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Abstract 
 
Purpose – The purpose of this study is to investigate factors that contribute to overproduction 
and what economic consequence overproduction has. To fulfil the purpose, two research 
questions has been formulated: 

1. Why does overproduction take place in companies with CNC-machines? 
2. How does overproduction affect cost items that contributes to economic 

sustainability? 

Method – To fulfil the study’s purpose a single case study has been conducted on a 
manufacturing company within the automotive industry. Interviews, document studies and a 
focus group have been the methods for the empirical data collection. The empirical data has 
been analysed together with the theoretical framework and created the study’s result.  
 
 
Results – The study resulted in identifying several cost items that are affected by 
overproduction and different factors that contribute to overproduction have been identified.  
 
Implications – The study contributed with new information to the knowledge gap regarding 
overproduction and the consequences of it. Findings from the study can be used as a template 
for companies that are interested as to which factors contribute to overproduction.  
 
Limitations – To conduct the study one focal company was used, the focal company is of a 
manufacturing type with a CNC-machine park and are active in the automotive industry. 
Because of the characteristics in the automotive industry and the use of only one focal company 
the generalizability of the study is reduced. To increase the generalizability further studies are 
required.  
 
Keywords – Overproduction, economic sustainability, automotive, Leagile, Overall 
Equipment Efficiency (OEE), Economic Order Quantity (EOQ), Just-In-Time (JIT). 
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Sammanfattning 
 
Syfte – Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som bidrar till överproduktion och 
vilka ekonomiska konsekvenser som detta ger. För att uppfylla syftet har två frågeställningar 
formulerats: 

1. Varför sker överproduktion i företag med CNC-maskiner? 
2. Hur påverkar överproduktion kostnadsposter som bidrar till ekonomisk hållbarhet? 

Metod – För att kunna besvara studiens syfte har en enfallstudie på ett tillverkande företag 
genomförts. Intervjuer, dokumentstudier och en fokusgrupp har varit metoderna för 
empiriinsamling. Empirin har sedan analyserats tillsammans med det teoretiska ramverket och 
skapat studiens resultat.  
  
Resultat – Studien har resulterat i ett flertal kostnadsposter som påverkas av överproduktion 
har identifierats och analyserats. Identifikation av olika faktorer som bidrar till överproduktion 
har också skett. 
 
Implikationer – Studien har bidragit med kunskap till en kunskapslucka gällande 
överproduktion och dess konsekvenser. Den information som studien innefattar kan användas 
som underlag för företag som är intresserade av att finna vilka orsaker som bidrar till 
överproduktion.  
 
Begränsningar – I studien användes endast ett fallföretag, företaget är ett tillverkande 
företag med CNC-maskiner och är verksamma i fordonsindustrin. Eftersom fordonsindustrin 
är en speciell bransch och endast ett fallföretag har använts så minskar det resultatets 
generaliserbarhet. För att öka generaliserbarheten skulle ytterligare forskning behöva utföras. 
 
Nyckelord – Överproduktion, ekonomisk hållbarhet, fordonsindustrin, Leagile, Overall 
Equipment Efficiency (TAK/OEE), ekonomisk orderkvantitet (EOK), Just-in-time (JIT). 
  



 

iii 

Författarnas tack 
 
Vi vill tacka de som varit till vår hjälp under studien som varit vårat examenarbete. Vi vill 
tillägna ett stort tack till Nordiq Habo för ni har ställt upp och varit hjälpsamma. Ett extra tack 
till Jonna Björnell som varit våran ovärderliga handledare, utan hennes hjälp på fallföretaget 
hade inte studien varit möjlig att genomföra. Även ett tack till Sarah Wikner som har handlett 
oss under studiens gång och utmanat oss i vår forskning.  
  



 

iv 

 

Innehåll	
 ............................................................................................................................................................... 1	

1	 Introduktion ............................................................................... 1	
1.1	 BAKGRUND .............................................................................................................................. 1	

1.2	 PROBLEMBESKRIVNING ........................................................................................................... 1	

1.3	 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................. 2	

1.4	 OMFÅNG OCH AVGRÄNSNINGAR .............................................................................................. 3	

1.5	 DISPOSITION ............................................................................................................................ 3	

2	 Metod och genomförande ......................................................... 5	
2.1	 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METOD ............................................................ 5	

2.2	 ARBETSPROCESSEN ................................................................................................................. 5	

2.3	 ANSATS ................................................................................................................................... 6	

2.4	 DESIGN .................................................................................................................................... 6	

2.5	 DATAINSAMLING ..................................................................................................................... 6	

2.5.1 Litteraturstudier ............................................................................................................ 7	
2.5.2 Intervjuer ...................................................................................................................... 7	
2.5.3 Fokusgrupp ................................................................................................................... 7	
2.5.4 Dokumentstudier ......................................................................................................... 8	

2.6	 DATAANALYS MED TEORI SOM STÖD ....................................................................................... 8	

2.7	 TROVÄRDIGHET ....................................................................................................................... 9	

3	 Teoretiskt ramverk ................................................................. 11	
3.1	 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH TEORI ............................................................ 11	

3.2	 HÅLLBARHET ........................................................................................................................ 11	

3.2.1	 Samband mellan de tre dimensioner inom hållbarhet. ........................................ 11	
3.2.2	 Ekonomisk hållbarhet ........................................................................................... 12	

3.3	 LEAN’S SJU SLÖSERIER .......................................................................................................... 13	

3.4	 LEAGILE ................................................................................................................................ 13	

3.5	 EOK (EKONOMISK ORDERKVANTITET) ................................................................................. 14	

3.5.1	 Just-in-Time och låga volymer ............................................................................. 15	
3.6	 TAK (OVERALL EQUIPMENT EFFICENCY) .............................................................................. 15	

3.7	 SAMMANSTÄLLNING TEORETISKT RAMVERK ......................................................................... 17	



 

v 

4	 Empiri ........................................................................................ 19	
4.1	 FÖRETAGSBESKRIVNING ........................................................................................................ 19	

4.2	 INTERNA FAKTORER .............................................................................................................. 19	

4.3	 BRANSCHFAKTORER .............................................................................................................. 22	

4.4	 ÖVERPRODUKTIONS PÅVERKAN PÅ KOSTNADSPOSTER .......................................................... 23	

5	 Analys ........................................................................................ 25	
5.1	 VARFÖR SKER ÖVERPRODUKTION? ........................................................................................ 25	

5.1.1 EOK/JIT samband med överproduktion ................................................................... 26	
5.1.2 Produktivitetsmål ....................................................................................................... 26	
5.1.3 Helhetssyn ................................................................................................................... 27	

5.2	 HUR PÅVERKAR ÖVERPRODUKTION DEN EKONOMISKA HÅLLBARHETEN? ............................. 28	

5.2.1 Direkta kostnader ....................................................................................................... 28	
5.2.2 Indirekta kostnader .................................................................................................... 29	

6	 Diskussion och slutsatser ........................................................ 31	
6.1	 RESULTATDISKUSSION .......................................................................................................... 31	

6.2	 METODDISKUSSION ............................................................................................................... 32	

6.3	 SLUTSATSER .......................................................................................................................... 33	

6.4	 REKOMMENDATIONER ........................................................................................................... 33	

6.5	 VIDARE FORSKNING ............................................................................................................... 34	

Referenser ...................................................................................... 35	

Bilagor ............................................................................................ 37	
 
  



 

vi 

Figurförteckning 
Figur 1 - Koppling mellan frågeställningar och metod ................................................................. 5	
Figur 2 - Studiens arbetsprocess .................................................................................................. 6	
Figur 3 - Förtydligande dataanalys .............................................................................................. 9	
Figur 4 - Koppling mellan frågeställningar och teori ................................................................. 11	
Figur 5 - Samband mellan tre dimensioner av hållbarhet; anpassad från (Jonsson & Mattsson, 
2011, s. 40) ................................................................................................................................... 12	
Figur 6 - Lean's sju slöserier; anpassad från (Alsterman, o.a., 2015, s. 18) ............................... 13	
Figur 7 - Förluster i TAK ............................................................................................................. 16	
Figur 8 - Formel för TAK ............................................................................................................. 16	
Figur 9 - Prognos mot efterfrågan; anpassad från (Christopher, 2000, s. 41) ......................... 25	
  



 

vii 

Tabellförteckning 
Tabell 1- Intervjutillfällen .............................................................................................................. 7	
Tabell 2 - Produktivitet per artikel .............................................................................................. 21	
Tabell 3 - Jämförelse av produktivitet ....................................................................................... 22	
Tabell 4 - Överproduktionstimmar i CNC per vecka ................................................................. 24	
Tabell 5 - Kostnadsposter som påverkas av överproduktion .................................................... 24	
  



 

1 

1 Introduktion 
Kapitlet introducerar bakgrund till problemområdet som leder till studiens syfte som 
innefattar ekonomisk hållbarhet i relation till överproduktion. Därefter introduceras studiens 
syfte och problemformuleringar följt av studiens omfång och avgränsningar. Slutligen 
redogörs rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Människor runt om i världen konsumerar allt mer jämfört med tidigare, det leder till att företag 
producerar allt mer. Råmaterial utvinns i högre omfattning än förr, då företag har blivit bättre 
på att producera i ett högre tempo för att kunna bemöta människors ökade behov av produkter, 
detta har en stor påverkan på miljön och jordens resurser (Pothen, 2017). För att kunna 
fortsätta använda jordens resurser kräver det att framtidens behov inte äventyras av dagens 
behov (Commission, 1987).  
 
I takt med samhällets utveckling mot högre miljökrav så blir hållbarhetsfrågor allt viktigare och 
högre krav ställs på företagen, samtidigt som miljöfrågor är ett aktuellt område inom 
världspolitiken. Europa har bland de strängaste miljökraven i världen med fokus på grön 
ekonomi, värna om människors hälsa och att skydda naturen (Unionen, 2018). Trots att 
privatpersoner konsumerar mer så finns en insikt om att utnyttjandet av jordens resurser är för 
hög. Allt ansvar kan inte läggas på konsumenterna, därför måste företag ta sitt ansvar 
(Sverigeskonsumenter, 2018). På grund av de nya utmaningarna som företag ställs inför så är 
det i dagsläget allt vanligare för företag att marknadsföra sig med hjälp av Corporate Social 
Responsiblity (CSR) vilket innebär att företag tar sitt samhällsansvar för resurser de utnyttjar 
som strategi för att uppnå ekonomiska vinster (Garriga & Melé, 2004). I begreppet CSR ingår 
hållbarhetsbegreppets tre områden som är social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.  
 
Den ökande konsumtionen ger möjlighet för företag att producera mer och i vissa fall 
produceras mer än vad det finns efterfrågan, detta kallas för överproduktion. Överproduktion 
har flera kända negativa aspekter, slöseri av resurser och råmaterial är några av dem 
(Alsterman, o.a., 2015). Produceras mer än vad som efterfrågas utförs även onödigt arbete i 
företagen, arbetskraft som skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt. Det finns flera olika sätt att 
mäta hur ett företag presterar, däremot läggs mindre vikt på hur mycket material och produkter 
som kasseras, hur mycket extra arbete och resurser som läggs på att producera produkter som 
inte efterfrågas. 
 
Med en utveckling där global konkurrens blir allt vanligare inom flera verksamhetsområden 
innebär det nya utmaningar för företag. Ett verksamhetsområde där konkurrensen hårdnar är 
tillverkningsindustrin där offshoring är ett välkänt begrepp och fenomen där en del av eller hela 
verksamheten flyttas till ett annat land, där ofta tillverkningskostnaden är den drivande faktorn 
(Roza, Frans, & Henk, 2011). Offshoring är ett ämne som är väl utforskat och dess positiva och 
negativa effekter är i dagsläget väl kända. Offshoring eller outsourcing för att nå lägre 
produktionskostnader medför dock en längre försörjningskedja som är mer uppdelad och 
mindre flexibel, vilket är en viktig fråga för många tillverkande företag idag (Christopher, Khan, 
& Yurt, 2010). Då tillverkningskostnaderna i Sverige är högre än många andra länder så ställer 
det krav på företagen att utnyttja sina befintliga resurser på ett effektivare sätt, därför ligger 
fokus på ekonomisk hållbarhet i denna studie. 

1.2 Problembeskrivning 
Svårigheter kring offshoring är någonting som kräver stora resurser och är därför någonting 
som inte är en möjlighet i samma utsträckning för små-medelstora företag (SMF) (Kinkel, Lay, 
& Maloca, 2007). Hushållandet av företagets resurser är en förutsättning för att kunna vara 
ekonomiskt hållbara. Att inte utnyttja företagets resurser på ett effektivt sätt samtidigt som 
överproduktion utförs försvårar konkurrenskraften för SMF i bland annat Sverige. En tydlig 
trend har varit att många konkurrerande tillverkande företag flyttar sin masstillverkning 
utomlands för att kunna minska sina produktionskostnader.  Flexibilitet och leveranssäkerhet 
är några av de positiva effekterna av att behålla tillverkningen nära kunderna. Överproducerar 
ett företag så används resurser i onödan vilket skulle kunna utnyttjas för att nå en förbättrad 
ekonomisk hållbarhet. På grund av överproduktion bromsas effekten för utveckling av ett 
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effektivt produktionsupplägg där flexibilitet är en av utmaningarna som SMF ställs inför 
(Johansson & Jan, 2018).  
 
En bransch som ställer höga krav på SMF är fordonsindustrin. Där leveranstid, servicenivå, pris 
och kvalitet är orderkvalificerande parametrar som kan göra ett företag till ordervinnare 
(Mason-Jones, Naylor, & Towill, 2010). För att vinna en order kräver det att köparens krav 
uppfylls och att ett företag gör något bättre eller unikt jämfört med sina konkurrenter. För att 
lyckas med detta utmanar det företaget att utnyttja sina resurser på ett effektivt sätt. Då 
fordonsindustrin kräver stora tillverkningsvolymer för att vara lönsamma (Nieuwenhuis & 
Katsifou, 2015) är det vanligt att produktionen är aktiv dygnet runt. Detta genomsyrar hela 
branschen, från slutproducenter till underleverantörer. Därav skapar det en problematik för 
underleverantörerna som ska producera stora volymer samtidigt som de förväntas vara flexibel, 
leveranssäker, ha en hög servicenivå och även uppehålla en bra kvalitet på produkterna. Krav 
på höga volymer till låga kostnader inom fordonsindustrin låg som grund till skapandet av 
Toyota Production System i Japan efter andra världskriget och sedan har strategin Lean 
utvecklats därifrån (Ohno, 1988) som sedan har använts i tillverkningsindustrin och framförallt 
i fordonsindustrin. 
 
