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Förord 
I	 den	 här	 handboken	 presenterar	 vi	 resultat	 från	 forskningsprojektet	 STRATEGO	 –	
Produktionsstrategier	 som	 stöd	 för	konkurrenskraft	 i	 små	och	medelstora	 tillverkande	
företag	(SME).	Projektet	har	genomförts	av	Tekniska	Högskolan	i	Jönköping	(JTH)	och	
Chalmers	 med	 stöd	 från	 VINNOVA	 inom	 programmet	 Produktionsstrategier	 och	
modeller	för	produktframtagning.	I	projektet	har	även	en	rad	företag	deltagit.	Vi	riktar	
ett	stort	tack	till	er!	Tack	vare	att	ni	generöst	har	delat	med	er	av	era	erfarenheter	och	
tålmodigt	 testa	 nya	 versioner	 av	 verktyget	 har	 vi	 kommit	 lite	 längre.	 Vi	 vill	 också	
passa	på	att	tacka	Mikael	Cederfeldt	som	hjälp	oss	med	excel‐programmering,	Mario	
Celegin	 som	 gjort	 samtliga	 illustrationer	 och	 Josanna	Holmstrand	 på	Husqvarna	AB	
som	bidragit	med	fotografier.	Slutligen	vill	vi	rikta	ett	stort	tack	till	VINNOVA	som	gav	
oss	 möjligheten	 att	 genomföra	 detta	 forskningsprojekt	 och	 ett	 särskilt	 tack	 till	 vår	
handläggare	Margareta	Groth.		

Bakgrunden	 till	 projektet	 är	 att	 mycket	 av	 arbetet	 som	 gjorts	 rörande	
produktionsstrategier	 har	 tagit	 en	 utgångspunkt	 i	 stora	 företag	 och	 deras	
förutsättningar.	Eftersom	små	och	medelstora	tillverkande	företag	är	 i	majoritet	och	
dessutom	 bidrar	 i	 väsentlig	 utsträckning	 till	 den	 ekonomiska	 utvecklingen	 finns	 all	
anledning	att	fokusera	deras	möjlighet	att	vara	konkurrenskraftiga.	Det	finns	alltså	ett	
behov	av	att	göra	kunskap	om	produktionsstrategier	 tillgänglig	och	användbar	även	
för	SME,	vilket	var	det	som	projektet	STRATEGO	syftade	till.	Vi	hoppas	att	vi	med	hjälp	
av	vårt	arbete	har	bidragit	till	detta.	

Vi	har	tillsammans	med	företagen	som	deltog	i	projektet	tagit	 fram	ett	ramverk	som	
ska	stödja	företag	i	sitt	produktionsstrategiarbete.	Ramverket	består	av	två	delar,	ett	
analysverktyg	 och	 en	 sammanställning	 av	 riktlinjer.	 I	 denna	 handbok	 presenteras	
STRATEGO‐verktyget	med	tillhörande	riktlinjer.		

Jönköping	i	april	2014	

Kristina	Säfsten,	Mats	Winroth	och	Malin	Löfving	
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PRODUKTIONSSTRATEGIER 

För	att	med	framgång	kunna	konkurrera	globalt	krävs	produktion	i	världsklass	och	en	
förmåga	att	ta	fram	rätt	produkter	med	rätt	kvalitet	i	rätt	tid	samt	till	rätt	kostnad1.	Ett	
stöd	i	denna	strävan	är	en	väl	genomtänkt	och	implementerad	produktionsstrategi.	En	
produktionsstrategi	kan	enkelt	beskrivas	som	en	kravspecifikation	för	produktionen.	
Det	 är	 en	 rad	 beslut	 inom	 olika	 områden	 (beslutskategorier)	 som	 ger	 stöd	 för	 de	
produktionsförmågor	som	gör	att	företaget	vinner	order	(konkurrensfaktorer).		

Idag	 finns	 en	 relativt	 god	 medvetenhet	 om	 att	 produktionen	 är	 en	 viktig	
konkurrensfördel.	En	 förutsättning	är	dock	att	produktionen	bidrar	 till	uppfyllandet	
av	 företagets	 övergripande	 mål.	 Med	 hjälp	 av	 ett	 systematiskt	 arbete	 med	
produktionsstrategier	 kan	 små	 och	 medelstora	 tillverkande	 företag	 (SME)	 öka	 sin	
förmåga	 att	 hantera	 och	 anpassa	 produktionssystemen	 till	 att	 stödja	 relevanta	
marknader	och	därmed	kan	konkurrensfördelar	på	en	internationell	arena	uppnås.	

En	 liknelse	 kan	 göras	 med	 att	 köra	 bil.	 Bilen	 symboliserar	 ett	 företag	 och	 dess	
verksamhet.	Vägen	symboliserar	strategin,	dvs	hur	företaget	väljer	att	positionera	sig	
och	konkurrera	på	marknaden.	Om	det	finns	en	bra	väg	för	bilen,	underlättas	färden	
mot	 målet	 –	 konkurrenskraftig	 produktion!	 Om	 däremot	 vägen	 är	 undermålig	 blir	
också	resan	mot	målet	något	osäkrare	och	obekvämare.	

																																																								
1	 Texten	 om	 produktionsstrategier	 är	 hämtad	 och	 bearbetad	 med	 utgångspunkt	 från	 boken	
Produktionsutveckling	–	utveckling	och	drift	av	produktionssystem	(Bellgran	och	Säfsten,	2005).	
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En	 produktionsstrategi	 omfattar	 en	 rad	 beslut	 inom	 olika	 områden	 som	 stödjer	 ett	
företags	 konkurrensfördelar.	 För	 att	 en	 produktionsstrategi	 ska	 vara	 duglig	 krävs	
såväl	 ett	 genomtänkt	 innehåll	 som	 en	 god	 förankring	 i	 företaget.	 Innehållet	 brukar	
beskrivas	i	termer	av	konkurrensfaktorer	och	beslutskategorier.	Konkurrensfaktorer	
motsvarar	 de	 mål	 vinstdrivande	 företag	 strävar	 emot,	 medan	 beslutskategorierna	
motsvarar	de	medel	 som	 finns	 för	 att	 uppnå	dessa	mål.	Vanliga	 konkurrensfaktorer	
(mål)	 är	 relaterade	 till	 kvalitet,	 leveransförmåga,	 flexibilitet	 och	 kostnad.	 De	medel	
som	står	till	buds,	vilket	kallas	beslutskategorier,	brukar	ofta	samlas	under	rubrikerna	
produktionsprocess,	 kapacitet,	 anläggning,	 vertikal	 integration,	 kvalitet,	 personal,	
organisation	 och	 produktionsplanering/styrning.	 Konkurrensfaktorerna	 (målen)	
speglar	marknadens	krav	och	beslutskategorierna	de	 resurser	 som	står	 till	 buds	 för	
att	 tillfredsställa	 marknaden.	 I	 kommande	 avsnitt	 beskrivs	 vanligt	 förekommande	
konkurrensfaktorer	och	beslutskategorier.		

	  

Om vägen mot målet  
är undermålig blir resan 

besvärligare än nödvändigt

En genomtänkt strategi 
underlättar färden
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Konkurrensfaktorer (mål) och exempel på relevanta mätetal 

Vanligt	 förkommande	 konkurrensfaktorer	 består	 ofta	 av	 olika	 aspekter	 på	 kvalitet,	
leveransförmåga,	 flexibilitet	 och	 kostnad.	 Det	 är	 viktigt	 att	 ett	 företag	 vet	 vilka	
aspekter	som	är	viktiga	för	att	de	ska	kunna	konkurrera.	Det	är	också	viktigt	att	veta	
hur	 väl	 man	 presterar.	 För	 varje	 definierad	 konkurrensfaktor	 bör	 därför	 relevanta	
mätetal	 specificeras.	 Nedan	 ges	 en	 kort	 beskrivning	 av	 de	 vanligaste	 konkurrens‐
faktorerna	samt	några	exempel	på	mätetal	som	kan	vara	relevanta	för	att	möjliggöra	
uppföljning	av	vägen	mot	det	uppsatta	målet.	Det	är	viktigt	att	mätetal	utformas	så	att	
de	stödjer	måluppfyllelse	vilket	i	så	fall	kan	ge	en	signal	om	verksamheten	styrs	i	rätt	
riktning.	

