
"Just-in-sequence": Uppföljning och 

planering för förbättring av sekvensleveranser

En fallstudie vid Scania Ferruform AB

Pernilla Olsson

Civilingenjör, Industriell ekonomi 
2018

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



!

 

 !



!

 

Förord!
Detta examensarbete utgör det avslutande momentet av min civilingenjörsutbildning inom 
Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet och motsvarar 30 högskolepoäng. Arbetet 
genomfördes under våren 2018 på Scania Ferruform i Luleå och går i linje med min valda 
masterinriktning inom Industriell logistik. 

Det sägs att tiden går fort när man har roligt, men jag kunde aldrig i min vildaste fantasi tänka 
mig att 20 veckor skulle flyga förbi i den här hastigheten. Mycket av detta har jag att tacka 
samtliga medarbetare i logistikbaracken och framförallt mina kollegor på logistikutveckling 
som har bidragit med både tankar och idéer, men också många tillfällen för skratt. Speciellt 
tack riktas till Jörgen Lahti som i rollen av handledare på Ferruform har stöttat mig och 
utmanat mitt sätt att tänka, vilket många gånger har drivit arbetet framåt.  

Jag vill även rikta ett stort tack till Anders Segerstedt, min handledare vid universitetet, som 
har fått stå ut med många möten och diskussioner, men som också bidragit med en bromsande 
hand när jag ibland har gått händelserna i förväg. I stunder av tvivel har du ständigt peppat 
och fått mig att lägga mina tvivel åt sidan. Slutligen vill jag även tacka övriga medarbetare på 
Ferruform som på något sätt bidragit till studiens resultat samt mina klasskamrater som har 
hjälpt mig genom kontinuerlig feedback. Tack!  

 

Luleå, juni 2018 

 

 

 

Pernilla Olsson 

 

  



!

 

 !



!

 

Sammanfattning!
En stor del av fordonsindustrin tillverkar mot order och använder sig av modulsystem för att 
effektivt kunna anpassa produkterna efter varierande kundbehov. Ett ökat antal varianter av 
moduler har bidragit till utvecklingen av just-in-sequence (JIS), ett koncept som har 
vidareutvecklats från just-in-time och ställer krav på att leveranser sker vid rätt tidpunkt, i rätt 
mängd, av rätt kvalitet och dessutom i en förbestämd sekvens. Produktionsstopp eller 
störningar som uppstår i sekvenserna kan orsaka stora kostnader hos kunden, vilket gör 
leverantören till en viktig aktör. 

Syftet med studien har i och med detta varit att undersöka hur leverantörer med ett 
kundorderstyrt produktionsflöde kan säkerställa sekvensleveranser, med fokus på planering 
och uppföljning. En fallstudie har genomförts på Scania Ferruform i Luleå och mer specifikt 
på företagets tillverkning av sidobalkar. Företaget genomför uppföljning av produktionen 
genom att bland annat mäta sekvensriktigheten, vilket speglar hur stor andel av 
färdigvarulagret som kan levereras i rätt sekvens till kunderna. Risken att störningar uppstår 
hos kunden, både internt och externt, kan reduceras genom att förbättra sekvensriktigheten. 
Studien har utifrån detta undersökt hur sekvensriktigheten kan förbättras, med avseende på 
planering och uppföljning. Planeringen har avgränsats till att främst undersöka 
körplaneringen, vilken sker efter frisläppning av order till verkstaden.  

Med hjälp av den upprättade teoretiska referensramen kunde empiriska data analyseras. Först 
och främst visar slutsatserna på att det finns en tydlig koppling mellan uppföljning och 
körplaneringen, men även till sekvensriktigheten. Körplaneringen är huvudsakligen 
operatörsstyrd, dock med grund i en initial körplan. Detta innebär att verkstadspersonalen har 
stor möjlighet att påverka produktionsordningen utifrån frisläppta order. Ofta sker även detta i 
syfte att optimera den egna processen, vilket i detta flöde innefattar bland annat minimering 
av omställningstid, skrotminimering och uppfyllande av nyckeltal. Den automatiska 
planeringsfunktionen som används har visat sig vara bristfällig och tillsammans med 
begränsningar i produktionens utformning skapar detta ett behov av att manuellt genomföra 
körplanering.  