Lean production är idag en välkänd och välbeprövad strategi där fokus främst ligger på 
eliminering av slöserier. Inom Lean finns sju sorters slöserier som är centrala i Lean-konceptet. 
Genom att reducera dessa slöserier påverkas ekonomiska aspekter positivt. Överproduktion 
anses vara det värsta av dessa slöserier då den påverkar hela företaget i form av bland annat 
planeringsaktiviteter, andra produktionsaktiviteter och även onödig kassering av material eller 
färdiga produkter (Alsterman, o.a., 2015).  
 
Att överproduktion får en negativ effekt kan i dagsläget anses som väl känt för tillverkande 
företag men det är någonting som fortfarande förekommer. Historiskt sett kräver 
fordonsindustrin höga tillverkningsvolymer för att kunna vara ekonomiskt hållbara 
(Nieuwenhuis & Katsifou, 2015). Denna problematik utgör studiens grund där konsekvenserna 
av överproduktion och hushållandet av företagets resurser ligger i fokus. I nästa stycke 
formuleras studies syfte och frågeställningar som utgör basen för att undersöka denna 
problematik. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I bakgrund och problembeskrivning introduceras problem kring överproduktions påverkan på 
företags ekonomiska hållbarhet. Överproduktion påverkar även hållbarheten kring miljö och 
sociala faktorer. Problematiken kring överproduktion skapar bekymmer för SMF då de har 
mindre slagkraft på marknaden i form av lägre volymer och sämre ekonomiska marginaler. 
Lean och dess slöserier är ett område som är väl utforskat. Trots att överproduktion anses vara 
det värsta slöseriet finns en avsaknad av forskning relaterat till upphoven för överproduktion 
för företag med CNC-maskiner. Här finns kunskapsluckan som studien avser att besvara. Därav 
har studiens syfte skapats och lyder följande: 
 

Att bidra till en ökad förståelse kring hållbarhet genom att undersöka 
faktorer som leder till överproduktion. 
 

För att kunna undersöka faktorer som påverkar ekonomisk hållbarhet kräver det förståelse till 
varför företag överproducerar, därmed är studiens första frågeställning:  
 

[1] Varför sker överproduktion i företag med CNC-maskiner? 

Att överproduktion påverkar företag ekonomiskt är ganska uppenbart men vad det får för 
konsekvenser är inte lika tydligt. För att undersöka vilka ekonomiska effekter överproduktion 
har på företag ställs studiens andra frågeställning:  
 

[2] Hur påverkar överproduktion kostnadsposter som bidrar till ekonomisk hållbarhet? 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet har en fallstudie att genomförts 
på Nordiq Habo. 
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1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien har fokus på två olika problemfrågor som har relation till varandra. Överproduktion är 
det övergripande ämnet och hur överproduktion är relaterat till ekonomisk hållbarhet är 
följdfrågan.  
 
Om överproduktion minskar påverkar det ekonomiska poster som bidrar till ekonomisk 
hållbarhet, i studien undersöks både positiva och negativa följder av minskad överproduktion. 
Social hållbarhet och hållbarhet relaterat till miljö är inte huvudfokus och har inte undersökts 
på djupet men redovisas i det teoretiska ramverket för att förstå innebörden av hållbarhet och 
vad den ekonomiska hållbarheten innefattar. Studiens första frågeställning är av en utredande 
karaktär medan den andra frågeställningen är konkret då de sker en förändring i kostnader vid 
minskad överproduktion. 
 
Överproduktion är ett av slöserierna enligt Lean, de övriga slöserierna kan påverkas av 
överproduktion men de har inte analyserats lika omfattande men vissa effekter av har belysts.  
För att svara på studiens syfte har området valt att smalnas ner till SMF och att fokusera på 
underleverantörer till fordonsindustrin. Fordonsindustrin är speciell på det sättet att det krävs 
en stor produktionsvolym för att kunna bedriva en lönsam verksamhet (Nieuwenhuis & 
Katsifou, 2015), detta får konsekvensen att även underleverantörerna ställs inför liknande 
villkor.  

1.5 Disposition 
I varje kapitel återfinns en kort inledning om vad som berörs i kapitlet. Studiens disposition 
beskrivs nedan. 

1. Introduktion: Här introduceras bakgrunden, problemområdet och studiens syfte med 
tillhörande frågeställningar. 

2. Metod och genomförande: I detta kapitel redovisas hur datainsamlingen har genomförts 
samt vilka metoder som har använts för att besvara frågeställningarna. 

3. Teoretiskt ramverk: Kapitlet innefattar tidigare teorier och forskning kring liknande 
studier, dessa teorier har varit till hjälp för att besvara frågeställningarna samt givit en 
bakgrund till de sista kapitlen där primär och sekundärdata analyseras samt diskuteras.  

4. Empiri: Kapitlet redovisar insamlade primärdata på fallföretaget som även beskrivs i 
inledningen på kapitlet. Olika metoder har använts för respektive frågeställning. 

5. Analys: Sekundärdata jämförs med primärdata och analyseras för respektive frågeställning, 
teorier kopplas samman med data från fallföretaget.  

6. Diskussion och slutsatser: I det sista kapitlet redovisas studiens resultat, diskussion 
kring resultatet och metodval finns med. Slutligen presenteras slutsatser och trovärdigheten i 
studien samt förslag på vidare forskning kring ämnet.  
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5 

2 Metod och genomförande 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för att 
besvara studiens frågeställningar. Kapitlet avslutas med diskussion kring studiens 
trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Figur 1 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och vilka metoder som använts.  
 
Delar av studien genomfördes på ett fallföretag vars problematik överensstämmer med studiens 
syfte. En fallstudie med flera metoder valdes ut för att samla data till studien. För att uppnå 
studiens syfte måste frågeställningarna besvaras, de metoder som använts som 
datainsamlingsmetod förtydligas i Figur 1. Frågeställningarna kräver förståelse kring varför 
företag överproducerar och dess ekonomiska konsekvenser, därför har intervjuer, fokusgrupp 
och dokumentstudier använts. 

 

Figur 1 - Koppling mellan frågeställningar och metod 

2.2 Arbetsprocessen 
Först hölls en dialog med fallföretaget där problemformulering och genomförande 
diskuterades. Sedan skapades ett syfte med frågeställningar till studien. Genom 
litteraturstudier gavs tidigt i studiens skede en bredare förståelse till ämnet, litteraturstudier 
bidrog även till att syftet omformulerades för att fylla en kunskapslucka. Litteratursökning och 
litteraturstudier följde sedan med i studien till empiri-insamlingen påbörjades på fallföretaget, 
data från empiri-insamlingen gav upphov till vidare litteraturstudier. Primärdata samlades in i 
drygt en månad, i mitten av empirin startades analysen av datainsamlingen. Slutligen skrevs 
diskussion och slutsatser med hjälp av analysen som underlag. Från studiens start till avslut 
utformades rapporten kontinuerligt. 
 
Studien innehöll fem huvudaktiviteter som redovisas i Figur 2. 
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2.3 Ansats 
Studien utgår från en deduktiv ansats som kan beskrivas att den följer bevisandets väg. 
Befintliga teorier och allmänna principer beprövas på nytt i ett specifikt fall (Patel & Davidson, 
2011). De tidigare teorierna bestämmer vilken typ av information som ska samlas in men det är 
viktigt att behålla objektiviteten för att finna nya fenomen som inte teorin berör (Patel & 
Davidson, 2011). Genom att använda litteraturstudier vid problemformulering tidigt i 
arbetsprocessen gavs en teoretisk grund till problemområdet sedan utfördes en fallstudie där 
empiriska data samlades in.  
 
Vidare i studien har kvalitativ metodansats tillämpats för att beskriva processer och händelser. 
Enligt Skärvad och Lundahl (2016) passar en kvalitativ studie för studiens syfte och 
frågeställningar då det ger en djupare förståelse kring fenomenet och vidare möjliggör att 
studien fyller den funna kunskapsluckan. Vissa kvantitativa data relaterat till produktion togs 
även fram för att styrka vissa antaganden i studien. 

2.4 Design 
En fallstudie valdes utifrån studiens syfte och problemformulering för att få en holistisk och 
täckande bild av fenomenet som möjligt (Patel & Davidson, 2011). För att besvara 
frågeställningarna krävs att få djupgående information om problemområdet och enligt Skärvad 
och Lundahl (2016) lämpar sig fallstudier då forskningsfrågorna använder sig av ”hur och 
varför” formuleringar. Typen av fallstudie är en enfallstudie och gör det möjligt att undersöka 
faktorerna på djupet.   
 
Valet av fallföretag grundar sig i att de arbetar med Lean där överproduktion är ett av 
slöserierna, de är ett tillverkande företag klassificerat som SMF. Fallföretaget är även vana att 
arbeta med förändringar och förbättringsarbeten vilket underlättade datainsamlingen då de såg 
en vinning ur studien. 

2.5 Datainsamling 
De datainsamlingsmetoder som har använts är intervjuer, fokusgrupp och dokumentstudier. 
Intervjuer krävs för att förstå företagets verklighetsbild kring problemet och fokusgrupp blir en 
fördjupning av intervjuerna där en diskussion med fler infallsvinklar möjliggörs. 
Litteraturstudier ger en vetenskaplig grund från tidigare teorier som kan appliceras och 
analyseras med den insamlade primärdata.  
 

Figur 2 - Studiens arbetsprocess 
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2.5.1 Litteraturstudier  
För att få en övergripande bild om fenomenet som studiens frågeställningar berör har 
litteraturstudier utförts. Tidigare kunskap har sökts i böcker, forskningsrapporter och 
konferenshandlingar med hjälp av databassökning. Vid användandet av databassökning bidrar 
det till en tillgänglighet av forskningsrapporter där det är enkelt att hitta relevanta ämnen 
(Skärvad & Lundahl, 2016). Med databassökning som huvudstrategi där fokus har legat i att 
läsa sammanfattningen för en intressant artikel och sedan använda snowballing (följa citering 
till grundkällorna), på så vis har flera källor identifierats och de har i sin tur stärkt varandra. 
Genom urval av den tidigare kunskapen har det teoretiska ramverket i studien skapats. De 
sökområden som varit i fokus för studien var överproduktion, ekonomisk hållbarhet, Overall 
Equipment Efficiency (TAK/OEE), ekonomisk orderkvantitet samt olika produktionsupplägg. 
För att begränsa sökningarna har flera olika sökord använts tillsammans, även engelska termer 
har använts.  Ramverket skapades kontinuerligt från studiens start till att empiriinsamlingen 
avslutades, nya sökningar i arbetsprocessen gav upphov till att ramverket ständigt byggdes 
vidare.  
 

2.5.2 Intervjuer 
I samband med fallstudier kan intervjuer anses vara den viktigaste informationskällan (Yin, 
2011). På grund av detta valdes intervjuerna att genomföras först och stor vikt lades på dessa. 
Åtta intervjuer har utförts på fallföretaget, respondenterna var anställda med olika befattningar 
och olika nivåer i hierarkin, från operatörer till ledningsgruppen för att få flera synvinklar. 
Intervjutillfällena, de anställdas roll i organisationen och syftet med intervjuerna redovisas 
nedan i Tabell 1. Då intervjuernas syfte är att belysa de problemområden och 
problemuppfattningar som finns hos individer inom fallföretaget valdes en intervjumetod där 
det fanns möjlighet att anpassa frågorna under tiden då intervjuerna utfördes för att kunna 
diskutera djupare i de mest relevanta frågorna för respektive respondent. Strukturnivån på 
intervjuerna faller under semi-strukturerade då vissa frågor har använts som bas men att 
följdfrågor och vidareutveckling av svar tillkom under intervjutillfällen (Skärvad & Lundahl, 
2016). 
 
Intervjuerna utfördes avskilt från den vanliga arbetsmiljön i lugn och ro. Urvalet av 
respondenter på fallföretaget gjordes tillsammans med handledaren på företaget för att få 
kontakt de mest relevanta anställda som ansågs ha kunskap om fenomenet som undersöks. 
Samtliga respondenter som valdes ut tillfrågades om de godkände att deltaga i intervjuer, även 
bakgrundsinformation om undersökningen delgavs. Under intervjuerna medverkade båda 
författarna, en som moderator och den andra som sekreterare. Då intervjuerna även skapade 
underlag för andra datainsamlingsmetoder så spelades intervjuerna in och transkriberades 
sedan för att inte förlora information som gavs under intervjuerna. Vid senare tillfälle 
kontrollerades även transkriberingen med respondenterna via mail för att fastställa att inga 
missförstånd skett, de som valt att inte svara anses vara nöjda med transkriberingen av 
intervjuerna. Standardfrågeformulär ses i Bilaga 1.  

 
 

 

2.5.3 Fokusgrupp 
Fokusgrupp är en form av gruppintervju där ett ämne diskuteras på djupet (Skärvad & Lundahl, 
2016). Intervjuarens ansvar ändras från att vara den som styr intervjun till att vara en 

Tabell 1- Intervjutillfällen 
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moderator som ser till att alla punkter diskuteras och ser till att det inte svävar iväg från ämnet. 
I en fokusgrupp ingår det vanligtvis 6–10 personer med fokus att diskutera ett ämne på djupet 
(Skärvad & Lundahl, 2016). Fokusgruppen valdes som ett komplement till intervjuerna då 
respondenterna har fått reflektera kring ämnet efter att intervjuerna genomförts.  
 