Kvalitet 
Kvalitet	 som	 konkurrensfaktor	 är	 ofta	 relaterad	 till	 förmågan	 att	 tillfredsställa	
kundens	behov	och	förväntningar,	att	producera	produkter	som	överensstämmer	med	
det	kunden	vill	ha.	Kvalitet	kan	handla	om	kundens	upplevelse	(ett	högre	värde)	eller	
om	överensstämmelse	med	specifikation	(mindre	fel).	

Möjliga	mätetal:	Kvalitetsutfall	(quality	yield),	Antal	klagomål,	Garantireturer,	Andel	
defekta,	Kostnad	 för	omarbete,	Kvalitet	på	 inkommande	komponenter,	MTBF	(Mean	
Time	Between	Failure)	

Leveransförmåga 
Leveransförmåga	 som	 konkurrensfaktor	 syftar	 på	 förmågan	 att	 leverera	 där	 viktiga	
dimensioner	 är	 säkerhet	 (pålitlighet)	 och	 hastighet	 (tid).	 Leveranssäkerhet	 är	
förmågan	att	leverera	enligt	plan.	Leveranstid	beskriver	den	tid	det	tar	från	order	till	
leverans.		

Möjliga	mätetal:	Cykeltid,	Takttid,	Tid	 från	underleverantör,	Svarstid,	Ledtid,	Andel	
leveranser	i	tid,	Medelförsening,	Andel	produkter	i	lager	
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Flexibilitet 
Flexibilitet	som	konkurrensfaktor	handlar	om	förmågan	att	snabbt	och	effektivt	kunna	
anpassa	 produktionen	 efter	 nödvändiga	 förändringar.	 Inom	 produktionen	 innebär	
detta	ofta	en	förmåga	att	kunna	hantera	varierande	volymer,	volymflexibilitet,	eller	en	
förmåga	att	kunna	hantera	olika	produktvarianter	inom	en	given	volym,	produktmix‐
flexibilitet,	men	det	finns	en	rad	andra	typer	av	flexibilitet	också.	

Möjliga	mätetal:	Ställtid,	Tid	att	utveckla	ny	produkt,	Antal	produktvarianter,	Tid	att	
ändra	 planering,	 Minsta	 orderstorlek,	 Antal	 valmöjligheter,	 Andel	 av	 arbetsstyrkan	
som	är	mångkunnig	

Kostnad 
Kostnad	 som	 konkurrensfaktor	 syftar	 ofta	 på	 förmågan	 företaget	 har	 att	 producera	
och	 leverera	 till	 låg	 kostnad,	 att	 vara	 kostnadseffektiv.	 Kostnader	 kan	 inkludera	
material,	arbetskraft	och	andra	resurser	som	krävs	för	att	producera	produkten		

Möjliga	mätetal:	Produktionskostnad/enhet,	Kostnad	i	förhållande	till	konkurrenter,	
Produktivitet,	 Direkt	 arbetskraft,	 Utnyttjandegrad,	 OEE	 (Overall	 Equipment	
Efficiency)	

©	Husqvarna	AB,	Fotograf:	Josanna	Holmstrand	
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Beslutskategorier 

De	områden	inom	vilka	ett	företag	behöver	fatta	beslut	kallas	beslutskategorier.	Varje	
kategori	omfattar	ett	antal	 frågor	 för	 företaget	att	 ta	ställning	till	och	besluta	om,	se	
tabellen	 nedan	 för	 en	 snabb	 översikt	 och	 några	 exempel.	 Beslut	 som	 tas	 ska	 stödja	
valda	konkurrensfaktorer	och	är	följaktligen	mycket	viktiga.		

Beslutskategori	 Frågor	att	besluta	om	(exempel)	

Produktionsprocess	 Processtyp,	layout,	tekniknivå	

Anläggning		 Mängd,	anskaffningstidpunkt	

Kapacitet	 Lokalisering,	fokus,	över/underkapacitet	

Vertikal	integration	 Riktning,	omfattning,	relation	

Kvalitetsledning/styrning	 Ansats,	ansvarsfördelning,	styrning	

Human	Resources	(HR)/personal	 Ansvarsfördelning,	kompetens	

Organisation	 Organisering,	struktur	

Produktionsplanering/styrning	 Val	av	system,	lagerstorlek	

Produktionsprocess 
Produktionsprocessen	 transformerar	 resurser	 till	 produkter.	 Exempel	 på	 beslut	 rör	
typ	 av	 process,	 layout	 och	 tekniknivå/automationsnivå.	 Det	 första	 beslutet,	 typ	 av	
process,	 är	 starkt	 kopplat	 till	 produktens	 volym	 och	 antal	 varianter,	 dvs	 hur	 ofta	
produkten	 återkommer	 i	 produktion.	 Utifrån	 detta	 kan	 en	 indelning	 göras	 i	
enstycksprocess,	 intermittent	 process	 (dvs	 med	 visst	 intervall)	 och	 kontinuerlig	
process.	 Intermittent	 processen	 kan	 bestå	 av	 okopplat	 eller	 kopplat	 flöde	 av	
produkter.	Det	andra	beslutet,	layout,	dvs	den	fysiska	placeringen	av	olika	utrustning	i	
en	verkstad	hänger	ihop	med	vald	processtyp.	En	indelning	kan	göras	i	fast	position,	
funktionell	 layout	 (processorienterad	 placering),	 flödesgrupper	 (cell),	 linjebaserad	
layout	 (produktorienterad	 placering).	 Det	 tredje	 beslutet	 rör	 vilken	 tekniknivå	 eller	
automationsnivå	som	finns	och	bör	finnas	i	produktionen.	En	uppdelning	kan	göras	i	
manuellt,	 semi‐automatiskt	 och	 automatiskt	 produktion,	 beroende	 på	 i	 hur	 stor	
omfattning	 människan	 är	 involverad.	 Vilken	 grad	 av	 automatisering	 som	 är	 mest	
lämplig	beror	naturligtvis	på	en	rad	omständigheter	vilka	måste	övervägas.	
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©	Husqvarna	AB,	Fotograf:	Josanna	Holmstrand	

Anläggning 
Med	anläggning	avses	den	fysiska	lokal	där	produktionsverksamhetens	ska	bedrivas.	
Ett	 av	 de	 beslut	 som	 måste	 tas	 är	 var	 anläggningen/anläggningarna	 ska	 placeras	
(lokaliseras).	 Ett	 annat	 beslut	 är	 anläggningens	 fokus.	 Att	 prata	 om	 process‐	 och	
produktfokus	är	ett	sätt	att	beskriva	kopplingen	mellan	produktionen	och	produkten.	
Med	 processfokus	 avses	 en	 generell	 anläggning	 som	 kan	 hantera	 varierande	
produkter	medan	en	anläggning	med	produktfokus	är	dedikerad	till	en	eller	ett	fåtal	
produkter	i	stora	volymer.	

