.  

Av kraven på produktionssystemet, som analyserades under rubrik 5.1, framgår det att 
produktmixflexibilitet är en viktig konkurrensfaktor. För att Itab ska kunna svara mot 
volymökningen och samtidigt bibehålla flexibilitet bör processen utformas enligt en 
intermittent process med okopplat flöde. Detta på grund av att processen måste kunna 
hantera många olika artiklar med många olika processtider, så buffertar mellan olika 
produktionsavsnitt blir nödvändigt. Detta svarar även bäst mot produktens natur och 
egenskaper, vilket utforskas under rubrik 5.1.7. Denna processtyp betyder att den ideala 
positionen längs diagonalen i Figur 23 blir vid flödesgruppslayout.  

Om inga förändringar i processen kommer göras så finns det risk att leveransförmågan 
sjunker samtidigt som kostnaderna för produktion stiger. Alternativt kommer Itab behöva 
säga nej till kundorder och tappa marknadsandelar.  
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Figur 23: Rekommenderad processförändring 

5.2.1.2 Nytt flöde 

Sluttillverkningen är idag i större grad anpassad efter framtida processtyp jämfört med 
Förtillverkningen. Vid Förtillverkningen kommer mer storskaliga förändringar behöva göras 
för att uppnå den processtyp som flödesgrupper innebär. I Sluttillverkningen ges 
förbättringsförslag som är mer småskaliga och på mer detaljnivå. Produktionsgrupperna i 
Förtillverkningen kan organiseras i flödesgrupper med hänsyn till de huvudsakliga flöden som 
identifierats i flödeskartläggningen. Figur 24 och bilaga 2 (större bild) presenterar en 
principiell skiss för följande där åtgärder har gjorts utifrån kartläggningen av 
produktionsflödet under rubrik 4.3.4: 

Förtillverkningen: 

1. Omplacering av gradningsmaskinen i flödet så den ligger i anknytning till 

produktionsgrupperna Stans/Laser. Denna åtgärd tar bort behovet för två 

transporter, en hantering och två placeringar i PIA-hylla för de artiklar som ska 

bearbetas av gradningsmaskinen. 

2. Omplacering av B-lagret i flödet så det ligger i anknytning till produktionsgrupperna 

Stans/Laser tar bort behovet för en placering i PIA-hylla och en transport för de 

artiklar som är berörda. Övrig vinning av detta är att två stycken bakåtflöden riktas 

om i den huvudsakliga flödesriktningen.  

3. Gruppering av bockningsmaskiner, punktsvetsstationer och svetsstationer i 

flödesgrupper. Denna åtgärd tar övergripande bort behovet för transporter, lagring 

och väntan för artiklar samt riktar om flödena i den huvudsakliga flödesriktningen.  

4. Arbeta med ställtidsreducering vid resurserna. Ställtidsreducering svarar mot tre 

olika krav som produktionssystemet måste uppfylla. Arbetet kan ge 

produktmixflexibilitet, volymflexibilitet eller kan öka produktiviteten för att kunna 

producera enligt efterfrågevolymökningen. Ställtidsreducering är ett sätt att uppnå 

både god resurseffektivitet och flödeseffektivitet.  

Sluttillverkningen: 

1. Borttagningen av förmonteringsstationer och istället addera monteringsstationer i 

slutmonteringslinan. Istället för att göra delkompletter i seriestorlekar och lagerhålla 

dessa kan istället monteringsarbetet för delkompletterna antingen integreras i dagens 

monteringsföljd, eller helt enkelt monteras i en/flera nya stationer i början på linan. 



Analys 

40 

Om det senare väljs så kan delkompletter läggas i en vanlig EU-pall i tills 

nästkommande stationer behöver dem, precis som lack-kitten hanteras idag. Detta 

betyder att Plock-montering slipper plocka samma artiklar flera gånger (men nu i 

delkompletter), att artiklar går tillbaka till M-lager (men nu i delkompletter) efter de 

redan plockats ut därifrån samt att transporter, väntan och hantering minskar. 

Största delen, om inte alla, av de mindre inköpsartiklar som används i dessa 

delkompletter kan integreras i s.k. materialfasad vid slutmonteringsstationer. En 

materialfasad finns redan vid förmonteringsstationerna, men dessa kan då utökas. 

Detta minskar behovet av sådan kittning som idag förser förmonteringsstationerna 

och betyder högre grad av kontinuerlig försörjning. Viss del av denna kittning 

kommer dock fortfarande vara nödvändig om linan ska kunna hantera en varierande 

produktmix.  

2. Förändring av dagens raka linor till U-linor. För att minska materialhantering i 

Slutmontering kan linorna organiseras som U-linor. Material såsom lack-kitt och 

färdiga delkompletter (se föregående förbättringspunkt) placeras central i U-linan och 

kitt-vagnar kan förses från utsidan. Detta minskar slöseri i monteringslinan och ger 

även möjlighet för montörer att lättare hjälpa varandra om problem uppstår, vilket 

ökar flexibiliteten.  

3. För att minska tidsåtgång vid kittning bör artiklar som organiseras i M-lager i första 

hand placeras efter produktfamiljer, och på mer detaljerad nivå organiseras så 

artiklar som ingår i samma kitt placeras nära varandra. Samma princip bör även 

appliceras för lack-kitt. Detta görs till viss utsträckning idag, men utan fullständig 

systematik. Kunskap om placeringar ligger endast hos personal och ej med 

systemstöd. 