Fokusgruppen som genomfördes i studien bestod av tre punkter som diskuterades under en 
timma, punkterna återfinns i bilaga 2. Moderatorn gick igenom upplägget innan diskussionen 
påbörjades så att eventuella oklarheter kunde förhindras. I studien bestod fokusgruppen av fem 
anställda som tidigare medverkade vid intervjuerna varav en som ej kunde medverka på grund 
av skiftarbete. För att få lite ny kunskap valdes en produktionstekniker ut som en sjätte 
deltagare i fokusgruppen. Urvalet gjordes likt intervjuerna med hjälp av handledaren där de 
som hade medverkat under intervjuerna var prioriterade eftersom de tidigare hade berört 
ämnet och haft tid att reflektera kring intervjuerna. Det var viktigt med olika befattningar och 
erfarenhet för att få flera synvinklar kring problemområdet. Urvalet utfördes med en förståelse 
kring hierarkisk påverkan där beroendeposition togs i beaktning och därför ansågs 
produktionschefen inte va lämplig att medverka då andra deltagare kan påverkas av personens 
närvaro. Anledningen till uppdelning av befattningar är att få igång en diskussion där olika 
synsätt på bakomliggande orsaker till problemområdet kan komma upp till ytan. Med hjälp av 
detta så finns det möjlighet att nå nya infallsvinklar och en större förståelse kring 
problemområdet som inte kan nås endast genom intervjuer. Fokusgruppen genomfördes 
avsides från den vardagliga arbetsmiljön i ett mötesrum för att få ett tydligt avstamp från den 
vardagliga verksamheten och att allas fokus ligger på mötet. För att kunna använda materialet 
senare så sammanfattades de viktigaste områdena som hade diskuterats i fokusgruppen efter 
att diskussionen var färdig.  

2.5.4 Dokumentstudier 
Dokumentstudie är en form av sekundärdata, vilket innebär att det är data som redan är 
insamlad och analyserad en gång. Det kan vara i form av årsredovisningar och 
branschtidsskrifter. Finns sekundärdata tillgängligt kan den tillföra bra information till studien 
(Skärvad & Lundahl, 2016). I studien har dokumentstudier bidragit med information om hur 
dagsläget ser ut jämfört med tidigare år i företaget. De dokumentstudier som utförts har berört 
produktivitetstal i CNC-maskiner samt siffror gällande batchstorlekar. Med hjälp av 
handledaren på fallföretaget har dokument gällande produktivitet framtagits ur affärssystemet. 
Dokumentstudierna ger studien statistik data vilket senare analyseras. 

2.6 Dataanalys med teori som stöd 
Litteraturstudier tillsammans med dokumentstudier har varit sekundärdata i studien, för att 
komplettera den data har även primärdata i form av intervjuer och fokusgrupp genomförts. 
Genom att analysera och jämföra all data har studiens analys skapats med följande diskussioner 
och slutligen har studiens slutsatser dragits. Intervjuerna har ställts mot varandra där likheter 
och skillnader har jämförts. Den insamlade empirin tillsammans med det teoretiska ramverket 
används som underlag för den dataanalys som genomförs i studien som ligger till grund för 
resultatet vilket tydliggörs i Figur 3. 
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2.7 Trovärdighet 
I detta stycke presenteras de åtgärder som använts för att öka studiens reliabilitet, validitet och 
etiska aspekter. 
 
För att besvara frågeställningarna används triangulering med hjälp av tre 
datainsamlingsmetoder, i detta fall är det intervjuer, fokusgrupp och dokumentstudier för att 
stärka tolkningen i relationen till frågeställningarna (Skärvad & Lundahl, 2016). 
 
Reliabilitet är en förutsättning för att uppnå en god validitet och med reliabilitet avses 
”frånvaron av slumpmässiga mätfel” (Skärvad & Lundahl, 2016). Med hjälp av en noggrann 
planering inför varje datainsamlingstillfälle förebyggs risken för att slumpmässiga fel uppstår. 
Då triangulering använts minskar risken för slumpmässiga mätfel som stärker reliabilitet i 
studien. Det vill säga att genom olika metoder kan informationen sammanställas till en 
verklighetstrogen bild. För att få en sanningsenlig bild av verkligheten har intervjuerna spelats 
in och transkriberats på detta sätt säkerställs att informationen finns lagrad. Då intervjuerna 
finns lagrade kan vem som helst be om att få tillgång till informationen för att säkerställa den 
fakta som presenteras i studien. I studien beskrivs varje datainsamlingstillfälle noggrant vilket 
möjliggör upprepning av genomförandet för att nå samma resultat. En förutsättning för god 
reliabilitet är att en annan forskare ska kunna genomföra en datainsamling och få samma 
resultat (Yin, 2011).  
 
Validiteten av en undersökning bestäms av ”frånvaron av systematiska mätfel” (Skärvad & 
Lundahl, 2016). God validitet kräver att datainsamlingsmetoderna fångar in helhetsbilden 
kring problemområdet och att mäta det som avses mätas. För att uppnå detta kräver det att 
instrumenten som används för datainsamling fångar in mer än bara fenomenet för att 
säkerställa att inget utesluts (Skärvad & Lundahl, 2016). Genom att ta detta i beaktande har 
studiens intervjuer utformats så att ingen information relaterat till fenomenet ska uteslutas. 
Urvalet av respondenter gjordes med hjälp av handledaren på fallföretaget för att nå de 
personer med kunskap kring fenomenet, detta för att kunna diskutera det som avsetts. Under 
intervjuerna användes öppna frågor som inte är direkt relaterade till överproduktion för att få 
en så täckande bild av verkligheten som möjligt. Detta leder till att en större förståelse kan 
uppnås genom att även kontexten kring fenomenet tas i beaktning.  
 
Etiska aspekter har varit viktiga under studiens informationssamling och vetenskapsrådet 
riktlinjer har använts (Vetenskapsrådet, 2017). Intervjuerna har varit helt frivilliga, 

Figur 3 - Förtydligande dataanalys 
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informationen har varit tydlig om vad data ska användas till och att de som blivit intervjuade 
kommer vara anonyma vid redovisning av datainsamlingen.  
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet inleds med en förklaring av kopplingen mellan befintlig teori och 
forskningsfrågorna. Sedan introduceras de teorier som används för att bygga den teoretiska 
grund som används i studien. Kapitlet avslutats med en sammanställning av det teoretiska 
ramverket. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Nedan beskrivs den teori som ger en teoretisk grund och hur den används för att besvara 
studiens frågeställningar. För att svara på studiens syfte och frågeställningar krävs det flera 
infallsvinklar vars koppling visas i Figur 4 nedan.  

 

Figur 4 - Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att besvara frågeställning 1 så används fyra infallsvinklar som alla är relaterade till 
produktionsplanering, produktionsupplägg och processutnyttjande. Frågeställning 2 tas tre 
infallsvinklar i beaktning där slöserier och produktionsupplägg är två viktiga aspekter som 
påverkar hållbarheten.  

3.2 Hållbarhet 
Begreppet hållbar utveckling definieras i Brundtlandrapporten som ”Hållbar utveckling är 
utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov” (Commission, 1987, s. 41). Hållbar utveckling kan delas 
in i tre olika dimensioner; miljö, ekonomi och sociala förhållande. Dessa tre dimensioner 
samverkar och förstärker varandra. För att kunna besvara den andra frågeställningen i studien 
krävs det en större förståelse för vad hållbarhet innebär, speciellt inom tillverkningsindustrin 
och vilka förutsättningar samt skyldigheter som råder. Fokus i rapporten ligger på ekonomisk 
hållbarhet och berör inte miljö och social hållbarhet i samma utsträckning. Men då de påverkar 
varandra beskrivs kort sambanden mellan de olika dimensionerna och sedan djupare om 
ekonomisk hållbarhet. 

3.2.1 Samband mellan de tre dimensioner inom hållbarhet. 
Att hushålla med naturresurser har misslyckats under en längre tid. Forskning visar på att 
miljöförstöring bottnar i den ekonomiska drivkraften hos människans agerande och därav 
betraktas miljöförstöring som ett ekonomiskt problem (Johansson S. , 2012). Ekonomisk 
tillväxt måste kombineras med en effektiv resursanvändning för att inte miljöförstöringen ska 
öka i takt med ekonomisk tillväxt. Ett hållbart samhälle kan nås när samhällets resurser 
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används sådant att mångfald och samspel mellan olika delar i samhället stimuleras (Johansson 
S. , 2012), visas i Figur 5. 
 

 

 

Figur 5 - Samband mellan tre dimensioner av hållbarhet; anpassad från (Jonsson & 
Mattsson, 2011, s. 40) 
För att nå en hållbar social arbetsplats behöver arbetsgivaren ge rätt förutsättningar för 
arbetstagarna så de kan utföra sina arbetsuppgifter utan risker för ohälsa. Övertid, högt 
arbetstempo under längre tid och försämrade arbetsresultat är några faktorer som kan leda till 
stress på en arbetsplats (Arbetsmiljöverket, 2017). De vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade 
besvär som kan leda till sjukfrånvaro är stress och psykiska påfrestningar. Fysiska 
arbetsrelaterade skador är även vanligt förekommande, fram tills 2014 var fysiska arbetsskador 
fler än psykiska men arbetet kring ergonomin har utvecklats och psykiska skador är vanligare 
efter 2014 (Klevestedt, 2016). Sjukfrånvaro påverkar i sin tur ekonomin då företaget förlorar en 
resurs. Även om anställda inte sjukanmäler sig så kan fysiska och psykiska skador påverka 
prestationsförmågan, exempelvis om en anställd känner sig stressad eller ofokuserad så kan 
kvalitén på det utförda arbetet vara sämre (Levi, 2004).  

3.2.2 Ekonomisk hållbarhet 
Historiskt sett har den ekonomiska hållbarheten legat i fokus vid beslut om 
produktionsstrategier men under senare tid har även den miljömässiga hållbarheten blivit allt 
viktigare (Rosen & Kishawy, 2012). Med en större förståelse kring den miljömässiga 
hållbarheten har det lett till att produktutvecklingsprocessen tar en större hänsyn till 
produktens miljöpåverkan (Rosen & Kishawy, 2012). Ekonomisk- och miljömässig hållbarhet 
kan ofta gå hand i hand där det finns lösningar som gynnar båda aspekterna, Bai och Sarkis 
(2014) beskriver att CSR aktiviteter och maximera materialutnyttjande är två situationer som 
är ”win-win”.  
 
Tidigare studier visar att ekonomisk hållbarhet kan nås genom att öka produktiviteten, minska 
konsumtionen av resurser utan att tappa kvalitet och vinstmarginal (Rosen & Kishawy, 2012). 
Environmental Protection Agency har skapat ett mål med Lean som innebär att ha den bästa 
kvaliteten, till den lägsta kostnaden, med den lägsta ledtiden, att arbeta systematiskt med att 
eliminera slöserier och samtidigt respektera människan och miljön (Sajan, Shalij, Ramesh, & 
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Biju, 2017). Genom att undersöka faktorerna till den ekonomiska hållbarheten skapas då 
möjligheterna till förbättring i de sociala och miljömässiga aspekterna. 

3.3 Lean’s sju slöserier 
Överproduktionen är enligt Leans slöserier det värsta av de sju slöserierna, slöserierna 
identifieras enligt Shingo och Dillion (1989) Överproduktion, Väntan, Lager, Rörelse, 
Omarbete, Överarbete och Transporter, illustreras i Fel! Det går inrte att hitta någon 
referenskälla. nedan. I rapporten ligger fokus på slöseriet överproduktion och dess effekter. 
Att överproducera innebär att producera mer än du behöver nedströms i produktionsflödet 
eller producera innan tidpunkten produkterna behövs (Alsterman, o.a., 2015).    
 

 

Figur 6 - Lean's sju slöserier; anpassad från (Alsterman, o.a., 2015, s. 18) 
 
Om producerande företag producerar mer än vad det finns efterfrågan efter så påverkar det 
företagets ekonomiska hållbarhet. Anledningen till att överproduktion anses vara den värsta 
formen av slöseri är för att den ofta ger upphov till att andra slöserier aktiveras. Produceras mer 
än vad som krävs sker överarbete som skulle kunna nyttjas på annat sätt, fler produkter 
lagerhålls vilket påverkar lagerhållningskostnader samt att ledtiderna påverkas negativt då 
onödig produktionstid tas upp i processerna. Överproduktionen leder framförallt till 
tidsförluster, har företaget flera stationer som behandlar produkter så sker extra arbete i flera 
stationer som bidrar till stora tidsförluster. Detta medför ekonomiska aspekter som löner vid 
övertidsarbete, förädling av material som inte används vidare, materialkostnader och 
lagerhållningskostnader (Alsterman, o.a., 2015). 

3.4 Leagile 
Lean är ett arbetssätt som härstammar från Toyota Production Systems (TPS), arbetssättet är 
väl utbrett och använt av fordonsindustrin. Fordonsindustrin kräver stora tillverkningsvolymer 
för att vara lönsam (Nieuwenhuis & Katsifou, 2015) därför har Lean varit en lämplig metod 
inom fordonsindustrin. Vad som skiljer Lean från massproduktion är tidshorisonten som 
används vid prognostisering som vanligtvis handlar om två veckor eller mindre (Goldsby, 
Griffis, & Roath, 2006). Även om prognostiseringen skiljer sig mellan Lean och massproduktion 
så anses Lean fortfarande tillverka mot lager (MTS). Svårigheterna med MTS-tillverkning är att 
förutse avvikelser i efterfrågan, kvalitet och fördelning av produkter (Goldsby, Griffis, & Roath, 
2006). 
 
Lean fokuserar på att nå effektivare processer för att generera högsta möjliga output med 
minsta möjliga input medan det agila arbetssättet kommer från att företag anser att risken och 
kostnaden för att lagerhålla produkter är för hög, speciellt i branscher med en hög omsättning 
av produkter (Goldsby, Griffis, & Roath, 2006). Det agila arbetssättet fokuserar mer på att vara 
flexibel och responsiv mot unika kundorder samt avvikelser i efterfrågan (Christopher, 2000). 
Istället för att prognostisera för 2 veckor så väntar produktionen med att tillverka tills en 
kundorder anländer, tillverkning sker då mot order (MTO) (Goldsby, Griffis, & Roath, 2006). 
För att lyckas med det agila arbetssättet så krävs det flexibilitet genom hela försörjningskedjan 
(Christopher, 2000). Arbetssättet strävar mot tillverkning av mindre batcher samt minska 
inverkan från setuper och ställtider (Goldsby, Griffis, & Roath, 2006).  
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En kombination av Lean och det agila arbetssättet kallas för Leagile. Där båda arbetssättens 
styrkor kombineras för att uppnå ett effektivare produktionsupplägg. En avvägning och 
klassificering av produkter görs för att skilja på produkter med en hög och konstant efterfrågan 
jämfört med produkter men en mindre och mer varierande efterfrågan. Uppdelningen kan 
göras genom ABC-klassificering eller en Paretos (80/20) uppdelning (Goldsby, Griffis, & Roath, 
2006). Produkter som står för 80 % av försäljningen och utgör 20% av totala antalet produkter 
blir mer effektiva att köra enligt Leans arbetssätt där tillverkning sker enligt MTS. Men 
resterande 80 % av produkterna bör tillverkas efter det agila arbetssättet där produktionen sker 
enligt MTO. Vid användning av en mixad produktionsstrategi så är det vanligt att det finns två 
flöden inom fabriken (Goldsby & García-Dastuge, 2003), det beror på att det är svårt att skapa 
ett effektivt flöde som kan hantera både låg- och högvolymsartiklar. 