Kapacitet 
Kapacitet	beskriver	möjligheten	att	utföra	en	aktivitet	under	en	viss	 tidsperiod,	ofta	
uttryckt	 i	volym	eller	antal.	Beslut	ska	tas	om	hur	mycket	kapacitet	som	behövs	och	
när	i	 tiden	den	behövs.	Om	företaget	 inte	kan	eller	vill	hamna	i	en	situation	med	för	
lite	kapacitet	kan	kapaciteten	ligga	före	efterfrågan,	alternativt	kan	företaget	välja	att	
lägga	sig	 lite	efter	efterfrågan.	Beslutet	grundar	sig	bland	annat	på	kostnaden	att	ha	
för	mycket	kapacitet	kontra	kostnaden	för	att	inte	kunna	leverera	det	som	efterfrågas.	
Om	 företaget	 har	möjlighet	 att	 ligga	 nära	 verklig	 efterfrågan	 kan	 kapaciteten	 vara	 i	
takt	med	efterfrågan.	
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Vertikal integration 
Vertikal	integration	handlar	om	vilka	delar	av	försörjningskedjan	företaget	råder	över.	
Här	ingår	beslut	om	vad	som	ska	köpas	respektive	tillverkas.	Beslut	ska	också	tas	om	
man	 ska	 ha	 egna	 distributionskanaler	 eller	 sälja	 genom	 distributörer	 (omfattning).	
Riktningen	av	den	vertikala	integrationen	kan	vara	nedströms	(mot	distributör,	kund)	
eller	uppströms	(mot	leverantörer).	En	ökad	vertikal	integration	i	någon	riktning	ger	
en	 ökad	 kontroll	 över	 den	 delen	 av	 försörjningskedjan.	 Det	 tredje	 beslutet	 som	
beskrivs	här	handlar	om	vilken	relation	företaget	vill	ha	med	olika	aktörer	uppströms	
och	nedströms,	är	det	delägarskap	eller	är	andra	samarbetsformer	att	föredra.		

Kvalitetsledning/styrning 
Kvalitet	 är	 både	 en	 konkurrensfaktor,	 i	 mening	 vad	 man	 vill	 uppnå,	 och	 en	
beslutskategori	eftersom	företaget	måste	fatta	beslut	om	hur	man	i	produktionen	ska	
arbeta	 med	 kvalitetsledning/styrning.	 Arbetssätt	 som	 säkerställer	 uppställda	
kvalitetskrav	måste	tas	fram.	En	fråga	är	om	företaget	ska	ha	en	reaktiv	eller	proaktiv	
ansats	 när	 det	 gäller	 kvalitetsarbetet.	 Med	 en	 reaktiv	 ansats	 fokuseras	 arbetet	 på	
kontroll,	att	upptäcka	fel	så	att	inga	felaktiga	produkter	detaljer	går	till	kund,	medan	
en	 proaktiv	 ansats	 kräver	 förebyggande	 arbete.	 en	 annan	 fråga	 handlar	 om	
ansvarsfördelning,	det	är	ofta	svårt	att	skilja	ansvar	från	genomförande,	d	v	s	den	som	
genomför	uppgiften	måste	också	vara	den	som	är	ansvarig	för	att	rätt	kvalitet	erhålls.	
Många	företag	arbetar	idag	även	med	att	kvalitetssäkra	sina	processer,	ofta	med	hjälp	
av	ett	systematiserat	och	certifierat	kvalitetsledningssystem.	

Human resources (HR)/personal 
Inom	 denna	 beslutskategori	 finns	 frågor	 om	 exempelvis	 ansvarsfördelning	 och	
kompetens.	 Att	 fördela	 arbetsuppgifter,	 arbetsdelning,	 kan	 göras	 på	 olika	 sätt.	
Vanligen	 görs	 skillnad	 på	 vertikal	 och	 horisontell	 arbetsdelning.	 Vertikal	
arbetsdelning	 skiljer	 på	 planerande	 och	 problemlösande	 eller	 utförande	
arbetsuppgifter	 medan	 horisontell	 arbetsdelning	 syftar	 på	 en	 uppstyckning	 av	
arbetsprocessen	i	så	korta	tidsenheter	som	möjligt.	En	viktig	fråga	är	hur	arbete	ska	
utformas	 på	 bästa	 sätt,	 både	 när	 det	 gäller	 att	 tillfredsställa	människans	 behov	 och	
samtidigt	 uppnå	 tillräcklig	 effektivitet	 i	 produktionen.	 Andra	 frågor	 är	 vilken	
kompetens	 som	behövs,	 hur	pass	 flexibel	 och	mångkunnig	personalen	 ska	vara,	 hur	
belöningssystemen	i	företaget	ska	se	ut,	osv.	



JTH	RR	2014/002	 	 STRATEGO	
8	

Organisation 
Inom	 denna	 beslutskategori	 finns	 frågor	 om	 organisering	 och	 struktur.	 En	
organisationsstruktur	 beskriver	 ett	 företags	 indelning	 i	 olika	 avdelningar	 och	
funktioner.	Det	som	eftersträvas	är	en	fördelning	av	arbetsuppgifterna	på	ett	sätt	som	
utnyttjar	 tillgängliga	 resurser	 på	 bästa	 sätt	 för	 att	 kunna	 uppnå	 önskade	 mål.	
Organisationsstrukturen	 speglar	 hur	 företaget	 ser	 på	 sin	 produktion	 och	 hur	 de	
arbetar	med	och	inom	sin	produktionsfunktion.		

Produktionsplanering/styrning 
Beslut	 rörande	 produktionsplanering/styrning	 handlar	 om	 vilka	 principer	 för	
planering	och	styrning	som	ska	väljas,	både	när	det	gäller	material	och	produktion.	På	
olika	nivåer	har	olika	 lösningar	varierande	 förmåga	att	 stödja	ställda	mål.	Planering	
behöver	göras	på	olika	nivåer.	På	en	övergripande	nivå	handlar	det	om	att	planera	för	
överensstämmelse	mellan	 planerade	 utleveranser	 och	 tillgänglig	 kapacitet.	 På	 nästa	
nivå	 säkerställs	 att	 material	 och	 komponenter	 finns	 till	 hands	 när	 de	 behövs.	 Den	
tredje	 nivån,	 detaljplaneringen,	 är	 närmast	 produktionen	 och	 rör	 bland	 annat	
släppande	av	order	till	produktionen	och	planering	av	produktionsföljd.	

Ett	 annat	 beslut	 inom	 beslutskategorin	 produktionsplanering/styrning	 rör	
lagerstorlek.	Att	 hålla	 lager	 är	 förknippat	med	 såväl	 kostnader	 som	 risker.	 Ett	 lager	
kräver	 lokal,	personal	och	utrustning	samtidigt	som	risken	finns	att	material	 i	 lagret	
måste	 kasseras	 på	 grund	 av	 de	 inte	 längre	 är	 aktuella	 för	 leverans,	 det	 finns	 även	
risker	som	svinn	och	att	lagerhållet	material	blir	förstört.		
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SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 

Definition enligt EU 

En	 vanlig	 definition	 av	 små	 och	 medelstora	 företag	 (SME)	 är	 baserad	 på	 antal	
anställda	och	i	Europa	används	ofta	den	definition	som	EU2	har	tagit	fram.	Här	ingår	
antal	 anställda,	 omsättning	 och/eller	 balansomslutning,	 se	 nedan.	 Förutom	 detta	
inkluderar	EU	även	att	det	ska	vara	oberoende	företag,	i	den	meningen	att	inte	mer	än	
25	procent	av	företaget	får	vara	ägt	av	ett	annat	företag.	

