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Abstract 
 
The aim of this report is to increase the knowledge and understanding of the problems 
within the production at AQ Enclosure systems, and thereby achieve a more stable 
flow throughout the whole process, a better working environment and better 
competition advantages. The internal flow along with the external cooperation is very 
important for the company, because it views flexibility and short leadtime as it is the 
most important competitive means. The part of AQ production that’s been 
investigated is the manufacturing of ATM-machines, where the costumer is Banqit. 
This company is a rater small company with about 4 % of the world market of ATM-
machines. 
 
In order to achieve the aim of the report extensive interviews have been carried out 
with employees at AQ. Employees in both the administrative part as well as the 
manufacturing part has been interviewed. The interviews have been conducted in a 
way were the respondents have had the opportunity to study the questions in advance. 
 
The survey has given a result which indicates problem over a wide scale. A lot of the 
company problems do not lie in a particular department; they rather include the whole 
company. The picture of their problems became more complex whereas different 
respondents look at the same problems in different ways. One big difference in views 
was clearly identified between office staff and the producing staff. The problems that 
emerged were not related to lack of machine capability, the problems were rather 
linked to the managing of production and organization. One example of this problem 
is the producing personnel’s lack of knowledge and commitment to the company 
philosophy. The problems concerning management also reflect in a rather strong 
feeling that divides the company in two, us and them. This feeling affects the whole 
production line. The producing personnel feels that the office lack understanding of 
their everyday work and don’t encourage suggestions concerning process evolvement. 
One other big problem concerning AQ’s production is that some of their key suppliers 
are either single source or locked from their costumer Banqit. 
 
The conclusions of the report shows several areas in which AQ can improve. One 
measure that the company can implement is introducing a more foreseeable and visual 
handling of their pallets within the factory. The company management ought to find 
ways to better mediate the production philosophy throughout the entire organization. 
Furthermore, the company management should increase the will to see potential ways 
of improving and increase the inclination of expressing those suggestions. The 
suggestions should not only concern the personnel’s own workplace but rather span 
over the entire process. The report also identifies possible areas of improvement 
concerning the internal and external team cooperation. The different teams ought to 
see each other as costumers and produce an equally good result regardless of if the 
item is produced for an internal department or an external costumer. 
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Sammanfattning 
 
 
Syftet med denna rapport är att öka AQ Enclosure systems insyn och förståelse av de 
problem som finns i produktionen och därigenom uppnå ett stabilare interntflöde, 
bättre arbetsmiljö och ökade konkurrensfördelar. Det interna flödet och externa 
samarbetet är viktigt för företaget då de ser flexibilitet och korta ledtider som deras 
viktigaste konkurrensmedel. Den del av AQ:s produktion som undersökts är 
bankomattillverkningen, där kunden är Banqit. Ett företag som har cirka 4 % av 
världsmarknaden.  
 
För att uppnå syftet har omfattande intervjuer med personal på företaget genomförts. 
Anställda från både den administrativa delen samt personal från den producerande 
delen har intervjuats. Intervjuerna har genomförts på så sätt att personalen har tagit 
del av frågor som de fått studera innan intervjun ägde rum. 
 
Resultatet av kartläggningen visar på en bred problembild. Många av problemen rör 
inte en specifik avdelning utan inbegriper hela företaget. Problembilden blev mer 
komplex då olika respondenter såg olika på samma problem. En stor skillnad i synen 
sågs mellan kontorspersonal och producerande personal. De problem som kom fram 
var inte maskinparks relaterade utan var mer kopplade till själva styrningen av 
produktionen och organisationen. Ett tydligt sådant problem är att den producerande 
personalen inte är insatta i företagets produktionsfilosofi. Det gäller inte bara filosofin 
utan det finns en tydlig ”vi och dem” känsla som sätter spår i hela tillverkningen. Den 
producerande personalen känner att ledningen inte har insyn i hur det vardagliga 
arbetet fortlöper, de upplever också att det finns ett motstånd mot utvecklingsarbete 
för att förenkla produktionen. Ett annat stort problem för AQ är att vissa av 
nyckelleverantörerna till bankomatflödet är singel source eller är låsta från Banqits 
sida. 
 
Rapportens slutsats visar flera områden som AQ kan förbättra. En åtgärd är att införa 
ett lättöverskådligt visuellt system för hanteringen av pallar inom fabriken. Ledningen 
bör bli bättre på att förmedla företagets vision och filosofi ner genom hela 
organisationen. Ledningen bör även öka lusten i företaget att se 
förbättringsmöjligheter och komma med lösningar på de problem som finns. Dessa 
skall inte begränsa sig till den egna arbetsplatsen utan bör även innefatta processen i 
sin helhet. Vidare ses förbättringsmöjligheter i teamens inbördes samarbete och i 
arbetet mellan de olika teamen. Teamen bör komma till insikt om att de skall se 
varandra som kunder och producera ett lika bra resultat oberoende av om de är till en 
intern kund eller till en extern kund.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 
Supply Chain Management, Lean Production, Just in Time, Kaizen, Kanban  
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2 Inledning 
 

2.1 Bakgrund & problembeskrivning 

 
Dagens företagsklimat har ändrats och blivit mer globalt och därigenom har 
konkurrensen hårdnat. Det gäller att ha en så effektiv och värdeadderande tillverkning 
som möjligt. Det handlar inte längre enbart om att tillverka något som företaget är bra 
på utan om att ge kunden så mycket värde som möjligt, naturligtvis till lägsta möjliga 
kostnad. 
 
Eftersom företag inte fungerar som isolerade individer på markanden har samarbete 
med deras kunder och leverantörer blivit allt viktigare. Supply Chain Management är 
en term som har kommit att användas mer frekvent som en beskrivning av detta 
samarbete. Om företagen skall klara av att ge sina kunder den bästa produkten måste 
de anstränga sig genom hela processen, alltså från leverantörens leverantör fram till 
kundens kund (Fawcett & Magnan, 2002). 
 
Resurssnål tillverkning är ett av de verktyg som kan användas genom hela Supply 
Chain arbetet. Begrepp som Lean Production, Kanban, Just in Time och Kaizen är alla 
goda hjälpmedel för att ge kunden så mycket värde som möjligt. Grundtanken bakom 
dessa begrepp är att företagen genom hela kedjan, oberoende av om det är en intern 
eller extern kedja, skall minimera slöseri och bara jobba med sådant som tillför värde 
till produkten och därigenom slutkunden. 
 
Alla dessa begrepp är något som AQ Enclosure måste jobba mer med och fortsätta att 
utveckla. AQ jobbar just nu med vissa delar av Lean Production då AQ har väldigt 
dyra produkter och vill minimera sina lager både på inköpssidan och på leveranssidan. 
Företaget gör detta genom att bara beställa komponenter till det antal produkter de 
kommer att färdigställa. AQ jobbar alltså utan säkerhetslager vilket är tanken med 
teorier som Just in Time och Kanban. Företaget har även börjat inse att de måste leta 
efter nya leverantörer som de kan knyta närmare intill sig. Om AQ skall lyckas med 
att vara kvar på marknaden trots hotet från större konkurrenter är det viktigt att jobba 
med tankesättet Supply Chain. 
 
Ett av de större problemen som företaget ser just nu inom bankomattillverkningen är 
den långa ledtiden, något som både Supply Chain Management och Lean Production 
(med Just in Time, Kanban och Kaizen inräknade) kan hjälpa till att korta ned. 
 

2.1.1 Bakgrund Företagsbeskrivning 
 
AQ Enclosure Systems (AQ) är en del av Aros Quality Group. Koncernen har 
sammanlagt cirka 1100 anställda, varav 600 i Sverige, 350 i Bulgarien och 170 i Kina. 
De har även ett försäljnings- och teknikbolag i Italien. Årsomsättningen för koncernen 
är ungefär 1 miljard SEK. Inom koncernen finns totalt 12 företag som gör allt från 
plast, plåt, elkomponenter, kablage och produkter för läkemedelsindustrin. Detta ger 
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koncernen en väldig bredd. De flesta av företagen kan leverera någon form av 
systemlösningar och montage. 
 

AQ jobbar med traditionell plåtbearbetning, som tillexempel stansning och pressning 
av plana plåtämnen, samt de flesta sammansättningsmetoder som svetsning och 
nitning. AQ har sin fabrik i Vaggeryd med ca 200 anställda, varav 33 är tjänstemän. 
Företaget har en omsättning på ca 300 miljoner SEK. De har genom åren haft 
Ericsson som en av sina största kunder. Ericsson står fortfarande för en stor del, cirka 
50 %, av AQ:s omsättning. Andra kunder för AQ är Banqit (bankomater), Dresser 
Wayne (drivmedelspumpstationer), Plockmatic (kopiatorer), Emersson (elskåp), 
SAAB/GM, JEDE (kaffeautomater) och Scania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Bilder från AQ Enclosure systems fabrik och tillverkning (http://www.aqg.se) 

 

Fabriken i Vaggeryd har en lång historia. Det var från början Swedform trä, ett 
träförädlande företag med IKEA och Ifö badrumsmöbler som kunder. Systerföretaget 
Swedform metall hade plåtbearbetning och viss trådbearbetning. 1999 avbröts 
samarbetet med IKEA varpå Swedform trä avvecklades. Swedform metall ökade 
produktionen med början från 1992 då AQ fick stora order från Ericsson. Detta var 
under Ericssons outsourcing period och de fick ta över mycket av plåtbearbetning 
men även monteringen till viss grad. Expansionen gjorde att AQ 1998 hade cirka 800 
anställda. 
 
Ericsson ville att deras leverantörer skulle vara globalt etablerade och som en följd av 
detta såldes Swedform metall till ett amerikanskt företag, Chattham Inc. Efter 
försäljningen byggde Chattham en fabrik i Kina för att komma in på den stora 
asiatiska marknaden, och komma undan de höga tullavgifterna som Kina har för varor 
som exporteras dit. Som mest hade enheten i Sverige 1500 anställda, fem fabriker, 
varav två låg i Vaggeryd. De riktade in sig allt mer på telecombranschen och förlorade 
därigenom flera mindre kunder. 
 
År 2000 blev ett händelserikt år för företaget. Chattham gick ihop med Flextronics för 
att bilda Flextronic Enclosure. Under senare delen av året ändrades marknaden över 
en natt, från full fart till tvärnit. Den plötsliga ändringen på marknaden berodde bland 
annat på att mycket av produktionen flyttade utomlands. Kulmen var nåd och även om 
de fortsatte att kämpa genom investeringar, gick det stadigt nedåt för företaget. År 



 
 

 8 

2002 började AQ leta nya kunder för att ersätta förlusten av Ericssons stora volymer. 
En av de nya kunder AQ hittade var Banqit. Den negativa spiralen fortsatte ända fram 
till 2004, då Flextronic sålde enheten till Aros Quality Group. Efter övertagandet 
genomfördes en stor omstrukturering av företaget, de införde Kundfokus grupper 
(CFT) och anpassade arbetsstyrkan genom varsel till en mer passande nivå. Företaget 
hade då genomfört totalt 6 varsel mellan 2002 och 2004, innan företaget kom ur 
nedgången och in i den form företaget har idag, AQ Enclosure systems. 
 

Företaget jobbar för att öka både kunskapen om, och andelen av uppdrag som ger en 
helhetslösning för kunden. De har en fungerande kedja som kan hjälpa kunden från 
design, mekanisk konstruktion, prototyptillverkning fram till en fullskalig produktion. 
Ett bra exempel på detta är bankomaterna där plåtdetaljerna tillverkas, sedan köps 
elektroniken och kassaskåpet in. Därefter monteras detta ihop till en färdig produkt 
som kan skickas till slutkunden. En annan kund som inbegriper mer än bara 
tillverkning av plåtdetaljer är Ericsson där AQ tillverkar teleskåp och sedan monterar 
in elektroniken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Bilder av Banqits produkter under produktion 

 
Den del av AQ:s produktion som vi har valt att titta på är tillverkningen till Banqit. 
Sett ur ett världsmarknadsperspektiv är Banqit en liten aktör med en marknadsandel 
runt 4 %. AQ:s bankomater tillhör de mer avancerade maskinerna som finns att tillgå. 
De klarar av det som vanliga bankomater gör, plus att användaren kan sätta in pengar 
på sitt konto via bankomaten. Användaren kan även betala räkningar, återvinna 
pengar och få utskrifter i sin bankbok. Anledningen till att vi har valt att titta på 
Banqit är att detta flöde går igenom fabrikens alla avdelningar och vi kan därigenom 
se en mer övergripande problembild. Produkterna till Banqit är uppdelade i fyra 
produktfamiljer, beroende på hur avancerade de är. Varje order är sedan specifik 
utifrån dessa produktfamiljer. 
 

2.2 Syfte 

 
Syftet med arbetet är att öka företagets insyn och förståelse av de problem som finns i 
produktionen och därigenom uppnå ett stabilare interntflöde, bättre arbetsmiljö och 
ökade konkurrensfördelar. Det interna flödet och externa samarbetet är viktigt för 
företaget då AQ ser flexibilitet och korta ledtider som deras viktigaste 
konkurrensmedel.  
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2.3 Mål & uppgiftsprecisering 

 
För att bryta ned syftet i mer hanterliga delar har följande mål uppställts: 
 

• Hur ser AQ:s nuvarande interna logistik ut? Var i produktionen finns det 
mindre bra flöden och svagheter? Brister det i ledningen, maskinpark eller i 
strukturen? 

• Hur ser situationen ut idag vad gäller externa leverantörer? Finns det några 
problem med materialförsörjningen från dessa leverantörer? Används Supply 
Chain Managemnet idag? 

• Vilka åtgärder skulle AQ kunna använda sig av för att korta sina ledtider och 
förbättra interna logistiken i syfte att uppnå konkurrensfördelar? 

 

2.4 Avgränsning  

 
Vi har valt i samförstånd med företaget, att inrikta oss på en produktfamilj 
bankomater. Inom denna familj har vi valt att studera tillverkningen av en modell, 
Q35. Detta för att få en mer lätthanterlig mängd information att arbeta med. Även om 
företaget skulle behöva en logistisk helhetsöversyn skulle det vara en för stor del att ta 
tag i. Om vi inriktar oss på endast en produktfamilj kan vi komma fram till slutsatser 
som sedan kanske kan användas även inom andra områden. 
 
Vi kommer även mest att inrikta oss på ledtider och till viss del bortse från kostnader 
som tillexempel tillverkningskostnader, lönekostnader med mera. Kostnaderna är 
naturligtvis en väldigt viktig del för företaget men AQ:s viktigaste konkurrensmedel 
är korta ledtider. Det viktigaste för AQ just nu är inte att sänka kostnaderna utan att få 
ett stabilare och förbättrat flöde.   
 

2.5 Rapportens disposition 

 
Vår disposition av rapporten ser ut enligt följande, vi börjar med ett inledande avsnitt 
där vi presenterar företaget, problemet, syfte och avgränsning. Därefter följer ett 
avsnitt med den teoretiska bakgrund arbetet inriktat sig på, detta för att ge en 
referensram att utgå ifrån. I avsnittet metod & genomförande redogörs det för vilka 
metoder som har använts för att komma fram till resultatet. I resultatdelen redovisas 
de resultat vi kommit fram till i vår undersökning. Vi avslutar sedan med en analys 
och diskussion där vi analyserar vårt resultat med egna tankar. 
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3 Teoretisk Bakgrund 
 
I detta avsnitt redovisas de olika idéer och teorier som kan anses ligga inom 
uppsatsens problemområde. Eftersom det är ett komplext problem kommer det att tas 
upp många olika teorier.  
 