Slutsatserna kring uppföljning i produktionen är att den i nuläget inte skapar några incitament 
till att prioritera sekvensriktigheten. Istället finns ett fokus inom produktionen att uppnå det 
skiftmål som finns, vilket beskriver antalet balkar som bör tillverkas under skiftet. Detta 
innebär vid tillfälle att den balk som ur sekvensperspektiv bör tillverkas prioriteras bort i syfte 
att uppnå målet angående antal balkar. Det som även kan konstateras genom studien är det 
faktum att produktionens utformning många gånger begränsar möjligheten att tillverka enligt 
sekvens, vilket ibland tvingar fram beslut som inte gynnar sekvensriktigheten.  

Rekommendationerna till företaget innebär att på kort sikt skapa incitament till att förbättra 
sekvensriktigheten, genom att införa nyckeltal som är anpassade efter detta. Sekvensriktighet 
kan införas som ett nyckeltal, men på grund av att procentsiffran kan vara svårtolkad 
rekommenderas även kompletterande mått. På längre sikt innebär rekommendationerna att 
utveckla den automatiska funktionen för produktionsplanering. Om denna kan ta hänsyn till 
de faktorer som leder till manuell körplanering i nuläget, kan detta reducera behovet av att 
genomföra körplanering i flödets olika processer. I sin tur kan detta skapa förutsättningar för 
en bättre sekvensriktighet och minskad risk för suboptimering.   
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Abstract!
A majority of the automotive industry are applying a make-to-order strategy in the 
manufacturing process. Many of them also use a modular system to efficiently adapt the 
products to changing customer requirements. An increasing amount of variations of the 
modules has led to the development of just-in-sequence, a concept that has developed further 
from just-in-time and that requires deliveries at the right time, in the right amount, of the right 
quantity and in a predetermined sequence. Disturbances that occur in the sequence can cause 
problems and high costs for the customer, which increases the role of the supplier. 

The purpose of the study has therefore been to examine how suppliers with a customer order 
driven production flow can ensure sequenced deliveries. A case study has been conducted at 
Scania Ferruform in Luleå and more specifically at the sidemember production unit. The 
sequence correctness is one measure that is used for monitoring and follow-up, and it reflects 
the share of the finished good inventory that can be delivered in sequence to the customers. 
Improving the sequence correctness can decrease the risk of disturbances occurring in the 
delivery and thereby at the customer, both internally and externally. The study has therefore 
had the focus of exploring how the sequence correctness can be improved, with regards to 
planning and monitoring. In this particular study, the planning has been limited to shop 
planning of production orders only.  

The empirically collected data were analysed with the theoretical frame of reference as a 
basis. The conclusions first of all show that there is a distinct connection between the follow-
up process and shop planning, but also that these are directly connected to the sequence 
correctness. The operators in the different processes mainly control the shop planning, 
although with the basis of an initial plan based on the released orders. This means that the 
shop floor operators have a great opportunity to affect the production sequence. This planning 
is often performed in the purpose of optimizing an individual process of choice, which in this 
production flow involves for example minimizing setup time, minimizing scrap and fulfilling 
performance measures that are used. The automatic planning function that is used has proven 
to be inadequate, which creates a need for manually adjusting the sequence planning.  

When it comes to monitoring and follow-up of the production, the conclusion is that these do 
not give any incentives for prioritizing the sequence correctness. Instead there is a focus on 
achieving the goal of the number of sidemembers to be produced during each working shift. 
At some points, this means that sidemembers that should be produced with regards to the 
sequence correctness are not prioritized for the purpose of achieving the target of the number 
of sidemembers produced. Something that can also be stated is the fact that the production 
and facility layout limits the possibility to produce according to the customer sequence, which 
sometimes compels decisions that do not facilitate the sequence correctness.  

The recommendations to the company in short-term is to create incentives to improve the 
sequence correctness by implementing performance measures in the production that are 
adapted to this. Sequence correctness can be one of these measures, but measures to 
complement this are suggested because of the difficulty of interpreting the result. In the long-
term however, the automatic production planning function should be developed. The need for 
adapting the shop plan in the different processes can be reduced if it can automatically take 
factors into account that today require manual planning. In turn, this can create a possibility of 
achieving better sequence correctness and reduce the risk of sub optimization. 
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Terminologi!
Coil Stålrulle som utgör sidobalkens utgångsmaterial. 

Chassi Benämning för ett par sidobalkar, det vill säga en högerbalk och en 
vänsterbalk som tillhör samma lastbil. 

FVL Färdigvarulager 

Förlastning Vid höga buffertar då platsbrist uppstår måste leveranser skickas iväg 
tidigare än dess leveransdatum egentligen kräver och då genomförs en så 
kallad förlastning.  