Kategori	 Antal	anställda	 Omsättning	 eller	 Balansomslutning	

mellanstora	 <	250	 ≤	€	50	miljoner	 ≤	€	43	miljoner	

små	 <	50	 ≤	€	10	miljoner	 ≤	€	10	miljoner	

mikro	 <	10	 ≤	€	2	miljoner	 ≤	€	2	miljoner	

 
Syftet	med	en	kvantitativ	definition	är	bland	annat	att	kunna	identifiera	vilka	företag	
som	är	berättigade	till	stöd	från	olika	finansiärer	och	stödprogram.	

Vad karaktäriserar SME? 

Förutom	 antalet	 anställda	 finns	 en	 rad	 andra	 kännetecken	 på	 små	 och	mellanstora	
företag3.	 Ofta	 nämns	 det	 kanske	 mest	 uppenbara:	 begränsade	 resurser	 i	 form	 av	
ledarskap,	 arbetskraft	 och	 finansiella	 medel.	 Andra	 kännetecken	 är	 personligt	
ledarskap,	 begränsat	 antal	 kunder,	 verksamma	 på	 begränsade	 marknader,	 reaktiv	
attityd	 som	 gärna	 fokuserar	 på	 ”brandsläckning”,	 platt	 och	 flexibel	 organisation.	
Andra	 egenskaper	 som	 lyfts	 fram	 för	 tillverkande	 SME	 är	 att	 hög	 grad	 av	
kundorientering	och	begränsat	intresse	för	utbildning	och	träning4.	Dessutom	är	den	

																																																								
2	European	Commission	(2005)	
3	Ghobadian	och	O´Regan	(2000),	Hudson	et	al.	(2001)	
4	Voss	et	al.	(1998)	
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kompetens	som	finns	oftare	inriktad	mot	teknik	och	de	produkter	som	ska	tillverkas	
snarare	 än	 ledning	 och	 strategi5.	 Flera	 av	 dessa	 egenskaper	 kan	 tänkas	 påverka	
möjligheten	att	arbeta	med	produktionsstrategier	på	olika	sätt.	

Fördelar och nackdelar med att vara ett mindre företag 

Självklart	finns	det	både	fördelar	och	nackdelar	med	att	vara	ett	litet	företag6.	En	platt	
organisation	med	korta	beslutsvägar	gör	att	informationsflöden	blir	korta	och	snabba	
vilket	 är	 en	 fördel,	 både	 när	 en	 produktionsstrategi	 ska	 formuleras	 och	 spridas	 i	
organisationen.	 Det	 personliga	 ledarskapet,	 och	 att	 högsta	 ledningen	 ofta	 är	 nära	
verksamheten	i	företaget,	kan	underlätta	spridning	av	en	produktionsstrategi.	För	att	
kunna	dra	nytta	av	 ledningens	närhet	 till	 verksamheten	krävs	att	 ledningen	själv	är	
engagerad	 och	 motiverad	 att	 införa	 ett	 systematiskt	 arbete	 med	
produktionsstrategier,	samt	att	de	har	kunskap	om	hur	man	gör	och	vad	det	innebär.		

Den	 största	 nackdelen	 är	 förmodligen	de	 begränsade	 resurserna	 vilket	 kan	 göra	 att	
det	krävs	en	tydlig	motivation	och	kanske	också	stöd	av	enkla	verktyg.	Ett	exempel	är	
STRATEGO‐verktyget,	 vilket	 inte	 är	 förknippat	med	 några	 extra	 kostnader	 och	 inte	
heller	kräver	så	stor	arbetsinsats.	STRATEGO‐verktyget	är	framtaget	i	samverkan	med	
SME	 vilket	 gör	 att	 hänsyn	 har	 tagits	 till	 deras	 behov	 och	 önskemål.	 Dock	 krävs	 en	
inledande	 insats	med	utbildning	och	 träning	 för	att	skapa	en	gemensam	terminologi	
och	förståelse	för	det	arbete	som	ska	göras,	vilket	kan	vara	ett	hinder	i	ett	litet	företag.	
Det	 är	 också	 nödvändigt	 att	 ledningen	 kan	 delegera	 och	 bjuda	 in	 medarbetarna	 i	
arbetet	för	att	skapa	ett	lagarbete,	vilket	är	viktigt	för	resultatet.	

   

																																																								
5	Cagliano	och	Spina	(2002)	
6	Yosuf	och	Aspinwall	(2000)	
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STRATEGO‐VERKTYGET 

För	 att	 produktionsstrategin	 ska	 vara	 stödjande	 krävs	 det	 att	 strategin	 är	 väl	
formulerad	 och	 dessutom	 förankrad	 i	 företaget.	 Det	 finns	 olika	 hjälpmedel	 för	 att	
formulera	 produktionsstrategier	 och	 i	 projektet	 STRATEGO	 har	 ett	 ramverk	
utvecklats	för	att	passa	behoven	i	små	och	medelstora	tillverkande	företag.		

Ramverket	 består	 av	 två	 delar,	 ett	 analysverktyg	 och	 ett	 antal	 riktlinjer.	 Både	
analysverktyg	och	riktlinjer	är	implementerade	i	Excel.	För	enkelhetens	skull	kallar	vi	
detta	för	STRATEGO‐verktyget.	

Övergripande beskrivning av de olika stegen 

De	olika	stegen	beskrivs	i	detalj	i	kommande	avsnitt.	

Formera	lämplig	grupp:	en	tvärfunktionell	grupp	med	representanter	från	berörda	
funktioner,	t	ex	marknad,	produktion,	utveckling,	inköp,	ledning,	etc.		

Genomför	analys	av	nuläge	samt	formulera	produktionsstrategi	i	följande	steg:		

Var	är	vi	nu?	
1. Identifiera	konkurrensfaktorer		
2. Genomgång	av	beslutskategorier		
3. Bedöm	nuvarande	produktion		
4. Genomför	konkurrensanalys		

Vart	ska	vi	ta	vägen?	
5. Prioritera	områden	att	fokusera		

Hur	ska	vi	ta	oss	dit	vi	vill?	
6. Formulera	produktionsstrategi	
7. Uppföljning	
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Steg 1. Identifiera konkurrensfaktorer 

När	 en	 lämplig	 grupp	 är	 formerad	 inleds	 arbetet	 med	 att	 formulera	
produktionsstrategier.	Inledningsvis	ska	ni	bestämma	vilket	produktsegment	som	ska	
fokuseras	 (steg	 1a).	 För	 valt	 produktsegment	 ska	 ni	 identifiera	 aktuella	
konkurrensfaktorer	 med	 tillhörande	mätetal	 (steg	 1b).	 Därefter	 ska	 ni	 gradera	 hur	
viktiga	konkurrensfaktorerna	är	 för	kund	(steg	1c).	Använd	gärna	kommentarsfältet	
till	 höger	 för	 att	 notera	 hur	 ni	 resonerat,	 etc.	 På	 omstående	 sida	 kan	 du	 se	
motsvarande	vy	 i	 själva	verktyget.	 Pilar	 i	 verktyget	 visar	 er	 vägen.	Tryck	på	HJÄLP‐
knappen	så	ser	ni	dessa!	

a. Vilket	 produktsegment	 är	 aktuellt?	 Om	 företaget	 har	 flera	 olika	
produktsegment	med	olika	 villkor	 bör	 genomgång	 en	 göras	 separat	 för	 varje	
produktsegment.	 Börja	 med	 att	 prata	 igenom	 detta	 och	 enas	 om	 vilket	
produktsegment	ni	arbetar	med.	Fyll	i	detta	vid	pilen	Steg	1a,	överst	till	vänster	
i	verktyget.	