3.1 Supply Chain Management 

 

 3.1.1 Historik och bakgrund 
 
Olika idéer om hur företag skall vara uppbyggda har kommit och gått under flera 
hundra år. Enligt Paulsson, Nilsson & Tryggestad (2000) kan de spåras bakåt i tiden 
till personer som Adam Smith och Frederick Taylor, vilka föreslog en uppdelning av 
arbetet i mindre specialiserade delar. Detta gav uppdelningen i en planerande del och 
en mer praktiskt utförande och producerande del. Företagen fick en hierarkisk 
uppdelning med chefer i många olika led. 
 
Under 1980-talet kom nya organisatoriska teorier som gick ut på att platta till 
organisationerna. Företagen skulle alltså minska antalet steg från botten till toppen, 
vilket gav ett mindre antal chefer och nivåer. En av fördelarna som Paulsson et al 
(2000) tar upp med detta var att fler beslut kunde fattas nära kunden vilket skulle öka 
kundens upplevda service. Även om företagen minskade antalet chefer kvarstod dock 
uppdelningen i olika funktioner. Ett problem med denna utveckling var att varje 
förflyttning mellan avdelningar gav upphov till en kostnad, oberoende om de var 
mellan avdelningar inom företaget eller mellan företag. Tankesättet att minska 
uppdelningen i olika avdelningar och tänka mer på processen som en helhet kallas för 
reengineering eller processorientering. Som Paulsson et al (2000) tar upp skall detta 
tankesätt även användas mellan företagen och visar på att ett företag inte bara kan 
tänka på sin egen del av kedjan. 
 
Fler och fler företag börjar inse att de inte existerar som individer på marknaden utan 
att de är en del i en kedja. Det är inte längre bara det interna arbetet som är viktigt 
utan företagen måste jobba mer och mer med sina externa relationer. Eftersom 
företagen utsätts för en större geografisk konkurrens nuförtiden måste de se mer till 
dessa externa relationer (Fawcett & Magnan, 2002). Ytterst få företag tillverkar saker 
från råvara till slutkund utan de är beroende av andra företag och organisationer. 
Enligt New & Westbrook tas termen Supply Chain Management (SCM) upp första 
gången på tidigt 1980-tal för att därefter genom forskning få en stabil teoretisk och 
operationell bas. Som både New & Westbrook (2004) och Fawcett & Magnan, (2002) 
tar upp kommer konkurrensen i framtiden inte ske mellan enskilda företag utan 
mellan olika Supply Chains. Även Daugherty, Ellinger & Gustin (1996) tar upp denna 
övergång där de använder termen ”virtual corporation” för den organisation som 
spänner från leverantör till slutkund. 

3.1.2 Definitioner av Supply Chain Management  
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Eftersom SCM är ett relativt nytt tillvägagångssätt så ändras hela tiden synen på och 
definitionen av SCM. Det går även att använda olika begrepp för att beskriva en kedja 
av företag. Paulsson et al (2000) tar upp fyra olika benämningar: 
 

1. Leverantörskedja, ser på kedjan som ett samarbete mellan olika leverantörer. 
2. Försörjningskedja, ser kedjan utifrån att de olika leden försörjer nästa led 

med produkter. 
3. Värdekedja/förädlingskedja, ser på den förädling som sker mellan de olika 

stegen i kedjan. 
4. Logistisk pipeline, ser till hur det ständiga flödet i en pipeline påverkar de 

andra flödena. 
 
Denna bredd av definitioner av kedjan visar på att det inte finns något enkelt svar på 
vad Supply Chain är. Det finns flera olika definitionerna på SCM och att det finns 
flera olika synsätt märks tydligt.  
 
”För att hitta den ”bästa” totallösningen så måste hela kedjan ses som en enda 
administrativ enhet” (Paulsson et al, 2000, sid 21). 
 
Fawcett & Magnan, (2002) tar upp tanken om att SCM är ett verktyg för företaget att 
koncentrera sig på sin kärnverksamhet och det företaget är bra på. Företaget skall 
själv göra det de är bra på, kärnverksamheten, och sedan ”outsourca” övrig 
verksamhet till andra medlemmar i kedjan med överlägsen kapacitet på området. 
 
En av definitionerna som tas upp är det totala samarbetet för att ta fram en produkt. 
Fawcett & Magnan, (2002) benämner detta som samarbete från leverantörens 
leverantör till kundens kund. Även Paulsson et al (2000) använder detta synsätt när 
han tar upp förändringen i tankesätt ”från ax till limpa” till den mer kompletta 
helhetssynen ”från åker till mage”. 
 
Ett mer kundrelaterat sätt som Paulsson et al (2000) tar upp är att se SCM som en 
loop. Loopen börjar och slutar med kunden och varorna och informationen flödar 
genom loopen. För att ytterligare visa på de olika skillnaderna mellan traditionellt 
synsätt och SCM följer här en snabb jämförelse. 
Faktor    Traditionellt   SCM 
Lagerhantering Företagsfokuserad  Pipeline-koordinerad 
Varuflöde  Avbrutet   Oavbrutet/synligt 
Kostnader  Företagsminimerade  Totalkostnad för slutkunden 
Information  Företagskontrollerad  Delad 
Risk   Företagsfokuserad  Delad 
Planering  Företagsorienterad  Supply Chain team orienterad 
Interorganisatoriska- Företagsfokus på  Partnerskap-fokuserad på  
relationer  låg kostnad   totalkostnad för slutkunden 
Figur 3. Skillnader mellan traditionellt synätt och SCM Källa (Paulsson et al, 2000, 

sid 24) 

 
Detta är några exempel på hur SCM ser ut rent definitionsmässigt. Den visar på en 
ganska bred bild. Det kan dock vara viktigt att snabbt förstå att det inte bara finns ett 
svar utan det finns olika beskrivningar beroende på vem som tillfrågas. Nedan 
kommer SCM att beskrivas mer detaljerat utifrån några av dessa synsätt. 
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3.1.3 Olika steg av Supply Chain Management 
 
SCM:s frammarsch just nu kan kopplas till flera olika orsaker. Paulsson et al (2000) 
tar upp att transporterna har blivit billigare, handelshinder har försvunnit och med 
hjälp av Internet har en helt ny kommunikationsmöjlighet öppnats. En följd av detta 
är, som sagts tidigare, att konkurrensen har blivit mer globaliserad, vilket gjort att 
företagen måste börja specialisera sig igen. Ordet kärnverksamhet har åter blivit 
väldigt aktuellt eftersom det nu krävs att företagen är bäst på det de gör. Därför bör 
företagen identifiera sin kärnverksamhet och sedan inrikta sig på den biten av 
tillverkningen. Som ett ganska naturligt steg har då SCM kommit in. Från att, som det 
var förr, företagen gjorde allt själva har de nu börjat outsourca det som inte är 
kärnverksamheten. Ordet outsourcing inom SCM får dock en lite annan innebörd. Det 
handlar inte så mycket om att flytta ut verksamhet som att flytta på verksamhet. En 
verksamhet som outsourcas från en tillverkare försvinner inte utan flyttas till en annan 
tillverkare i kedjan. På så vis ger outsourcing upphov till nya kedjor som växer i takt 
med att mer och mer outsourcas. 
 
Även ett annat problem Paulsson et al (2000) nämner med dagens hårda konkurrens 
kan till viss del avhjälpas med SCM, nämligen de alltid stigande 
utvecklingskostnaderna. Om ett företag skall kunna vara konkurrenskraftigt måste det 
ligga långt fram i införandet av ny teknik. Detta är något som är både tidskrävande 
och kostsamt om företaget skall lyckas över en hel produktionslina. Om det däremot 
handlar om en kedja av företag som alla är specialiserade på sin bit, behöver företagen 
endast inrikta sig på att ligga i topp på sin kärnverksamhet. 
 
Paulsson et al (2000) tar upp tre olika flöden som kan integreras. Det första flödet är 
det rent fysiska flödet, alltså varor och produkter, vilket nästan alltid är riktat framåt 
mot kunden. Det andra flödet är det finansiella flödet, vilket är betalning för utförda 
tjänster, som nästan alltid är riktat bakåt mot leverantörerna. Det sista flödet är 
information som är tänkt att vara ett dubbelriktat flöde där alla skall dela på tillgänglig 
information. Dessa flöden påverkar naturligtvis varandra, men störst samverkan hittas 
mellan informations- och fysiska flödena. Vid brister i, eller förseningar med 
informationen påverkas företagens möjlighet att styra lagernivåerna. Det företaget inte 
vet om, måste de bygga upp stora säkerhetslager emot. Om detta sker i en lång Supply 
Chain betyder det att det kommer att byggas upp onödiga säkerhetslager på många 
nivåer. En genomarbetad och stadig ström av information kan dock avhjälpa detta och 
sänka lagernivån till rimligare nivåer. 
 
En annan indelning av SCM gör Fawcett & Magnan, (2002) som ser mer till hur långt 
företagen går i sitt samarbete. De har sett att det inte är många, om ens någon, som 
klarar av att uppnå samarbete från leverantörens leverantör till kundens kund. 
Samarbetet brukar vanligtvis sträcka sig ett led uppåt och ett led nedåt. Det finns även 
en viss skillnad i samarbetet oberoende av hur många led som integreras. Denna 
skillnad utgörs av vilka delar i företaget som integreras med varandra. 
 

1. Det första och enklaste steget ger ofta resultat men kanske inte några 
omvälvande sådana. Steget går ut på att använda sig av ny 
informationsteknologi för att snabba upp och förbättra informationsutbyte. 
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2. Det andra och något mer komplexa steget bygger vidare på första steget. 
Företagen har en sammansatt informationshantering men de har även 
integrerade processer, gemensamma mål och delade risker och mål. Dock 
ses SCM som en del av strategin eller en del av företaget och den 
genomsyrar inte hela organisationen. 

 
3. Sista steget bygger även det vidare på de två föregående men företagen ser 

nu SCM som en filosofi och som en hjälp i beslutsfattandet. Viktigt för att 
uppnå och få full fördel av denna höga grad av samarbete är hur företagen 
designar och integrerar sin Supply Chain. 

 
Därför kan det vara viktigt att ställa sig vissa frågor innan organisationen går från 
företagsinriktat tankesätt till ett kedjeinriktat tankesätt. Paulsson et al (2000) anser att 
det är viktigt att ställa frågor som: ”Hur skall eventuella vinster fördelas?”, ”Om något 
företag ingår i flera kedjor, hur skall det företaget prioritera?”, ”Hur skall kedjan ta 
fram en gemensam strategi?”. Att ta fram en gemensam strategi är en av de svåraste 
frågorna, då företag var för sig har svårt att skapa en egen strategi. Ska det skapas en 
gemensam strategi blir detta ännu svårare. 
 

3.1.4 Två olika inriktningar av Supply Chain Management 
 
Morash (2001) beskriver två olika kategorier av strategier för Supply Chain 
management. Dessa två olika kategorier är ”operationell utmärkthet” och 
”kundnärhet”(författarnas översättningar). Firmor och Supply Chains som använder 
strategin ”kundnärhet” arbetar med att alltid ligga över kundens förväntningar och ge 
kunden, inte bara en fungerande produkt utan full tillfredställelse gällande både 
produkt och service. Strategin handlar om flexibilitet och anpassning utefter vad 
kunden vill ha. Detta ger ofta företagen som jobbar på detta sätt ett allt närmare 
samarbete med sina kunder. Företagen vinner sina kunder genom att jobba efter vad 
Morash (2001) kallar de tre S:en, service-satisfaction-success. Dessa innebär att man 
stegvis förbättrar samarbetet med sin kund och går från att ge grundläggande service 
till att nå framgång som en nära samarbetspartner. För att nå denna framgång tänker 
dessa företag ett steg längre, de gör marknadsundersökningar om vad kundernas 
kunder vill ha. Detta med baktanken att, går det bra för vår kund kommer hela kedjan 
att växa. Företaget hjälper sedan sin kund att ta fram det slutkunden har efterfrågat, 
allt för att ligga ett steg före förväntningarna. 
 
Den andra kategorin av strategier som Morash (2001) nämner är, ”operationell 
utmärkthet”, denna kategori ser mer åt det konkreta hållet. Dessa företag jobbar för att 
minimera kostnader, ta bort mellanliggande produktionssteg, reducera 
transaktionskostnaderna och jobba mot en nollfelsprincip. Företagen jobbar mer med 
standardisering än vad som görs av företag med ”kundnärhets” synsätt. Målet med 
strategin är att vinna genom lägst pris, hög tillförlitlighet, god tillgänglighet och 
snabbhet. Företagen använder totala Supply Chain kostanden som ett 
marknadsföringsverktyg för att visa att de är effektiva. Vidare användes 
tillvägagångssätt som Just in Time (JIT) och Lean Production (LP) i sin strävan att 
vara effektiva. 
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Morash (2001) betonar att företagen måste uppnå dessa delar till viss del för att 
överhuvudtaget bli orderkvalificerade. Men när företaget väl har kvalificerat sig måste 
de inrikta sig på sitt val av strategi, antingen efterfrågan på fokus (”kundnärhet”) eller 
leveransfokus (”operationell utmärkthet”). Verktyg för att vinna är för ”kundnärhet”, 
värdehöjande service och orderflexibilitet medan ”operationell utmärkthet” använder 
låga logistikkostnader och standardisering. Fördelen med ”kundnärhet” är att det är 
lättare att uppnå och kan lättare anpassas till nya situationer. Eftersom servicen kan 
bestå av så många olika saker är det svårt att kopiera ett annat företags lösning. Därför 
skall varje företag komma fram till en egen. ”Operationell utmärkthet”, är väldigt 
svårt för flera företag att uppnå, eftersom denna strategi har pris som sin huvuddel. 
Endast ett eller två företag kan få några riktiga fördelar med hjälp av lägst pris. Dock 
har ”utmärkta” kedjor den fördelen att de tittar på den totala kostnaden för kedjan. Om 
företagen inte gör det kan en sänkning av kostnader för en leverantör medföra 
höjningar av kostnader för en annan leverantör och därigenom höja totalkostnaden. 

3.1.5 För- och nackdelar med Supply Chain Management  
 
De stora fördelarna med SCM är enligt Daugherty et al (1996) att företagen uppnår 
kostnadsreduktion på samma gång som de ökar effektiviteten och produktiviteten. 
Andra fördelar som erhålls genom implementering av SCM är minskning av lager, 
kortare ledtider, ökad kundservice och ökad kontroll över framtiden. Dessa fördelar är 
enligt studien oberoende av storlek på företagets omsättning eller om logistiken var 
centraliserad eller decentraliserad. Framgången var även oberoende av om det var ett 
tillverkande företag, en grossist eller en återförsäljare. 
 
Det som är viktigt för att nå framgång är enligt Daugherty et al (1996) att företagen 
har stöd från sin ledning vid införandet. Om de har detta stöd underlättar det för de 
nästkommande viktiga punkterna. Vid införandet av SCM är det viktigt att införa det 
genom hela företaget och att det blir en del av företagskulturen. För att få denna breda 
acceptans i företaget, som är nödvändig, måste företaget ha en väl fungerande 
utbildning och kommunikation. För att få en så stor övergång att gå så smärtfritt som 
möjligt är det naturligtvis viktigt att de har arbetarna med sig. 
 