Gräddfilsbalk Balkar som har skrotats under processen och som måste tillverkas igen 
erhåller gräddfilsstatus för att kunna prioriteras genom flödet.  

HT Håltagning, produktionsavsnitt som sker efter rullformningen där hålen i 
balken skapas genom stansning eller andra utskärningar. 

Just-in-sequence Vidareutveckling av just-in-time som även innefattar att krav stalls på 
produkternas inbördes ordning vid exempelvis leveranser eller produktion. 

Just-in-time Produktionskoncept som handlar om att eliminera slöserier genom att 
leverera rätt produkter, i rätt tid, i rätt mängd och av rätt kvalitet. 

MES Manufacturing Execution System, ett produktionsplaneringssystem som 
används för planering, styrning och övervakning av produktionsprocessen. 

ML Mellanlager 

RF Rullformning, den process där coils rullas ut, viker flänsar på sidobalken 
och kapar dessa i rätt längd. 

Sekvens Den förbestämda ordningen i vilken sidobalkarna ska levereras till kund, 
detta är ordningen för montering av lastbilarna hos kunden. 

Sekvenslager Buffert i ytbehandlingen mellan målningen och packningen i form av ett 
ställage. 

Sekvensriktighet Mätetal som används för utvärdering av sidobalksflödet. Uttrycker antal 
sidobalkar i färdigvarulagret som kan levereras i rätt sekvens i förhållande 
till totalt antal sidobalkar i färdigvarulagret. 

Stuv En enhet som lastas för transport och som maximalt kan innehålla 16 
sidobalkar (8 chassin). 

YTB Ytbehandling, ett produktionsavsnitt efter rullformningen och håltagningen 
där ytan på balkarna behandlas och målas. 
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1.!Inledning!
I detta avsnitt presenteras en bakgrund samt en mer specifik beskrivning av det studerade 
problemet. Därefter beskrivs studiens syfte tillsammans med forskningsfrågor som studien 
ämnar till att besvara. Slutligen presenteras de avgränsningar som gjorts i samband med 
studiens utförande samt rapportens disposition. 

1.1!Bakgrund 
För att vara framgångsrik i dagens konkurrensutsatta affärsmiljö är det inte tillräckligt att 
företag är konkurrenskraftiga på lokal nivå (Medonos & Jurová, 2017). Verksamheter jämförs 
och konkurrerar nu på en global basis och då krävs hög effektivitet för att lyckas. Enligt 
Bhamu och Singh Sangwan (2014) har tillverkningen på 2000-talet karaktäriserats av 
kundspecifika produkter, vilket har tvingat många företag att frångå den traditionella 
massproduktionen av standardiserade produkter. De ökade kraven på kundanpassning ställer i 
sin tur höga krav på kostnadsreducering och förmåga att kunna anpassa sig efter förändrade 
kundbehov. Enligt Meissner (2010) applicerar majoriteten av fordonstillverkare en strategi 
enligt tillverka-mot-order för att kunna möta behovet av ökade produktvariationer. Trots detta 
nämns fordonsindustrin som ett av de områden som har upplevt svårigheter att hantera dessa 
förändrade förutsättningar i och med den kunddrivna och globala marknaden (Bhamu & 
Singh Sangwan, 2014).  

I många verksamheter är produktion en kärnprocess och därför ofta ett område för 
förbättringar och effektiviseringar (Medonos & Jurová, 2017). För att möta utmaningarna på 
marknaden har företag tillämpat olika typer av metoder och strategier i syfte att bli mer 
effektiva och för att öka produktiviteten (Browaeys & Fisser, 2012).  Meissner (2010) 
framhäver det faktum att den traditionella strategin där stora lager används för att täcka upp 
för osäkerheter och variationer inte är försvarbara på dagens marknad. När det gäller 
fordonstillverkare har det därmed blivit av extra vikt att uppnå individualisering av produkter 
för att möta specifika kundbehov. Fordonsindustrin använder ofta modulsystem för att i hög 
utsträckning kunna variera produkterna efter olika typer av kundbehov (Wagner & Silveira-
Camargos, 2011). För att kunna producera effektivt i en miljö med hög produktvariation 
använder sig många även av just-in-time (JIT). Konceptet syftar i grunden till att reducera 
slöserier genom att leverera rätt produkter i rätt tid och är en viktig princip inom Lean (Shah 
& Ward, 2003).  