b. Inom	valt	produktsegment,	vilka	konkurrensfaktorer	har	ni,	dvs	vad	är	det	som	
gör	att	ni	säljer	produkter?	Identifiera	konkurrensfaktorer	(mål)	med	relevanta	
mätetal	(målvärden	anges	i	Steg	7).	I	exemplet	på	omstående	sida	finns	några	
förslag.	 Använd	 de	 konkurrensfaktorer	 som	 är	 aktuella	 för	 fokuserat	
produktsegment,	 ni	 kan	 även	 addera	 ytterligare	 konkurrensfaktorer	 (pilen	
Steg	1b).		

c. Bedöm	 identifierade	 konkurrensfaktorers	 betydelse	 för	 kund.	 Gradera	 från	 5	
(avgörande/mycket	 stor	 betydelse)	 till	 1	 (marginell	 betydelse).	 Fyll	 i	 er	
bedömning	av	konkurrensfaktorers	betydelse	för	kund	vid	pilen	Steg	1c.	
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Steg	1.	Identifiera	konkurrensfaktorer	
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Steg 2. Genomgång av beslutskategorier 

Nästa	 steg	 är	 att	 gå	 igenom	 de	 medel,	 beslutskategorier,	 som	 står	 till	 buds	 för	 att	
stödja	 identifierade	 konkurrensfaktorer.	 I	 verktyget	 har	 vi	 valt	 att	 inkludera	 de	
beslutskategorier	som	vi	beskrev	närmare	i	föregående	avsnitt.		

1.	Produktionsprocess	 5.	Kvalitetsledning/styrning	

2.	Anläggning	 6.	Human	Resources	(HR)/personal	

3.	Kapacitet	 7.	Organisation	

4.	Vertikal	integration	 8.	Produktionsplanering/styrning	

a. Markera	för	varje	konkurrensfaktor	i	vilken	grad	de	olika	beslutskategorierna	
bidrar	till	att	uppnå/bibehålla	aktuell	konkurrensfaktor.	Använd	graderingen	
1=beslutskategori	bidrar	i	låg	grad,		
2=medelstarkt	bidrag	från	beslutskategori,		
3=beslutskategori	bidrar	i	mycket	hög	grad.		
Ställ	pekaren	på	aktuell	ruta	så	får	du	upp	alternativen	i	en	scroll‐lista.	

Exempel:	 Flexibilitet	 är	 identifierad	 som	 en	 konkurrensfaktor.	 För	 att	 uppnå	 flexibilitet	 är	
produktionsprocessen	mycket	viktig	(graderas	som	3),	medan	anläggningen	spelar	mindre	roll	
(graderas	1).	Fortsätt	på	detta	sätt	för	samtliga	konkurrensfaktorer	och	beslutskategorier.	

b. I	 steg	2b	ska	ni	bedöma	 förändringsbarhet.	Ni	 ska	avgöra	hur	svårt	och/eller	
kostsamt	det	är	att	genomföra	förändringar	av	de	olika	beslutskategorierna	på	
aggregerad	nivå,	där	1=lätt/billigt	att	uppnå,	3=mycket	svårt/kostsamt.	

	
Exempel:	För	att	göra	 förändringar	 i	produktionsprocessen	krävs	 i	aktuellt	 fall	ganska	 stora	
investeringar.	Detta	bedöms	alltså	som	kostsamt	och	graderas	3.		
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Steg 3. Bedöm nuvarande produktion 

Nu	har	vi	en	överblick	över	de	medel	 som	står	 till	buds	 för	att	uppnå	målen.	Vi	har	
också	en	 indikation	om	möjligheten	att	ändra	något	 inom	respektive	beslutskategori	
(förändringsbarhet).	Det	tredje	steget	handlar	om	att	uppskatta	hur	duktiga	ni	är	idag,	
dvs	 hur	 väl	 presterar	ni	 inom	var	 och	 en	 av	 de	 identifierade	 konkurrensfaktorerna.	
Här	 är	 det	 viktigt	 att	 ni	 är	 ärliga	 och	 att	 ni	 pratar	 igenom	 ordentligt	 vad	 det	 är	 ni	
bedömer	 och	 varför	 det	 är	 bra.	 Även	 här	 finns	 ett	 kommentarsfält	 som	 är	 bra	 att	
använda	för	att	notera	minnespunkter	från	era	resonemang.	

a. Hur	väl	presterar	ni	inom	de	olika	konkurrensfaktorerna?	Bedömningen	av	det	
nuvarande	läget	ska	göras	på	en	skala	mellan	1‐5	där	1	motsvarar	mindre	bra	
och	5	motsvarar	att	mycket	bra	prestation.		

b. Hur	 förhåller	 sig	 detta	 till	 de	 identifierade	 kundkraven?	 Analys	 sker	
automatiskt.	 Resultatet	 presenteras	 i	 Steg	 5	 som	 en	 färgmarkering	 där	 gult	
indikerar	att	ni	presterar	över	kundkrav	(varning),	rött	att	ni	presterar	under	
kundkrav	(åtgärd	rekommenderas),	och	grönt	att	ni	presterar	enligt	kundkrav	
(låt	vara).	
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Steg 4. Konkurrensanalys 

Det	 fjärde	 steget	 på	 väg	 mot	 en	 formulerad	 produktionsstrategi	 är	 att	 skapa	 en	
översikt	 av	de	 främsta	 konkurrenterna.	 Syftet	med	detta	 är	 att	 ge	 en	 indikation	om	
hur	ni	är	positionerade	på	marknaden,	vilka	är	era	starkaste	förmågar	och	vilka	är	era	
kunders	 starkaste	 förmågor.	 Kunskap	 om	 detta	 kan	 hjälpa	 er	 när	 ni	 ska	 börja	
prioritera	 aktiviteter.	 Att	 bedöma	 konkurrenternas	 förmågor	 kan	 vara	 svårt,	 gör	 så	
gott	ni	kan	och	försök	att	vara	ärliga!	Även	i	detta	steg	är	det	av	största	vikt	att	ägna	
tid	åt	diskussionen	och	att	göra	noteringar	som	stöd	för	minnet.	

a. Identifiera	de	2‐5	viktigaste	konkurrenterna.	Fyll	 i	konkurrentens	namn	i	den	
övre	delen	av	matrisen.	

b. Bedöm	 hur	 väl	 de	 identifierade	 konkurrenterna	 presterar	 inom	 de	 olika	
konkurrensfaktorerna,	på	samma	sätt	som	den	egna	verksameten	bedömdes	i	
3a.	Även	här	motsvarar	1	en	mindre	bra	prestation	och	5	motsvarar	att	mycket	
bra	prestation.	

	
Exempel:	Ni	har	 identifierat	Konkurrent	Alfa	som	en	av	era	viktigaste	konkurrenter.	Ni	ska	då	
försöka	uppskatta	hur	väl	de	presterar	inom	de	identifierade	konkurrensfaktorerna.	I	exemplet	
på	omstående	 sida	har	bedömningen	gjorts	att	deras	 förmåga	 inom	kvalitet	är	2,	 leverans	5,	
flexibilitet	3	och	kostnad	2.	Alternativen	 finns	 i	scroll‐listan	som	syns	när	du	sätter	pekaren	på	
aktuell	ruta	i	matrisen.	
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Steg 5. Prioritera områden att fokusera 

Det	 femte	 steget	 innebär	 en	hel	del	 ”eget”	 arbete.	Verktyget	 ger	 er	underlag	 för	 era	
egna	diskussioner	om	vad	som	ska	prioriteras	och	hur	det	ska	göras.	Steg	5	och	steg	6	
hänger	nära	samman.	Det	ni	kommer	 fram	till	 i	era	resonemang	 i	steg	5	ska	skrivas	
ned	i	steg	6.	

a. Identifiera	 vilken/vilka	 konkurrensfaktorer	 som	 har	 störst	 potential	 för	
förbättring,	dvs	där	nuvarande	egen	prestation	är	 sämre	än	konkurrenternas	
och	aktuell	konkurrensfaktor	är	högt	prioriterad	hos	kunden.	Verktyget	ger	en	
automatisk	färgsignal	(grön/gul/röd),	där	röd	motsvarar	den	mest	potentiella	
och	grönt	den	minst	potentiella	konkurrensfaktorn,	vilket	ger	en	indikation	om	
vad	som	bör	prioriteras.	