Genom att genomföra ovanstående åtgärder minskar antalet planeringspunkter (d.v.s. 
lagerpunkter eller operationer) vilket i sin tur ökar genomflödet i produktionen och möjliggör 
sänkning av ledtiden. Genom detta skapas möjligheten till mer volymflexibilitet även när 
efterfrågevolymen ökar. För att bibehålla hög produktmixflexibilitet finns ett behov av 
buffertar/lagring.  

Vidare bör den generella nivån av produkter i arbete sjunka i och med förbättringsförslagen, 
vilket minskar kapitalbindningskostnader. Förbättringsförslagen minskar en del av de slöseri 
som idag finns i flödet, främst med fokus på materialhantering, transporter och 
väntan/lagring.  

 

 

Figur 24: Principiell skiss för nytt flöde 

I Figur 24 är den huvudsiktliga flödesriktningen vänster till höger. De bakåtflöden som 
existerar är nödvändiga enligt det nuvarande tillverkningssättet. Dock består flödena från 
flödesgruppernas Ut-ya till B-lagret, samt flödet genom Slipning, endast av två artiklar. Några 
lösningar för att hantera det cirkulerande flödet genom Lackering har ej funnits. Ett eventuellt 
alternativ hade varit att transportera materialet direkt från Lackering till Slutmontering, men 
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detta ses ej som möjligt i dagsläget. Med de förslag som ges under rubrik 5.2.7 m.a.p. bland 
annat ”Dagsstyrning” kan det dock vara möjligt i framtiden, beroende på det arbetets utfall.  

5.2.1.3 Layout 

Figur 25 visar ett principiellt layoutförslag på en produktionslayout kan se ut framåt för att 
uppfylla förbättringsförslagen. I detta förslag har följande åtgärder gjorts: 

• Plåtlager och Laser är förskjutet en bit in på godshanteringens nuvarande yta.  Detta 
för att frigöra yta för flödesgrupperna.  

• Gradningsmaskinen flyttad så den ligger i direkt anknytning till Laser.  

• B-lagret är flyttat så det ligger i anknytning till Stans/Laser och Gradning.  

• Bockningsmaskiner, punktsvetsstationer och svetsstationer är omgrupperade i 
flödesgrupper.  

• Förmonteringen är borttagen, och istället är all montering samlad i U-linor.  

 

Figur 25: Principiellt layoutförslag 

5.2.1.4 Tekniknivå 

I och med kraven på produktmixflexibilitet, sjunker möjligheten till en förhöjning av 
tekniknivån. Resurserna bör hållas flexibla i vad de kan prestera, något som exempelvis 
investeringar i automation generellt motverkar. Itabs tekniknivå i produktionssystemet idag 
bedöms passande även för det framtida läget. 

5.2.2 Kapacitet 

5.2.2.1 Mängd 

Itabs kapacitetsbedömning inom ramen för projektet ”Framtidsfabriken” anses ger en bild av 
hur mycket kapacitet som ska förberedas till år 2020. Osäkerheter i prognos och kalkyltider 
gör dock att kapacitetsberäkningarnas noggrannhet kan ifrågasättas. De beräknade 
kapacitetsnivåerna bör uppdateras allt eftersom framtidssynen klarnar. 
 
Den prognostiserade efterfrågevolymen betyder att Itab kommer behöva öka sin kapacitet 
generellt. Kravbilden under rubrik 5.1 visar att volymflexibilitet är viktigt, vilket gör att 
produktionssystemet måste kunna svara mot en ökningstrend i efterfrågevolym och/eller när 
plötsliga stororders placeras. Detta kan uppnås genom att planera för överkapacitet eller att 
mycket snabbt kunna justera kapaciteten genom t.ex. inhyrd personal.  
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5.2.2.2 Justering & Strategier 

På längre sikt har Itab möjlighet att justera kapacitetsnivåerna till de önskade genom både 
ökning i mängden personal och antal skift då de flesta anställda endast arbetar 
förmiddagsskift. Adderad produktionsutrustning är också möjligt för långsiktig justering. 
 
Som uttrycks under rubrik 5.2.6.1 är hög kompetens viktigt för att uppfylla flexibilitetskraven. 
Detta ger följden att kortsiktig kapacitetsjustering genom att hyra in personal är svårt att 
genomföra i omfattande grad förutsatt att den inhyrda personalens inte uppfyller 
kompetensbehoven i samma utsträckning som tillsvidareanställd och erfaren personal.  
 
Andra metoder för kortsiktig justering av kapacitet innefattar att ta in eller lägga ut arbete på 
lego. Detta kan möjligtvis fungera i mindre skala, men ses inte som en hållbar huvudlösning 
av tre skäl. Det första är den osäkerhet som prognosen och marknadens korta framförhållning 
ger. Itab måste vara beredda att snabbt reagera på uppgångar och stororder, och då kan inte 
hela verksamheten vara belagd med legoarbete. Det andra skälet är de processändringsförslag 
som ges under rubrik 5.2.1, vilka är till för att fokusera flödena. Legoarbete riskerar att i för 
stor utsträckning betyda nya flöden som systemet inte är designat för. Det sista skälet är att 
legoarbete troligtvis inte kommer täcka hela verksamheten, vare sig det handlar om att ta in 
eller lägga ut lego. Det kommer förmodligen handla om plåtbearbetning eller lackeringsjobb, 
nya monteringsjobb är svåra att ta in på kort sikt och den egna monteringen kan inte läggas 
på leverantörer.  
 