Några problem med SCM som Fawcett & Magnan, (2002) tar upp är att det kan finnas 
företag i kedjan som åker med utan att själva tillföra så mycket för de andra företagen. 
Ett annat dilemma som uppstår är, hur mycket information det enskilda företaget skall 
dela med sig av. Kan viss information skada företaget? Möjligheten finns att något av 
företagen som är med i kedjan även är med i en annan kedja och använder denna 
information för att hjälpa konkurrerande företag.  
 
Paulsson et al (2000) tar upp en annan risk med att gå in i ett nära samarbete och det 
är att företaget kan bli uppköpt av någon annan medlem i kedjan. Detta kan vara ett 
problem då sådana uppköp kan resultera i omplaceringar, omstrukturering och 
osäkerhet för arbetskraften. 
 

3.1.6 Effektivt utnyttjande i hela kedjan 
 
Som sagts tidigare är en av grundpelarna och tankarna med SCM att skapa så mycket 
kundvärde som möjligt. Kundvärdet höjs av att kunderna får det de vill ha, när de vill 
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ha det och helst till ett pris som är under det de har tänkt sig betala. För att klara av 
detta måste kedjan klara av en flexibel produktion med få eller inga fel. Enligt 
Paulsson et al (2000) måste företagen utnyttja sina resurser på ett sådant sätt att slöseri 
och onödiga steg minimeras. För att ge kunden så mycket som möjligt är det viktigt 
att alla företag i kedjan och alla steg i företagen tänker på det resurssnåla sättet. 
 

3.2 Lean Production 

 
Tankesättet med resurssnål tillverkning, eller så kallad Lean Production (LP), är inget 
nytt. Det har sitt ursprung i den japanska bilindustrin. Andersson, Audell, Giertz & 
Reitberger (1992) beskriver LP som en ständig jakt på effektiviseringar, 
kapitalrationaliseringar och kvalitetsförbättring. Företagen skall genom att jobba med 
korta ställtider och högt maskinutnyttjande kunna minska sina batch-storlekar och 
därigenom minimera förråd och mellanlager. Även kvalité är ett centralt begrepp för 
LP då målet är nollfelstillverkning. Alla brister i kvalité som uppstår måste omarbetas 
antingen innan det lämnar fabriken eller efter leverans. Detta är kostsamt och ett 
slöseri med resurser. Något som genomsyrar LP är den enskildes ansvar. Enligt Roos 
(1992) ser arbetarna i ett LP-företag nästa steg som slutkund. Detta ger resultat snabbt 
då företaget kommer undan tankesättet att, ”det kan rättas till i nästa steg”. 
 
I LP är arbetsstyrkan ett viktigt verktyg. De anställda ses som en viktig tillgång och 
personalpolitiken uppmuntrar lojala arbetare som med sin kunskap hjälper företaget 
framåt. Tanken med personalen är att de skall vara flexibla, de skall jobba med det 
som behövs när det behövs. Detta för att tillexempel minimera ställtiden på maskiner. 
Kaizen är ett annat verktyg som används för att utnyttja sina anställdas kunskap. 
Genom att hela tiden arbeta med små förbättringar kan tillverkningen snabbt avhjälpa 
kvalitets- och säkerhetsbrister men företaget kan också snabbt komma fram till bättre 
produktionssätt för att minska slöseri med tid och resurser. Ett annat verktyg som LP 
använder sig av, och som påminner om Kaizen är Just in Time (JIT). Det råder viss 
skillnad i åsikterna om vad som är en del av vad när det gäller LP. Schniderjans & 
Olson (1999) jämställer mer eller mindre Kaizen begreppet med JIT och ser dessa 
båda som ett sätt att ständigt minska slöseri. Andersson et al (2002) ser LP som ett 
samlingsbegrepp där Kaizen ingår som ett verktyg. De ser JIT som ett 
samlingsbegrepp för metoder för minskning av slöseri. JIT och LP ses alltså båda som 
likartade begrepp som innehåller underliggande verktyg. 
 

3.2.1 Toyotas 14 principer 
 
Som nämns ovan är arbetsstyrkan ett viktigt och nödvändigt verktyg inom LP. Liker 
(2004) betonar att det främst inte handlar om de olika verktygen utan att det viktiga är 
att få in tankesättet i organisationen. I sin bok ”The Toyota Way” beskriver han att 
företaget skall uppmuntra, stödja och kräva arbetarnas engagemang. Men även om 
skaparen betonar engagemanget från arbetarna så är ”The Toyota Way” en 
helhetsfilosofi som innefattar allt från långsiktiga filosofier till grupputveckling.  
 
Liker (2004) delar in de 14 principerna i fyra huvudkategorier. Den första är 
”Långsiktig filosofi” följt av ”Rätt process kommer att producera rätt resultat”, 
”Tillför värde till organisationen genom att utveckla personalen” och sist 
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”Kontinuerlig lösning av rotproblem driver organisationens lärande”. Nedan följer en 
summering av de 14 principerna, indelade i de fyra kategorierna.  
 
Kategori 1. Långsiktig filosofi 

 

• Princip 1. Basera ledningens beslut på långsiktig filosofi, även om det kommer 

att kosta kortsiktiga finansiella mål. 

Sätt upp ett högre mål för företaget än att tjäna pengar. En utgångspunkt kan 
vara att generera värde för kund, samhälle och ekonomi. Gå därefter igenom 
processen och se hur varje steg klarar av att uppnå detta.  

 
Kategori 2. Rätt process kommer att producera rätt resultat  

 

• Princip 2. Skapa ett kontinuerligt flöde för att få upp problemen till ytan. 

Omorganisera processen så ett kontinuerligt flöde av värdeförhöjande åtgärder 
uppstår. Tiden där artiklarna väntar mellan stationer skall vara noll. 
Information och material skall kunna flöda snabbt så att processen och 
människorna binds samman och därigenom upptäcker felen snabbare.  
 

• Princip 3. Använd ett ”dragande” system för att undvika överproduktion. 

Minimera Produkter i Arbete (PIA), vara lyhörd mot dagliga förändringar i 
kundens efterfråga. Tillverkningen skall initieras av kundens förbrukning och 
företaget skall ge kunden rätt produkt i rätt tid och i rätt antal. 
   

• Princip 4. Jämna ut arbetsbördan (arbeta som sköldpaddan, inte som haren) 

Gå ifrån batchtänkandet och jämna ut produktionen så mycket som möjligt. 
 

• Princip 5. Etablera en kultur där produktionen stannar för att åtgärda 

problem för att få det rätt första gången.  

Använda alla moderna kvalitetssäkringsverktyg som finns tillgängliga. Bygga 
in förmågan att snabbt upptäcka felen och ge signal till supporten som då 
snabbt kan gå in och åtgärda problemet. Företaget måste även bygga in 
möjligheten att slå av på takten för att kunna åtgärda problemet och göra rätt 
första gången. 
  

• Princip 6. Standardiserade uppgifter är en grund för ständiga förbättringar 

och ökat ansvar och beslutsfattande för medarbetarna. 

Genom att använda standardiserade och repeterbara metoder kan företaget 
förutse produktionen. Organisationen måste fånga erfarenheten i en process 
genom att vid en tidpunkt göra den bästa metoden till en standard. Efter det 
låter företaget personalen komma med förbättringar utifrån denna standard. 
Efter en tid tas dessa förbättringar och införs i en förnyad standard. Om denna 
metod används försäkrar sig företaget om att erfarenheten förs vidare. 
 

• Princip 7. Använd visuell kontroll så att inga problem göms. 

Använd inte datorer, det gör att personalens fokus tas från arbetsplatsen. 
Istället skall företaget använda enkla visuella hjälpmedel, vid arbetsstationen. 
Det är även viktigt att informationen hålls så kort som möjligt, max en sida.  
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• Princip 8. Använd endast pålitlig och ordentligt testad utrustning som stödjer 
personalen och processen.  
Använda teknologin som ett stöd för personalen, inte för att ersätta dem. Ny 
teknologi måste stödja företagets filosofi annars skall företaget förkasta den 
eller om det finns möjlighet modifiera den. Den tänkta teknologin måste sedan 
genomgå ordentliga tester innan den implementeras. På samma gång som 
företagen skall vara försiktig med ny teknologi måste de uppmuntra 
personalen att söka nya tekniska lösningar och implementera dessa snabbt om 
de klarar testerna och kan förbättra flödet. 

 
Kategori 3. Tillför värde till organisationen genom att utveckla personalen 

 

• Princip 9. Fostra ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter filosofin och 

lär ut den till andra. 

Fostra ledare inom den egna organisationen istället för att ta in utifrån. 
Ledarna måste vara förebilder vad gäller företagets filosofi och de måste ha en 
djup förståelse för företagets dagliga arbete. Detta för att agera både ledare och 
lärare på samma gång. 
 

• Princip 10. Utveckla enastående personer och team som följer företagets 

filosofi.  

Sprid företagets filosofi genom hela organisationen och skapa tvärfunktionella 
team som jobbar utefter filosofin. Utbilda även teamen i hur de skall jobba 
tillsammans för att uppnå gemensamma mål. 
 

• Princip 11. Respektera ditt förlängda nätverk av partners och leverantörer 

genom att utmana dem och hjälpa dem att utvecklas.  

Respektera dina partners och leverantörer genom att behandla dem som en 
förlängning av det egna företaget. Utmana även de externa företagen till 
förbättring och utveckling genom att sätta upp mål som företagen sedan hjälps 
åt att nå.  

 
Kategori 4. Kontinuerlig lösning av rot problem driver organisationens lärande 
 

• Princip 12. Gå ut och se själv för att fullständigt förstå situationen. 

Se problemet på plats och samla in data i stället för att spekulera om de 
bakomliggande faktorerna. Detta gäller genom hela organisationen, från 
toppen till botten. 
 

• Princip 13. Fatta beslut långsamt genom enighet, med noggrann hänsyn till 

alla möjligheter, implementera besluten snabbt. 

Tänk noggrant igenom och analysera alla olika alternativ innan ett beslut 
fattas. Involvera även alla påverkade parter i problemlösningen. Även om 
detta tar lite längre tid så får företaget en bredare problemlösning. När de 
sedan har bestämt sig för vilken lösning som skall användas skall denna 
implementeras snabbt. 
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• Princip 14. Bli en ”lärande” organisation genom obeveklig reflektion och 

kontinuerliga förbättringar. 

När företaget har uppnått en standardiserad process kan de använda sig av 
kontinuerliga förbättringar för att identifiera roten till problemen och sedan 
sätta in lämpliga motåtgärder. Företagen skall så långt som möjligt använda 
sig av att utveckla den bästa standardiserade lösningen istället för att hela tiden 
komma på nya lösningar. 

 

Liker (2004) säger att företagen kan välja att använda sig endast av vissa av 
principerna men att detta inte ger mer än en kortsiktig förbättring. För att få en 
långsiktig och hållbar förbättring krävs det att de implementerar alla principer. Om 
företaget gör detta uppnår de hållbara konkurrensfördelar. Vidare betonar han att 
principerna inte skall ses som något facit utan att de skall användas som en 
utgångspunkt. Företagen skall inte kopiera Toyotas verktyg utan anpassa tankesättet 
till egna företagsspecifika principer. Detta gör att företag kan använda sig av LP 
oberoende om det gäller ett serviceföretag, tillverkning av stora standardiserade serier 
eller om det gäller ett företag med små kundanpassade volymer. 
 

3.2.2 Just in Time 
 
Det finns flera olika definitioner av vad Just in Time (JIT) innebär. Några av dem är: 
 
Schniederjans & Olson (1999) tar upp ett antal definitioner, bland annat att JIT kan 
ses som operativt management verktyg för att minimera slöseri i tillverkningen. De 
beskriver även JIT som ett verktyg för att öka effektivitet och kvalitet. En annan 
definition de tar upp är att JIT är ett strategiskt verktyg för att uppnå tillverkning i 
världsklass. I praktiken är JIT mer än ovanstående definitioner, det är en filosofi som 
kan appliceras på i princip alla företag och verksamheter. 
 
Hallgren (1992) ser JIT som ett sätt att jämna ut tillverkningen och tillverka precis rätt 
produkt eller komponent i precis rätt kvantitet och i precis rätt tid. På detta sätt skall 
företaget uppnå lagerfri tillverkning. 
 
JIT är ett samlingsbegrepp som kommer ifrån den Japanska industrin och då främst 
deras bilindustri. Den grundläggande filosofin bakom JIT är enligt Andersson et al 
(1992) att ”allt som inte tillför produkten förädlingsvärde är slöseri”. Utifrån detta kan 
sägas att slöseri är saker som outnyttjad kapacitet, kapitalbindning, felaktigheter m.m. 
 
Enligt Schniederjans & Olson (1999) har JIT sitt ursprung i Japan och började sprida 
sig till övriga världen under sent 1970 tal till tillverkningsområden som är beroende 
av lager. Snart så spred det sig även till områden som produktion och kvalité. 
 
Metoden har sin utgångspunkt i de problem som uppstår när det tillverkas långa 
produktionsserier av samma modell t.ex. i bilindustrin (Andersson et al, 1992). Om en 
bilmodells efterfrågan plötsligt ökade kunde denna ta slut och den var inte planerad att 
tillverkas än på några månader. Samma sak gäller för underleverantörer och egna 
verkstäder som är specialiserade på en viss bilmodell. Detta gör att de får en mycket 
ojämn beläggning. 
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Ambitionen är således att tillverka allt i den takt som den verkliga efterfrågan ställer. 
Detta innebär att företagen måste kunna tillverka serier som är så små som ner till en 
styck. För att göra detta möjligt måste varianterna köras i en lämplig följd som gör att 
ställtiderna och ställarbetet kommer ner till en sådan nivå så att det är ekonomiskt 
försvarbart att köra så små partier.  
 
Ett annat sätt att korta sina ledtider är att ha överkapacitet i billiga resurser. Den 
överkapacitet som finns används sedan för att sätta in där det finns brister. Detta 
kräver att personalen är flexibel och har kunskap inom flera områden. (Andersson et 
al, 1992) 
 
Att arbeta med korta ledtider är mycket känsligt då störningar är känsliga för hela 
systemet. Företagen måste därför jobba med att störningar åtgärdas snabbt och då 
helst en gång för alla. Detta kan lösas med stoppmetoden. Denna metod innebär att 
om operatören upptäcker en felaktighet så stoppar han hela linan och fokuserar på 
problemet och försöker att få bort det för alltid. (Andersson et al, 1992) 
 
Detta sätt att arbeta lämnar också spår på kvalitetssidan då korta ledtider och att jobba 
hårt med störningar gör att kvalitetsproblem upptäcks snabbt och tas bort från 
tillverkningen för gott. (Andersson et al, 1992) 
 

3.2.3 Kanban 
 
Kanban är det japanska ordet för lapp eller kort. Tankesättet Kanban används som en 
beordringssignal för att få fram produkter. Enligt Andersson et al (1992) är tanken att 
flödet skall initieras från kunden och det är alltså kundens behov som styr. Kunden 
har ett behov av en produkt och skickar då ett kanbankort till sin leverantör. Denna 
leverantör behöver då produkter i sin tur för att tillgodose sina kunders behov. 
Leverantören skickar i sin tur kanbankort bakåt i kedjan. Naturligtvis fungerar det på 
liknande sätt inom företag mellan dess olika avdelningar. Detta sätt att varje nivå 
”suger” åt sig produkter skiljer sig från det mer traditionella ”tryck” metoden. En av 
de tydligaste skillnaderna mellan Kanban och den mer traditionella synen är att 
Kanban använder sig av verkligt behov medan det traditionella synsättet arbetar efter 
en prognos. I tryckmetoden initieras tillverkningen i varje led av en tidigare lagd plan 
enligt nedan. Jämfört med bilden till vänster ses att produktionsordern, med Kanban, 
endast initierar tillverkning i ett led. Pilarna i den vänstra bilden som pekar till vänster 
är vägen som Kanbankorten tar när de initierar tillverkning i tidigare liggande led. 