Exempel:	På	omstående	sida	är	 leverans	och	kostnad	markerade	med	röd	 färg.	När	det	gäller	
leverans	är	er	egen	 förmåga	bedömd	som	mindre	bra	(1)	och	 leverans	bedöms	vara	viktigt	 för	
kund	(4),	detta	ger	en	signal	om	att	här	finns	stor	potential	till	förbättring.	För	att	få	ytterligare	
stöd	för	vad	som	bör	prioriteras	kan	bedömningen	av	konkurrentens	förmåga	också	användas.	I	
detta	fall	är	Konkurrent	Alfas	leveransförmåga	på	topp	(5),	vilket	gör	att	det	kanske	är	lämpligt	
att	börja	med	att	se	över	hur	den	egna	leveransförmågan	kan	närma	sig	kundens	önskemål.		

b. När	 ni	 vet	 vilken/vilka	 konkurrensfaktorer	 som	 behöver	 förbättras	 är	 nästa	
steg	 att	 identifiera	 inom	 vilka	 beslutskategorier	 ni	 bör	 vidta	 åtgärder.	
Identifiera	möjlighet	 till	 förbättring	 genom	att	 utgå	 från	de	beslutskategorier	
som	 bedömts	 vara	 av	 störst	 betydelse/ha	 störst	 inverkan	 på	 aktuell	
konkurrensfaktor	 (markerade	 som	 3	 i	 matrisen),	 förhåll	 dessa	 till	 hur	
svårt/kostsamt	det	är	att	ändra	(överst	 i	matrisen):	om	 lätt	att	ändra	(dvs	1)	
kan	det	vara	lämpligt	att	börja	här.	

Exempel:	 Börja	 med	 att	 titta	 på	 leveransförmåga.	 I	 exemplet	 på	 omstående	 sida	 är	
beslutskategorin	 kapacitet	 bedömd	 som	 vara	 viktig	 för	 leveransförmågan	 (3).	 Dessutom	 är	
kapacitet	bedömd	som	enkel/ej	så	kostsam	att	ändra	(1)	vilket	gör	detta	till	en	möjlig	start	för	
en	diskussion	om	vad	som	kan	göras.		
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Steg 6. Formulera produktionsstrategi 

Steg	 6	 är	 som	 redan	nämnts	 nära	 kopplat	 till	 steg	 5.	 Steg	 6	 innebär	 formulering	 av	
produktionsstrategin.	 Börja	 med	 att	 skriva	 ner	 de	 mål	 ni	 formulerat	 i	 steg	 1	
(identifierade	konkurrensfaktorer).	Ni	ska	därefter	skriva	ner	de	åtgärder	ni	enas	om	
att	vidta	för	att	nå	de	formulerade	målen	och	därmed	stärka	er	konkurrensförmåga.	

a. Börja	 med	 att	 skriva	 ner	 de	 mål	 ni	 vill	 uppnå.	 I	 steg	 1	 identifierades	
konkurrensfaktorerna,	vilka	också	utgör	mål	för	produktionen.		

b. Med	utgångspunkt	 från	steg	5,	enas	om	vad	som	kan	och	bör	göras	 för	att	nå	
målen.	 Ange	 tydligt	 vad	 åtgärden	 förväntas	 bidra	 till,	 exempelvis	 förbättrad	
leveransförmåga.		

c. Som	 stöd	 för	 att	 veta	 vad	 som	 kan	 göras	 för	 att	 nå	 målen	 (prioriterade	
konkurrensfaktorer)	kan	ni	använda	de	riktlinjer	som	finns	i	verktyget.	Klicka	
på	rutan	överst	i	verktyget	så	kommer	ni	dit.	
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Steg 7. Uppföljning 

Uppföljning	 bör	 ske	 med	 jämna	 mellanrum,	 från	 det	 att	 ni	 formulerat	 er	
produktionsstrategi	 tills	 det	 är	 dags	 att	 revidera	 den.	 Hur	 ofta	 ni	 ska	 revidera	 er	
produktionsstrategi	 beror	 på	 er	 verksamhet,	 men	 minst	 en	 gång	 i	 halvåret	
rekommenderas.		

a. Konkurrensfaktorerna	 (målen)	 ni	 identifierade	 i	 Steg	 1	 följer	 med	 till	 detta	
steg.	Det	första	ni	ska	göra	är	alltså	att	fylla	i	målvärde,	dvs	vilken	nivå	som	ska	
uppnås	för	de	identifierade	målen.		

b. Vid	 uppföljning	 fyller	 ni	 i	 aktuellt	 värde	 för	 konkurrensfaktorerna	 (målen).	
Genom	att	klicka	på	konkurrensfaktorn	plottas	en	kurva	ut	som	indikerar	hur	
ni	befinner	er	i	förhållande	till	det	önskade	värdet.	
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Steg	7.	Uppföljning	
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RIKTLINJER 

Som	ett	stöd	i	formuleringen	av	produktionsstrategi	presenteras	här	en	rad	riktlinjer.		

Med	 stöd	 av	 litteraturen	 inom	 området	 har	 vi	 sammanställt	 riktlinjer	 baserade	 på	
olika	åtgärder	som	 i	 tidigare	 fall	visat	 sig	vara	bra	sätt	att	uppnå	 förbättring	av	den	
egna	 förmågan	 rörande	 de	 olika	 konkurrensfaktorerna.	 Riktlinjerna	 är	 oftast	
formulerade	som	frågor	för	att	skapa	en	diskussion.	Till	de	flesta	riktlinjer	finns	även	
kommentarer	 av	 olika	 karaktär.	 Det	 kan	 vara	 förtydligande,	 saker	 att	 beakta,	
förklaring	 till	 varför	 frågan	 kan	 vara	 relevant	 att	 ställa	 sig	 eller	 något	 liknande.	 I	
anslutning	 till	 riktlinjerna	 anges	 källorna	 vilka	 återfinns	 i	 sin	 helhet	 i	 slutet	 av	
handboken	om	ni	önskar	fördjupa	er.	
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Kvalitet 

Riktlinjer	‐	kvalitet	 Kommentar	

1	 Kan	förändrad	automationsnivå	
bidra	till	högre	kvalitet?	

Automation	löser	inte	problem	med	en	
undermålig	process.	Hög	automationsnivå	leder	
då	till	ökad	komplexitet	och	kostnad	med	fler	
kvalitetsproblem	som	följd.	

2	 Kan	ställtider	reduceras?		 Korta	ställtider	möjliggör	mindre	batcher	vilket	
gör	att	fel	kan	upptäckas	tidigare.	

3	 Kan	kvaliteten	förbättras	genom	att	
förändra	produkt	eller	process?	

Grunden	för	rätt	kvalitet	är	stabila	processer.	
Robust	design	kan	också	göra	produkten	mer	
okänslig	för	en	inte	helt	stabil	process.		

4	 Kan	leverantörer	involveras	mer/	
annorlunda	för	att	förbättra	
kvaliteten?		

Genom	att	arbeta	nära	ett	färre	antal	
leverantörer	kan	kvaliteten	förbättras.	

5	 Hur	används	
kvalitetsledningssystem	för	att	
förbättra	kvaliteten	i	tillverkningen?	

Kvalitetsledningssystem	(ISO	9000,	TS	16949,	
etc)	ger	en	struktur	för	hur	verksamheten	kan	
ledas	och	styras	för	att	uppnå	kvalitet.		