Det var i större utsträckning möjligt för Itab att använda sig av utjämningsstrategi fram till 
beslutet gällande produktmixfokusering mot SCO’s och kassadiskar togs. Framåt kommer det 
helt enkelt inte finnas interna jobba att belägga produktion med när efterfrågan på 
kassadiskar och SCO’s är låg.  
 
I och med den höga kompetens som behövs är det svårt för Itab att ta in personal från 
bemanningsföretag, vilket begränsar möjligheten att användas sig av en anpassningsstrategi 
gällande kapacitetsnivåerna. Produktmixfokuseringen gör det samtidigt svårt för Itab att 
använda sig av en utjämningsstrategi. I och med flexibilitetskravet så behövs viss 
överkapacitet. Konsekvenserna av detta är att Itab kommer ha överkapacitet, och begränsade 
möjligheter att justera den. En del av förslagen som läggs fram, framförallt under rubrik 5.2.1 
och rubrik 5.2.6, gör att kompetensbehovet lindras och därmed möjliggör viss 
anpassningsstrategi. Likadant ger generell produktionsutrustning att legoarbete kan tas in, 
vilket ger en viss möjlighet till utjämningsstrategi. Detta bedöms dock inte kunna användas i 
tillräcklig utsträckning, varav det blir nödvändigt med åtgärder utanför produktionssystemets 
omfattning. Exempel är konstruktionsändringar så att MTS i högre grad blir möjligt, och på så 
sätt utjämna kapaciteten.  
Med hänsyn till problematiken som beskrivs ovan går det inte att fatta något strategiskt beslut 
beträffande kapacitet.  

5.2.3 Anläggningar 
Studien påvisar inga direkta förändringskrav på varken lokalisering eller fokusering av 
produktionsanläggningen. Anläggningen bedöms vara tillräckligt anpassad för de 
förändringar som det ges förslag på under rubrik 5.2.1 och för att tillfredsställa de krav som 
redovisas under rubrik 5.1.  Anläggningen bedöms även vara av tillräcklig storlek för det 
framtida läget. 

5.2.4 Vertikal integration 
Kravbilden på produktionssystemet under rubrik 5.1 visar att Itab måste kunna ha en hög 
produktmixflexibilitet och volymflexibilitet. Detta försvårar för möjligheten att låta 
leverantörer hantera exempelvis all plåtbearbetning, då en viss orderstorlek och 
standardartiklar passar en sådan relation mer naturligt. Att låta leverantörer leverera färdiga 
plåtartiklar hade också betytt att Itab tappar kontrollen över försörjningskedjan, vilket också 
kan påverka leveransförmågan och kvalitet. Kundorderpunkten ligger så pass långt ned i 
tillverkningsflödet för de kundunika artiklarna att ledtiden hade påverkats signifikant. Det 
finns därmed en vinst för Itab i att ha fortsatt kontroll över de värdeförädlande steg som 
Förtillverkningen innefattar. 
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Med hänsyn till de förslag på processval som redovisas under rubrik 5.2.1 begränsas 
möjligheten till att producera artiklar vars tillverkningsordning avviker från 
flödesgrupperingen. Exempel på detta kan i framtiden vara tillverkning i andra material, 
ytbehandlingar m.m. Om en artikel medför att processflödena blir mer komplexa bör man 
överväga att istället köpa in denna artikeltyp för att kunna hålla nere kostnader för 
samkostnader som exempelvis materialhantering innebär. 

Gällande vertikal integration nedströms bör Itab hålla sig på nuvarande nivå för att ha kvar 
full kontroll på produkterna från montering till installation. Skulle Itab låta extern part sköta 
installation av slutprodukterna tappar Itab förmågan att kontrollera leveransförmåga, 
flexibilitet och kvalitet.  

5.2.5 Kvalitetssystem 
Analys av ordervinnare och orderkvalificerare under rubrik 5.1.1 till rubrik 5.1.5 visar att 
kvalitet är en orderkvalificerande konkurrensfaktor. Kvalitet ur kundernas perspektiv 
konkretiseras i själva produkten, och för produktionssystemet innebär det att 
produktionskvaliteten måste vara på tillfredsställande nivå.  

En strävan mot en mer proaktiv ansats till kvalitetsarbete är för Itab önskvärt, då eventuella 
kvalitetsbristkostnader snabbt blir stora givet produktens natur. Brist på produktionskvalitet 
kan i värsta fall innebära att produkten äventyrar användarnas säkerhet, något som skulle 
vara kritiskt enligt analysen av ordervinnare och orderkvalificerare. Det arbete som påbörjats 
på Itab med kvalitetssäkring av processerna bör fortgå, och ledningen bör efterfråga 
kontinuitet i det arbetet. Ett uttalat mål att certifiera Itab för ledningssystemstandarder som 
exempelvis ISO 9001 kan agera som en motivator till att detta faktiskt sker, och det för med 
sig ett ramverk för hur kvalitetsarbete bör gå till. Ett förbättringsförslag är därför att Itab låter 
sig certifieras enligt ett kvalitetsledningssystem, förslagsvis ISO 9001. Kvalitetsverktyg som 
fiskbensdiagram, FMEA, 8D, PDCA m.m. kan och bör börja användes i högre utsträckning. 
Målet på sikt är att därmed att uppnå stabila processer.  