För modulsystem där antalet varianter ökar och kräver både större utrymmen och högre lager 
har JIT dock visat sig vara bristfälligt (Wagner & Silveira-Camargos, 2011). Detta har 
föranlett utveckling av konceptet där ytterligare krav ställs på att leveranser dessutom ska ske 
i rätt ordning till kunden, även känt som just-in-sequence (JIS). Wagner och Silveira-
Camargos (2012) beskriver JIS som en lagerlös metod för leverans av produkter i 
monteringsordning hos kunden eller köparen. Konceptet kan bidra med många fördelar, men 
ställer samtidigt stora krav på pålitliga logistiska aktiviteter och förmågan att undvika eller 
hantera störningar som uppstår i materialflödet. Planering och hantering av risker räknas 
därför som nödvändiga aktiviteter för att undvika produktionsstopp (Wagner & Silveira-
Camargos, 2012).  

Trots att JIS har haft stor betydelse för många industrier med hög grad av kundanpassning är 
forskningen inom området begränsad, särskilt i jämförelse med den omfattande litteraturen 
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som finns tillgänglig inom JIT (Cedillo-Campos, Morones Ruelas, Lizarraga-Lizarraga, 
Gonzalez-Feliu & Garza-Reyes, 2017). Shah och Ward (2003) fastställde att just-in-time är 
den princip inom Lean som omnämns mest frekvent i forskning och litteratur inom området.  
JIS kan appliceras inom både produktion, leverans och distribution (Hüttmeir, de Treville, van 
Ackere, Monnier & Prenninger, 2009). Många tidigare studier tenderar dock att fokusera på 
kunden som kräver leveranser enligt JIS eller konceptet i förhållande till försörjningskedjan 
(Cedillo-Campos et al., 2017). Litteraturen kring JIS från ett leverantörsperspektiv är i nuläget 
därför begränsad. Trots att begreppet främst tillämpas i fordonsindustrin, nämner Cedillo-
Campos et al. (2017) att JIS får allt större betydelse även inom andra industrier som präglas 
av kundanpassad massproduktion, däribland elektronikföretag, möbeltillverkare och 
motorcykeltillverkare. Produktionsstopp i dessa flöden kan orsaka stora kostnader, vilket ökar 
leverantörernas roll i sammanhanget. Av denna orsak är det av vikt att undersöka vidare hur 
leverantörer kan säkerställa att leveranserna sker i rätt sekvens.  

1.2!Problemdiskussion!
Scania Ferruform levererar dagligen olika typer av ramkomponenter till Scanias olika 
monteringsverkstäder, vilket innefattar bakaxelbryggor, sidobalkar och andra chassiartiklar. 
Leveranser enligt just-in-sequence tillämpas för sidobalksproduktionen, där varje sidobalk är 
unik och tillverkas enligt specifika kundorder. Interna analyser av förmågan att producera 
enligt rätt kundsekvens har genomförts, vilka har visat på en negativ trend de senaste åren. 
Uppföljning av flödet och produktionen sker dagligen på olika nivåer i verksamheten, där 
mätning av sekvensriktigheten är en typ av uppföljning som sker. Sekvensriktigheten speglar 
hur väl innehållet i färdigvarulagret överensstämmer med kundordersekvensen och uttrycks 
som en procentsats. Detta mått uppvisar stora variationer i nuläget och har försämrats de 
senaste åren, vilket skapar osäkerheter i sekvensleveranserna såväl som en risk att inte kunna 
uppfylla kundbehoven vid eventuellt produktionsstopp.  

I dagens produktionsflöde finns det av flera anledningar begränsade möjligheter att producera 
sidobalkarna enligt kundens sekvens direkt från start. Eftersom batchtillverkning tillämpas i 
början av flödet finns inte möjlighet att producera enligt ett enstycksflöde genom hela flödet, 
vilket försvårar produktion i rätt sekvens. Detta bidrar till långa genomloppstider i 
produktionen, stora mängder produkter i arbete och därmed stora lager. Många former av 
hantering krävs dessutom för att placera sidobalkarna i rätt ordning för att slutligen kunna 
leverera dessa i sekvens. För att kunna minska lagerstorlekar och produkter i arbete men 
samtidigt bibehålla förmågan att uppnå kundens krav om sekvensleveranser krävs en ökad 
förmåga att kunna producera enligt denna sekvens. Meissner (2010) förklarar vikten av att 
följa den fastställda sekvensen för att undvika justeringar i sekvensen. Detta kan vidare 
minimera hantering av material och produkter, minska säkerhetslager samt skapa en överlag 
jämnare produktion. 