3.5 EOK (Ekonomisk orderkvantitet) 
EOK är en metod som används för att bestämma hur stora orderkvantiter som ska beställas 
eller produceras. EOK har sitt ursprung från matematiska modeller från tidigt 1900-tal (Harris, 
1913) men används fortfarande i nutid. Enligt EOK baseras beräkningen på årsefterfrågan, 
kostnad per ordertillfälle, lagerhållningskostnad och artikelpris där sedan årsvolymen delas 
upp i flera order på ett år. Storleken på varje order baseras på beräkningar av olika kostnader 
där slutligen den lägsta kostnaden baserat på årsefterfrågan avgör orderstorleken, sedan ska 
den ordern tillgodose behovet under en viss period. EOK ger alltså den mest ekonomiska 
orderkvantiteten som minimerar den årliga kostnaden för den beräknade produkten (Fazel, 
2011). 
 
Formel för EOK. 
 
Anpassad från: (Gang, 1997, s. 483) 
 
EOK	= 2 ∗ 𝐸 ∗ 𝑂/(𝐿𝐹 ∗ 𝑃) 
 
E = efterfrågan per år 
O = ordersärkostnad per ordertillfälle 
LF = lagerhållningsfaktor per år i % av artikelns pris 
P = artikelpris per enhet 
 
Enligt Banjoko (2014) så bygger EOK-formeln på vissa antaganden: 

• Efterfrågan är konstant per tidsenhet 
• Lagret fylls på med hela orderkvantiteten vid inleverans 
• Ordersärkostnaden är konstant och är inte beroende av orderkvantiteten 
• Lagerhållningsfaktorn i % per tidsenhet är oberoende och konstant 
• Inleveranser sker alltid när lagret är noll 
• Brister förekommer inte 

Rent teoretiskt är EOK överlägsen eftersom det är näst in till omöjligt att spekulera och bedöma 
balansen mellan ordersärkostnader och lagerhållningssärkostnader på ett optimalt sätt. Då 
metoden är baserad på beräkningar läggs inga värderingar in i beslutet utan endast en 
uträkning görs. EOK anses vara enkel att överföra och beräkna i ett affärssystem där 
informationen kan ändras om efterfrågan skulle ändras under tidsperioden den är beräknad 
på. Eftersom efterfrågan är en uppskattning av behovet under en tidsperiod så kan den 
förändras med tiden. När EOK beräknats så är den exakta siffran på det som ska tillverkas inte 
fast till 100 % utan kan avrundas till jämna tal eller justeras beroende på hur många produkter 
som ryms per lastbärare för att underlätta arbetsprocessen i flödet (Mattsson, 2010).  

EOK svaghet ligger i att den antar att alla parametrar är fasta och kända. Men i verkligheten 
är sällan alla parametrar är fasta och kända då det finns osäkerheter eller variationer i 
efterfrågan. Enligt Gang (1997) är några av osäkerheterna som företagen måste hantera; lager 
för nya produkter som just har kommit till marknaden där efterfrågan, ordersärkostnad och 
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lagerhållningskostnad alla kan vara okända, lager för import och export av gods där 
lagerhållningskostnaden kan bero på fluktuationer i växlingskurs.  

3.5.1 Just-in-Time och låga volymer 
EOK används när efterfrågan är konstant och oberoende vilket är raka motsatsen till Just-In-
Time (JIT) som har vidareutvecklats från Toyota Production System (Chiarini, 2017). JIT 
beskrivs kort som att företag tillverkar produkter precis när de behövs, i rätt antal och skickas 
direkt till kund utan att lagerföras. Enligt Chiarini (2017) hävdar flera forskare att JIT passar 
bättre till den moderna produktionen med pullsystem än vad EOK gör. JIT med pullsystem har 
möjliggjort kostnadsreducering kopplade till inventarier, set-ups, transporter och korta ner 
ledtider. 
 
Fazel (2011) hävdar att JIT-pullsystem är fördelaktigt vid inköp av låga årsvolymer medans när 
årsvolymen når en viss gräns kommer kostnadsfördelen för EOK alltid vara bättre. Den 
traditionella strategin gällande lagerhållning med EOK handlar mer om att minska kostnaderna 
för lagerhållning snarare än att minska antal produkter som lagerhålls vilket JIT mer inriktar 
sig mot (Fazel, 2011). 

3.6 TAK (Overall equipment efficency) 
Overall Equipment Efficency (OEE) eller TAK som det benämns på svenska ett instrument för 
att fastställa maskiners effektivitet och används som en indikator för utvecklings- och 
förbättringsmöjligheter för företag (Dal, Tugwell, & Greatbanks, 2000). TAK mäter sex olika 
förluster för en maskin som är uppdelade i tre huvudområdet och definieras enligt Nakajima 
(1988) som Tillgänglighet (T), Anläggningsutnyttjande (A) och kvalitetsutbyte (K). Vidare 
utveckling av de tre huvudområdena är enligt Muchiri och Pintelon (2008) följande: 
 
Tillgänglighet 
Tidsförlust eller hastighetsförlust på grund av maskinfel, kategoriseras som tidsförlust när 
produktiviteten reduceras. Ställtid och justering som leder till tidsförlust mellan den sista 
tillverkade artikeln av en order och den första artikeln på en ny order. De första två förlusterna 
benämns som driftstopp och används för att räkna ut tillgängligheten för maskinen. 
 
Anläggningsutnyttjande 
Mikrostopp och tomgång uppstår när produktionen avbryts av ett mindre fel och kräver en 
lösning. Även om problemen är snabbt åtgärdade har dem en stor påverkan på 
maskinkapaciteten. Hastighetsförlust mellan maskinkapacitet och verklig kapacitet. 
Takthastigheten i maskinen skiljer sig från den verkliga hastigheten vid produktion av en 
artikel. Tredje och fjärde förlusterna bestämmer effektiviteten av maskinen. Förlusterna som 
sker här innebär att maskinen inte körs under optimala förhållanden. 
 
Kvalitetsutbyte 
Kvalitetsförluster och omarbete på grund av maskinfel, när artiklar blir defekta och kräver 
omarbete eller kassation. Produktionstaktsförlust vid uppstart av maskin. Beroende på det som 
produceras kan det krävas en viss tid innan ett optimalt tillverkningstillstånd nås vid uppstart 
av maskin. De sista förlusterna mäter defekta produkter och tillsammans med de fyra andra 
förlusterna bildar de TAK. Förlusterna förtydligas i Figur 7. 
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Uträkning för TAK lyder följande 
(Dal, Tugwell, & Greatbanks, 2000), 𝑇𝐴𝐾 % = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 % ∗
𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 % ∗ 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 % . Nedan följer definitionen och 
uträkningarna av de tre huvudområdena.  
 

𝑇 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡(%) =
𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑

 

 

Planerad produktionstid avser den tid som produktion är planerad under, bortfall från planerat 
underhåll ingår ej i planerad produktionstid. Faktiskt produktionstid är utfallet i tid av den 
planerad produktionstiden.  
 

𝐴 = 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 % =
𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘	𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑
𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔	𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

 

 

Teoretisk cykeltid innebär den hastighet som maskinen under optimala förhållande tillverkar 
produkter. Verklig cykeltid avser den hastighet som maskinen tillverkar artiklar i realtid.  

 

K = 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 % = (IJKLMK	LNKLM	OPJQRSTPLQT	TNUTKTPVWNKLM	XLYYTPLQ	TNUTKTP)
IJKLMK	LNKLM	OPJQSRTPLQT	TNUTKTP

 
 

Totalt antal producerade enheter är alla artiklar som tillverkas under en tidsperiod och antal 
kasserade enheter är antalet artiklar som har kasserats under samma tidsperiod. Nedan 
illustreras formeln för TAK i Figur 8Fel! Det går inrte att hitta någon referenskälla.. 

 

 
Figur 8 - Formel för TAK 
TAK används idag av många tillverkande företag. TAK är ett välkänt och välbeprövat verktyg 
inom produktion men dess användningsområden är dock begränsade. TAK tar inte hänsyn till 
om rätt artiklar eller rätt antal produceras. TAK:s användningsområde är att kunna mäta 

Figur 7 - Förluster i TAK 
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maskiners effektivitet och kartlägga ett företags processutnyttjande. Genom tydliga 
procentsatser får företag en tydlig bild av resursutnyttjande. Procentsatserna kan användas för 
att sätta mål och driva utvecklingsarbete framåt (Dal, Tugwell, & Greatbanks, 2000).  
Enligt Dal, Tugwell och Greatbanks (2000) så finns det tre svagheter med att använda sig av 
TAK som följer. 
 

1. Första punkten är att det finns ingen nivå som är optimal eller överförbar mellan 
organisationer utan är unik för varje fall och arbete sker utifrån sina egna 
förutsättningar. 

2. För de andra så är TAK ett instrument för att mäta en maskins effektivitet men den 
visar även dess förbättringspotential om de används rätt. Med hjälp av systemet så 
finns möjligheten att arbeta responsivt med förbättringsmöjligheter som kommer till 
ytan men det kräver att användaren vet hur TAK används. Förbättringsmöjligheterna 
kan komma upp till ytan om stoppkodning i systemet används utförligt. Stoppkodning 
innebär att när ett stopp uppstår så ansvarar operatören för att manuellt rapportera in 
felet till systemet med hjälp av programmerade menyer. Historiken för alla stopp 
sparas sedan och kan analyseras kontinuerligt i tidsperioder som företagen själva 
bestämmer. På grund av detta är systemet beroende av att indata stämmer och att rätt 
saker mäts. Används fel teoretisk cykeltid så kommer anläggningsutnyttjandet att vara 
missvisande. Så utan rätt data och kontinuerlig uppdatering så kan systemet ge en 
missvisande bild av verkligheten. 

3. TAK passar bäst i produktionsmiljöer med högvolymstilverkning där 
kapacitetsutnyttjandet står i fokus. Det anses finnas lite empiriska bevis för TAK:s 
fördelar inom batchtillverkning. 

Med en större förståelse för hur företag mäter effektiviteten i sina processer kan det senare 
användas för att analyseras och skapa en diskussion tillsammans med den insamlande empirin.  

3.7 Sammanställning teoretiskt ramverk 
För att kunna undersöka vilka faktorer som leder till överproduktion som är problemområdet 
så krävs en förståelse för vad hållbarhet är. Begreppet hållbarhet är ett brett område men fokus 
ligger i studien på den ekonomiska hållbarheten men en helhetssyn på hur de tre delarna i 
hållbarhet samverkar är nödvändig. Beroende på vilken typ av produktionsupplägg ett företag 
använder sig av kan det uppstå olika svårigheter. Att förstå för- och nackdelar för respektive 
arbetssätt krävs för att få en förståelse för hur valet av produktionsupplägg påverkar 
produktionen samt vilka konsekvenser det får. Det är en förutsättning för att analysera 
företagets och studiens problematik. Då överproduktion är direkt relaterat till hur mycket ett 
företag tillverkar så behöver underlaget till batchstorleken undersökas och därför används EOK 
som är ett vanligt verktyg. Slutligen kan överproduktion påverkas av hur företag väljer att mäta 
sin produktivitet. Beroende av kunskapen ett företag har kring hur de använder sig av TAK så 
påverkar det analysen av utfallet från processerna. Beroende av detta så kan resultaten tolkas 
på olika sätt, där överproduktion i vissa fall kan leda till positiva produktivitetstal. 
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4 Empiri 
Kapitlet börjar med en kort beskrivning av fallföretaget där studien genomförts sedan 
redovisas insamlade data som är kopplad till forskningsfrågorna. Även generella faktorer 
lyfts fram. En uppdelning görs även med faktorer som kan skilja sig mellan företag och 
generella faktorer som är gemensamma för branschen.  

4.1 Företagsbeskrivning 
Fallstudien har utförts på Nordiq Habo som är en del av Nordiq Group. Nordiq Habo grundades 
1946. Nordiq Habo tillverkar metallkomponenter till fordonsindustrin med kunder som Volvo 
Trucks, Volvo Car Corporation, Scania och Renault. Den generella fokusen ligger på att tillverka 
låga volymer samt prototyper till fordonsindustrin men i dagsläget söker de även efter nya 
kunder för att kunna fånga in lite större volymer till verksamheten. Störst fokus ligger 
fortfarande på små volymer med hög variation och det leder till en hög artikelomsättning. 
Företaget tillverkar artiklar som efterfrågas frekvent men även specialartiklar och prototyper 
tillverkas.  
 
I dagsläget har Nordiq Habo ca 70 anställda plus 10–20 personer som är inhyrda via 
bemanningsföretag, antalet inhyrd personal varierar under året beroende på variationer i 
efterfrågan. Femtiofem personer arbetar som operatörer och 15 st på produktionskontor. Sedan 
finns det en marknadsavdelning och en ledningsgrupp med totalt åtta anställda. 
 
Nordiq Habo är uppbyggt med ett funktionellt produktionsupplägg (Jonsson & Mattsson, 2011) 
med sex producerande avdelningar.  Avdelningarna delas upp i CNC, kantpress, 
robotkantpress, press, svets och robotsvets. En typisk process börjar med att CNC-maskinerna 
skär eller stansar ut detaljer från plåtar och sedan går detaljerna vidare i flödet där plåten 
förädlas genom svetsning eller bockning och slutligen läggs det på lager eller skickas vidare till 
ytbehandling eller direkt till kund. Då CNC-maskinerna är startpunkten i produktionen 
påverkar de maskinernas begränsningar produktionsflödet i fabriken då avdelningen är en av 
de två flaskhalsar som finns i fabriken, beroende på årgången av maskinerna så finns det fler 
eller färre begränsningar. De modernare maskinerna har således färre begränsningar än de 
äldre, begränsningarna kan exempelvis vara antalet verktyg, programmeringsmöjligheter och 
ställtid vilket i sin tur resulterar i svårigheter för plåtutnyttjande som beskrivs vidare i kapitlet. 
Planeringsavdelningen för produktionen anser att CNC och kantpress är flaskhalsar i 
produktionen. Det vill säga den process som tar längst tid att producera x antal artiklar jämfört 
med samma antal i de andra processerna, majoriteten av de anställda är medvetna om att 
överproduktion sker och att dessa avdelningar skapar mycket släp i produktionen. 