Enligt ”Sandkonsmodellen”, beskriven under rubrik 2.2.4, är kvalitet i form av stabila 
processer och förutsägbarhet helt nödvändigt för att kunna uppnå de övriga 
konkurrensfaktorerna leveransförmåga, kostnadseffektivitet och flexibilitet. Ett gediget 
ramverk för kvalitetsutveckling, -styrning och -planering kan alltså vara grundläggande för 
Itabs framtida konkurrenskraft.  

5.2.6 Organisation och arbetskraft 

5.2.6.1 Kompetens 

Kraven på ett flexibelt produktionssystem under rubrik 5.1 för med sig att en hög kompetens 
inom produktionssystemet fortsatt är nödvändigt och kompetensutveckling bör således vara i 
fokus. Personalen måste ha så pass god arbetsskicklighet för att hantera den fortsatt stora 
mängd artikelvarianter, slutproduktsvarianter och unika kundanpassningar som kommer 
fortsätta finnas framöver. 

Produktionspersonalen 

Produktmixfokuseringen ökar mängden svåra montage. Förslaget om U-linor kan underlätta 
för kommunikation och samarbete i montering, vilket kan hjälpa inlärning och på så sätt vara 
kompetenshöjande. Som påpekat under rubrik 5.2.5 bör arbete med kvalitetssäkring av 
processerna fortgå, något som kan ge ytterligare förmildrande omständigheter m.a.p. 
kompetensnivåer hos produktionspersonalen. Detta görs genom upprättande av 
standardiserat arbetssätt, exempelvis monteringsanvisningar och dylikt. 

Förslagen under rubrik 5.2.1 att forma om Förtillverkningen till flödesgrupper sätter högre 
krav på produktionspersonalen att kunna behöva anpassa sig och eventuellt klara av flera 
typer av arbetsuppgifter inom flödesgrupperna. Processförbättringsförslagen ger dock mer 
struktur i arbetet och generella flöden, vilket minskar kompetenskrav och erfarenhetskrav på 
exempelvis truckförare. Vidare får åtgärdsförslagen för styrsystemet under rubrik 5.2.7 
beträffande reducering av det tidsmässiga utrymme som planeras in, följden att 
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produktionspersonal i mindre utsträckning behöver fatta beslut kring vad som ska tillverkas 
samordnat. Detta minskar behovet av kompetens och erfarenhet beträffande kring vilka 
samordningar som anses vara fördelaktiga.  

För att tillfredsställa behovet av kompetens som ändå fortsatt är nödvändig kan olika insatser 
göras. Arbetet med kompetensinventering i form av kompetensmatriser bör fortsätta, och ett 
belöningssystem kan kopplas till dessa. Kompetensbehoven måste dock fastställas på ett sätt 
som säkerställer att kompetensen utvecklas enligt samma linje som företagets mål och 
konkurrensfaktorer kräver. När detta är genomfört bör en plan som kan överbrygga det gap 
mellan nuvarande kompetensnivå och behovet av kompetens upprättas. Exempel på insatser 
som kan ingå i en sådan plan är träningsanläggning för montering, en instegstrappa med 
enkla till avancerade arbetsuppgifter, inplanering av förbättringsdagar, mentorprogram, 
workshops m.m.  

Tjänstemän 

Det mindre komplexa styrsystem med färre antal planeringspunkter som ges förslag på under 
rubrik 5.2.7 ger att processer kopplade till styrsystemet i högre grad bör kunna standardiseras 
i motsats till det ”ad hoc”-mässiga sätt beslut tas idag. Denna standardisering bör lindra 
behovet av erfarenhet och kunskap kring verksamheten beträffande planering. 
Standardiseringen minskar alltså behovet av unik kompetens hos roller kopplade till 
styrsystemet och kan därför betyda att verksamheten kan fortgå om Itab skulle tappa just 
denna unika kompetens. 

Itab bör i mycket större utsträckning börja jobba i tvärfunktionella team. Detta kan 
exempelvis beröra produktutvecklingsprojekt, effektiviseringsprojekt, processförbättringar, 
investeringar, industrialisering av produkter och artiklar m.m. Detta kommer höja graden av 
insyn och förståelse för mellan de olika funktionerna och rollerna. Tvärfunktionellt arbete bör 
i och med detta ses som kompetenshöjande och riskreducerande m.a.p. kompetensbortfall. 
Vidare bör man framåt sträva efter att dela upp ansvaret för olika uppgifter, då det är riskfyllt 
att endast ha enskilda personer som sköter allt inom ett visst fält. Exempelvis kan man inom 
planering ha en ”senior-” och en ”juniortjänst”.  

5.2.6.2 Struktur 

Med hänsyn till de processförslag som läggs fram under rubrik 5.2.1 kommer beredare behöva 
ha bra förståelse och närhet till produktionssystemet. Det föreslås därför att beredning 
organisatorisk överförs till produktionschefens ansvar. Därmed inkluderas funktionen på ett 
tydligt sätt i produktionssystemets omfattning. Denna inkludering kan då ge beredare 
möjligheten för den förståelse och närhet till produktionssystemet som är nödvändig för att 
upprätthålla de flödesvägar som deras beslut påverkar.  

5.2.6.3 Nya roller 

För att stödja de förändringar som föreslås under rubrik 5.2.1 och rubrik 5.2.5 samt uppfylla 
kompetensbehoven bör ett antal roller instiftas eller omformas. Förslag på dessa presenteras 
nedan: 

• Logistiksansvarig: Med de förändringar som föreslås under rubrik 5.2.1 ökar behovet 

av att upprätthålla och skapa effektiva flöden och materialhantering. En roll med 

detta ansvar bör skapas för att svara mot detta behov.  