Uppfattningen i dagsläget är att viss suboptimering finns mellan de olika produktionsavsnitten 
och att den enskilda individen i produktionen till stor del kan påverka sekvensriktigheten. 
Mattsson och Jonsson (2003) förklarar vidare att mätning och uppföljning kan vara ett sätt att 
påverka beteenden i verksamheten samt ett sätt att kunna delegera ansvar. Mer specifikt kan 
mätning av prestationer i en verksamhet utgöra ett medel till att motivera medarbetare och 
kommunicera vilka förväntningar som finns (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). Segerstedt 
(2009) beskriver uppföljning som en vital del i en verksamhets styrning, där styrning är det 
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samlade begreppet för planering och uppföljning. För att kunna lyckas med planeringen i en 
verksamhet krävs nämligen en fungerande uppföljning som stöd. Av dessa orsaker finns 
därför ett intresse att undersöka vilka förändringar som kan genomföras i koppling till 
planering och uppföljning i produktionen av sidobalkar för att säkerställa att leveranserna kan 
ske i rätt sekvens.  

1.3!Syfte 
Studien syftar huvudsakligen till att kartlägga det nuvarande produktionsflödet av sidobalkar, 
för att i sin tur kunna undersöka vilka förändringar som kan genomföras för att öka förmågan 
att leverera i rätt sekvens. Målet är att öka och stabilisera sekvensriktigheten för att underlätta 
leveranser enligt den bestämda kundsekvensen. Fokus i studien är framförallt att undersöka 
planeringens och uppföljningens påverkan för att uppnå detta. Det övergripande syftet kan 
därmed sammanfattas som: 

Att undersöka hur planering och uppföljning i produktionen kan bidra till att 
uppnå bättre sekvensriktighet för att kunna säkerställa sekvensleveranser 

För att på ett mer strukturerat sätt kunna uppfylla studiens syfte har tre forskningsfrågor 
formulerats. Genom att besvara dessa frågor kan det övergripande syftet uppnås. 

FF1: Hur fungerar flödet och närliggande aktiviteter i sidobalksproduktionen? 

Forskningsfråga ett besvaras genom att studera hur flödet i praktiken ser ut. Genom att samla 
in både kvalitativa och kvantitativa data kan flödet tillsammans med närliggande aktiviteter 
kartläggas, vilket involverar hur uppföljning och planering i flödet sker. Detta resulterar i en 
nulägesbeskrivning som ger en bild över hur produktionen fungerar. Detta ligger sedan till 
grund för vidare analyser och för att besvara resterande forskningsfrågor.   

FF2: Vilken påverkan har planering och uppföljning på sekvensriktigheten? 

En viktig del i att kunna uppfylla syftet är att identifiera kopplingen mellan planering och 
uppföljning samt sekvensriktigheten. Den andra forskningsfrågan besvaras därmed genom en 
nulägesanalys som baseras på de empiriska resultaten som presenteras i nulägesbeskrivningen 
samt studiens teoretiska referensram. Syftet är att identifiera vilka aspekter som kan utvecklas 
eller förändras för att öka sekvensriktigheten.  

FF3: Hur kan förändringar inom planering och uppföljning bidra till att öka 
sekvensriktigheten? 

Slutligen besvaras forskningsfråga tre genom att utifrån nulägesbeskrivningen och 
nulägesanalysen analysera hur aspekter inom planering och uppföljning kan förändras för att 
förbättra sekvensriktigheten. Detta resulterar sedan i förbättringsförslag, slutsatser och 
rekommendationer som kan fungera som stöd för framtida beslut och investeringar kring 
produktionsverksamheten. 

1.4!Avgränsningar 
Studien behandlar endast ett av Ferruforms tre produktionsflöden och mer specifikt enbart 
sidobalksproduktionen. Av de två sidoflöden som finns i detta flöde, vilket inkluderar en 
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press- och svetsanläggning, kommer studien enbart undersöka pressen eftersom denna anses 
kritisk i flödet till skillnad från svetsanläggningen.  

Planeringen som undersöks i studien innefattar enbart detaljerad planering som genomförs i 
verksamheten och då främst körplanering. Huvudplanering eller sälj- och 
verksamhetsplanering undersöks därför inte i någon närmare utsträckning. På grund av den 
begränsade tidsramen för studien på 20 veckor kommer heller inte implementering av 
åtgärderna att genomföras. Studiens resultat kan snarare användas som underlag vid framtida 
beslut kring förändringar inom produktionen, framförallt kopplat till arbetssätt som tillämpas.  