 
 

Figur 4. Skillnader mellan tryck- och sugprinciperna (Hallgren, 1992) 

 

Produktionsorder Produktionsorder 

Kanban-sugprincip Traditionell-tryckprincip 
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Tanken med denna sugmetod är som Andersson et al (1992) säger, rätt antal skall 
komma fram i rätt tid. Det skall inte finnas något flöde av produkter om det inte finns 
något behov att tillfredställa. Gross (2003) beskriver detta som äkta Kanban, endast 
produktion för att ersätta det kunden förbrukat och ingen produktion om kunden inte 
skickat en signal. 
 
Gross (2003) ser Kanbansystemet som ett sätt att förändra planeringsättet och lägga 
schemaläggningen närmare linorna. Han anser att Kanban lägger ansvaret med 
schemaläggningen av linorna på operatörerna ute på golvet. På samma gång ger det 
ledningen en klar översikt eftersom det med endast ett ögonkast på de visuella 
indikatorerna kan bestämma statusen för linan. Därigenom ersätts alltså mycket av 
den traditionella vecko- och dags produktionsplaneringen. Ytterligare en fördel är att 
företaget ersätter allt jobb som planerare, schemaläggare och ledning tidigare gjort 
vad avser beslut om när och vilken produkt som skall produceras härnäst. 
 
Det finns många olika exempel på vad en Kanban kan vara, allt från pallar och lådor 
till Kawasaki:s metod med olikfärgade bollar (Roos, 1992). Något som däremot är 
gemensamt är att varje Kanban motsvarar en bestämd mängd produkter. Systemet 
måste alltså ha standardiserade varubärare för att få ett fungerande varuflöde. 
Eftersom det finns en förutbestämd kvantitet för varje Kanban kan antalet produkter i 
arbete styras, genom att höja eller sänka antalet Kanban. Hallgren (1992) tar upp två 
olika typer av Kanban, transport- och produktionskanban. Dessa har olika betydelse, 
tillverkningen får inte påbörja någon produktion innan de har fått ett 
produktionskanban. På samma sätt får företaget inte påbörja någon transport mellan 
avdelningar innan de har tagit emot ett transportkanban. 
 
Fördelarna med Kanban kan diskuteras. Hallgren (1992) säger att Kanbansystem inte 
ger några ”egna” förbättringar utan att det mer är ett hjälpmedel för JIT. Roos (1992) 
säger att företagen kan minska lagerhållning i syfte att uppnå JIT. Andersson et al 
(1992) ser däremot flera fristående fördelar med att införa Kanban. Han anser att 
företagen får en rejält reducerad ledtid och därigenom minskad kapitalbindning och 
förenklad administration. Gross (2003) ser ännu fler fördelar med Kanban. Han anser 
att företagen reducerar lager, förbättrar flödet och förhindrar överproduktion. Vidare 
ser han även att det minimerar risken att lagren blir gamla och i västa fall obrukbara. 
Han ser även en förbättrad möjlighet att leda Supply Chain arbetet. 
 
Eftersom fler och fler företag har blivit mer beroende av elektronisk kommunikation, 
både internt och externt, har behovet av elektroniska Kanbans uppkommit. Vernyi & 
Vinas (2005) säger att om ett företag har många signaleringar, alltså att de skickar 
många kanbankort, kan detta ge höga administrativa kostnader. Om företeget har runt 
20 signaler eller fler om dagen kan det vara idé att gå över till e-Kanban. Företeget 
kan genom att förenkla sina signaleringar uppnå en bättre översikt på processen och 
spara pengar. Införandet av e-Kanban kan även ge förbättrade kundrelationer eftersom 
företagen inte längre måste fokusera sina leverantörskontakter till kontroller av 
leveransförmåga. 
 
Avslutningsvis om Kanban kan det påpekas att det finns metoder och formler för att 
räkna ut antalet Kanban som skall finnas i systemet, men det anses inte vara relevant 
att ta upp dessa metoder närmare. 
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3.2.4 Kaizen 
 
Enligt Andersson et al (1992) är Kaizen en ledningsfilosofi som går ut på att engagera 
alla medarbetare i arbetet med ständig förbättring. Förbättringen är tänkt att ske i små 
steg, inte några revolutionerande omkastningar. Även Liker (2004) betonar att det är 
en filosofi som går ut på att engagera sina arbetare i att uppnå perfektion i det 
vardagliga arbetet. Vidare betonar han att arbetet med förbättringar, såsom insamling 
och analys av data, problemlösning och processförbättring skall ligga på gruppens 
ansvar för att göra gruppen mer självgående. Även beslutsfattandet ligger på gruppen 
och detta kräver en öppen dialog och enighet innan några förändringar drivs igenom. 
 
Hallgren (1992) betonar att företagen skall använda de resurser och tillgångar de har 
och hela tiden förfina och förbättra dessa. Kaizen skall användas som ett komplement 
till större investeringar och innovationer. Om företagen endast använder sig av 
innovationer i sin processförbättring kommer de endast se en kortsiktig förbättring 
som sedan sakta men säkert försämras. Om de däremot använder sig av Kaizen efter 
innovationen kommer förbättringen hela tiden att öka och företagen kommer att nå ett 
bättre slutresultat. 

 
Figur 5. Skillnaden mellan ett företag som endast använder innovationer (vänster 

bild) och ett företag som använder både innovationer och ständig förbättring 

 (höger bild) (Hallgren, 1992). 

 
Även Liker (2004) tar upp nödvändigheten och fördelen med att involvera hela 
företaget i Kaizenarbetet. Han tar upp ett exempel från Toyotas fabrik i Georgetown 
där de under ett år fick in 80000 förslag och företaget sedan implementerade 99 % av 
dessa. Andersson et al (1992) tar upp kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö som 
centrala delar för de ständiga förbättringarna. Liker (2004) säger att tillverkningen 
måste ske i ett stabilt och standardiserat flöde för att kunna använda sig av 
Kaizenfilosofin. Vidare tar han upp ett av de verktyg företagen kan använda sig av 
inom Kaizen, vilket är att ställa frågan ”varför” fem gånger. Om dessa fem varför 
ställs när ett problem upptäcks kommer frågeställaren ner till det egentliga problemet. 
Naturligtvis är det inte antalet ”varför” personalen ställer som är det viktiga, utan att 
det ställs tillräckligt många för att komma ner till roten av problemet. 
 
Ett nytt användningsområde för Kaizen har blivit så kallade Kaizenevent. David 
(2000) tar upp dessa event som ett slags uppsnabbat projekt. Han delar upp eventet i 
tre veckor där den första veckan går ut på att samla ihop ett projektteam, på cirka tio 
personer från flera olika områden. Under den första veckan samlas även allt 
bakgrundsmaterial in som en förberedelse för nästa vecka. Under vecka två inleder 
projektgruppen med en snabb utbildning i tankesättet Kaizen och sedan sätter de 
igång det egentliga arbetet. Gruppen kartlägger processen, kundens krav på produkten 

tid tid 
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och materialflöde för att sedan identifiera var det finns förbättringspotential. 
Projektgruppen tittar speciellt efter områden där det finns onödigt slöseri och 
operationer som inte tillför värde på produkten. Under den tredje veckan analyseras 
data och gör om produktionscellen för det nya arbetssättet. Vonk (2005) ser dessa 
Kaizenevent som ett bra sätt att komma ifrån den annars ofta långsamma 
utvecklingsprocessen. Han använder statliga institutioner som ett exempel på 
organisationer som har långsam och ineffektiv utveckling. Vonk (2005) motsäger 
både Andersson et al (1992) och Hallgren (1992) då han ser Kaizen som ett verktyg 
för att åstadkomma stora förändringar snabbt. 
 
Även under utvecklingsprocessen är det viktigt att ha kunden som utgångspunkt. 
Utvecklingsgruppen kartlägger kundens verkliga behov och önskemål. När de gjort 
detta går gruppen bakåt steg för steg, granskar allt in i detalj och ser om det finns 
processer som inte tillför kundvärde. På detta sätt får företaget ett snabbare och mer 
överskådligt upplägg på sina projekt. (Liker, 2004) 
 

3.2.5 Organisationen i resurssnåla företag 
 
Hallgren (1992) liknar strukturen i ett resurssnålt företag mer som en cirkel än den 
mer traditionella pyramiden. Ledningen är i mitten av cirkeln, runt ledningen finns en 
cirkel med interna funktioner som produktion, utveckling och distribution. Utanför 
detta finns skalet med externa aktörer som partners, kunder och leverantörer. 
 
Hallgren (1992) säger att en organisations framgång påverkas av hur stark och 
inarbetad företagskulturen är. Med stark företagskultur menar Hallgren hur 
välförankrad formuleringen av företagets uppgift, mål och affärsfilosofi är i hela 
organisationen. Vidare säger hon att en viktig framgångsfaktor är att företaget är 
decentraliserat och integrerat. Med decentraliseringen menar hon att besluten skall tas 
nära situationen som påverkas. Med integrering menas att företagen ökar det 
horisontella informationsflödet. Båda dessa faktorer bidrar för att öka företagets 
flexibilitet. Även Schniderjans (1999) tar upp decentraliseringen som ett viktigt 
hjälpmedel. Han påpekar dock att företagen skall göra ett urval och ge bemyndigande 
till dem som bäst lämpar sig att föreslå förbättringar och sedan implementera dessa. 
 
Enligt Hallgren (1992) kan informationsflödet förbättras tillexempel med hjälp av 
tvärfunktionella grupper. Denna tvärfunktionella organisation kan liknas med projekt 
organisationen med skillnaden att det inte finns någon egentlig begränsning i tid. Roos 
(1992) tar upp att även ledningen skall omfattas av detta tvärfunktionella tänkande 
och varje produkt skall behandlas som ett pågående projekt. Varje produkt skall ha ett 
eget utvecklingslag som har hela ansvaret för design, produktutveckling och skötsel 
hela produktens livslängd.  
 
Roos (1992) säger också att de japanska företagen som tänker resurssnålt har en 
organisation som är uppbyggd på grupper/sektioner om cirka 10-20 personer. Dessa 
grupper har det fulla ansvaret för produktionen inom en viss del av kedjan. Även Roos 
nämner nödvändigheten av decentralisering. En viktig del som kommer som en följd 
av gruppens ansvar är att ordningen i fabriken hamnar på dem som kan påverka den. 
Grupperna måste ta ansvar för sin avdelning och hålla ordning där för att flödet skall 
fungera. Allt som behövs inom produktionen skall ha sin bestämda och uppmärkta 
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plats, detta gör att ovidkommande eller felplacerat material snabbt upptäcks. Vidare 
påpekar han att ordningen är viktig eftersom ”fabriken är företagets bästa 
försäljningskontor”. (Roos, 1992, sid 70) 
 
Schniderjans (1999) påpekar att Kaizens grundidé om ständiga förbättringar även 
skall tillämpas på personalen. Genom att hela tiden öka den anställdes kunskaper och 
färdigheter ökar företagen känslan hos de anställda att han/hon är en viktig resurs för 
dem. Detta får som följd att de känner sig säkrare i sin anställning och får motivation 
att våga komma med förslag som kan vara känsliga för ledningen. Vidare tar han upp 
att bemyndigandet till grupperna tillsammans med den ökade utbildningen har flera 
fördelar, allt från ökat psykiskt välbefinnande, mer tillfredställande arbetssituation, 
minskad oro och minskad arbetsrelaterad depression. Det uppstår positiva effekter av 
den ökade gruppkänslan som uppkommer när gruppen får ta beslut om 
produktionsschemaläggning och uppföljning av den egna kvalitén. 
 
Roos (1992) tar upp att ledarskapet som utmärker ett resurssnålt företag är betoningen 
på de mänskliga resurserna. Företagen ser de anställdas erfarenhet, utbildning och 
talang som den viktigaste resursen företaget har. Företag med denna inställning är 
väldigt noggrann vid anställning av personal då personen skall kunna integreras i 
företaget på många olika nivåer under hela anställningstiden. Schniderjans (1999) 
säger att detta tillvägagångssätt är en viktig utgångspunkt och förutsättning när 
företagen skall införa till exempel JIT. Fokuseringen på den mänskliga resursen är 
viktigare i Japan där cirka 30 % av arbetskraften är livstidsanställd och den anställde 
någon dag kan komma att hamna i företagets ledning. 
 
Roos (1992) säger att det skett en förändring av arbetstagarens inställning till arbete. 
Det är bra att ha en inkomst men det är viktigare hur den anställde tjänar sina pengar. 
Det har även blivit viktigt att ens prestationer syns på lönen. Företagen måste inse att 
arbetet mer och mer kommer att ske på arbetstagarens villkor. Detta gör att 
arbetsgivaren måste få en större helhetssyn på den anställdes situation. Företagen 
måste tillfredställa fler behov för den anställde än tidigare. Detta görs genom att 
integrera sig mer i personalens privatliv och familjeangelägenheter. Det kan ta sin 
form i flexibel schemaläggning, bröllopspresenter, tillgång till idrottsanläggningar, 
krediter, dagisplats med mera. Allt detta för att ge den anställde en trygghet som ökar 
motivationen att förbättra sin egen och företagets situation. 
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4 Metod och genomförande 
 
I denna del av rapporten redovisas vilka metoder som har använts för att komma fram 
till resultatet som redovisas i nästkommande kapitel. 
 

4.1 Val av metod 

 
Vi valde att genomföra intervjuer med personer från hela kedjan. Detta för att kunna 
upptäcka även system- och ledningsfel som hade varit svårt att kartlägga genom en 
ren studie ute på golvet. Vi valde att intervjua all inblandad personal på ledningssidan 
för att få en helhetsbild av hur det administrativa flödet fungerar och om det finns 
problem med gränssnitten. När vi genomfört dessa intervjuer sammanställde vi dessa 
för att få underlag för att intervjua teamleader och personal på golvet. Vi anser att 
intervjuer med personal från alla olika nivåer och avdelningar är nödvändigt. 
 
Intervjuerna genomfördes utifrån ett antal öppna frågor där respondenten kunde ge 
egna öppna svar. Detta för att ge respondenten en chans att svara ärligt genom att 
komma med idéer som kanske inte är helt förankrade i data. En fördel och på samma 
gång nackdel med att genomföra intervjun så öppet är att respondenten kan styra 
intervjun åt ett oväntat håll (Ejvegård 1993). Fördelen är att vi kan få uppslag på 
problem som vi annars inte hade tänkt på och att svaren blir mer personliga, 
nackdelen är att intervjun kan bli ostrukturerad. Det är därför viktigt att intervjuaren 
tänkt igenom ett klart syfte med frågorna och intervjutillfället.  
 