• Kvalitetsansvarig: För att uppnå den proaktivitet och de stabila processer som 

nämns under rubrik 5.2.5 bör en person utses med just detta ansvar. Vidare bör 

denna person ansvara för kvalitetsfrågor rörande produkterna och hantera 

reklamationer, åtgärder och uppföljning.  

• Junior planerare: För att minska risken för kompetensborfall bör en junior-tjänst 

tillsättas för att därigenom "sprida risken". Vidare kan detta framtvinga en ökad 

standardiseringsgrad i planeringsprinciper i och med det delade ansvaret. 

• Beredare: För att minska konsekvensen av kompetensbortfall bör ansvaret för 

beredning av produkterna delas upp mellan de två beredarna. 
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Förslagen kring rollerna avlastar även den produktionstekniska funktionens stora 

ansvarsområde, samt ger produktionsledarna mer stöd i beslutsfattande och 

förbättringsarbete.   

5.2.7 Styrsystem 

5.2.7.1 Kundorderpunkt 

Kravbilden under rubrik 5.1 betonar vikten av produktmixflexibilitet, vilket rimligtvis innebär 
att MTO och delvis ETO för framtiden är lika aktuellt som i nuläget. Produktförändringar kan 
betyda att kundorderpunkten kan flyttas nedströms för någon typ av vanligt efterfrågade 
varianter. Kundunika anpassningar kommer dock fortfarande betyda att kundunika artiklar 
kommer behöva tillverkas redan från Stans/Laser. Osäkerheten beträffande utveckling av 
produkten gör det svårt att säga om anpassningar som t.ex. ”lacka sist”-strävan kommer 
förändra var kundorderpunkten är placerad i flödet.  

5.2.7.2 Planeringsmetod 

Då artiklar och produktvarianter kan återkomma oregelbundet eller inte alls får det 
konsekvensen att tidsstyrd planering av flödet, där planering sker för varje order för sig, ska 
tillämpas. Någon stor förändring i hur Itab planerar utifrån hur mycket tid varje 
tillverkningsorder kommer ta utifrån tillgänglig kapacitet behöver därför inte göras.  

5.2.7.3 Implikationer av processval 

De föreslagna åtgärderna kring produktionsprocessen under rubrik 5.2.1 skulle betyda att 
färre punkter att planera mot finns i flödet. Detta gör att ett mindre komplext styrsystem bör 
kunna skapas, i och med att flödet är enklare. Det minskade antalet flödesvägar kan göra det 
enklare att planera för när frisläppning av tillverkningsorder ska ske, vilket minskar 
väntetider och lagernivåer. Ett mindre komplext styrsystem gör också att beslut kopplade till 
planering i högre grad är lättare att standardisera. De föreslagna åtgärderna samt arbete med 
kalkyltider sänker genomloppstiden, vilket ökar förutsägbarheten i systemet. En förbättring i 
förutsägbarhet gör det lättare att uppnå den leverensprecision som kunderna kräver.  

5.2.7.4 Push-princip 

En intern push-princip kommer rimligtvis vara fortsatt nödvändig i och med tidsstyrd 
planering, samt variationer i volymer, processtider och produktmix. Ur 
flödeseffektivitetshänseende är dock push-principen inte optimal eftersom artiklar, enligt 
principens natur, bearbetas innan de efterfrågas av nästkommande produktionsgrupp/kund. 
Av denna anledning bör produktionsgrupperna framöver inte få det vida tidsmässiga 
utrymmet om flera dagar för att bearbeta artiklar/produkter endast för att lägga dem i väntan. 
Genom att fortsätta och utveckla det påbörjade arbetet med kalkyltider och s.k. dagsstyrning 
gör det att de inplanerade säkerhetstiderna och de väntetider som uppkommer som en 
konsekvens av den nuvarande push-tendensen minskas. Detta kan appliceras både i 
Förtillverkningen och Sluttillverkningen. 

5.2.7.5 Samordningsfördelar 

Den nuvarande viljan att planera för att möjliggöra samordningsfördelar i produktion skapar 
långa väntetider och mycket Produkter-I-Arbete (PIA). Itab bör kalkylera om vinsten av dessa 
samordningsfördelar verkligen är större än den kostnad som PIA och väntetider genererar i 
form av kapitalbindningskostnader. Exempelvis bör man då undersöka om det verkligen är 
lönsamt att låta halvfabrikat ligga i väntan i flera dagar snarare än att sänka 
resurseffektiviteten på Lackeringen något i och med ett par fler omställningar. Genom att 
arbeta med ställtidsreduktion sänks kostnaden för omställningar. Genom en sänkning av 
denna kostnad kan också behovet av samordning minska, d.v.s. tillverkningsorder för artiklar 
behöver inte frisläppas till produktion så lång tid i förväg som det görs idag. 

5.2.7.6 Inbyggd säkerhetstid i systemet 

Som en följd av brist på kalkyltider, variationer i processerna, krav på intern leveransprecision 
och viljan att uppnå samordningsfördelar finns det idag mycket säkerhetstider inplanerade 
vid varje planeringspunkt. Detta skapar i sin tur en lång genomloppstid, och därmed höga 
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kapitalbindningskostnader. Genom att skapa stabila processer med hjälp av de åtgärder som 
föreslås under rubrik 5.2.1 och rubrik 5.2.5, ta fram tillförlitliga kalkyltider och minska 
behovet av samordning kan Itab reducera eller ta bort de inplanerade säkerhetstiderna med 
bibehållen nivå av intern leveransprecision. 