6	 Hur	används	kvalitetsmätetal	för	att	
förbättra	kvaliteten?	Är	de	välkända	
för	alla?	

En	tydlig	återkopplingen	till	medarbetarna	är	
mycket	viktigt	för	att	långsiktigt	kunna	förbättra	
kvaliteten.	Mätetalen	bara	vara	tydliga	och	direkt	
kopplade	till	de	enskilda	
tillverkningsprocesserna.	Visuella	metoder	för	
att	tydligt	visa	kvalitetsutfallet	och	var	
problemen	uppstår	är	bra.	

7	 Vilken	inställning	har	medarbetare	
till	kvalitet‐	och	förbättringsarbete?	
Ges	uppmuntran	och	stöd	för	detta?	

Belöningar	måste	inte	utgå	i	form	av	bonus.	
Uppmuntran	kan	ske	på	andra	sätt,	t.ex.	
möjlighet	till	fortbildning.	

8	 Används	FMEA	för	produkten?	 FMEA	kan	förbättra	produktkvaliteten.	En	
koppling	måste	finnas	mellan	design‐FMEA	och	
process‐FMEA	med	tvärfunktionella	grupper	för	
dessa	aktiviteter.	
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Riktlinjer	‐	kvalitet	 Kommentar	

9	 Tas	tidigare	erfarenheter	tillvara?		 Kontinuerligt	lärande	ökar	produktkvaliteten.	

10	 Quality	award	systems	(t	ex	EFQM)	
kan	ge	input	när	en	
produktionsstrategi	ska	formuleras.	

EFQM	(European	Foundation	for	Quality	
Management)	är	en	europeisk	organisation	som	
stödjer	företag	i	kvalitetsarbetet.		

Källor:	Miltenburg	(2005)	(1,	2,	3,	4,	7),	Säfsten	et	al.(2007)	(1),	Winroth	et	al.(2007)	(1),	Berk	(2010),	(2),	Slack	et	
al.(2011)	(3),	Bergman	och	Klefsjö	(20029	(3,	5),	Merino‐Diaz	De	Cerio	(2003)	(5,	6),	Kaynak	(2003)	(6),	Kathuria	
et	al.	(2010)	(7),	Karim	et	al.	(2008)	(8,	9),	Carlsson	(2012)	(8),	Bou‐Lousar	et	al.	(2009)	(10).	
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Leveransförmåga 

Riktlinjer	‐	leveransförmåga	 Kommentar	

1	 Kan	just‐in‐time	(JIT)	användas	för	att	
förbättra	leveranstiderna?		

Vilken	förmåga	finns	att	tillverka	så	nära	
leverans	som	möjligt,	i	exakt	rätt	kvantitet	
och	med	rätt	kvalitet?		

2	 Kan	ställtiderna	reduceras	för	att	
förbättra	leveranstiderna?	

Ställtiderna	sätter	den	ekonomiska	
batchstorleken	för	produktionen	och	är	
därför	viktigt	för	JIT.	

3	 Kan	leveranstiderna	reduceras	med	
förändrad	automationsnivå?			

En	högre	automationsnivå	kan	ge	ökad	
produktivitet,	men	ett	balanserat	synsätt,	där	
man	tar	hänsyn	till	riskerna	med	ökad	
komplexitet,	behövs.	

4	 Kan	leveransförmågan		förbättras	
genom	förändring	av	produkt	eller	
process?	

Stabila	processer	kan	uppnås	genom	
standariserat	arbetssätt,	5S,	root	cause	
analysis,	etc.		

5	 Kan	samarbetet	med	leverantörer	
förändras	för	att	få	material	och	
produkter	i	tid?		

Interna	och	externa	leverantörer	måste	
samarbeta	och	de	måste	få	informera	om	
leveranstider.	En	ökad	grad	av	samarbete	
med	leverantörerna,	där	man	hjälps	åt	i	att	
förbättra	leverantörernas	effektivitet,	kan	
vara	mycket	lönsam	och	ge	både	lägre	
kostnader,	ökad	kvalitet	och	förbättrad	
leveransförmåga.	

6	 Hur	informeras	medarbetarna	om	
leveranstider,	både	planerade,	utfall	och	
ändringar	i	planeringen?		

Tydlig	information	om	kundernas	krav	leder	
ofta	till	mer	engagemang	hos	medarbetarna.	
Det	är	viktigt	att	de	känner	att	de	kan	
påverka.	

7	 Kan	ledtiden	minskas	i	produktionen?	 Värdeflödesanalys	kan	ge	en	god	bild	över	
eventuella	flaskhalsar.	
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Riktlinjer	‐	leveransförmåga	 Kommentar	

8	 Har	ni	över‐	eller	underkapacitet?	 Överkapacitet	(lead)	kostar	men	säkerställer	
leveransförmåga.	Underkapacitet	(lag)	
minskar	kostnader	men	kan	ge	minskade	
intäkter	och	missnöjda	kunder,	om	
leveranser	ej	kan	genomföras.	

9	 Hur	behandlas	försenade	order?	
Prioriteras	försenade	order?	

Detaljplaneringen	måste	ske	med	korrekt	
data.	Planeringsfel	kan	påverka	hur	många	
dagar	en	order	blir	försenad,	en	försenad	
order	kan	tappa	prioritet	i	planeringen.	Om	
planeringen	är	”fryst”	lång	tid	i	förväg	kan	
det	medföra	problem	att	få	in	försenad	order	
och	prioritera	dessa.		

10	 Tillverkas	kundspecifika	produkter	
(make‐to‐order,	MTO)	eller	
standardprodukter	(make‐to‐stock,	
MTS)?		

MTO:	push	system,	långa	ledtider,	
tillverkning	mot	kända	order	
MTS:	kanban	system,	pull	system,	JIT,	fasta	
produktionsplaner	

11	 Får	leverantörer	kontinuerligt	
information	om	status,	etc?	

För	att	minska	time‐to‐market	(TTM)	kan	
man	involvera	och	informera		
underleverantörerna	bättre	.	

Källor:	Miltenburg	(2005)	(1,	2,	3,	4,	6,	7),	Liker	och	Meier	(2006)	(4),	Vachon	et	al.	(2009)	(5),	Slack	och	Lewis	
(2008)	(8),	Wacker	och	Sheu	(2006)	(9,	10),	Olhager	och	Rudberg	(2002)	(10),	Hill	och	Hill	(2009)	(10),	Danese	
och	Filippini	(2010)	(11).	
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Flexibilitet 

Riktlinjer		‐	flexibilitet	 Kommentar	

1	 Kan	flexibiliteten	förbättras	genom	
förändrad	produkt	eller	process?	

En	övergång	till	modulariserade	produkter	kan	
leda	till	en	ökad	möjlighet	till	kundanpassade	
produkter,	med	förbättrad	och	mer	
standardiserad	tillverkningsprocess	

2	 Kan	flexibiliteten	förbättras	med	
hjälp	av	automation?	

Hög	automation	kan	bidra	till	ökad	
volymflexibilitet.	

3	 Kan	organisationen	förändras	för	att	
förbättra	flexibiliteten?	

Bredare	kompetens	hos	medarbetarna,	där	de	
kan	utföra	fler	olika	arbetsuppgifter,	leder	till	
en	ökad	flexibilitet	

4	 Kan	inköpsrutinerna	förändras	för	att	
öka	flexibiliteten?		

Större	inköpskvantiteter	ger	lägre	priser,	men	
samtidigt	ökar	kostnaden	med	högre	
lagernivåer	och	risken	att	stå	med	osålda	varor.	
Direkt	kopplat	till	leverantörernas	ledtider.	