Winter (1979) kallar dessa intervjuer för just ostrukturerade, intervjuaren vet vilket 
område som skall behandlas men frågorna kan komma i den följd som bäst passar 
situationen. Det är något som kan påverka resultatet eftersom intervjuerna inte blir 
identiska. Ostrukturerade intervjuer bygger mycket på interaktion mellan intervjuaren 
och respondenten i syfte att få fram så mycket information som möjligt. Winter 
(1979) påpekar att detta är ett problem då intervjuaren omedvetet kan påverka 
respondenten genom att nicka medhållande till vissa svar men inte andra.   
 
Ejvegård (1993) nämner en hämmande effekt i samband med bandspelare vid 
intervjun. Vidare nämner han att den känsla kan upplevas även när intervjuaren för 
anteckningar. För att försöka dämpa effekterna av detta är det viktigt att intervjuaren 
förklarar hur materialet kommer att användas och att inga namn kommer att 
publiceras. Intervjuaren kan även hålla ner antecknandet under själva intervjun till ett 
minimum för att efteråt skriva rent sina minnesanteckningar. Vi valde att inte spela in 
intervjuerna utan använda oss av minnesanteckningar och därefter skriva rent detta 
mellan intervjuerna som låg med två timmars mellanrum.   
 
Ett problem med metoden i detta arbete är svårigheten att göra respondenterna 
anonyma. Eftersom det handlar om ett relativt litet företag där det i många fall endast 
finns en person på varje plats eller funktion kan det bli uppenbart vem som sagt vad. 
Det blir därför viktigt att göra resultatet så opersonligt som möjligt för att uppfylla 
Ejvegårds (1993) tankar om anonymitet.    
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Att använda teamledarna som hjälp för att kartlägga själva processen kändes naturligt 
då de rimligen borde kunna sin process och avdelning bäst. Hade vi gått runt med 
produktionsledarna hade det funnits en risk att de hade förskönat bilden eller beskrivit 
hur det är tänkt att avdelningen skall fungera. 
 
Även reliabiliteten i rapporten kan diskuteras då intervjuerna genomfördes under en 
relativt kort period. Under denna period upplevdes just dessa problem som de stora 
men kan det finnas andra problem som hade upptäckts två-tre månader senare? Dock 
visade svaren klart att det var vardagliga återkommande problem och detta kan till 
viss del höja reliabiliteten.  
 
Validiteten i en ostrukturerad intervju kan vara svår att upprätthålla just på grund av 
grundtanken i en öppen intervju. Intervjuaren kan dock höja validiteten genom att som 
nämnts ovan tänka igenom syftet ordentligt. Eftersom djup insikt i produktionen 
saknades när intervjuerna påbörjades kan man diskutera hur relevanta frågorna i de 
första intervjuerna var. Det finns en risk att frågorna blivit mer och mer relevanta 
allteftersom vår kunskap om produktionen ökat.  
 

4.2 Kartläggning av intern logistik 

 
Den interna logistiken har kartlagts på sådant sätt att vi i samråd med AQ valt att 
studera tillverkningen av bankomater åt Banqit. Ur produktsortimentet har vi valt att 
titta närmare på produkten Q 35 för att följa dess väg genom processen. Q 35 är inte 
den mest avancerade produkten, men den står för en stor del av tillverkningen av 
bankomater. Anledningen till att vi valt Q35 är att denna modell kan antas vara en bra 
”norm” att utgå från. Då denna är den mest tillverkade modellen och ligger 
någonstans i mitten vad gäller komplexitet.  
 
Kartläggningen har skett genom intervjuer med både administrativ personal, såsom 
produktionsledare och medlemmar i kund fokus gruppen (CFT 4), samt producerande 
personal såsom montörer, svetsare och teamleaders. Frågorna som ställdes till 
respondenterna var av öppen karaktär (se bilaga 1) för att lättare få deras egna åsikter. 
För att respondenterna skulle få tid att förbereda sig på frågorna fick de ta del av dessa 
en tid innan själva intervjutillfället.   
 
För att få en inblick i hur processen fungerar i verkligheten så tog vi hjälp av 
teamleadarna på de olika avdelningarna. De fick beskriva avdelningens upplägg och 
flödet av produkter genom denna. 

4.3 Kartläggning extern logistik 

 
Den externa logistiken inom Banqit kartlades genom intervjuer med inköpare, 
planerare och personal som har hand om strategiska avtal. Vi ställde samma frågor 
som till de interna aktörerna men lade till frågor om antal leverantörer och 
avtalsfrågor. 
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5 Resultat 
 
Produktionen i företaget är uppbyggt runt de olika kundfokusgrupperna (CFT) och 
deras flöde. En CFT har hand om en produkt från igångsättning och hela dess 
livslängd. Detta upplägg är något som stöds av Roos (1992) som menar att 
produkterna skall skötas som projekt utan begränsning i tid av tvärfunktionella 
grupper.  

 
Figur 6. Flödet i fabriken 

 
Flödet i fabriken är en blandning av funktionell verkstad och flödesgrupper. Stans- 
och pressavdelningarna är upplagda som funktionella verkstäder medan fabrikation 
(svetsning, slipning, tumling, nitning med mera) och montering är funktionella flöden 
inriktade på Banqit produktionen. Det är i huvudsak dessa fyra avdelningar 
tillsammans med CFT och övrig administration som kommer att behandlas i detta 
avsnitt.  
 
Den interna logistiken sköts med hjälp av Monitor, ett dataprogram för övervakning 
av order, saldon och utförda arbeten. Monitor visar även arbetsgången för de olika 
avdelningarna, i vilken ordning order skall tillverkas. 
 

5.1 Kartläggning av de olika avdelningarna och deras 
problembild.  

 
Den administrativa personal som ingår direkt i Banqit flödet är CFT 4. Övrig personal 
som endast indirekt är inblandad i processen är strategiskt inköp, produktionsledare 
montering, produktionsledare fabrikation, produktionsledare stans/press och 
produktionschefen för fabriken.  
 
Den tillverkande delen som tas upp i rapporten är teamleaders och medarbetare inom 
stans, fabrikation, montering och till viss del nämns även packning och transport.   
 

5.1.1 Strategiskt inköp 
 
Flödet som vi ser det börjar med de strategiska inköpen eftersom det är här som 
inköpsramarna sätts genom att sluta avtal och skicka ut offerter. Eftersom det sker 
tillverkning till flera olika kunder krävs det ett stort antal leverantörer för att täcka alla 
olika behov. AQ har cirka 345-350 regelbundna leverantörer och lika många som de 
använder sig av ibland. I Banqit produktionen används cirka 160 leverantörer till de 
cirka 400 inköpsartiklarna som ingår i ett skåp. 

Stansning Fabrikation Lackering Montering Paketering  
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Ett av de problem som strategiskt inköp ställs inför är långa geografiska avstånd. 
Några av leverantörerna i Banqitflödet återfinns i Asien och detta innebär att 
ledtiderna blir väldigt långa. Detta har AQ försökt komma runt genom att bland annat 
erbjuda leverantörerna att ha ett konsignationslager i fabriken. Vilket innebär att 
leverantören har ett lager på fabriken med produkter som AQ inte har beställt än, det 
är alltså leverantören som äger detaljerna. Ur detta lager kan AQ plocka detaljer och 
leverantören kan fylla på produkter när han ser att det behövs. De har även ”kortat” 
ledtiden på vissa artiklar genom att få materialbemyndigande, tillstånd att köpa in 
även om ordern inte är fastställd, från Banqit. Det gör att AQ kan köpa in vissa 
artiklar med speciellt lång ledtid utan att ordern är lagd.  
 
Ytterligare ett problem som tillverkningen ställs inför är att både AQ och Banqit är 
relativt små aktörer på världsmarknaden. Det är svårt att knyta de riktigt stora 
leverantörerna till sig, då AQ/Banqit representerar en så liten del av deras tillverkning. 
Strategiskt inköp jobbar dock mycket på att försöka knyta sina leverantörer tätare till 
sig, något som AQ ser är nödvändigt då de vill vara så flexibla mot kunden som 
möjligt.  
 
Det kanske största problemet AQ ställs inför på inköpssidan är att Banqit i vissa fall 
styr vilka leverantörer som skall användas. Detta låser naturligtvis upp företaget och 
de förlorar många av sina möjligheter att påverka leverantörerna om de har brister i 
sina leveranser. Även problemet med singel source, endast en möjlig levernatör, är 
påtagligt för företaget då det starkt begränsar deras handlingsfrihet. 
 
Totalt sett gör de ovanstående problemen, singel source, låsta leverantörer, små 
aktörer och stora geografiska avstånd att mycket av tiden går åt till onödig aktivitet. 
Om AQ hittar en leverantör som kan leverera snabbare eller mer exakt måste de lägga 
ner mycket energi för att övertyga Banqit att detta är den bästa lösningen. Då AQ har 
störst problem med de låsta leverantörerna i form av bristande leveranssäkerhet läggs 
mycket förbättringstid på leverantörer som ändå inte jobbar med AQ:s bästa i sikte. 
Denna tid kunde istället läggas på leverantörsvård för de leverantörer som företaget 
har närmare samarbete med. Detta är ett viktigt inslag då AQ ofta behöver snabba 
extra leveranser från sina leverantörer. Denna flexibilitet måste uppnås och sedan 
underhållas, något som det inte finns tid till idag.  
 

5.1.2 CFT 4 
 
CFT 4 är den grupp som har hand om produkter liknande Banqit, alltså där det ingår 
mycket montering och konstruktion. CFT skall fungera som länken mellan företaget 
och kunden. Tanken är att det skall skapa en känsla av trygghet hos kunden att alltid 
prata med samma person som då även är insatt i just den kundens behov och problem. 
Fokus i gruppen ligger på att ha hög lönsamhet och en nöjd kund. CFT sköter sina 
kunder väldigt fritt utefter de avtal som finns med leverantörer och kund. AQ letar 
även nya kunder och använder då sin helhetslösning som ett starkt argument. De skall 
kunna ge kunden en lösning från idé till färdig produkt.  
 
AQ har ett nära samarbete med Banqit vilket är en förutsättning då de skall klara av 
snabba order och förändringar. AQ vill positionera sig på marknaden med hjälp av sin 
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flexibilitet. Samarbetet med Banqit sker bland annat genom så kallade VAVE-event 
(Value Added Value Engineering). Dessa går ut på att AQ kommer till kunden och 
hjälper dem att utveckla sin produkt vad gäller producerbarhet, kvalitet och 
kostnadsbesparingar. 
 
I CFT 4 som har hand om Banqits produkter sitter: 
 

• Program manager; som har det yttersta ansvaret för produkten gentemot 
kunden. 

• Planerare; som lägger ut tillverkningsorder till stans och kantvik. 
• Materialplanerare; som är ansvarig för avrop av inköpsdetaljer. 
• Processtekniker; som är ansvarig för kalkylering, offerter med mera. 

 
Problemen för CFT 4 är flera och ganska spridda. Det problem som upplevs störst är 
fel i saldon, alltså att det inte finns de antal artiklar på lagret som det enligt datorn 
skall göra. Problemet är allvarligt eftersom bristen ofta inte upptäcks förrän 
monteringen behöver artikeln ifråga. Saldofel uppstår väldigt frekvent, nästan 
dagligen, vilket ökar problemets omfattning. Problemen uppstår av lite olika skäl, dels 
oordning i fabriken men även stora brister i rapporteringen av material. I 
tillverkningen finns det listor att fylla i för spårning av material men problemet är att 
ingen tar på sig ansvaret att samla in och sammanställa dessa. Det har gjort att 
engagemanget har minskat att fylla i dem och arbetarna rapporterar inte längre 
utskrotningar av förstörda artiklar. Ett annat skäl till saldofelen kan vara de invecklade 
beredningarna som ligger till grund för monteringen. Med cirka 400 inköpsartiklar per 
skåp är mellan 20 och 30 individuella för just den ordern. Läser inte montören 
beredningen ordentligt kan han/hon använda fel artiklar och därigenom skapa ett 
saldofel. Avdelningarna utvärderas genom kvalitets- och effektivitetsmätningar vilket 
gör att saldofelen inte uppmärksammas eftersom de inte påverkar gruppens synliga 
prestationer. En avdelning kan alltid skylla på en annan för att denna genererat det 
aktuella saldofelet. 
 
Bristerna i antalet artiklar vid monteringen genererar problem i hela kedjan. När 
bristen upptäcks måste den ersättas så snabbt som möjligt genom ”Panikorder” 
(kommer här att användas för order utanför plan som måste prioriteras, Förf. anm.). 
Dessa order drabbar både externa leverantörer och den interna tillverkningen 
(problemen i den interna tillverkningen kommer att behandlas under de olika 
avdelningarna). Mycket tid går åt för CFT att lirka, pressa och bearbeta sina 
leverantörer för att få till en leverans så snabbt som möjligt. Det är sällan brister dyker 
upp i de ”billiga” artiklarna som skruv, buntband med mera eftersom dessa beställs i 
stora kvantiteter. Problemet uppstår för de artiklar som är så dyra att de endast beställs 
kundorderstyrt men samtidigt tillräckligt billiga att ”tappas” bort utan några större 
påföljder. 
 
En annan faktor som påverkar CFT 4 är bristen på tid för sina egentliga 
arbetsuppgifter. På grund av saldofelen hinner Materialplaneraren inte med någon 
leverantörsvård eller uppföljning av sina leverantörers prestationer. Detta är något 
som skulle behövas då AQ har problem med vissa leverantörer. Materialplaneraren 
har på grund av tidsbristen tvingats att frångå tankarna som Andersson et al (1992) 
har angående JIT och Kanban, där rätt antal skall komma fram i rätt tid. 
Materialplaneraren lägger in egen säkerhetstid när han/hon vet att det kan bli 



 
 

 29 

problem, som följd blir det ett ojämnt flöde där företaget får onödigt stora lager på 
grund av dessa leveransbrister. Även Processtekniker har problem att koncentrera sig 
på processen utan det blir oftast att avhjälpa de för dagen uppkomna problemen. 
Processteknikern går endast in i uppstartsarbetet när en ny modell skall börja 
tillverkas. Den processförbättring som sedan sker ligger endast på produktnivå. 
Processen förbättras alltså genom att de förbättrar sin produkt och kommer på lättare 
lösningar. 
 
När CFT:t får in en ny order måste de lägga upp en beredning, en lista över vad som 
skall ingå i just de bankomater som ordern gäller. Eftersom det är många hundra 
artiklar som ingår blir detta ett omfattande arbete. Det kan även hända att fel artikel 
skrivs in eller att de glömmer någon artikel. Den omfattande strukturen i beredningen 
gör att de får svårt att ändra i den då hela beredningen i sådana fall måste göras om. 
Därför ser inte de tillverkande avdelningarna de ändringar som sker. 
 