5.2.7.7 Styrprinciper 

Förslagen under rubrik 5.2.1 syftar till att öka det generella genomflödet av material och 
undvika väntan. För att detta ska vara praktiskt möjligt måste planeringen tillhandahålla ett 
utbud till koordinationslagret (B-lagret) av de ingående standardartiklar som sammanfogas i 
Förtillverkningen. För att detta ska kunna ske måste dessa artiklar styras mot en lämplig 
saldonivå, med en säkerhetsnivå inkluderad. Enligt kartläggningen av produktionsprocessen, 
Figur 18, passerar den absoluta majoriteten av dessa artiklar endast genom 
produktionsgruppen Laser innan de läggs i koordinationslager. Flödesgruppernas material 
kommer därför inte drabbas av väntan om denna saldonivå efterföljs.  

Situationer kan uppstå där helt unika artiklar ska sammanfogas i exempelvis 
svetsoperationer. Prioritet ska då läggas på att de i artikelstrukturen mindre och 
underliggande artiklarna tillhandahålls till koordinationslagret först.  
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Implikationer 
I dagens globala konkurrenssituation är det viktigt för företag att interna strategier inte är 
motstridiga, då verksamheten riskerar att bli suboptimerad. Produktionsföretag som inte 
ägnar sig åt utveckling av deras produktion riskerar att konkurrensmässigt prestera sämre än 
konkurrenter som bedriver kontinuerlig utveckling. Studien visar att strategiarbete för 
produktionsfunktionen kan grundas i de krav som företagets position på marknaden medför. 
Denna studie kan, i form av ett exempel, ge underlag till hur både Itab och andra företag kan 
arbeta med att utveckla, utforma och resonera kring deras produktionssystem. Företag kan 
följa arbetssättet och argumentationen i denna studie och på så sätt forma liknande 
argumentationsbanor för den egna verksamheten, varifrån en ”skräddarsydd” helhetslösning 
kan konkretiseras.  

Vidare visar studien på vikten av att produktionsföretag inte endast bör stirra sig blinda på 
exempelvis kostnaderna i produktion och bara sträva efter en hög resurseffektivitet. Genom 
att istället anpassa sin verksamhet mot det marknaden faktiskt efterfrågar, och på så sätt i 
högre grad säkra företagets framtid, uppnås en mer långsiktig vinst. Vissa ”trade-offs”, 
exempelvis lägre resurseffektivitet till förmån för högre flexibilitet, kan visa sig nödvändigt för 
det unika företaget för att säkra ekonomisk hållbarhet. Om företag i Sverige använder sig av 
detta arbetssätt kan konkurrensförmågan och överlevnadsförmågan på sikt öka, vilket skapar 
en tryggare och mer stabil arbetsmarknad över tid. 

Studien visar på ett fall där hög kompetens är nödvändigt för att kunna vara 
konkurrenskraftigt. Kompetensbehovet är inte endast begränsat till tjänstemannasektionen 
utan gäller även produktionspersonal. Produktionspersonal ska idag inte bara ha hög 
duglighet inom sina kärnuppgifter utan bör på ett aktivt sätt bidra till 
verksamhetsutvecklingen inom företaget. För att öka konkurrensförmågan genom hög 
kompetens bör alltså företag jobba med kompetensutveckling. Företagen kommer dock inte 
kunna stå för alla kompetenshöjande åtgärder själva, utan ett ansvar faller även på samhället 
och dess institutioner för lärande. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att företag som är i 
behov av hög kompetens för att vara konkurrenskraftiga även är i behov av att kunna bli 
försörjda med personal med en högre utbildningsståndpunkt. Studien visar att detta även 
gäller för personalkategorier som utför arbetsuppgifter som skulle kunna kallas ”enkla jobb”. 

6.2 Diskussion kring validitet och reliabilitet i 
undersökningen 
I studien användes mer än en datainsamlingsmetod genom dokumentstudie och intervjuer 
med flera olika intervjuobjekt. Detta ses öka validiteten i studien, d.v.s. att det som ska mätas 
mäts, då informationen från dessa olika datakällor har vägts samman för att ge en så fyllig 
bild som möjligt [21]. Att intervjuobjekten arbetade inom de områdena de blev ombedda att 
svara kring, ses reliabiliteten öka då informationen kommer från primärkällan.  