1.5!Rapportens!disposition!
För att överskådligt skapa en förståelse över rapportens struktur och uppbyggnad presenteras 
dispositionen av rapporten i Tabell 1 nedan. Varje separat huvudkapitel presenteras 
tillsammans med en beskrivning av kapitlets innehåll.  

Tabell 1: Rapportens disposition 

Kapitel Översikt 

1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund samt en mer specifik beskrivning av 
det studerade problemet. Därefter beskrivs studiens syfte tillsammans med 
forskningsfrågor som studien syftar till att besvara. Avgränsningar tas även 
upp avslutningsvis. 

2. Metod 
Studiens metodval beskrivs i detta kapitel. Detta innefattar utformningen av 
själva studien och metoder för datainsamling, urval och litteraturstudie. 
Slutligen beskrivs även aspekter inom reliabilitet och validitet. 

3. Teoretisk referensram 

Detta avsnitt presenterar den teoretiska referensramen på vilken studien 
baseras. De huvudsakliga områden som behandlas är planering, 
prestationsmätning samt Lean produktion inom vilka även just-in-time och 
just-in-sequence beskrivs.  

4. Nulägesbeskrivning 
I denna del av rapporten presenteras en nulägesbeskrivning som baseras på 
studiens empiriska resultat. Inledningsvis presenteras fallföretaget varefter en 
beskrivning av sidobalksproduktionen följer. 

5. Analys 

Detta avsnitt innefattar analyser av de empiriska data som har samlats in 
under studiens gång. Analysen är uppdelad på ett sätt så att planering och 
uppföljning analyseras separat. Avslutningsvis analyseras även 
sekvensriktighet som mått att använda vid uppföljning.  

6. Identifierade problem 
och förbättringsförslag 

Detta avsnitt sammanfattar de problem som kan identifieras utifrån analysen 
och fokuserar på kopplingen mellan planering, uppföljning och 
sekvensriktigheten. Vidare analys genomförs och resulterar i förslag till 
förbättringar som kan övervägas av fallföretaget och genomföras i syfte att 
förbättra sekvensriktigheten. 

6. Slutsatser och 
rekommendationer 

I avsnittet sammanfattas resultaten av studien i form av slutsatser. Därefter 
presenteras rekommendationer till fallföretaget som kan bidra till 
förbättringar i verksamheten i linje med studiens syfte.  

7. Diskussion 

Som en avslutande del i denna studie diskuteras studiens resultat utifrån olika 
aspekter. Först diskuteras kopplingen mellan studiens resultat och 
forskningsfrågorna. Därefter diskuteras studiens tillförlitlighet i form av olika 
typer av begränsningar och de valda metoderna värderas. Avslutningsvis ges 
förslag till framtida forskning.  
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2.!Metod 

Genomförandet av studien och därmed metodvalen för studien beskrivs i detta kapitel. Detta 
innefattar initialt utformningen av själva studien och metoder för datainsamling, urval och 
litteraturstudie. Avslutningsvis beskrivs reliabilitet och validitet och metodvalens koppling till 
dessa begrepp.   

De val som har gjorts i samband med metoden för studien presenteras i Tabell 2 nedan. 
Samtliga metodval presenteras mer detaljerat i resterande avsnitt där dessa val motiveras 
utifrån studiens förutsättningar. Tabellen redogör för vilket avsnitt som beskriver studiens 
metodområden och metodval.  

Tabell 2: Sammanfattning av metodvalen för studien. 

Område Val Avsnitt 
Forskningssyfte Explorativ (delvis förklarande och utvärderade) 2.1 
Forskningsansats Abduktiv 2.1 
Forskningsstrategi Fallstudie 2.1 
Typ av data Kvalitativa  2.2 
Metod för datainsamling Intervju och observation 2.2 
Urval Selektivt urval och snöbollsurval  2.3 
 

2.1!Studiens!utformning 
För att genomföra en studie krävs ett antal metodval kopplade till forskningens utformning 
och bakgrund. Detta innefattar val kring forskningens syfte, ansats samt den 
forskningsstrategi som studien tillämpar. Besluten kring dessa områden grundar sig till stor 
del på studiens syfte. 