I företaget arbetas det med Lean, 5S, daglig styrning och ständiga förbättringar. Nordiq Habo 
använder sig av EOK när de planerar produktionen där förväntade årsvolymen från kund 
ligger som grund för beräkningarna. TAK används som verktyg för att mäta maskiners 
produktivitet och de använder affärssystemen Axxos och Jeeves.  

4.2 Interna faktorer 
Under denna rubrik redovisas empiriska data med faktorer som anses vara fallspecifika. 
  
Enligt intervjuerna har det historiskt sett alltid skett överproduktion och det har alltid varit ett 
problem. Det är ett stort problem under de perioder då de har många fler order från kund än 
vanligt. Trots detta har ingen större vikt lagts vid detta problem. Det generella svaret från alla 
intervjuade var att de alltid har gjort på ett vis och sedan fortsatt med det än idag. Historiskt 
har de överproducerat för att hantera bortfallet av produkter genom produktionsflödet och då 
har de sett överproduktion som en nödvändighet för att säkerställa att kund får de antal 
produkter de har blivit lovade. Det tankesättet har enligt respondenterna sedan levt vidare och 
operatörer upplever att det alltid är bättre att tillverka lite mer än vad som behövs. 
 
En del i problematiken är att företaget arbetar mycket med nya produkter och prototyper, vilket 
leder till att det är svårt att förutsäga hur många artiklar som går åt innan kraven för 
slutprodukten uppnåtts. Det finns tendens att någon eller några produkter per avdelning 
kasseras under den tiden som produkten passerar i flödet. I form av att produkten inte blivit 
godkänd kvalitetsmässigt eller att det krävs en eller flera produkter för att kunna ställa 
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maskinerna. Denna problematik finns även för artiklar som företaget producerar kontinuerligt 
även om svinnet inte är lika stort på de artiklarna jämfört med nya artiklar eller prototyper. 
Eftersom vissa produkter kasseras längs flödet i form av ställbitar till maskiner och bristande 
kvalitet på vissa detaljer så har det alltid tillverkats några extra i flödets första operation som är 
CNC.  
 
CNC-avdelningen består av två moderna lasermaskiner och fyra äldre kombimaskiner. 
Lasermaskinerna programmeras och sedan skär de ut detaljer med hjälp av laser, dessa 
maskiner har en fördel jämfört med kombimaskinerna när det kommer till att köra olika 
artiklar på en och samma plåt. Fallföretaget benämner detta som samkörning och har nyligen 
startat ett projekt där samkörning av artiklar används för att minska företagets överproduktion. 
Kombimaskinerna programmeras även dem men de kräver vissa verktyg beroende på vilken 
produkt som ska tillverkas. Dessa verktyg byts av operatörerna vilket gör maskinen mer 
beroende av operatörer samt att det kan vara komplicerat att köra olika artiklar på samma plåt 
på grund av att olika verktyg krävs för olika artiklar. Historiskt sett har CNC-avdelningen kört 
slut på en hel plåt även om plåten producerar fler artiklar än vad kunden önskar. Anledningen 
till detta är att de inte har velat slänga material, vissa spekulerar i att det är en fördel om det är 
artiklar som produceras kontinuerligt och kan sparas till senare order.  
 
Planeringen på fallföretaget baseras på kundernas förväntade årsefterfrågan som sedan 
används för att beräkna EOK. Problematiken blir större när plåtutnyttjande introduceras i 
”ekvationen”. Då EOK historiskt sett inte har varit utformat med plåtutnyttjandet så kan 
exempelvis EOK innebära att det krävs 120% plåtar för att täcka materialutnyttjandet för 
artiklarna som ska tillverkas. För att undvika materialslöseri och dåligt plåtutnyttjande har då 
operatörerna tagit ett beslut att köra två hela plåtar för att slippa slänga 80 % av plåten i onödan. 
Generellt körs hela plåtar i kombimaskinerna även om det går att tillverka exakt rätt antal i dem 
och även olika artiklar på samma plåt, problematiken finns då i programmeringen som är 
komplex att lösa samt att olika verktyg i maskinen krävs för att göra olika produkter.  
 
I dagsläget har marknadsavdelningen beräknat EOK på en viss maskin i CNC-parken. Om 
artikeln mot förmodan inte går att köra i just den maskinen eller att en annan maskin står utan 
arbete så har CNC-avdelningen mandat att byta maskin för att underlätta arbetet. Detta skapar 
nya problem då tillverkningskostnaden och tillverkningstiden förändras för att olika maskiner 
producerar olika snabbt. Tidigare har operatörerna själva tagit beslut om att köra extra artiklar 
för att underlätta för nästkommande processer som har använt sig av så kallad ställbitar. En 
ställbit är en artikel som används för att ställa in verktyg och maskinen i nästkommande process 
som senare får kasseras då den har använts som en testbit och ej är godkänd ur ett 
kvalitetsperspektiv. CNC-operatörerna har själva tagit beslut om att överproducera för att 
hjälpa nästkommande processer, detta har ingått i arbetsprocessen och har varit accepterat från 
produktionsledningen. Hur mycket extra som har tillverkats har skiljt sig från operatör till 
operatör beroende på deras kunskap om nästkommande processer.  
Anledningen till att det skiljer sig mellan operatörer är avsaknaden av riktlinjer och standarder 
från produktionsledningen. Även om det i slutändan finns färdiga produkter till nästa order så 
skapas ett materialbehov i planeringen vilket leder till att avdelningarna får uppdrag i 
affärssystemet att tillverka nya produkter. Slutligen byggs lager med färdiga produkter mer och 
mer samtidigt som nya materialbehov skapas.  
 
Om det går att producera efter EOK anses det vara den bästa vägen att gå rent ekonomiskt. 
Däremot diskuterades det i fokusgruppen om särskiljning av hanteringen av A, B och C-artiklar. 
A-artiklar som rullar ett par gånger per år anses vara ekonomiskt fördelaktigt att tillverka lite 
mer per gång för att sedan lagerföra och skicka när kunden önskar produkten, även B-artiklar 
fungerar på samma sätt även om de inte skickas till kund lika ofta. I dagsläget hanteras även C-
artiklar på samma sätt vilket kanske inte är optimalt enligt de deltagande i fokusgruppen 
eftersom det kanske produceras mer än efterfrågan från kund. Samma sak gäller även 
prototyper som kanske bara tillverkas en gång. Att använda sig av EOK på C-artiklar samt 
prototyper kan leda till överproduktion eftersom för mycket produceras och lagerförs trots att 
produkten endast levereras vid ett enda tillfälle och framtida behov av produkten antingen är 
osäker eller inte finns. 
 
En annan svårighet som uppstår är att nya artiklar som anses vara svåra att tillverka skapar en 
osäkerhet kring bortfallet på grund av att det inte finns historik kring hur många defekta 
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artiklar som tillverkas innan kvalitetskraven är bemötta. Även med artiklar som inte är nya men 
som anses svåra att producera kan osäkerheten vara stor. Ena gången kasseras kanske en detalj 
men nästa gång samma artikel körs så kasseras kanske tio stycken, enligt intervjuerna kan det 
bero på vilken operatör som kör artikeln.  
 
En anledning till att överproduktion går genom alla processer inom företaget är att 
affärssystemet uppdaterar tillverkningsorder (TO) efter varje färdig process där den 
inrapporterade antalet blir den nya TO. På grund av detta så ser inte nästkommande process 
hur många artiklar den ursprungliga TO är på utan följer den uppdaterade TO. Genom att TO 
ständigt uppdateras så uppfattar inte de andra processerna att de själva utför överproduktion.  
 
För att mäta maskinernas tillgänglighet, utnyttjandegrad och kvalitetsutbyte så använder sig 
fallföretaget av affärssystemet Axxos som mäter det i TAK. Med mindre ställtid, 
hastighetsförluster och kvalitetsförluster ges ett högre utfall för produktivitetsgraden för 
maskinen. När den uppdaterade TO ofta är större än den ursprungliga förändras även 
produktionstiden. När fler produkter produceras i serie resulterar det i att maskinen ställs om 
med större intervaller vilket ofta leder till högre produktivitetstal. TAK kan med andra ord ge 
en bra siffra för produktiviteten men tar inte hänsyn till att fel antal produkter har producerats. 
Enligt intervjuerna har det framkommit att operatörerna inte alltid är medvetna om att 
överproduktion sker utan är nöjda med utfallet som Axxos visar, enligt en av de anställda så är 
det lättare att nå en högre produktivitet om ordern är större: 
 

”Ja absolut det kan det göra, har vi uppe farten kan det ju bli bättre om vi kör 
300 till, så är det ju absolut” – Operatör 

 
På fallföretaget belönas avdelningarna med lönebonus om de når sina produktivitetsmål, med 
tanke på citatet ovan så kan det trigga anställda att överproducera för att nå sina mål och 
belönas med en bonus. Detta är inget som bekräftats av någon operatör men möjligheten finns 
att det skulle kunna ske. Oftast är operatörerna ej medvetna om att en TO har ändrats efter 
färdiga processer och kollar därför inte i systemet hur den ursprungliga TO ser ut, flertalet 
operatörer saknar även kunskapen om hur detta utförs rent praktiskt. I Tabell 2 förtydligas vad 
de anställda ser i affärssystemet. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Genom att kategorisera artiklar med låg EOK (x<40) och hög EOK (x>150) så beräknades 
produktiviteten ut för respektive kategori med hjälp av dokument från körningar i CNC-
maskiner, siffror är tagna från Nordiqs produktivitetstabeller som ser ut enligt Tabell 2 och har 
sammanställts i Tabell 3 där låg och hög EOK jämförs. Fullständig redovisning av produktivitet 
per artikel återfinns i Bilaga 3. Vissa körningar har uteslutits då de på grund av felrapportering 
har fel verklig- eller planerad körtid. Tabell 3 visar att körningar med hög EOK gav högre 
produktivitet än de körningarna med låg EOK, det vill säga att detaljer med högre volymer ger 

Tabell 2 - Produktivitet per artikel 
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generellt en högre produktivitet jämfört med detaljer som tillverkas i lägre volymer.  
Produktiviteten har beräknats med hjälp av formeln för tillgänglighet enligt TAK.   
 

Tabell 3 - Jämförelse av produktivitet 

 
 

4.3 Branschfaktorer 
Under denna rubrik kommer branschfaktorer kring frågeställning 1 och frågeställning 2 
presenteras. 
 
Då kraven som råder i branschen anses vara höga och underleverantörerna är i en 
beroendeposition från större globala företaget anses vissa faktorer till överproduktion vara 
generella för tillverkande underleverantörer. Då de globala företagen har valt att flytta sin 
massproduktion utomlands har de svenska underleverantörerna ställts inför en utmaning att 
förändra sina produktionsupplägg till att bemöta de direktiv som uppstår när branschen har 
gått från massproduktion till mer specialartiklar och artiklar med lägre produktionsvolym.  
 
Fordonsindustrin har gått över till JIT baserat upplägg vilket ställer krav på att produkter 
levereras i rätt tid, leveranssäkerhet är en av flera parametrar som är orderkvalificerande för 
underleverantörer och därför har denna faktor blivit allt viktigare (Mason-Jones, Naylor, & 
Towill, 2010). Företag som Volvo och Scania är giganter i Sverige och har stora maktpositioner, 
de kan i sin tur ställa stora krav på underleverantörerna eftersom det finns flera som 
konkurrerar om giganternas order. När en underleverantör vunnit en order så fortsätter kraven 
vara höga gällande kvalitet, leveranstid, leveranssäkerhet och kostnad. Eftersom giganterna 
arbetar med JIT kräver det även att rätt antal artiklar levereras i rätt tid med rätt kvalitet. 
 
Enligt en av de intervjuade som arbetade som materialplanerare beskrev skillnaden på kraven 
som ställs på underleverantörer inom fordonsindustrin jämfört med andra branscher: 
 
”Jag har jobbat tidigare som materialplanerare på x just inom bilindustrin, så 

när väl de öppnade upp här så tyckte de att det var bra att man kunde lite 
sedan innan eftersom det är en speciell bransch om man säger så, planeringen 
är ju helt annorlunda, ex, det är slut nu, jaja det kommer in om 5 veckor igen 

men här hänger det ofta på timmen att få in grejerna.” – En materialplanerare 
 
På grund av de höga krav som ställs på underleverantörerna så leder det till viss överproduktion 
för att kunna försäkra sig om att leverera rätt antal artiklar med godkänd kvalitet då vissa 
produkter kasseras på grund av att de blir defekta någonstans i produktionsflödet. Är valet 
mellan överproduktion eller att kunden tappar förtroende på grund av att alla artiklar inte 
levereras så anses det vara mer värt att överproducera och behålla kundernas förtroende och 
fortsätta vinna order.  
 