På grund av att författarna för studien i utgångspunkt hade låg förståelse för problemområdet 
valdes en intervjuteknik som gav intervjuobjekten brett svarsutrymme. Motsatsen med hög 
grad av standardisering och strukturering kräver att intervjuaren är tränad i dels 
intervjuteknik, men också förståelse för problemområdet [21]. Genom att i denna studie ge 
intervjuobjekten frågor med en låg grad av standardisering och strukturering ses därför 
validiteten och reliabiliteten öka, då förhållningssättet undviker att intervjuobjektet leds in på 
”fel spår” av intervjuaren. Intervjutekniken kan dock innebära att reliabiliteten i studien är 
svår att garantera, då mycket utrymme lämnas till intervjuarens egna tolkande. För att 
motverka detta fenomen kan man då vid intervjuer ha två personer närvarande som 
antecknar intervjusvaren parallellt med intervjuaren [21]. Denna teknik användes i studien 
vid samtliga intervjutillfällen, och ses därför öka reliabiliteten. Då författarna av studien 
uppfattade motstridiga eller otydliga svar följdes intervjuerna upp med kompletterande 
samtal med intervjuobjekten. Detta ses öka validiteten, då analys inte genomfördes på otydlig 
information.  
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Vid den workshop som genomfördes tog författarna en passiv roll. Vidare förklarades syftet 
med workshopen för deltagarna, och definitioner på nödvändiga begrepp gavs. Exemplifiering 
undveks, då detta hade kunnat påverka deltagarna. Dessa åtgärder ses medföra högre grad av 
validitet och reliabilitet. Eftersom workshopens syfte var att ta reda på kundpreferenserna 
hade det varit eftersträvansvärt att genomföra workshopen tillsammans med kunderna, men 
p.g.a. tidsskäl var detta ej möjligt. Detta faktum ses som negativt påverkande på validiteten, 
då all information kom från andrahandskällor.   

Data i form utav mätetal och nyckeltal, som berör studiens område och den aktuella 
produktgruppen, har inte gått att få ut från Itab på grund av undermålig uppföljning, brist på 
systemstöd och sekretess. Valet togs därför att inte försöka beskriva nuläget med just 
nyckeltal, utan istället ge en förklarande bild. Detta kan ses ha en positiv effekt på validiteten, 
då analys ej har fattats enbart på nyckeltal som ej på riktigt representerar nuläget. Samtidigt 
kan detta ses ha en negativ effekt på validiteten, då mindre precision fås i analysen i och med 
att nuläget har en mer beskrivande utformning.  

Studien initierades med en strävan att mestadels grunda det teoretiska ramverket i forskning 
som endast är ett par år gammal. Detta för att kunna uppnå hög nivå av validitet och 
reliabilitet. Det visade sig dock att mycket av den teoretiska grunden i detta fält lades mellan 
1980-tal och tidigt 2000-tal. Författarna av denna studie blev därför tvungna att använda sig 
av äldre källor än önskat. Detta kan ses ha en negativ effekt på validitet och reliabilitet.  

6.2.1 Generaliserbarhet (extern validitet) 
Denna studie har gjorts genom att studera Itabs rådande nuläge och marknad. Efter dessa 
omständigheter har ett antal förändringar föreslagits. Med hänsyn till att teorin visar att 
analysen bör ta avstamp i det enskilda företagets unika situation och syftar till att skapa en 
”skräddarsydd” helhetslösning är resultatet knappast generaliserbart och kan ej direkt 
appliceras på någon annan organisation. De enskilda lösningsförslagen som presenteras kan 
dock säkerligen ligga som grund för andra organisationer i liknande situation. 

Det huvudsakliga arbetssättet som faller ur det teoretiska ramverket kan dock i hög grad ses 
som generaliserbart. Att identifiera ordervinnare och orderkvalificerare, efterfrågevolym, 
produktens natur och egenskaper, samt analysera hur dessa påverkar produktionssystemet 
och sedan fatta beslut inom de olika beslutskategorierna, kan appliceras i de flesta 
produktionsföretag. 

6.3 Slutsatser 
Studiens syfte var att bidra till utvecklingen av konkurrenskraftig produktionsförmåga för Itab 
med hänsyn till det förändrade marknadsläget beträffande volymökning och 
produktfokusering. Utifrån de upprättade frågeställningarna togs en framtida kravbild fram, 
och förslag och argumentation har förts kring hur produktionsstrategiska beslut bör tas. 
Författarna anser i och med detta att syftet med att bidra till utvecklingen är uppfyllt, men att 
själva produktionsförmågan inte utvecklas förrän Itab agerar på förslagen. Vidare hade en 
högre detaljgrad och precision kunnat fås i studien om mer mätetal och historiska data varit 
tillgängliga för insamling och analys. 

Befintlig litteratur säger att de krav som ställs på produktionssystemet kan formuleras i form 
av ordervinnare, orderkvalificerare, volym och produktens natur och egenskaper. Vidare 
framgår det att produktionssystemets utformning kan fattas inom ramen för ett antal 
beslutskategorier. Några av de identifierade ordervinnare och orderkvalificerare är viktiga för 
Itabs konkurrenskraft, men ligger utanför produktionssystemets omfattning. Exempel på 
detta är ”starkt varumärke” och ”snabb respons”. Vidare ställs krav på produktionen där 
beslutsfattande inom produktionssystemet ej kan lösa grundproblematiken. Exempel på detta 
är produktens natur och egenskaper, där endast konstruktionsändringar kan förändra var i 
flödet kundorderpunkten placeras. Förändringen ligger alltså utanför produktionssystemet, 
men effekten uppnås inom den samma. Slutsatsen av detta är att produktionsstrategi ej går 
att utforma isolerat ifrån marknads- och produktstrategi. Strategiarbete måste utformas med 
en helhetssyn, där de olika strategierna konsekvent stödjer varandra.  
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6.4 Rekommendationer 
För Itabs del är en bättre integrering mellan marknadsstrategi, produktstrategi och 
produktionsstrategi rekommenderad. Idag saknas en klar och upprättad länk mellan dessa, 
och strategiska beslut kan därför fattas på informell information och ”allmänna sanningar” 
som finns i organisationen. I denna studie ligger största fokus på hur marknadens krav 
påverkar produktionssystemet, men lika relevant kan vara hur produktionens begräsningar 
påverkar marknadsstrategins utformning. Genom att i högre utsträckning arbeta 
tvärfunktionellt på alla tjänstemannanivåer kommer ett mer naturligt och integrerat 
strategiarbete kunna bedrivas på ledningsnivå. Detta som en följd av att problem och frågor 
där avdelningarna tycker olika mer på daglig basis kommer hanteras, vilket ökar förståelse 
och samarbete.  