2.1.1!Forskningssyfte!
Det finns olika typer av forskningssyften som en studie kan anta och detta bestäms till stor del 
av de frågeställningar som studien innefattar (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Denna 
studie innefattar flera delfrågor för att uppnå det övergripande syftet, vilket gör att flera 
forskningssyften kan vara lämpliga. För denna studie var det passande att anta delvis ett 
övergripande explorativt syfte, eftersom flödet kartläggs för att identifiera möjliga aspekter 
inom planering och uppföljning som kan påverka sekvensriktigheten hos fallföretaget samt 
vilka åtgärder som kan vidtas i flödet för att förbättra denna. Studien ämnade därmed till att 
undersöka ett specifikt fenomen som det i nuläget inte finns en klar bild kring, vilket enligt 
Saunders et al. (2016) karaktäriserar explorativ forskning. Det beskrivs som troligt att 
inriktningen på studien i denna typ av forskning kan ändras beroende på vilken typ av 
information som framkommer. Detta beror delvis på att datainsamlingen i explorativ 
forskning ofta tillämpar öppna frågor vilket tillåter respondenterna att till stor del styra över 
de data som samlas in. För denna studie har huvudsakligen öppna frågor använts vid 
intervjuer för att på ett rättvisande sätt kunna beskriva nuläget i sidobalksproduktionen, vilket 
gör det explorativa forskningssyftet lämpligt för studien.  

Det finns dock aspekter i studien som gör att andra syften delvis kan appliceras. För att uppnå 
det huvudsakliga syftet, som enligt ovan kan beskrivas som explorativt, måste studien först 
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besvara tre forskningsfrågor. David och Sutton (2016) beskriver att förklarande forskning 
utreder relationen mellan olika fenomen och eventuellt hur vissa element i en situation 
påverkar andra. En del av studien handlar om att undersöka vilka faktorer som kan ha 
påverkan på leveranserna i rätt sekvens, vilket gör ett förklarande syfte lämpligt. Den del av 
studien som syftar till att kartlägga sidobalksflödet kan däremot ses som beskrivande 
forskning eftersom det handlar om att skapa en beskrivning av hur situationen idag ser ut. 
Saunders et al. (2016) beskriver att det finns risk att forskning blir för beskrivande om ingen 
analys genomförs eller några slutsatser dras. Risken för att detta sker är liten i denna studie 
eftersom den del i forskningen som är beskrivande ligger till grund för vidare analys och för 
att besvara övriga forskningsfrågor. 

2.1.2!Forskningsansats 
Det sättet teori används i studien påverkar den forskningsansats som tillämpas. I detta fall har 
en abduktiv ansats antagits för studien, vilket enligt Saunders et al. (2016) innebär att röra sig 
fram och tillbaka mellan teori och data. Vidare beskrivs detta som en kombination av en 
induktiv och deduktiv ansats, vilka utgör de övriga möjliga ansatserna. Teori i form av 
litteraturstudier och data samlades in parallellt under studiens gång, där nya uppkomster i 
något av dessa områden påverkade det andra området. Initiala data kring nuläget och 
problemet samlades in för att utforska området och därmed kunna samla in litteratur kring 
fenomenet, vilket kan liknas med en induktiv ansats. Baserat på denna litteratur kunde den 
fortsatta datainsamlingen anpassas, vilket istället kan ses som ett deduktivt tillvägagångssätt. 
Studien har därför tillämpat en abduktiv ansats, eftersom både induktiva och deduktiva 
metoder har applicerats. Den induktiva delen i studien har dock en övervägande roll, eftersom 
litteraturen inom området för sekvensflöden och leveranser i sekvens är begränsad och därför 
bara har varit möjlig att använda i en liten mängd.  

2.1.3!Forskningsstrategi 
För denna studie har fallstudie valts som strategi för att kunna undersöka problemet på ett 
djupare plan och detta innefattade att undersöka samt förbättra sidobalksflödet hos 
fallföretaget Scania Ferruform AB. Saunders et al. (2016) beskriver att fallstudie är en lämplig 
strategi att tillämpa för en studie som genomför en fördjupad undersökning av ett problem 
inom dess verkliga kontext. Att förstå kontexten för det studerade problemet beskrivs som 
viktigt i en fallstudie, vilket till stor del uppnås genom den nulägesanalys som denna studie 
innefattar. Att definiera och beskriva den faktiska situationen är därmed av extra vikt i denna 
studie, eftersom endast ett fall inkluderas. Analysen och slutsatserna baseras på 
nulägesanalysen, vilket gör den till en vital del av studien.  

2.2!Datainsamling 
Det finns två typer av data som kan samlas in för att besvara forskningsfrågorna, vilka 
innefattar primär- och sekundärdata. Sekundärdata innefattar data som initialt samlades in i ett 
annat syfte än studiens, medan primärdata istället innebär att data samlas in specifikt för 
studiens enskilda syfte (Saunders et al., 2016). Denna studie har samlat in, hanterat och 
analyserat data av båda dessa typer genom olika typer av metoder för datainsamling.  