5.1.3 Stansavdelningen 
 
På stansavdelningen finns det nio maskiner, sju stansmaskiner, en lasermaskin och en 
kombimaskin och ungefär 20 anställda. På avdelningen sköts inköp av material av 
produktionsledaren enligt planerarens lagda plan. Det ligger sedan mycket ansvar på 
teamleaderna att planera den rullande verksamheten. På stansavdelningen går 
personalen ifrån Monitors upplägg och order ordning. De jobbar istället utefter 
tjocklek på plåtarna. Avdelningen kör order med samma tjocklek på plåten oavsett om 
de ligger på samma dag. Stansavdelningen ser som sin uppgift att artiklarna blir klara 
under samma vecka som Monitor men frångår alltså dag. Detta gör avdelningen för att 
minska ställtid och därigenom öka sin effektivitet. Stansavdelningen har en planerad 
beläggning på ca 80 procent för att sedan kunna lägga in uppkomna order på 
resterande 20 procent.  
 
På avdelningen körs inget aktivt SMED-arbete utan de har istället valt att använda 
nestning och ovan nämnda tjockleksupplägg. Nestning används för att använda så stor 
del av plåten som möjligt genom att köra flera olika delar på samma plåt.  
 
Produktionsledarens problem är dels rena kvalitetsfel som repor, grader, och fel 
tjocklek men även att folk använder fel verktyg eller att verktyget vänds fel. Fel i 
kvalitén påverkas även av att personalen jobbar mycket på erfarenhet och inte alltid 
läser igenom de instruktioner och ritningar som finns. Följden blir att ändringar i 
ritningen och konstruktionen inte alltid används och problem uppstår sedan i 
monteringen då artikeln inte passar. Detta är något som påverkas mer ju större 
batcherna blir eftersom kvalitetskontrollen, nästa avdelning, får materialet senare och 
fler felaktiga artiklar tillverkats. Ett följdproblem av att personalen till stor del 
använder sin erfarenhet i tillverkningen är att varje person blir nödvändig för att alla 
maskiner skall fungera och producera på önskat sätt. Om en person är frånvarande på 
grund av tillexempel sjukdom, uppstår ofta problem i form av långa ställtider eller 
kvalitetsproblem. 
 
På stansavdelningen har de även problem med en ojämn beläggning. Det är antingen 
tvärstopp eller full gas. Det gör att produktionsledaren har problem att placera folk på 
rätt ställe eftersom de har svårt att se den exakta efterfrågan. Ett annat problem som 
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produktionsledaren måste lösa är att de olika CFT grupperna lovar sina kunder saker 
på samma gång. De vill sedan att stansavdelningen skall lösa just deras problem. Det 
krävs mycket tid till att reda ut vilka artiklar som det egentligen är mest akut att 
tillverka.  
 
Även stansavdelningen påverkas mycket av saldofelen som uppstår senare i 
produktionen. Påverkan blir stor eftersom de tvingas till många ställ för att tillverka 
ytterst små batcher. Följden blir att personalen aldrig får någon arbetsrytm och det 
skapar en osäkerhet på avdelningen. 
 
Teamleadern har ansvaret att skriva ut och planera hur arbetet skall läggas upp inom 
avdelningen. Teamleadern kan planera fritt så länge artiklarna kommer i rätt tid. Som 
tidigare nämnts tycker stansavdelningen att rätt vecka räknas som i tid. 
 
Problemen på avdelningen ser Teamleadern ur ett lite annat perspektiv. Då han lägger 
planeringen över vem som skall göra vad upplever han bristen på bredd i kompetens 
som ett stort problem. Han måste göra planeringen utifrån vem som kan köra vilken 
maskin. Har avdelningen många korta jobb ökar ställtiden och då kan avdelningen bli 
underbemannad. Problemet blir större då ledningen inte alltid har korrekt tid för 
tillverkning av artiklarna. Om ledningen räknar med att en artikel skall gå igenom på 
fem timmar och det i verkligheten tar tio timmar uppstår naturligtvis en stor 
tidsskillnad som stansavdelningen får försöka ta igen. 
 
Teamleadern ser även andra brister i kommunikationen mellan ledningen och 
stansavdelningen. Då CFT:t vill ha fram en ”panikorder” skickas detta ofta via mail, 
vilket gör att det ibland kan gå flera timmar innan teamleadern upptäcker ordern. Fel i 
kvalitén kan ibland stanna hos ledningen och detta skapar problem för 
stansavdelningen då de inte får någon feedback på sitt arbete. Problemet med bristerna 
i kommunikationen bottnar enligt teamleadern mycket i avsaknad av personkontakt. 
 
Ett problem som både teamleadern och produktionsledaren ser är att avdelningen inte 
har någon helhetsbild av vare sig slutprodukt eller företagets övergripande mål och 
filosofi. Dessa brister renderar i att personalen inte direkt kan se ett fel på en artikel 
eftersom de inte vet hur den delen kommer att monteras. Det uppstår även ett avstånd 
mellan ledningens filosofi om Lean Production och avdelningens vilja att producera 
stora batcher, för att hålla uppe sin effektivitet. 
 

5.1.4 Fabrikationsavdelningen 
 
Fabrikationsavdelningen får det mesta av sitt material från stansavdelningen. På 
avdelningen finns stationer för kantvikning, pemning, svetsning, slipning och 
trumling. Produktionsledaren arbetar med att planera kommande veckas beläggning 
och om det behövs, omfördela personal. Ett av de totalt fem teamen på 
fabrikationsavdelningen jobbar till 90 % med Banqitflödet.  
 
Avdelningen sköts som de andra avdelningar via teamleaders. Ett problem som 
produktionsledaren ser är att teamen på fabrikation inte lyckats uppnå ett fungerande 
lagarbete. Det visar sig bland annat i att personalen inte har ett fungerande 
erfarenhetsutbyte. De anställda ser försök till erfarenhetsutbyte som negativ kritik.  
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Det problem som produktionsledaren ser som störst vad gäller Banqit är kvalitén. 
Bristerna i konstruktionen, tillexempel för stora toleranser, ger upphov till många fel. 
Även plåtkvalitén kan variera vilket gör det svårt att ställa in maskinerna. 
Avdelningen blir då beroende av kunnig personal som kan anpassa bearbetningen och 
om fel ändå uppstår justera dessa. Problemet är något som även teamleadern 
uppmärksammat. Han ser både för- och nackdelar med att personalen specialiserar sig 
inom avdelningen. Fördelen är att justeringarna snabbt åtgärdas då personalen har 
mycket kunskap och erfarenhet om just den stationen, nackdelen uppstår när någon är 
frånvarande.  
 
Kvalitetskraven är inte ordentligt genomarbetade i hela företaget. Teamleadern ser 
avdelningens kvalité som helt tillfredställande, de problem som finns är att 
monteringen är allt för petiga. Han anser dock att samarbetet kring dessa problem 
fungerar bra mellan montering och fabrikation. Något som skall jämföras med 
monteringens syn vilken redogörs nedan. 
 
Även fabrikationsavdelningen har gått ifrån användandet av Monitor, då programmet 
ej uppdateras tillräckligt ofta. Uppdateringen brister bland annat när ändringar i 
kundens efterfrågan ändras. Det är dock inte alltid som denna ändring visas i Monitor. 
Det som står överst i Monitor (skall tillverkas först) är inte alltid det som 
nästkommande avdelning behöver. Problemet förvärras av saldofel och panikorder 
som förekommer flera gånger per dag. Panikorder får precis som på stansavdelningen 
stora konsekvenser. Personalen tvingas då hämta fram nytt material och nya verktyg 
för att göra nya korta batcher.  
 
De små batcherna som körs ligger i linje med företagets plan, att bara tillverka det 
som behövs just nu. Filosofin har dock inte heller här slagit igenom utan personalen 
tar egna beslut om batcher. Har de en order på tio men det finns råmaterial till 50, 
tillverkar de 50.  
 
Produktionsledaren ser även ett behov av erfarenhetsutbyte mellan CFT:erna för att 
lära av varandra. Han har en överblick över de olika CFT:ernas arbete och ser hur de 
olika grupperna löser sina problem. Vidare ser personalen en tröghet inom CFT:t att 
åtgärda de förbättringsförslag som de lämnar in. Det kan ta flera månader att införa 
små ändringar och under den tiden har artikeln tillverkats vid upprepade tillfällen. Det 
finns en känsla av att alla beslut fattas långt från processen, utan insyn.   
 
Fabrikationsavdelningen upplever problem med ordningen i fabriken. Det kan bero på 
olika saker, bland annat att det står fel på pallens flaga. Det kan bli så att pallen körs 
till fel station om det finns flera stationer som gör samma sak som tillexempel 
pemning som det finns tre av. Oordningen i fabriken leder fram till både merarbete 
och saldofel. I värsta fall kommer inte artiklarna tillrätta förrän det har tagits fram 
nya. Problemet gör även att det står för mycket material ute på golvet, detta tar plats 
som skulle kunna användas i tillverkningen. Personalen på fabrikation upplever att de 
inte kan ha ordning på sin arbetsplats. De kan inte lösa sina uppgifter på bästa sätt 
eftersom de inte kan ha materialet nära sig. 
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5.1.5 Lackering 
 
Produktionsledaren för lackeringen har även ansvaret för montering, packning och 
utlastning. Lackavdelningen kör två skift, ett förmiddags- och ett nattskift. På natten 
när det är mindre störningar från andra avdelningar sköts banan av fem personer. 
Störnings momentet från de andra avdelningarna på förmiddagen gör att de då måste 
vara sex personer. Banans längd är 400 meter och hastigheten motsvarar ett varv på 
cirka fyra timmar. Denna hastighet är dock endast teoretisk och i praktiken hinner ett 
skift med ungefär ett till ett och ett halvt varv. För att hålla stoppen så korta och få 
som möjligt arbetar det två personer på varje station, upphängning, handlackning och 
nedplockning.  
 
Avdelningen får sina order om vad som skall lackas genom att pallarna ställs in på 
bestämda platser på avdelningen. Det som kommer in först skall ut först och detta 
inom 24 timmar. Det är ett enkelt och visuellt system där alla på avdelningen direkt 
kan se vad som skall göras och hur mycket som skall lackeras.  
 
På avdelningen har personalen en väl fungerande intern förslagsverksamhet där de har 
en lista över problemen och föreslagna åtgärder. På listan står även när åtgärderna 
skall vara vidtagna och vem som har ansvaret för att de blir åtgärdade. Teamleadern 

tycker även att de får igenom mycket av förslagen de kommer med om de är konkreta 
och genomförbara. Avdelningen använder den tid som finns i nedgångar i 
produktionen till att arbeta med det interna förbättringsarbetet.  

 
Produktionsledaren ser ett genomgående problem för sina två ”producerande” 
avdelningar, lackering och montering. Det är att föregående led inte ser nästa led i 
kedjan som en slutkund. Det finns en stor skillnad i leveranssäkerheten och kvalitén 
när en jämförelse mellan Banqitflödet och andra flöden som går direkt till slutkund 
utan någon montering görs. Produktionsledaren känner att ledningen inte tar lika 
allvarligt på interna förseningar som de gör mot slutkund.  
 
Lackeringsavdelningen har inte någon anknytning till Monitor. De gick ifrån det då 
systemet inte fungerade för denna avdelning. De började då istället med det system 
som står beskrivet ovan. Ett annat problem som lackeringen har med just 
Banqitprodukterna är att färgen som detaljerna ska lackeras med inte finns angivna i 
beredningen för just den ordern. För att ta reda på vilken färg som produkterna skall 
lackas i måste man därför få denna information från ett annat håll. Antingen genom en 
papperslapp bifogad i varje pall eller genom muntligt meddelande om vilken färg 
produkten skall lackeras i. Detta system är inte att lita på speciellt då lackeringslinan 
är i drift under natten då det inte finns någon ansvarig som kan svara på vilken färg 
som skall användas. I andra delar av verksamheten, mot andra kunder, finns ett 
fungerande system där varje artikelnummer har en färgkod som klart och tydligt talar 
om vilken färg artikeln skall ha. 
 
Både produktionsledaren och teamleadern ser problem med avlämningar mellan 
skiften. Om en artikel skickas tillbaka till lacken för omarbetning och den hängs upp 
under natten vet inte dagskiftet om denna omarbetning och tror att en helt ny detalj 
har tillverkats. Det gör att en artikel helt plötsligt blir två och ett saldofel har uppstått. 
Bristen i avrapportering mellan dagskift och nattskift uppkommer till viss del på 



 
 

 33 

grund av tidsbrist. Teamleadern hinner inte gå igenom alla detaljer som har utförts 
under natten utan de hinner bara ta upp det som har frångått det normala.   
 
Ett annat problem som produktionsledaren ser är att nattpersonalen inte har plats att 
ställa de färdiga detaljerna på. De försöker ställa dem på de olika avdelningarnas 
ankommande godsplatser men där blir det snabbt fullt. Därför tvingas de placera 
sakerna där det finns plats och det leder till en hel del letande när monteringen skall 
ha detaljerna morgonen efter. Problemet blir ännu större om det rör sig om små 
detaljer då dessa förvaras i små plastlådor som lätt kan flyttas på. Om någon flyttar på 
lådan utan att ”upptäcka” den kan detaljerna försvinna till någon helt annan del av 
fabriken och helt plötsligt står de helt utan. Det gör att även lackavdelningen påverkas 
och påverkar saldofelen. Precis som stans- och fabrikationsavdelningarna måste sedan 
lackavdelningen gå in och ta hand om panikorder för att ersätta något som redan är 
gjort. Påverkan av panikorder är ganska stor då både teamleadern och personal på 
golvet känner att det är flera gånger varje vecka eller nästan varje dag som någon 
försöker forcera just sina detaljer. 
 

5.1.6 Monteringsflödet 
 
Monteringen av bankomater är uppbyggd på två separata linor. En lina som endast 
tillverkar den något mer komplicerade maskinen, Q45, och en lina som tillverkar tre 
olika modeller av den enkla sorten, bland annat Q35. Totalt är det cirka 20 personer 
uppdelade i två team. Varje team har en teamleader som har stort ansvar för hur 
teamet fungerar. Varje team har egen mätning av effektivitet. På den lina som vi tittat 
på använder sig teamleadern av en väldigt lös ledningsstil. Teamleadern anser att 
personalen själva skall ta ansvar och att de bör veta vad som behöver göras.  
 
Monteringen börjar med att kassaskåpet kommer in placerad på den pall som den 
sedan skall skickas iväg på. Därefter påbörjas monteringen med kassaskåpet som 
grund. Bankomaten går sedan framåt i linan där förmonterade detaljer kommer från 
sidan.  

  
 

Figur 7. Upplägg av monteringslinan för Q35 
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I slutet genomgår bankomaterna tester för att kontrollera att allt fungerar. Dessa tester 
kan bli väldigt tidskrävande och omfattande.  
 
På avdelningen finns en materialhanterare som skall hjälpa montörerna att plocka 
fram det material som skall användas. Förutom att serva monteringen skall 
materialhanteraren även ta hand om de reservdelsorders som kommer in. Detta är 
något som blir lidande då problemen på avdelningen tar mycket tid i anspråk.  
 