För att effektivt kunna bedriva förbättringsarbete krävs det en bra förståelse för nuläget, och 
för att veta utfallet av det förbättringsarbete som bedrivs behövs en grad av mätbarhet. 
Situationen på Itab är idag så oregelbunden och omätbar att det är svårt att grunda 
förbättringsarbete i något nuläge och uppnå ett mätbart utfall. För att veta vad 
förbättringsarbete ska syfte till är det rekommenderat att Itab i högsta möjliga mån 
kvantifierar och sätter upp målvärden för de identifierade ordervinnare och 
orderkvalificerare. Genom att utgå från dessa målvärden kan Itab utvärdera i vilken mån 
dessa uppfylls, och på detta sätt skapa en prioritering. Från dessa målvärden kan åtgärder tas 
fram och prestationsmål sättas. 

Itab bör fortsätta arbeta enligt det huvudsakliga arbetssättet i studien för att framöver 
utveckla produktionssystemet. Det anses relevant för Itab att i denna utveckling av 
produktionssystemet även ta hänsyn till övriga produktgrupper. Om sådant arbete utförs av 
personer som har hög kunskap och förståelse om Itabs komplexa verksamhet kan säkerligen 
åtgärder och förbättringsförslag, som författarna av studien inte kunnat hitta, identifieras.  

6.5 Vidare arbete och forskning 

6.5.1 För Itab 
Analyskapitlet, rubrik 5, presenterar argumentation och ett antal förslag för hur Itab framåt 
bör utforma produktionssystemet. Fortsatta och mer detaljerade studier kan dock i flera fall 
vara nödvändigt. Interna eller externa resurser bör, på en mer detaljerad nivå, undersöka 
områden i produktionssystemet och lämna rekommendationer inom följande: 

• Studier i exakt hur flödesgrupper ska utformas m.a.p. antal, storlek, kapacitet, 
positionering, kompetens m.m. inom exempelvis forskningsfältet ”Group 
Technology”. 

• Studier i exakt hur U-linor i montering ska utformas m.a.p. antal stationer, storlek, 
kapacitet, positionering, kompetens, materialhantering, materialfasad, cykeltid, m.m.   

• Studier i exakt hur layouten inom produktionsanläggningen bör se ut, exempelvis 
med metod som ”Systematisk Lokalplanläggning”. 

• Studier och kartläggning kring exakt vilka kompetenser som måste utvecklas hos 
personalen i framtiden. 

• Studier kring vilka investeringar som blir nödvändiga och hur lång tid det tar för 
dessa att betala av sig.  

• Studier kring vilka artiklar och typer av framtida artiklar som kan tas in eller läggas ut 
på lego för att kunna justera kapaciteten. 

• Studier kring hur stora lagernivåer ska vara på de artiklar som ska styras mot 
koordinationslagerpunkter. 

6.5.2 För akademiska studier 
De modeller och verktyg som presenteras i litteraturen ger ofta en förenklad bild av 
verkligenheten. Verkligenheten är ofta komplex med korsande flöden, flera olika 
konsolideringspunkter i flödena, komplexa produktstrukturer, undantag som ej kan bortses 
ifrån m.m. Komplex tillverkning betyder att teorier och verktyg, såsom ”Värdeflödesanalys”, 
helt enkelt inte blir tillämpbar på annat än en generell och abstrakt nivå som ofta då inte tar 
hänsyn till flera viktiga småfaktorer i dessa typer av fall. Vidare forskning bör alltså bedrivas 
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med målet att hitta nya eller utveckla befintliga verktyg för att kartlägga denna typ av 
komplexa processer.  

Bortsett från beslutskategorin ”Produktionsprocess” under rubrik 2.4.1 saknas ett tydligt 
teoretiskt ramverk för hur beslut inom beslutskategorierna bör fattas med hänsyn till de 
identifierade kraven. Det finns gott om teorier för vilka val man kan göra inom de olika 
beslutskategorierna, men litteraturen upplevs som bristfällig när det kommer till vilket val 
som är eftersträvansvärt med hänsyn till exempelvis de ordervinnare och orderkvalificerare 
som gäller för företaget. Vidare forskning beträffande kopplingen mellan de krav som ställs på 
produktionssystemet och hur valen bör tas inom beslutskategorierna kapacitet, vertikal 
integration, anläggning, styrsystem, kvalitet samt organisation och arbetskraft i likhet med 
den som finns för beslutskategorin produktionsprocess är efterfrågat. Sandkonsmodellen 
erbjuder en prioriteringsordning för i vilken ordning konkurrensfaktorerna bör uppfyllas, 
men erkänner inte att det finns ”trade-offs” mellan konkurrensfaktorerna, exempelvis inom 
processval. Man kan alltså begrunda huruvida ramverket om ordervinnare samt 
orderkvalificerare och Sandkonsmodellen är stödjande varandra eller motstridiga. 
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1 Kartläggning av produktionsprocessen för MoveFlow 
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Bilaga 2 Principiell skiss för nytt flöde 

 

 

 