Samma problem uppstod även vid offertgivning och tillverkning av prototyper, där 
marknadsavdelningen får upp produktspecifikationer från kunder i en portal där företag får 
konkurrera med flera andra underleverantörer om att få producera artikeln. Vid produktion av 
en prototyp kom det fram från intervjuerna att de ibland överproducerar så mycket som 100 % 
för att säkerställa att rätt antal artiklar når slutkunden. Detta görs för att hantera bortfallet i 
produktionsflödet vilket oftast är högre när en prototyp tillverkas för första gången. Helhetssyn 
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och kommunikationsbrister togs upp av en operatör som blev intervjuad som en av 
anledningarna till att de producerar mer än vad som krävs: 
 

”Så utbilda personalen lite mer i alla avdelningar så man får en bättre 
helhetssyn på allt och hur mycket som kan försvinna på varje avdelning så att 

inte CNC producerar mer eller mindre än vad som kanske behövs då”. – 
Operatör 

 
Beroende på hur mycket en operatör kan om verksamheten så kan individer ta beslut om att 
överproducera för att en viss artikel kan vara extra svår att tillverka senare i produktionsflödet. 
En annan följd av bristande kommunikation mellan avdelningar är att operatörerna ej är 
medvetna om att en TO har uppdaterats under produktionens gång och ej har kunskapen om 
hur de går till väga för att se den ursprungliga TO. Om exempelvis en artikels EOK är 150st 
detaljer skapas en TO på just 150st men sedan får det plats 100st per plåt i CNC så tillverkas för 
det mesta 200st detaljer, affärssystemet ändrar då TO till 200st som förädlas i nästa process. 
Kunskapen om att detta sker är låg på företaget, vissa förespråkar att fler personer borde 
utbildas internt för att få en förbättrad helhetsbild av verksamheten då det i dagsläget är vanligt 
att operatörerna själva behöver fatta vissa beslut om hur mycket som ska produceras eller i 
vilken maskin. Slutstationen i flödet har ibland koll på den ursprungliga TO och kan justera 
produktionen så 150st tillverkas i deras station men endast ett få antal anställda vet hur de 
hittar den ursprungliga TO. Vid intervju av en operatör framkommer det tydligt att 
kommunikationen kring detta är bristfällig om hur detta hanteras:  
 

”Vi som operatörer kan inte gå tillbaka om man inte vet, det står inte på 
pallflaggor eller TO i systemet då utan vet man inget så kör man det som 

kommer i pallen liksom”. – Operatör 
 
I fokusgruppen framkom det hur de själva får ta ansvar för att lära sig hur affärssystemet Jeeves 
används: 
 
”Det man kan i Jeeves har man lärt sig själv eller lärt sig av någon annan som 

inte kan”. – Programmerare 
 
Detta skapar problem för bland annat planeringsavdelningen där färdiga TO och artikelbehov 
kan inrapporteras på ett felaktigt sätt i Jeeves. Även om Nordiq Habos verksamhet är ganska 
liten så framkommer det att operatörerna har bra koll på sin egen avdelning men att 
helhetstänket för verksamheten inte finns i så stor utsträckning bland de som arbetar på golvet. 
Operatörerna fokuserar mest på att göra ett bra jobb ifrån sig när de får en pall med artiklar till 
sig, men de tänker inte så mycket på hur andra avdelningar påverkas av att de exempelvis 
tillverkar mer än vad som står på TO och kör upp allt som finns i pallen. Det som har 
framkommit av intervjuerna är att de flesta tycker det är bra att köra lite mer av varje artikel 
för att säkra upp ifall det blir bortfall under senare steg i produktionen. 

4.4 Överproduktions påverkan på kostnadsposter 
I Tabell 4 nedan visas fallföretagets överproduktionstimmar i deras CNC-maskiner, sedan de 
börjat samköra produkter har de minskat antal överproducerade timmar. Tabell 4 är en 
sammanställning av ca 6000 körtillfällen under en halvårsperiod. Tydligt syns att summan av 
överproduktionstimmar har minskat ungefär 20 timmar per vecka från starten av projektet. 
Under loppet av sex månader så fanns ungefär 200 extremfall där mer än 100 % av den 
ursprungliga EOK har överproducerats. Vid en uträkning av medelvärdet av antalet artiklar 
som har överproducerats så är det 23 % mer som tillverkas utöver det behovet som finns. 
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För att få en förståelse för hur de olika kostnadsposterna påverkas av överproduktion fördes en 
kort diskussion kring området i fokusgruppen samt med handledaren på företaget. De 
kostnadsposter som framkom ses i Tabell 5. En kostnadspost som ej går att mäta men ändå tas 
i beaktande är leveranstid som är en av de faktorer som gör ett företag till orderkvalificerande 
(Mason-Jones, Naylor, & Towill, 2010).  
  
I Tabell 5 förtydligas hur kostnadsposterna påverkas av överproduktion. En ökning i 
kostnaderna betecknas +, en minskning betecknas – och ett oförändrat läge betecknas 0. Vid 
flera möjliga scenarion görs en avdelning med beteckningen /.  

Tabell 5 - Kostnadsposter som påverkas av överproduktion 

Tabell 4 - Överproduktionstimmar i CNC per vecka 
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5 Analys 
I detta kapitel redovisas analysen av det teoretiska ramverket och den insamlade empirin. 
Kapitlet är strukturerat efter studiens frågeställningar. Först presenteras analysen kring 
frågeställning 1 och sedan frågeställning 2.  

5.1 Varför sker överproduktion? 
En faktor som bidrar till varför överproduktion sker för underleverantörer till fordonsindustrin 
är produktionsupplägg som företagen använder sig av. Historiskt sett så har fordonsindustrin 
prioriterat mass- och serieproduktion och på grund av det så har underleverantörerna utformat 
sitt produktionsupplägg därefter. Genom att produktionsupplägget är utformat efter mass- och 
serieproduktion så har företag investerat i en typ av maskinpark som är utformat för den typen 
av produktion. Typen av maskinpark som är vanlig för massproduktion i metall är CNC-
maskiner. Ju större del av produktionen som utgörs av CNC-maskiner ett företag har desto 
större volymer kan produceras under en tidsperiod, däremot blir flexibiliteten i 
produktionsupplägget lidande. När de styrande företagen i branschen valde att lägga ut 
massproduktionen till lågkostnadsländer så har de produkter som har stannat i Sverige övergått 
till lågvolymsprodukter och prototyper. 
 
Detta förändrade förutsättningarna för underleverantörerna som har ett produktionsupplägg 
som är sämre anpassat för den typen av produktion. Historiskt sett när företag har ställts inför 
utmaningen med stor kapitalbindning i produktionen, för PIA så har Lean använts för att 
minska slöserierna och anpassa produktionen (Goldsby, Griffis, & Roath, 2006). Men när 
branschen nu ställer större krav på företagens flexibilitet, leveranstid och leveranssäkerhet så 
uppstår det andra bekymmer. Något som arbetssättet Lean och den anpassade produktionen ej 
klarar av på ett effektivt sätt. På grund av detta leder det arbetssätt som förr var till för att 
minska slöserier däribland överproduktion så är det i dagsläget istället en anledning till att 
överproduktion utförs. Orsaken till detta är att inom Lean sker tillverkning mot MTS för alla 
artiklar (Goldsby, Griffis, & Roath, 2006), detta blir extra tydligt för artiklar med en lägre 
efterfrågan där konsekvenserna av en avvikelse i efterfrågan får en större påverkan på helheten 
för den artikeln.  Då utrymmet för förändring är mindre så kan konsekvensen av en mindre 
förändring kan bli stor.  
 
När företagen har den maskinpark de har bör fokus ligga på arbetssättet runt om 
maskinparkens begränsningar. Arbetssättet bör fokusera på att särskilja produktionsupplägget 
beroende på klassificeringen av artiklarna med hjälp av exempelvis ABC-specifikationer. A&B-
artiklar produceras mot prognos MTS, med ett mer Lean baserat arbetssätt och C-artiklar och 
prototyper drivs av efterfrågan från kund MTO vilket tydliggörs i Figur 9 nedan. På så sätt 
uppnår företag ett mer Leagilt arbetssätt som kan hjälpa till att hantera de osäkerheter kring 
efterfrågan och kan få ett flexibelt produktionsupplägg där C-artiklar ej tar upp av den 
planerade tillverkningstiden när de ej efterfrågas. 
 

 
För att använda sig av ett Leagilt arbetssätt så kan det enligt Goldsby och García-Dastuge 
(2003) krävas att en uppdelning av produktionsflödet görs. I studiens fallföretag finns det 
möjlighet för en sådan uppdelning. Då de redan använder sig av ABC-klassificering så kräver 
det endast att produktionsflödet delas in i två delar. Det kan göras genom att artiklar med hög 
och konstant efterfrågan prioriteras i de äldre kombimaskinerna som i en större utsträckning 
är utvecklade för serieproduktion. De artiklar som med lägre och en mer varierande efterfrågan 

Figur 9 - Prognos mot efterfrågan; anpassad från (Christopher, 2000, s. 41) 
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flyttas då till de nyare lasermaskinerna där samkörning av produkter är möjlig. I 
lasermaskinerna är även programmeringen samt ställtiderna kortare än i de äldre 
kombimaskinerna. På så sätt kan en reducering av setups och ställtiderna precis så som fokus 
bör ligga på vid ett agilt arbetssätt enligt Goldsby, Griffis och Roath (2006). 

5.1.1 EOK/JIT samband med överproduktion 
Efterfrågan och prognos påverkar produktionsstrategin (Christopher, 2000). 
Produktionsstrategi används för att bestämma orderstorlekar, beroende på volym och 
efterfrågevariation så kan antingen JIT eller EOK användas. Generellt så anses JIT passa bättre 
till modern produktion och framförallt inom fordonsindustrin jämfört med EOK. Något som 
argumenteras som svagheter med EOK av Gang (1997) är osäkerhet i efterfrågan och nya 
produkter till marknaden. På grund av den marknad fallföretaget är verksam i så är både 
efterfrågevariationen och andelen nya produkter till marknaden hög. Detta är en problematik 
för fallföretaget då deras produktionsupplägg inte är anpassat efter JIT. Den stora 
problematiken ligger i maskinerna i CNC-parken som i grunden är bättre anpassade till 
massproduktion jämfört med lägre volymer och stora variationer i utformning. De modernare 
CNC-maskiner hanterar variationer och lägre volymer bättre än de äldre vilket leder till att 
beräkningen av EOK måste göras för rätt maskiner för att få utfallet att stämma överens med 
beräkningarna.   
 
Fallföretaget använder sig utav EOK när de planerar sin produktion, när deras EOK beräknas 
tas även antal artiklar per plåt i beaktande för att underlätta produktionen i CNC-maskinerna. 
Detta gör att den beräknade EOK inte blir den lägsta kostnaden per produkt eftersom den 
justeras beroende på hur många detaljer maskinerna kan producera per plåt. EOK kan därför 
bidra till överproduktion i detta specifika fall då allt som oftast mer produceras än vad som 
efterfrågas på grund av att den beräknade EOK kanske ökar efter att antal plåtar tagits i 
beräkning. När EOK höjs lite en gång så sker samma höjning även nästa gång samma produkt 
ska produceras och till slut har företaget producerat betydligt mer än vad som efterfrågats utav 
kunden. Dessa överproducerade artiklar har följt flödet i tillverkningen där varje 
överproducerad detalj kräver arbetskraft, maskinutnyttjande, tid, lagerplats och 
lagerhållningskostnader som alla är faktorer som påverkar den ekonomiska hållbarheten.  
 
Enligt Gang (1997) finns osäkerheter i EOK kring nya produkter där i stort sätt alla parametrar 
är okända, eftersom EOK fungerar som bäst när alla parametrar är fasta och kända. Detta blir 
en svårighet för underleverantörer i Sverige som arbetar med EOK och relativt låga volymer där 
osäkerheten kring efterfrågan är större. Produkter som tillverkas löpande under ett år passar 
bra med EOK vilket kan fungera till A&B-artiklar men det är viktigt att särskilja dessa mot C-
artiklar och prototyper där osäkerheterna är stora jämfört med A&B-artiklar. För dessa artiklar 
passar JIT bättre som planerings- och produktionsstrategi då C-artiklar inte behöver lagerföras 
för framtida behov. JIT strävar efter att producera endast så mycket som behövs medan EOK 
producerar och lagerför produkter för framtida behov (Fazel, 2011). För att använda sig av JIT 
för vissa artiklar kräver det att de prioriteras i produktionsflödet för att kunna leverera dem i 
tid utan att lagerföra dem mellan förädlingsprocesserna. Detta kan skapa viss problematik i 
planering och kapacitetsfrågor, därför är det vanligt med två olika flöden när två olika strategier 
används (Goldsby & García-Dastuge, 2003). 

5.1.2 Produktivitetsmål  
Produktivitetsmål kan användas i olika utsträckningar, från processnivå till en 
verksamhetsnivå och inom producerande företag är produktivitetsutfall förekommande som 
underlag för lönebonusar för operatörer. Då det är enklare att nå höga produktivitetstal när 
höga volymer tillverkas kan det leda till att överproduktion sker för att operatörer vill nå sina 
mål som senare belönas med en lönebonus. Även om ingen av de intervjuade operatörerna sa 
det rakt ut så var de medvetna om att vid tillverkning av större batcher uppnås 
produktivitetsmålen enklare. Det är någonting som undermedvetet kan påverka beslutet om en 
eller två plåtar ska förädlas då en avvägning från operatören krävs. Det behöver inte betyda att 
den enskilde operatören gör det för att få produktionsbonusen utan för att nå målen för 
produktivitetstalen. Belönas då operatörer för att producera mer än vad som efterfrågats och 
når produktivitetsmålen så är det troligt att det fortsätter i samma spår och överproduktionen 
fortsätter.  
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Operatörer och företaget kan då vara nöjda med utfallet i affärssystemet men det kan i vissa fall 
vara missvisande. När produktivitetsmål finns kan det vara enkelt att fastna i ett tunnelseende 
där fokus ligger på att nå upp till de mål som är satta.  
 
Med hjälp av verktyget TAK mäts hur väl en process utnyttjas och inte att processen utnyttjas 
på rätt sätt (Dal, Tugwell, & Greatbanks, 2000). Förståelse för användningsområdet av TAK är 
en förutsättning för ett effektivt utnyttjande av verktyget. En sak som TAK inte mäter är att rätt 
antal artiklar tillverkas utan det styrs av en operatör som får avsluta körningen av produkten är 
rätt antal har tillverkats. På grund av den mänskliga faktorn och det ständiga arbetet mot 
produktivitetsmål är det viktigt att inte tappa helhetssynen där inte bara tempot av 
produktionen är viktigt utan även att rätt artiklar och tillverkningsantal prioriteras. När en 
verksamhet använder sig av produktivitetstal som ett styrande medel för lönebonusar och 
processutveckling är det viktigt att vara ständigt vaksam över att rätt artiklar i rätt 
orderstorlekar körs i processerna.  
 
Men det kan även få den motsatta effekten att tillverkningen av större orderstorlekar sker 
eftersom produktivitetstalen blir markant högre än om mindre orderstorlekar tillverkas som 
visas i Tabell 3. Konsekvenserna av detta val blir då att verksamheten blir mindre följsam vid 
efterfrågevariation och ledtiderna i fabriken ökar. På grund av längre ledtider i fabriken uppstår 
även en problematik kring företagets orderstock, ej levererade produkter, som ökar och 
företaget halkar efter i produktionen. Konsekvenserna av det kan bli att ha en så hög 
produktivitet som möjligt eftersträvas i processerna, vilket kan uppnås genom att köra större 
orderstorlekar och det kan leda till att orderstocken fortsätter öka. Det leder till negativa 
konsekvenser där helhetsperspektivet tappas och där fokus istället ligger på processers enskilda 
produktivitet. Vid för stor fokus på enskilda processers produktivitet kan enskilda processers 
påverkan på produktionsflödet förbises. En liten detalj som en uppdaterad TO kan få en stor 
påverkan för produktionsflödet i sin helhet. Problemet blir ännu tydligare i en funktionell 
verkstadsmiljö där en artikel ofta går från en process till en annan där begränsningarna från 
CNC-maskinerna kan påverka efterkommande processer beroende på orderstorlekarna. TAK 
som verktyg används för att fastställa processers effektivitet och förbättringspotential, däremot 
mäter TAK inte om rätt artiklar körts eller rätt antal producerats, därför är det viktigt med 
kunskap om TAK:s styrkor och svagheter. 
 