Ett problem som produktionsledaren ser är sammansättningen av personal. Eftersom 
företaget gått igenom flera varsel är det mestadels personal som varit med länge. 
Denna grupp känns mer fientlig mot nya metoder och förändringar. De börjar även 
känna sig nöjda med vad de presterat och börjar se framemot pensionen. 
Produktionsledaren känner också att förslagsverksamheten varierar från de olika 
grupperna. I de grupper som domineras (i antal) av kvinnor eller endast är kvinnor 
kommer det inte in lika många förbättringsförslag som det gör från de grupper där 
män dominerar. De förslag som kommer in handlar mest om den egna arbetsplatsen 
och miljön. Teamleadern och montörerna känner inget stöd från ledningen och ser 
inga resultat av de förslag de kommer in med. Som ett exempel tog de upp ändringen 
på en kabel som tog tre år att genomföra. Teamleadern tar även upp problem med 
ergonomin som flera gånger varit uppe för diskussion och ledningen har sagt att de 
skall ta tag i det men än har de inte sett några resultat. Avdelningen har en regel som 
säger att de skall vara två vid alla tunga lyft men på grund av upplevd stress görs en 
hel del lyft på egen hand. 
 
Vidare tycker teamleadern att konstruktionen är bristfällig, det finns för många små 
justeringar som måste göras, vissa som är riktigt svåra att genomföra. Det gör att 
dessa justeringar ibland missas eller helt enkelt hoppas över. Beredningen brister 
också när det gäller kameramonteringen som inte står med, utan den måste gå den 
muntliga vägen. Det gör att det uppstår risker för felmonteringar. Montörerna ser 
problem med kvalitén från de tidigare avdelningarna speciellt från fabrikation (jämför 
med fabrikationsavdelningens syn, se ovan). Montörerna lägger ner mycket tid på att 
diskutera om artikeln kan användas eller om den måste skickas tillbaka för 
omarbetning. Dessa diskussioner inbegriper ibland även personal från 
fabrikationsavdelningen.  
 
Montörerna reagerar även på hur deras kvalitet mäts. Företaget mäter avdelningens 
kvalitet genom att se till hela maskinen. Är en skruv fel eller en kabel felmonterad 
räknas hela maskinen som felmonterad. Detta gör att en missad skruv i två maskiner 
ger ett stort utslag eftersom batcherna kan ligga ner mot endast 10-20 bankomater.   
 
Produktionsledaren märker även en viss svårighet att få grupperna att prata med 
varandra, speciellt om det går över avdelningsgränserna. De vill gärna ha någon som 
kan gå deras ärenden och vara en länk till de andra avdelningarna. 
 
Teamleadern och materialhanteraren upplever att personalen har tappat gnistan för 
sitt arbete. Det har aldrig funnits något flyt i produktionen utan det har alltid varit 
någon artikel som fattats. Under intervjun tillverkades bankomater som saknade både 
nätfilter och dispenser. Artiklarna skulle i vissa fall inte komma förrän fyra veckor 
senare. Under tiden färdigställdes alla bankomater för att vara klara för 
eftermontering, vilket gör att upp mot 50 bankomater kommer att bli stående i väntan 
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på delar. Denna eftermontering är något som det inte planeras för utan den måste ske 
parallellt med den vanliga monteringen. I vissa fall får monteringen hjälp med detta 
men det är ändå ett orosmoment för montörerna.  
 
Problemet med brister i material gör att montörerna inte längre gör sitt yttersta för att 
göra klart bankomaterna. En känsla av att ”det är ingen idé att anstränga sig för 
mycket, det saknas ju ändå delar”.  
 
Ett följdproblem som uppstår när maskinerna blir stående halvfärdiga är att ingående 
artiklar inte rapporteras ut. Enligt Monitor skall det finnas artiklar i lager men dessa är 
i verkligheten inmonterade i bankomater.   
 
Den dåliga ordningen i fabriken drabbar även monteringen. Teamleadern känner att 
montörerna har vissa problem med att hitta i pallställen när de skall fylla på sina 
backar. Då måste materialhanteraren antingen visa var det ligger eller börja leta efter 
artiklarna som fattas. Det är ett tidskrävande jobb då materialhanteraren måste kolla i 
datorn om det skall finnas några artiklar, kontrollera hur många skåp som inte är 
utrapporterade och därefter leta eller sätta i gång med att få till en panikorder. 
Monteringen har även problem med saldot efter en inventering som genomfördes. 
Under arbetet med genomräkningen hjälpte folk från andra avdelningar till, dessa 
visste inte vilka artiklar som var vilka och hade svårt att hålla isär dem. Det gav 
upphov till flera saldofel som fortfarande ligger kvar i systemet.   
 
Personalen på monteringen känner en frustration över att ledningen inte ser 
förseningarna i den interna leveransen som ett problem. De ser att de alltid löser de 
problem som uppstår vilket gör att ledningen inte ser vidden av problemen. De känner 
även att ledningen saknar insyn i vardagen för avdelningen och att de endast lever i 
sin planerade värld där Monitor har alla svar. De känner även att omstruktureringen 
av organisationen gick för fort och AQ lyckades inte förmedla det nya arbetssättet 
genom hela företaget. Ledningen skall gå till teamleadern när det skall ske ändringar, 
inte till produktionledaren. 

 

”Har inte kontoret fattat hur vi jobbar?” 

 

Citat från teammedlem om ledningens insyn i teamarbetet 

 

Något som även sticker i ögonen på personalen på monteringen är att det utrymme de 
befann sig på innan, med bra ventilation och fönster, nu används som ett lager för mer 
eller mindre överbliven material.  

 
Som en avslutning kan vi citera produktionsledaren: 

 
”Det känns som personalen och maskinerna skall vara flexibla men systemet är 

det inte” 
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5.1.7 Packning och utlastning 
 
Paketeringen av bankomaterna sysselsätter en person. Det är en ganska enkel process 
som i vanliga fall tar cirka tio minuter. Det gäller när maskinen skall packas i plast, 
om den däremot skall packas i pappkartong tar det upp till en halvtimme. Problemen 
på packavdelningen uppstår nästan uteslutande precis innan orderna skall skickas 
iväg. Det finns gott om tid att packa fram tills dess att lastbilen som skall hämta 
bankomaterna kommer. Problemet för packningen är att det då kan fattas två eller tre 
maskiner som fortfarande inte är klara. Tiden blir då knapp och packningen måste ske 
på mycket kort tid. Problemet fortsätter sedan till utlastningen som får fixa till det 
sista medan lastbilen väntar. AQ styr själva inte när lastbilen kommer utan den 
beställs av Banqit. Trots det så involveras utlastningen ofta då de får försöka 
senarelägga ankomsten av lastbilen. Helst hade utlastningen sett att de fick 
bankomaterna som skall skickas redan dagen innan eller i alla fall under natten. De 
upplever dock inga större problem med sena bankomater utan det kräver bara lite 
merarbete. 
 

5.1.8 Övergripande problem/ledningsproblem 
 
En orsak till det fabriksomspännande problemet med ordningen kan vara att det inte 
skrotas ut tillräckligt med material. Det ligger fortfarande artiklar i pallar som inte har 
blivit rörda på flera månader eller mer. Allt detta material tar plats som annars kunde 
används till produktionen. Att förtaget väljer att ha kvar materialet kan bero på att de 
inte vill sänka sina tillgångar och därigenom sitt resultat. 
 
Ett övergripande problem som har uppmärksammats av flera personer är att det inte 
finns något väl fungerande lönesystem. Alla får samma lön oberoende av om de 
jobbat bra eller ligger efter. Det gör att personalen inte får någon direkt koppling till 
en extra ansträngning. Belöningen behöver inte endast bestå av pengar utan fika kan 
vara en lika uppskattad gest. 
 
En annan sak som tas upp på golvet är att ledningen saknar förmågan att sätta lite krav 
på kunderna. Det lovas för mycket och de går med på för många, allt försena 
ändringar. Personalen tycker att de måste sätta lite mer krav på kunderna för att ge 
dem lite mer arbetsro.  
 

5.1.9 Vision, värderingar och byggstenar 
 
AQ:s tillverkningsidé presenteras i ett dokument (se bilaga 2) med ovanstående 
formulering. Dokumentet tar upp vilka värderingar AQ vill att de anställda skall jobba 
efter och vilket mål de vill nå. Dokumentet nämner även vilka verktyg AQ avser 
använda för att komma dit. Problemet som finns är att det till vissa delar just är ett 
dokument. Många respondenter har påtalat bristande insyn i företagets filosofi som 
grund till många av problemen. Från ledningen finns en relativt klar bild om hur det 
skall se ut, dock jobbar inte hela företaget utefter denna bild. 
 



 
 

 37 

6 Analys  
 
I detta avsnitt analyseras det resultat som framkommit utifrån det material som 
presenterades i den teoretiska bakgrunden.  

6.1 Sammanfattning av Problembild 

 
Strategiskt inköp 

• Stora geografiska avstånd 
• Relativt små kunder 
• Av kunden låsta leverantörer 
• Ingen leverentörsvård på grund 

av tidsbrist 
• Singel source 

 
CFT 

• Saldofel 
• Tidsbrist 
• Panikorder 
• Omfattande beredningar 
 

Stansavdelning 
• Kvalitetsfel, grader och repor 
• Fel på verktyg/fel verktyg 
• Ojämn beläggning 
• Olika CFT lovar olika saker 
• Tillverkning efter erfarenhet 
• Saldofel och panikorder 
• Brister i kommunikation 
• Har inte helhetssyn 

 
Fabrikation 

• Ingen teamkänsla, dåligt utbyte 
av erfarenheter 

• Kvalitetsbrister  
• Bristande insyn i företagets 

tillverkningsfilosofi 
• Saldofel och panikorder 
• Ingen uppdatering av Monitor 
• Ordningen i fabriken 

 
 
 
 

 
Lackering 

• Rapporteringsproblem både 
internt mellan skift och utåt 

• Platsbrist och ej uppmärkta 
platser 

• Ingen lackeringsorder, problem 
med färgval 

• Saldofel och panikkörningar 
• Kör mycket på erfarenhet 
• Ojämnt flöde 

 
Montering 

• Problem med missvisande 
kvalitetsmätning 

• Problem med stress och 
ergonomi 

• Brister i klara toleransgränser, 
dålig konstruktion 

• Oordning i fabriken 
• Känner att kontoret inte har 

någon insyn i det dagliga 
arbetet och hur de jobbar  

• Aldrig flyt i produktionen 
• Känner inget stöd och ser inget 

snabbt resultat av sina förslag 
• Saldofel på grund av många ej 

avrapporterade skåp 
• Allt står inte i beredningen 
• Teamupplägget ej 

genomarbetat genom hela 
organisationen 

 
Packning och Utlastning 

• Försening med de sista två, tre 
bankomaterna innan utleverans. 
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6.2 Val av problem att analysera 

 
Vi anser att det är de problem som tas upp nedan har störst inverkan på företagets 
process. Vissa av problemen kan vara svåra att påverka men de kommer ändå att tas 
upp för att visa vikten av att lösa dessa. 
 

6.2.1 Problemen på det strategiska planet 
 
Det problem som AQ har med externa leverantörer har de försökt lösa med ett 
gemensamt datasystem där kunderna kan se saldot på sina artiklar. Det är det första 
steget i Fawcett & Magnan:s, (2002) SCM implementering. De använder systemet för 
att snabba upp kommunikationen och alla parter har tillgång till samma data. Som 
Fawcett & Magnan, (2002) skriver så ger detta steg inget omvälvande resultat. Det är 
en bra början för att komma tillrätta med de leveransproblem företaget har. Paulsson 
et al (2000) tar upp att informationsflödet är viktigt eftersom brister i information 
leder till säkerhetslager. Detta är precis vad som har hänt i AQ:s fall. 
Materialplaneraren i CFT 4 har lagt in egen säkerhetsledtid för att komma ifrån 
förseningar i leveranser. 
 
För att komma vidare med detta bör AQ se till de fortsatta stegen i  Fawcett & 
Magnan, (2002) SCM implementering. De bör även hitta leverantörer som de kan 
inleda mer långtgående samarbete med. Sättet de använder SCM idag är något 
begränsat på leverantörssidan. Det kommer inte att bli lätt för företaget då vissa av 
leverantörerna är låsta från Banqit och vissa leverantörer är singel source. Innan AQ 
har hittat nya leverantörer blir det svårt att fortsätta arbetet med att utveckla 
gemensamma strategier för hela kedjan. 
 
AQ:s positionering på marknaden som flexibel ligger väl i fas med hur de använder 
sig av sina VAVE-event. De hjälper kunden att utveckla sin produkt, något som ligger 
i linje med Morash:s (2001) tanke om ”kundnärhet”. AQ vill vinna order genom att 
vara flexibla mot kundens behov och anpassa sig snabbt till ändringar. Som Morash 
(2001) skriver så bör företagen först uppnå en viss grad av bägge strategierna, 
”kundnärhet” och ”operationell utmärkthet”, för att överhuvudtaget kvalificera sig till 
ordern. AQ måste nu jobba med att öka nivåerna inom bägge dessa inriktningar. De 
bör öka nivån inom de ”operationell utmärkthets” punkterna som nollfelstillverkning 
och helhetssynen. AQ har brister i det interna samarbetet och det visas tillexempel på 
stansavdelningen där flera olika CFT:er försöker få fram just sina artiklar. Det kanske 
inte alltid är den som skriker högst som har de viktigaste artiklarna. På samma gång 
kan de jobba vidare med att ligga ett steg framför Banqits efterfrågan och genom 
andra nedan föreslagna åtgärder förbättra processen och därigenom förbättra sin 
flexibilitet. 
 
I arbetet med att utveckla sin kedja av leverantörer kan företaget tänka på Toyotas 
första princip, ”Basera ledningens beslut på långsiktig filosofi, även om det kommer 

att kosta kortsiktiga finansiella mål” Liker (2004). Att de skall se långsiktigt även om 
det försämrar resultatet kortsiktigt, verkar vara något som ledningen har svårt att inse. 
Grunden för antagandet är att de så troget håller kvar gamla artiklar i lager även om 
de aldrig kommer att användas. Detta lager av gamla artiklar påverkar företaget på 
flera olika sätt. Dels påverkas balansräkningen då artiklarna ger höga 
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omsättningstillgångar men det påverkar kapitalomsättningshastighen negativt genom 
att den höjs. Företaget har en bra kapitalomsättningshastighet på de artiklar som 
används i den dagliga produktionen men den sänks drastiskt av att företaget har ett så 
stort lagersaldo av inaktuella artiklar. Det höga lagersaldot påverkar även ordningen i 
fabriken eftersom det står oanvända pallar lite här och var. Detta bör omplaceras eller 
skrotas ut för att ge plats till produktionens pallar. 
 

6.2.2 Ordningen i fabriken 
 

”Fabriken är företagets bästa försäljningskontor”(Roos, 1992, sid 70). 
 