5	 Hur	är	samarbetet	med	leverantörer?	 Formellt	samarbete	medför	lägre	grad	av	
flexibilitet.	Långa	relationer	kan	bidra	till	ökad	
flexibilitet.	

6	 Kan	produkt	flyttas	mellan	
maskiner/liner?		

Möjlighet	att	flytta	arbeten	mellan	olika	
linor/maskiner	kan	bidra	till	ökad	
produktmixflexibilitet.	

7	 Kan	SMED	(ställtidsreduktion)	
användas	för	att	förbättra	
flexibiliteten?	

Efterfrågestyrd	produktion	(inklusive	minskad	
batchstorlek	och	ställtid)	ökar	hastigheten	och	
minskar	kostnaden	för	ändra	mixen	av	
befintliga	och	lansera	nya	produkter.	

8	 Är	samtliga	flaskhalsar	kända?	Vid	
omställning	i	en	flaskhals,	finns	extra	
kapacitet	i	annan,	motsvarande	
maskin?		

Arbete	med	att	minska	ställtider	i	flaskhalsar	
kan	öka	produktmixflexibilitet.	

9	 Är	tillverkningsrutinerna	
standardiserade?	

Standardiserat	arbetssätt,	med	stabila	
processer,	är	nyckeln	till	att	kunna	förbättra	
arbetet.	
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Riktlinjer	‐	flexibilitet	 Kommentar	

10	 Hur	stora	delar	av	försörjningskedjan	
hanteras?	Hur	ser	den	vertikala	
integrationen	ut?	

Mycket	aktiviteter	nedströms	(mot	kund)	kan	
minska	flexibiliteten.	

11	 Är	medarbetarna	mångkunniga?		 Mångkunniga	medarbetare	kan	bidra	till	ökad	
produktmixflexibilitet.		

12	 Erbjuds	kundspecifika	produkter	
eller	standardssortiment?	Sker	
tillverkning	mot	lager,	mot	order,	
etc.?		

Ett	mycket	viktigt	strategiskt	beslut	som	
påverkar	hela	företaget.	Det	handlar	om	en	
konkurrensmässig	positionering.	

13	 Är	maxkapacitet	lika	hög	som	
maximal	efterfrågan?		

Volymflexibilitet	möjliggörs	om	kapacitet	finns	
som	motsvarar	den	maximala	efterfrågan.	

14	 Har	ni	över‐	eller	underkapacitet?		 Istället	för	att	öka	egen	kapacitet	kan	
underleverantörer	användas	som	tillverkar	
hela	eller	delar	av	produkter	vilket	skapar	
volymflexibilitet.	

15	 Stämmer	mätetalen	på	operativ	nivå	
med	de	strategiska	målen	om	
förändrad	flexibilitet?	

Strategiska	mål	rörande	flexibilitet	måste	
stödjas	genom	att	den	operativa	verksamheten	
mäter	och	belönas	för	uppnådd	flexibilitet.		

16	 Kan	flexibel	arbetskraft	användas	för	
att	balansera	fluktuationer?		

Med	flexibel	arbetskraft	kan	volymflexibilitet	
uppnås.	

17	 Kan	lean	och	agil	produktion	uppnås?	 Agil	handlar	om	flexibilitet,	lean	om	effektivitet	
i	kundtillfredsställelse.	Detta	kan	kombineras.	

Källor:	Miltenburg	(2005)	(1),	Lucas	och	Kirillova	(2011)	(1,	2,	3,	16),	Surez	et	al.	(1995)	(2),	Hutchinson	och	Das	
(2007)	(2),	Hallgren	och	Olhager	(2009)	(3),	Esturilho	och	Esturilho	(2010)	(3),	Gimenez	et	al.	(2012)	(4),	Vachon	
et	al.	(2009)	(4),	González‐Benito	(2010)	(4),	Koulikoff‐Souviron	och	Harrison	(2008)	(5),	Cousens	et	al.	(2009)	(6,	
8,	9,	11,	13,	14,	15,	16),	Laugen	et	al.	(2005)	(7),	Bozarth	et	al.(2009)	(10),	Wacker	och	Sheu	(2006)	(12),	Salvador	
et	al.	(2007)	(12),	Inman	et	al.	(2011)	(17),	Narasimhan	et	al.	(2006)	(17).	
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Kostnad 

Riktlinjer	‐	kostnad	 Kommentar	

1	 Hur	mycket	av	produktionen	är	
automatiserad?		
Kan	förändrad	automationsnivå	bidra	
till	bättre	kostnadseffektivitet?	

Hög	automationsnivå	ger	ökad	komplexitet	
och	kostnad.	

2	 Kan	kostnaden	minskas	genom	att	
förändra	produkt	eller	process?	

Ökad	kvalitet	reducerar	kostnaden.	

3	 Kan	ställtider	reduceras?		 	

4	 Kan	leverantörer	involveras	mer	i	
utvecklingsprojekt	och	i	tillverkningen	
för	att	minska	kostnader?		

Mer	samarbeten	i	försörjningsnätverket	kan	
minska	totala	kostnaden.	

5	 Kan	kvalitetsledningssystem	användas	
för	att	minska	kostnaden	i	
tillverkningen?		

Ökad	kvalitet	ger	minskad	kostnad.	

6	 Har	en	ordentlig	genomgång	av	samtliga	
processer	gjorts	avseende	andel	
värdeadderande	tid/aktivitet	(t	ex	mha	
värdeflödesanalys)?	

Eliminering	av	slöseri	minskar	konstaden.	

7	 Finns	möjlighet	att	ytterligare	förbättra	
produktiviteten?	Mäts	
utrustningseffektiviteten?	(OEE=Overall	
Equipment	Efficiency)	

Förbättrad	utrustningseffektivitet	har	
positiva	effekter	på	kostnadseffektiviteten.		

Källor:	Miltenburg	(2005)	(1,	2,	3,	4),	Brannemo	(2006)	(4),	Gimenez	et	al.	(2012)	(4),	Vachon	et	al.	(2009)	(4)	
Laugen	et	al.	(2005)	(4,	7),	Koulikoff‐Souvrin	och	Harrison	(2008)	(4),	Bergman	och	Klefsjö	(20029	(5),	Merino‐
Diaz	De	Cerio	(2003)	(5),	Kaynak	(2003)	(5),	Liker	och	Meier	(2006)	(6).	
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STRATEGO  
Produktionsstrategier som stöd för konkurrenskraft i små och 
medelstora tillverkande företag – en handbok 
	

Vi	har	inom	ramen	för	forskningsprojektet	STRATEGO	utvecklat	ett	verktyg	som	är	
tänkt	att	vara	ett	stöd	för	SME	vid	formulering	av	produktionsstrategier.	STRATEGO‐
verktyget	är	implementerat	i	Excel	och	du	kan	enkelt	få	tillgång	till	det	genom	att	
kontakta	någon	av	oss	forskare.	

	

	
	

Boken	som	du	nu	håller	i	din	hand	(handboken)	ger	dig	stöd	på	vägen	när	du	ska	
använda	STRATEGO‐verktyget.	

Projektet	har	varit	möjligt	att	genomföra	tack	vare	stöd	från	VINNOVA	och	deltagande	
företag.		

Kristina Säfsten 
Tekniska högskolan i Jönköping 
kristina.safsten@jth.hj.se  

Mats Winroth 
Chalmers tekniska högskola 
mats.winroth@chalmers.se 

Malin Löfving 
Tekniska högskolan i Jönköping 
malin.lofving@jth.hj.se  


	2014_02 Säfsten
	Komplett handbok 140423
	Framsida till handbok_140423
	Förord till handbok_140415_v2
	Handbok_140415_v2
	Baksida till handbok_140423