Bortfall i kvalitetsutnyttjande är någonting som alltid kommer finnas i en tillverkande industri, 
speciellt inom fordonsindustrin som har väldigt höga kvalitetskrav. Det framgår att det alltid 
finns en osäkerhet kring bortfallet av produkter och hanteringen av den osäkerheten är 
bristfällig. Den bristfälliga hanteringen beror på att enskilda operatörer ofta får ta ett eget beslut 
angående antalet extra artiklar som ska tillverkas för att säkra att rätt antal artiklar når 
slutkund. På grund av att det inte finns några riktlinjer för hur den osäkerheten ska hanteras så 
kommer resultatet i slutändan alltid att variera. När utfallet alltid varierar så är det svårare att 
utveckla processerna och minska svinnet av artiklar. Används istället av TAK eller Jeeves för 
att ta fram ett beslutsunderlag så kan problemet tas an med ett statistisk grund istället för att 
uppskatta ett antal. Genom att använda sig av ett statistiskt underlag kan rätt antal artiklar 
tillverkas samtidigt som det blir tydligare om en process behöver förbättras för att kunna 
säkerställa kvalitén.  

5.1.3 Helhetssyn 
Grundorsaken till varför överproduktion sker är att säkerställa kundernas förtroende. Det 
framgick tydligt ur intervjuerna där alla respondenter oavsett position var tydliga med att 
nämna kundernas förtroende var väldigt viktigt. Kundernas förtroende var något som alla 
respondenterna var noga med i sitt dagliga arbete. Det grundar sig i de höga krav som kunderna 
ställer på underleverantörerna och förväntar sig i att de uppfylls. Kraven finns med från att 
vinna en order till att rätt antal artiklar levereras i rätt tidpunkt. Konsekvenserna för 
underleverantörer blir att de anställda känner sig ansvariga för att kraven uppfylls. Det i sig är 
en ingen negativ sak men det kombinerat med en bristande helhetssyn kan leda till att 
överproduktion utförs. Genom att i varje steg är mån om att uppfylla kundens krav till det bästa 
av sin förmåga. Men när varje steg har samma tankesätt så tappas helhetsbilden inom företaget 
där fokus ligger på att utföra den enskilda processen på ett optimalt sätt. Den bristande 
helhetssynen leder till flera faktorer som bidrar till överproduktion där säkerställandet av 
kundernas förtroende är grundorsaken.  
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En faktor som identifierades och inte var förväntad att påverka överproduktionen var 
kommunikationen mellan avdelningarna. Kunskapen för produktionens helhet är bristfällig då 
kommunikation på fallföretaget endast sker mellan avdelningarna med hjälp av samordnare 
eller produktionsledare. Detta resulterar i att många operatörer har bristfällig förståelse för hur 
de andra avdelningarna arbetar. Den bristande helhetssynen hos den individuella operatören 
skapar en viss problematik då de ibland har beslut att fatta kring hur många produkter som ska 
tillverkas eller i vilken maskin. Följderna av detta kan bli att alla avdelningar gör samma 
misstag genom hela flödet. Tidigare exempel har beskrivits där TO blir större efter första 
operationen och sedan följer flödet, då få operatörer vet hur många produkter som egentligen 
behöver tillverkas tillsammans med att de historiskt har producerat det som finns i pallen så 
sker överproduktion utan att det sker medvetet från operatörernas sida. Skulle varje enskild 
operatör ha större förståelse kring andra avdelningar och en bredare syn på verksamheten 
skulle det kunna leda till att inte lika mycket överproduceras.  
 
Affärssystemen är ofta viktiga för en verksamhet då mycket information finns tillgänglig i 
systemen och vanligtvis rapporteras även produktionssiffror in i systemen. För att kunna 
utnyttja affärssystemen effektivt, kräver det att alla anställda åtminstone har en grundläggande 
kunskap i systemet vilket fallföretaget i dagsläget inte har. När kommunikationen i 
affärssystemet är bristfällig då den uppdaterar TO utan att operatörerna vet om det får det 
konsekvenser. Detta anses vara ett enkelt problem att lösa enligt flera anställda, de tror även 
att en sådan enkel sak skulle kunna minska överproduktionen.  
 
Utan kunskap i företagets helhet så kan det vara problematiskt att bryta vissa mönster som 
funnits i verksamheten historiskt sett. I dagsläget finns det en allmän uppfattning om att 
producera lite extra är fördelaktigt för att säkerställa att kunden i slutändan inte ska få för lite 
produkter. Det är en god tanke men det resulterar kanske inte i ett positivt resultat. En 
konsekvens av tanken att gärna göra lite mer än vad som anges av TO är att artiklarna som 
överproduceras går igenom hela produktionsflödet och sista processen i företaget väljer att 
endast köra antalet angivet på den ursprungliga TO. Det innebär att den planerade 
produktionstiden i hela produktionsflödet blir lidande. För att kunna förändra tankesättet och 
arbetssättet för att inte överproducera kräver det att alla anställda är medvetna om varför något 
behöver förändras, helhetssynen är därför viktig.  

5.2 Hur påverkar överproduktion den ekonomiska hållbarheten? 
Överproduktion har en stor påverkan på den ekonomiska hållbarheten med både direkta och 
indirekta kostnader. De direkta kostnaderna påverkar företagets täckningsbidrag per artikel 
vilket innebär att de tjänar mindre per tillverkad artikel. Ett lägre täckningsbidrag innebär att 
helhetskostnaden för artikeln har varit högre än den ursprungligen är planerad för. Det 
påverkar ett företags möjlighet att budgetera korrekt och ger en direkt påverkan på ett företags 
vinst. En större osäkerhet kring att företagets budget stämmer kan i sin tur skapa en 
problematik då förändringar och investeringar ska planeras. Då exempelvis en 
maskininvestering kräver en avvägning mellan kostnaden per år och vinst per år så uppstår det 
en problematik om underlaget för dessa antaganden inte stämmer. På så sätt kan 
överproduktion få en inverkan på flera ekonomiska beslut som i sin tur kan påverka den 
ekonomiska hållbarheten. I analysen nedan har uppdelningen gjorts mellan direkta och 
indirekta kostnader för att underlätta förståelsen av överproduktionens påverkan. De direkta 
kostnaderna relaterade kring överproduktion är lätta för ett företag att mäta och följa. Det är 
dock viktigt att vara medveten om att även de indirekta kostnaderna påverkas. För att 
synliggöra skillnaden på kostnadsposterna har uppdelningen gjorts mellan direkta och 
indirekta kostnader. 

5.2.1 Direkta kostnader 
 
Materialkostnad  
Om fler artiklar förädlas jämfört med planering så används mer material, material som sedan 
inte kan utnyttjas till andra produkter. När material används skapas vanligtvis ett 
materialbehov. Om för mycket material använts vid överproduktion blir materialbehovet större 
än om överproduktion inte skett. Materialkostnaderna ökar därför i vissa fall två gånger, dels 
för att för mycket utnyttjats och dels för att de nya behoven skapas.   
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Styckkostnad 
Tillverkningskostnad per styck anses vara direkt kostnad då den är mätbar och direkt kopplad 
till en produkt. Överproduktion kan leda till en lägre tillverkningskostnad per tillverkad enhet 
eftersom de totala kostnaderna för ordern divideras på fler artiklar. Lägre styckkostnader kan 
se bra ut för ett företag men det kräver att medvetenheten finns om varför de har minskat. 
Saknas kunskap om detta så kan det vara missvisande då den egentliga tillverkningskostnaden 
ökar om istället den totala kostnaden divideras med antalet artiklar som kunden har behov för. 
För företag som tillverkar produkter i metall är det vanligt att produkterna ytbehandlas innan 
de levereras till kunden. Skickas fler produkter externt för ytbehandling än vad som efterfrågas 
så ökar ytbehandligskostnaden. Då den kostnaden är direkt relaterad till antalet tillverkade 
produkter minskar ej ytbehandlingskostnad per styck vid överproduktion.  

Kassering 
Då det finns en stor osäkerhet i fallföretaget gällande bortfall av artiklar under produktionen så 
produceras gärna lite extra för att antalet godkända produkter i slutändan ska täcka kundens 
efterfrågan. Finns inget bra kasseringssystem så kan det vara svårt att uppskatta hur mycket 
pengar som går förlorade vid kassering. Med ett kasseringssystem kan det vara lättare att hitta 
åtgärder för att minska kasseringar och därmed minska ekonomiska förluster. En direkt 
kostnad som påverkas är att material kasseras och pengar går förlorade, om materialet är 
möjligt att återvinna kan kostnaden minska.   

5.2.2 Indirekta kostnader 
 
Lagerhållning 
Lagerhållningskostnader i produktionsflödet ökar när fler produkter än planerat förädlas, 
kostnader för PIA ökar. Lagerföringskostnader för överproducerade artiklar ökar men kan även 
medföra problem som platsbrist för lagerplatser. I fallföretaget finns flera överproducerade 
artiklar utspridda i flera lastbärare som inte är fyllda, detta tar upp mer plats än nödvändigt 
samt att det medför fler förflyttningar som tar onödig tid. 

Transport 
Då det är svårt att härleda kostnaden till en specifik produkt är den att betecknas som en 
indirekt kostnad. Antalet förflyttningar i fabriken för en produkt kan öka om fler lastbärare 
krävs för överproducerade artiklar, därmed går mer tid åt för interna transporter vilket är en 
kostnad. Interna transportkostnader kan vara svåra att mäta men vid mer materialhantering 
än vad det finns behov för ökar tidsåtgången och eventuellt kostnader för fordon som truckar 
eller liknande. Om antalet levererade artiklar är högre än vad kunden efterfrågar ökar även 
transportkostnader eftersom vikten för frakten ökar och även utrymmet för transporten kan 
öka.  

Ordersärkostnad 
Ordersärkostnaden kan likt styckkostnaden minska vid överproduktion, om tillräckligt med 
överproduktion skett och färdiga produkter har lagerförts och täcker en eventuell framtida 
order så kan den ordern hanteras enkelt och kostnaderna kan minska.  

Kassering  
Den delen av kassering som ej är direkt relaterat till en viss produkt är tidsförlusten som 
uppstår när en produkt har överproducerats som senare kasseras. Tidsförlusten innebär ett 
slöseri av företagets resurser som har lagts ner på någonting som i slut ändan slängs eller 
återvinns. Tidsförlusten är svårare att mäta än kostnaden för kassering av material och medför 
att en större förståelse krävs för att uppskatta kasseringens inverkan på den ekonomiska 
hållbarheten.  

Vid minskad överproduktion så minskar flertalet kostnadsposter som visas i Tabell 5, minskade 
kostnader som bidrar till ekonomisk hållbarhet. Minskad tidsåtgång i produktion när överantal 
inte produceras har positiva följder som resulterar i ekonomisk vinning. Om överproduktion 
minskar så påverkas även den miljömässiga hållbarheten positivt, mindre material används, 
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energi och utsläpp minskas möjligen inte direkt men används till att producera rätt saker. Det 
förstärker företags möjligheter att marknadsföra sig med hjälp av CSR. Där ekonomisk- och 
miljömässighållbarhet är sammanlänkade och där en förbättring i en aspekt kan leda till en 
förbättring i den andra (Sarkis, 2001) vilket möjliggörs med effektivare resursutnyttjande. Vid 
minskad överproduktion kommer företag med stor sannolikhet ligga bättre till i sin produktion 
och mindre stress återfinns i företag vilket i sin tur kan påverka den sociala hållbarheten 
positivt. En förbättrad produktion ger möjligheten för företag att stärka den ekonomiska 
hållbarheten genom att ta in fler order, minska produktionskostnaderna och då öka företagets 
konkurrenskraft.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I följande kapitel ges en sammanfattning av studiens resultat. Det inleds med en 
resultatdiskussion som följs av en metoddiskussion. Sedan sammanfattas studiens slutsatser 
följt av rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet av studien visar på faktorer som bidrar till att överproduktion sker inom 
underleverantörer i fordonsindustrin. Studiens resultat kan inte generaliseras och nyttjas för 
alla tillverkande företag då studien endast omfattar ett studerat företag. Fallföretaget använder 
sig av EOK, TAK, har CNC-maskiner i sin produktion och är verksamma i fordonsindustrin som 
är speciell. Detta gör att studien passar företag med liknande verksamhet och kanske inte 
speglar verkligheten för andra branscher och företag. Nedan diskuteras olika faktorer som 
bidrar till överproduktion och dess samband med ekonomisk hållbarhet. 

Utvecklingen som skett i fordonsindustrin är en bidragande faktor till att överproduktion sker 
idag. På grund av offshoring så står flera svenska underleverantörer kvar med 
produktionsanläggningar och maskiner som är anpassade för massproduktion. 
Underleverantörerna möts av problem när de ställs inför nya krav där lägre volymer och mer 
komplexa artiklar efterfrågas av kunder. Eftersom fordonsindustrin generellt kräver höga 
volymer för att vara lönsam skapar det problematik för underleverantörerna. Det arbetssätt 
som sluttillverkarna har genomsyrar hela branschen där det är sluttillverkarnas ord som gäller 
eftersom underleverantörerna kvalificerar sig för att vinna deras order och förtroende. Vill 
sluttillverkaren ha en order på 100 st detaljer så godtas det inte att mindre levereras vilket leder 
till att underleverantörerna producerar lite extra för att inte bortfallet i produktionen ska 
resultera i att för lite produkter färdigställs och sluttillverkarens förtroende försvagas. Att 
bibehålla sluttillverkarnas förtroende och fortsätta vinna deras order är otroligt viktigt för 
underleverantörerna eftersom det är deras stora kunder och därmed deras största inkomst. Att 
tillfredsställa sluttillverkarnas behov anses därför vara den största orsaken till att 
överproduktion sker. 
 