Detta är något som AQ kan ha i bakhuvudet. Om en eventuell kund kommer till 
fabriken kommer de att döma mycket efter första intrycket vilket de får ute i fabriken. 
Ordningen i fabriken är just nu bristfällig och detta drabbar företaget på många olika 
sätt. Det viktigaste är kanske inte ovannämnda problem utan påverkan som detta har 
på processerna. För att skapa ordning bör AQ genomföra en ordentlig uppmärkning av 
de olika mellanlagren. De bör även ha klar och tydlig uppmärkning av pallarna. En 
åtgärd är att ha speciella färgmarkeringar för de olika produkternas flöden. Tanken är 
att tillexempel Banqits pallflagga är blå och denna färg återfinns sedan på deras 
respektive inkommande gods rutor. Nödvändigt för att detta system skall fungera är 
att det görs plats i fabriken för dessa rutor. Tankesättet bygger på Liker:s (2004) 
princip 7, Använd visuell kontroll så att inga problem göms. På så sätt ser personalen 
snabbt om en pall som skall till en annan avdelning har hamnat fel. Det blir även ett 
extra säkerhetssteg när pallarna placeras ut då personen snabbt ser att pallen och 
godsmottagningen har olika färger. AQ skulle även kunna reservera färgen röd för 
”panikorder”, vinsten med detta är att alla operatörer direkt skulle kunna se att den har 
förtur. Personal från efterkommande led skulle slippa springa mellan avdelningarna 
för att kontrollera att arbetet med just den pallen har kommit igång. Om företaget 
använder sig av detta skulle de utnyttja fördelarna av ett visuellt system som Gross 
(2003) nämner när denna skriver om Kanban. Ett införande av ett sådant system kan 
även minska uppkomsten av saldofel genom att materialet lättare och säkrare hamnar 
på rätt plats. Det finns även system med streckkodning där produktionen har en 
streckkod för pallen och för platsen den placeras på. Nackdelen med detta är att det 
kräver en stor investering och mycket arbete för att införa detta. 
 

6.2.3 Toyotas principer 
 
AQ kan använda sig av flera av de principer Liker (2004) nämner. Tidigare har första 
och sjunde principen nämnts och nedan följer ett urval av fler principer som kan vara 
viktiga för AQ. Liker (2004) nämner för att uppnå ett långvarigt positivt resultat bör 
företagen arbeta med alla principer och anpassa dessa till den egna situationen. Dock 
måste företaget börja någonstans och då föreslås följande principer. 
 

Princip 2. Skapa ett kontinuerligt flöde för att få upp problemen till ytan. 
Denna princip blir svår för AQ att använda på grund av dålig leveranssäkerhet från 
externa leverantörer. Dock är den ändå viktig att ha i tankarna om de skulle lyckas få 
ett kontinuerligt externt flöde. Om man har denna princip i åtanke, borde AQ.s första 
mål vara att uppnå ett stabilt flöde. Stabilt flöde är inte det samma som ett 
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problemfritt flöde utan det representeras av få avbrott i produktionen. På väg mot 
detta stabila flöde kan AQ ”beta av” problem efter problem för att till slut nå fram. 
 
Princip 3. Använd ett ”dragande” system för att undvika överproduktion 
För att uppnå grundtanken med denna princip, minska PIA och förhindra 
överproduktion, bör AQ jobba med att förmedla sin vision och filosofi ute på golvet. 
Det är väldigt viktigt och Hallgren (1992) påpekar att en organisations framgång 
påverkas starkt av hur inarbetad företagskulturen är. Det finns två aspekter av 
filosofin som de först skall inrikta sig på att förmedla, det första är att de skall 
tillverka kundorder styrt. Med det menar AQ att produktionen skall tillverka det 
kunden vill ha när han vill ha det, tankesättet Hallgren (1992) kallar för JIT. 
Ledningen bör jobba mot att öka golvets förståelse om att i de fall de har en order på 
tio men råmaterial för 50 skall de ändå bara tillverka tio. De övriga 40 som tillverkas 
eller bearbetas är ett slöseri med företagets resurser. Den tid som läggs ner på de 40 
kan användas till att producera något som verkligen behövs. 
 
Den andra aspekten som ledningen bör förmedla är att efterkommande avdelningar är 
kunder. Tillverkning bör se fabrikation som sin kund och fabrikation bör i sin tur se 
monteringen (till viss del även lackeringen) som sin slutkund. Tankesättet att det kan 
vi lösa så länge det finns kvar i fabriken bör bytas ut till ett tankesätt där de olika 
avdelningarna ses som externa kunder. Införandet av ett dragande system eller det 
grundläggande tankesättet hör ihop med ovan nämnda orderstyrning. Tanken som 
både Andersson et al (1992) och Gross (2003) tar upp om Kanban är att tillverkningen 
skall initieras av kunden och det skall ersätta det kunden förbrukat. Tillverkning och 
fabrikation bör alltså se monteringen som kund och producera det som efterfrågas och 
inte det som passar in i deras planering. Andersson et al (1992) tar upp att 
Kanbanstyrning skall se till att rätt saker kommer fram i rätt tid, vilket det inte kan 
göra om personalen lägger tid på något som inte behövs (se exempel ovan). 
 
Princip 6. Standardiserade uppgifter är en grund för ständiga förbättringar och ökat 

ansvar och beslutsfattande för medarbetarna. 

AQ:s anpassning av denna princip kan vara att de genomför en ordentlig skriven 
standard av de olika arbetsuppgifterna på alla avdelningar. Som det är nu sköts 
mycket av tillverkningen och bearbetningen på erfarenhet. Detta fungerar bra och de 
får fram rätt artiklar och undviker många med kvalitetsproblem. Svagheten med 
tillverkningssättet är att det uppstår brister och förseningar när någon med den 
nödvändiga erfarenheten är frånvarande. Första steget för AQ är att ta den erfarenhet 
som finns och utefter den skapa en standardiserad arbetsgång. När det är gjort bör de 
låta alla komma till tals och få komma med förbättringsförslag. För att få mallen att 
fungera bör företaget åter igen tänka långsiktigt och låta alla få chansen att bredda sin 
kompetens, även om det skulle ta lite längre tid. Företaget kommer då även uppnå 
andra fördelar (se organisationen, nedan). 
 
Princip 12. Gå ut och se själv för att fullständigt förstå situationen. 
Något som flera respondenter på olika avdelningar påpekade så saknar personalen 
engagemang från ledningen. Personalen anser att de ser för lite av produktionsledare 
och CFT-personal på golvet. Det går rakt emot denna princip som säger att ledningen 
skall gå ut och se problemen själva. För att få en fungerande kommunikation mellan 
golvet och ledningen, bör golvet känna att de har ledningens stöd och förståelse för 
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vardagliga situationer. Detta kan ledningen inte få på annat sätt än att vara ute i 
produktionen. 
 

6.2.4 Organisationen 
 
AQ:s organisation av sina team och sina CFT ligger väl i linje med hur Roos (1992) 
beskriver en modern resurssnål organisation. Något som AQ kan förbättra är 
tvärfunktionaliteten i dessa grupper. I CFT:erna finns ingen personal från golvet vilket 
gör att informationsflödet blir onödigt långsamt eller ibland helt brister. AQ använder 
annars CFT grupperna på ett bra sätt där gruppen har hand om produkten från 
införande, under livslängden fram till utfasning. 
 
Även AQ:s införande av team är ett bra steg för att föra organisationen vidare. 
Företagets teamorganisation där teamen har uppföljningsansvar för just sin del 
använder företaget fullt ut. Roos (1992) säger även att dessa team skall ha det fulla 
ansvaret i sin del av kedjan. Här uppstår det problem för AQ då vissa av problemen 
företaget har kan härledas till att avdelningarna inte gör det som skall göras. 
Ledningen kan inte släppa det fulla ansvaret så länge de olika teamen inte är fullt 
insatta i filosofin och visionen. AQ kan alltså inte införa några självgående grupper 
innan de kommit i mål med Likers (2004) princip 9 och 10. Roos (1992) påpekar att 
om företaget uppnår dessa självgående team får de stor hjälp på väg mot att förbättra 
ordningen i fabriken. Det är teamen som till stor del kan påverka ordningen i fabriken 
och de bör därför ha ansvaret och möjligheten att göra detta. 
 
AQ bör även använda Kaizens grundidé om ständiga förbättringar på personalsidan. 
Företaget kan tänka på vad Schniderjans (1999) och Roos (1992) säger om en 
resurssnål organisation. AQ bör se på personalen som den viktigaste resursen de har. 
Genom att öka deras förmåga och kunskap, ökar företaget även personalens säkerhet 
och engagemang i anställningen. AQ bör öka medarbetarnas känsla över att just de 
gör något värdefullt för processen och företaget. Något som hör ihop med ovan 
nämnda åtgärder är företagets förslagsverksamhet. Om de anställda får ett större 
engagemang i företaget kommer de med fler förbättringsförslag, som företaget med 
höjd insyn om de anställda som viktiga resurser bör ta tillvara bättre. Det är viktigt att 
personalen snabbt ser resultat på förslag. Man kan använda sig av tankarna bakom 
Likers (2004) princip 13. Företaget skall fatta beslut långsamt och komma fram till 
genomtänkta lösningar men de bör implementeras snabbare. 
 

6.3 Sammanfattning av föreslagna åtgärder 

 
• Jobba vidare med att hitta leverantörer som de kan binda närmare sig 
• Uppnå en högre nivå av både ”kundnärhet” och ”operationell utmärkthet” 
• Införa färgkoder på pallar och lager 
• Se varandra som kunder 
• Förmedla vision och filosofi till golvet och använda sig av självgående team 
• Skapa standardiserade tillvägagångssätt 
• Jobba långsiktigt även om det sker på bekostnad av kortsiktiga mål  
• Mer tvärfunktionalitet 
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7 Avslutande diskussion 
 
Arbetet med att kartlägga AQ: problembild har varit intressant och gett en bild över 
hur en utifrån sett väl fungerande tillverkningsföretag ändå har sina interna problem. 
Det har även varit väldigt intressant att intervjua personer på flera olika nivåer och 
avdelningar då dessa inte ofta har delat syn av orsaken till problemen och hur de skall 
lösas. Som en avslutande slutsats kan vi säga att problemen i fabriken troligtvis inte 
beror på brister i maskinparken utan det kan beror på fel i systemet. Detta resultat 
grundar sig dock i val av metod. Att använda intervjuer som metod ger kvalitativa 
data och inriktar sig mer på lednings- och systemproblem. 
 
Det mest genomgripande problemet i företaget som upplevdes under intervjuerna var 
en oengagemang för att lösa problem, något som gäller i hela organisationen. 
 
”Saldofelen har vi haft så länge, det har väl alla!”, ”Om någon lyckas lösa saldofels 
problematiken borde personen tilldelas Nobelpriset.” 
 
Detta var kommentarer vi fick när vi diskuterade problemet med delar av ledningen. 
Kommentarerna visar på en viss uppgivenhet vilket verkar ha spritt sig till övriga 
delar av företagets problembild. Kan det vara så att företaget lade mycket kraft på sin 
omorganisation att orken helt enkelt tog slut? Har företaget lutat sig tillbaka och nöjt 
konstaterat att, ”nu har vi lyckats få svarta siffror igen, nu kan vi slappna av”? 
 
AQ bör komma till insikt om att de står inför ett vägval. Antingen väljer de att 
fortsätta i dagens spår där förbättringsarbetet sker med hjälp av punktinsatser på olika 
platser. Men de kan också välja att genomföra ett mer fabriksomfattande 
förbättringsprojekt. Det senare tror vi är rätt väg att gå då det kan ge en nystart och ny 
energi in i organisationen. De viktiga delarna är att bestämma hur mycket ansvar 
teamen skall få, om de inte får vara med och påverka vilka order som skall tillverkas 
faller lite av tanken bakom teamen. Just nu känns det som det är ett för stort gap 
mellan produktledaren och dennes team. Borde inte teamleadern vara 
produktplanerare eller tvärtom. Litteraturen på området säger att besluten skall fattas 
nära processen och att teamen skall ha det fulla ansvaret för sin del av processen. För 
att få dessa team att lyckas bör man förstärka teamkänslan och få dem att arbeta mot 
ett för teamet gemensamt mål. Detta mål skall naturligtvis ligga inom företagets 
vision och filosofi och teamen skall handla i ”ledningens anda”. Ett sätt att öka 
teamkänslan skulle kunna vara att införa gemensamma arbetskläder. Som det är nu 
finns tröjor med tryck ifrån både Swedform, Chattham, Flextronics och AQ. Ett annat 
problem är att det inte går att se vilken avdelning personalen tillhör. Om 
avdelningarna får en särskild klädsel kan personalen snabbare känna en gemenskap 
och en stolthet över att få bära tillexempel montörernas kläder. Denna gemensamma 
dresscode bör även inbegripa personalen på kontoret för att minska vi och dem 
känslan. 
 
En diskussion som företaget kan ta upp är hur de ska mäta prestationerna på de olika 
avdelningarna. Är det relevant och enligt företagets filosofi att mäta effektivitet på 
stansavdelningen? Företaget skall tillverka kundorderstyrt men de mäter inte 
leveranssäkerhet som den viktigaste faktorn. Istället mäter de effektivitet och detta har 
fått genomslag på avdelningens tillverkning och planering. Avdelningen planerar inte 
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för att få fram det den skall ha fram utan de planerar för att få ett så effektivt 
utnyttjande som möjligt. Kan företaget minska sina lager genom att använda sig av 
leveranssäkerhet i stället för effektivitet? Svaret är nog ja på den frågan. Lagret kan 
minskas och kvalitén kan öka genom att tillverka det som skall produceras. Kvalitén 
ökas genom att artiklarna blir kontrollerade mycket snabbare om de inte blir liggande 
i något lager. Avdelningen får då en snabbare återkoppling och de behöver inte göra 
fel två gånger, något som kan hända om de hinner göra en ny batch innan första 
batchen kontrolleras. Lagren kan minskas genom att en artikel som skall användas 
produceras Just in Time, på torsdagen. Inte som fallet kan bli nu att artikeln 
produceras under måndagen och sedan ligger i lager till på fredag. 
 
Resultatet i form av åtgärdsförslag baserar sig på den teoretiska bakgrund som 
rapporten behandlar. Det gör att vissa av de förslag som vi lagt fram kan bli svåra att 
använda i AQ:s verklighet. Tankarna om SCM med sitt nära samarbete med sina 
leverantörer blir svårt för AQ då dessa i vissa fall är låsta. Mycket av tankarna med 
Lean Production bygger på att man har ett fungerande flöde vilket gör det svårt att 
använda verktygen när artiklarna utifrån är försenade. 
 
Det vi tror att rapporten i första hand kan bidra med är att få upp problemen till ytan 
och göra dem synliga för alla inblandade parter som är delaktiga i processen inom 
Banqitflödet. De förslag på åtgärder som vi lägger fram skall främst ses som en 
utgångspunkt i den fortsatta diskussionen på företaget. 
 
.
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Bilaga 1 
 
Förberedandefrågor inför intervju med Administrativ personal 
 

• Vad är din egentliga arbetsuppgift? 
• Skiljer sig den från dit vardagliga arbete, vad du får jobba med? 
• Hur ser kommunikationen ut både uppåt och neråt? 
• Vilken möjlighet har du att påverka inom din del av processen? 
• Vilka problem ser du i din del av processen? 
• Vilka problem ser du i hela processen? 
• Vad ser du för lösningar på dessa problem? 

 
Uppgiftsspecifika frågor 
 

• Hur många leverantörer har företaget? 
• Hur jobbar ni med att förkorta ledtiden på inköpsartiklar? 
• Hur ser avtalen ut som finns med kund och leverantörer? 
• Hur ser kundens beställningsprocess ut? 
• Hur ser produkt och processförbättringsprocessen ut? 
• Hur styr du flödet i fabrikationen/monteringen? 
• Hur ser medarbetaransvaret ut vad gäller planering, uppföljning och 

förslagsverksamhet? 
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Bilaga 2 
 

 
 