Valet av produktionsupplägg och val av planeringsstrategi kan minska överproduktion. För 
företag med låga volymer och komplexa artiklar anses JIT vara bättre anpassat för att tillverka 
så kostnadseffektivt som möjligt medan om produktionsvolymen är högre och har en jämn 
efterfrågan anses EOK vara fördelaktigt (Fazel, 2011). Analysen av Leagilt arbetssätt och EOK 
kommer fram till samma resultat där en uppdelning av verksamheten erfordras för att bedriva 
en effektiv produktion. Det är ett resultat av de typer av krav som ställs på underleverantörerna 
där leveranssäkerhet, hög servicenivå, lågt pris och god kvalitet är orderkvalificerande (Mason-
Jones, Naylor, & Towill, 2010).  JIT passar ett agilt produktionsupplägg och EOK passar bättre 
till ett Lean-baserat tänk, om företag behandlar produkter med både höga och låga volymer kan 
en kombination mellan Lean och agilt produktionsupplägg vara fördelaktigt där produkter kan 
delas upp i ABC-klassificering, dock föredras två olika produktionsflöden som hanterar 
produkterna på olika sätt för att minimera den ekonomiska kostnaden och maximera den 
ekonomiska hållbarheten. 
 
Bristande helhetssyn och svag kunskap utanför sin egen avdelning är något som kan bidra till 
överproduktion. Även bristande kunskap i affärssystemet kan skapa implikationer och bidra till 
överproduktion. Historiskt produceras gärna lite mer än vad som krävs för att bortfall finns i 
processer. Det finns ingen historik eller riktlinjer kring hur mycket extra som ska produceras 
så kan det leda till överproduktion eller underproduktion i värsta fall, detta kan kopplas till en 
bristande helhetssyn då det saknas kunskap om bortfallet i hela flödet.  
 
Verktyg som TAK för att beräkna produktivitet är bra men kan orsaka överproduktion om ett 
företag inte tar hänsyn till de brister verktygen har. Många tillverkande företag har någon form 
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av lönebonus om produktivitetsmålen nås. Som studien visar skiljer det mycket i produktivitet 
mellan höga och låga volymer vilket möjliggör att operatörer kan överproducera för att nå sina 
produktivitetsmål och belönas med en bonus. Produktivitetsbonus kan vara motiverande för 
anställda och gynna företaget men det kräver att det finns en strategi för hur överproduktion 
hanteras. 
 
Genom en minskad överproduktion påverkas flera kostnadsposter i ett företag som ses i Tabell 
5. Det som är noterbart är att överproduktion kan minska styckkostnaden för en produkt, det 
kan se bra ut när en minskad kostnad upptäcks men det kan vara en fälla. Används styckpriset 
som grund till fakturering så syns inte följderna av överproduktionen. I själva verket så ökar 
styckkostnaden om produkter i slutändan måste kasseras, då har även extra arbetskraft 
tillägnats för att färdigställa produkterna.  

6.2 Metoddiskussion 
Studien påbörjades med en intervju med produktionschefen och en produktionstekniker på 
fallföretaget för att få en bättre inblick i företaget, sedan formulerades studiens 
problemformulering och bakgrund med stöd från tidiga litteraturstudier. Utifrån den 
bakgrundsfakta skapades studiens syfte och frågeställningar som sedan låg som grund till valet 
av teorier i det teoretiska ramverket. Vidare analyserades teorierna med empirin, slutligen 
diskuterades problemområdena och slutsatser drogs.  
 
Nedan diskuteras varje datainsamlingsmetod, de metoder som använts i studien är intervjuer, 
fokusgrupp och dokumentstudier.  
 
Intervjuerna genomfördes för att nå en så pass täckande syn på problematiken som möjligt. För 
att innefatta flera synvinklar valdes anställda med olika befattningar i fallföretaget ut. När 
urvalet av respondenter skedde tillsammans med handledaren på fallföretaget kan vissa 
infallsvinklar gått förlorade. Men handledaren har en bättre insyn i verksamheten och de 
positiva effekterna som att få tag i rätt person som besitter kunskap om fenomenet samt att det 
skapade en känsla av angelägenhet hos respondenterna då handledaren bokade in 
intervjutillfällena. Vilket vägde tyngre än att vissa infallsvinklar kan ha gått förlorade. En brist 
i studien är antalet genomförda intervjuer, önskvärt hade varit att intervjua fler anställda med 
liknande positioner för att inte utesluta information då författarna anser att alla individer inte 
har samma syn på en verksamhet. Att inte fler intervjuer genomfördes berodde dels på 
tidsbegränsningen för studien samt storleken på företaget. De genomförda intervjuerna täckte 
ca 10% av företagets anställda.  
 
För att kompensera detta genomfördes en fokusgrupp med respondenterna. Målet var dels att 
diskutera problematiken mer på djupet och dels att ge respondenterna en större inblick i hur 
problematiken påverkar hela företaget. En styrka med fokusgruppen var att problemområden 
förklarades med nya ord för att tydliggöra problemen för kollegorna som inte var insatta i 
varandras avdelningar. Detta gav studien djupare information samt att helhetsbilden för 
deltagarna utökades.   
 
Dokumentstudierna användes för att komplettera och styrka delar av informationen från 
intervjuerna. Vid flertalet dokumentstudier hade överproduktions påverkan på resterande 
avdelningar styrkts och vidare resulterat i statistiska bevis för kostnadsposter som påverkas av 
överproduktion. En problematik som resulterade i färre tillgängliga dokument än önskat var 
författarnas bristande kunskap i fallföretagets affärssystem, dokument kunde endast nås via 
handledaren på företaget som i sin saknade kunskap kring vissa dokument som efterfrågades.  
 
Generaliserbarheten skulle styrkas om fler fallföretag hade ingått i studien, en enfallstudie blir 
gärna fallspecifikt där vissa delar kan generaliseras. Då studiens tidsram varit knapp har endast 
ett fallföretag medverkat vilket har påverkat resultaten. 
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6.3 Slutsatser 
Med hjälp av teorier och empiri har slutsatser kring forskningsfrågorna dragits. Fyra punkter 
har varit slutsatser av studiens första frågeställning och redovisas nedan. Sedan presenteras 
slutsatserna kring frågeställning 2.  

Historiken som finns i fordonsindustrin är en bidragande faktor till överproduktion bland 
underleverantörer i Sverige som har fått nya direktiv av slutproducenterna om att tillverka lägre 
volymer än tidigare på grund av offshoring.  
 
Produktionsupplägg med Lean som är anpassat för massproduktion med EOK som verktyg för 
planering av produktionsstorlekar kan leda till överproduktion, däremot kan EOK vara 
ekonomiskt hållbart om ett Leagilt arbetssätt tillämpas där Lean och JIT kombineras. Utan en 
ABC-klassificering där olika produkter produceras med samma produktionsstrategi finns en 
risk att överproduktion sker. 
 
Bristande helhetssyn är något som kan påverka överproduktion i en verksamhet. Att producera 
lite extra för att bortfall sker i processer är i dagsläget ett måste men med statistik och kunskap 
kring bortfallen som sker kan överproduktionen minska. Bristande kunskap i affärssystem kan 
leda till bland annat felrapporteringar och felaktig information. I fallföretagets fall resulterade 
den felaktiga informationen i överproduktion. 

 
Produktivitetstal som TAK har sina brister. Finns ingen medvetenhet om verktygens svagheter 
så finns risk att överproduktion sker för att nå produktivitetsmål eftersom högre 
tillverkningsantal tenderar i att högre produktivitet nås. Har företag dessutom lönebonusar 
kopplat till produktivitetsmål finns risken att anställda medvetet producerar för mycket för att 
nå upp till målen som genererar i en bonus.  
 
Om överproduktion minskar påverkas de tre hållbarhetsaspekterna positivt. Kostnader 
minskar vilket ökar den ekonomiska hållbarheten. Bland annat materialanvändning och 
transporter minskar vid överproduktion vilket förbättrar den miljömässiga hållbarheten. 
Mindre stress på arbetsplatsen påverkar den sociala hållbarheten positivt. Tar företagen vara 
på dessa positiva aspekter så kan de stärka sin konkurrenskraft i den tuffa branschen.  

6.4 Rekommendationer 
Företag som befinner sig i en liknande position som fallföretaget i studien skulle kunna finna 
vinning i dessa rekommendationer. Även företag som inte överproducerar skulle kunna 
använda delar av studien för att förbättra sin helhetssyn i sin verksamhet. 

Arbeta med fokusgrupper för att öka helhetstänket och reda ut problem som 
påverkar flera avdelningar 
Att genomföra en fokusgrupp med personer som har olika befattningar i företaget ökar 
förståelsen för ämnet som valts att diskuteras, även helhetssynen på verksamheten kan 
förbättras för deltagarna då de får en inblick i hur andra avdelningar ser på ämnet. Vidare kan 
fokusgruppen användas som ett förändringsteam om ämnet väljs att gå vidare med. I 
producerande verksamheter är det vanlig med en samordnare för respektive avdelning, en 
fokusgrupp skulle kunna vara en bra start för att gå mot en mer tvärfunktionell verksamhet 
med större syn på helheten och inte bara inom ramarna för sin egna avdelning.  

 
Utbilda personal i affärssystemen 
Affärssystem är en viktig del i verksamheten för många företag, det finns viktig information i 
dem. Om rapporteringar eller liknande matas in på fel sätt kan det leda till komplikationer i 
bland annat planering och kalkyler, därför är det viktigt att alla medarbetare har tillräckligt 
med kunskap i affärssystemet för att det ska kunna utnyttjas. Exemplet med fallföretaget där 
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en TO uppdateras kan leda till överproduktion på grund av den bristande kunskapen i 
affärssystemet.  

 
Se över valet av produktionsupplägg 
Om ett tillverkande företag arbetar med stora variationer i efterfrågningar kan det vara en 
rekommendation att se över sitt produktionsupplägg. Lean passar bättre till högre 
produktionsvolymer medans agile passar bättre till lägre volymer samt större variationer i 
efterfrågan. Det leagila arbetssättet tar både låga och höga volymer i beaktning, att analysera 
vilka produkter som anses passa Lean eller agile med hjälp av ABC-klassificering, vilket kan 
resultera i minskade slöserier. Att byta från ett arbetssätt till ett annat behöver inte kräva en 
ombyggnation av verksamheten men att behandla olika artiklar på olika sätt kan vara en bra 
start mot en hållbar produktion. 

Har företaget CNC-maskiner av olika slag kan det vara bra att ta dessa i beaktning vid planering 
av ABC-artiklar då det finns viss problematik med vissa CNC-maskiner gällande exakta antal 
artiklar, programmering för samkörning med mera. 

6.5 Vidare forskning 
Då resultatet i studien bygger på en enfallstudie så finns det en svårighet att uppnå en 
generaliserbarhet. För att uppnå en högre generaliserbarhet rekommenderas vidare forskning 
i ämnet i andra branscher. Vidare område att utforska är hur ett företag kan implementera det 
Leagila arbetssättet med två flöden då det ofta förekommer ”80-20” fördelning hos tillverkande 
företag idag. Författarna rekommenderar att kombinera forskning kring det Leagila 
arbetssättet med ett helhetsperspektiv.  
 
En bristande helhetssyns påverkan på överproduktion var inget som fanns med i ramverket 
men det visade sig sedan att det var en bidragande faktor till att överproduktion sker på 
fallföretaget. I denna studie uppenbarar det sig att helhetssynen är en viktig aspekt gällande 
fenomenet, det finns mycket forskning som belyser att helhetssyn är viktigt för verksamheter 
men inte så mycket fördjupad forskning gällande bristande helhetssyn i samband med 
produktion. Beroende på vilken bransch som undersöks kommer resultaten se olika ut men 
genom att vidare undersöka hur helhetssynen kan påverka en produktion kan nya resultat 
relaterade till överproduktion finnas.  
 
På grund av inriktning som studien har haft har ej sociala och miljömässiga aspekter av den 
bristande helhetssynen legat i fokus. Därför krävs det vidare forskning kring hur de påverkar 
varandra samt hur det ställer sig i relation till den ekonomiska hållbarhareten inom ett företag. 
Även en fördjupning om hur överproduktion påverkar sociala och miljömässiga aspekter kräver 
vidare forskning.  
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Bilaga 1 – Standardfrågeformulär 
1. Vad är din roll i organisationen? 
 a. Hur länge har du arbetat på Nordiq? 
 b. Har du alltid haft samma roll? 
2. Hur arbetar ni kring hållbarhetsfrågor, något du är medveten om? 
3. Hur arbetar ni med utveckling av processer? 
 a. Hur mäts maskiners effektivitet? 
 b. Finns det prestationsmål för processer? 
 c. Hur arbetar ni för att nå prestationsmålen om de finns? 
 d. Vilka förluster inom TAK har störst påverkan för er? 
4. Använder ni er av nyckeltal i verksamheten? 
 a. Hur används nyckeltalen? 
5.  Vad anser du är det största slöseriet som sker idag? 
 a. Vilket slöseri har historiskt sätt haft störst inverkan i er verksamhet? 
6. Är du medveten om att överproduktion sker? 
 a. På vilket sätt anser du att överproduktion sker? 
 b. Hur påverkar det ditt vardagliga arbete? 
 c. Hur påverkar det den planering som ska följas? 
7. Vad tror du är grundorsaken till att ni överproducerar? 
 a. Hur arbetar ni i dagsläget för att minska överproduktion? 

 b. Har du någon tanke för vad som kan göras för att minska överproduktion? 
8. Hur planeras antalet artiklar som ska produceras? 
 a. Används det system eller metod för att planera antalet artiklar? 
 b. Hur bestäms priset för en artikel? 
 c. Kan det uppstå problem i planering mellan avdelningar? 
9. Hur vet ni hur många artiklar som ska tillverkas i en process? 
 a. Följs antalet artiklar på tillverkningsorder?  
 b. Har antalet artiklar på tillverkningsorder följts historiskt sätt? 

c. Följs samma planering genom hela produktionen eller tillverkas det som     
kommer till avdelningen? 
d. Hur rapporteras antalet artiklar när körningen är färdig? 

10. Hur hanteras artiklar som har överproducerats? 
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Bilaga 2 – Fokusgrupp diskussionspunkter 
 
1. Hur påverkas ditt vardagliga arbete av överproduktion? 
2. Vad anser ni är det grundorsaken till att överproduktion sker? 
3. Vilka förbättringsmöjligheter finns? 
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Bilaga 3 – Produktivitet per artikel 
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