2.2.1!Kvalitativa!data!
För att kunna uppnå syftet med studien och därmed besvara forskningsfrågorna har studien 
huvudsakligen antagit en kvalitativ studiedesign. Eftersom en fallstudiestrategi har tillämpats 
har syftet varit att skapa djup i studien, vilket kan uppnås via en kvalitativ studiedesign enligt 
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David och Sutton (2016). De kvalitativa data som samlas in utgör till största delen primärdata 
eftersom de har samlats in i syfte för just denna studie. De metoder som har använts 
för insamling av kvalitativa data innefattar intervjuer och observationer. Intervjuerna som 
genomförts har främst varit av semistrukturerad karaktär, där frågor till viss del har varit 
strukturerade men också lämnat utrymme för respondenten att anpassa innehållet i intervjun. 
Dessa har genomförts i syfte att kartlägga nuläget i flödet och erhålla en uppfattning för vilka 
beslut som måste tas i flödets olika delar och hur besluten tas.  

I ett första läge har observationer och ostrukturerade intervjuer genomförts för att få en 
övergripande förståelse för flödets olika huvuddelar. Observationerna har varit av deltagande 
form och genomfördes initialt för att förstå flödet på en övergripande nivå. I ett senare skede 
genomfördes observationer för att skapa djupare förståelse för delar i flödet och kringliggande 
aktiviteter som bland annat uppföljning. Vid observationer har spontana möten uppstått, vilket 
har lett till informella och nästintill ostrukturerade intervjuer, något som David och Sutton 
(2016) beskriver som vanligt förekommande. Vid ett senare skede, och då med den teoretiska 
referensramen som grund, har semi-strukturerade intervjuer genomförts för att kunna beskriva 
delar av flödet på ett djupare plan.  

2.2.2!Kvantitativa!data!
Till viss del har kvantitativa data involverats i studien, det vill säga numeriska data. Saunders 
et al. (2016) menar att en blandning av en kvalitativ och kvantitativ studiedesign kan vara till 
fördel vid fallstudier för att till fullo förstå problemets dynamik. Dessa data representeras 
främst i form av sekundärdata och innefattar bland annat historiska data kring produktionen. 
Många olika typer av data har funnits tillgänglig på fallföretagets databas och har kunnat 
samlas in därifrån.  

2.2.3!Litteraturstudie 
Insamling av sekundärdata har även genomförts i form av litteraturstudier. Gällande källor till 
denna har granskade och publicerade vetenskapliga artiklar använts i hög grad för att 
säkerställa kvalitet på innehållet. Som komplement har ett begränsat antal böcker också 
använts. För att identifiera artiklar av hög kvalitet har främst artiklar med höga citeringar valts 
ut. Artiklar har hämtats från databasen Scopus där följande sökord huvudsakligen har använts, 
antingen individuellt eller kombinerat, för att hitta relevanta artiklar:  

Production planning, production scheduling, shop planning, dispatching, dispatching rules, 
sequencing, Lean production, Lean manufacturing, just-in-time, just-in-sequence, 
performance measurement, performance measures, automotive industry. 

2.3!Urval 
Datainsamlingen har baserats på icke slumpmässiga metoder för urval, vilket är till följd av 
svårigheter att konstruera en urvalsram för hela populationen. Saunders et al. (2016) menar att 
detta är en vanlig urvalsmetod för fallstudieforskning. En kombination av både selektivt urval 
och snöbollsurval har applicerats för att identifiera och välja ut respondenter till studien. I ett 
selektivt urval väljs respondenten baserat på sin lämplighet att bidra med information till det 
specifika ämnesområdet (David & Sutton, 2016). Eftersom flödet för sidobalksproduktionen 
skulle undersökas och kartläggas har det varit lämpligt att kontakta individer med kunskap 
kring just detta flöde, vilket har innefattat individer med olika befattningar och 
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arbetsuppgifter. Vid tillfällen har detta skett mer spontant vid observationer och möten med 
operatörer som arbetar i den aktuella delen i flödet. 

Utöver detta har snöbollsurval tillämpats för att komma i kontakt med individer med kunskap 
och erfarenhet inom området. Denna metod innebär att kontakt aktivt initieras med en första 
respondent, som sedan föreslår efterföljande individ (David & Sutton, 2016). Därmed är det 
egentligen bara den första individen som aktivt väljs. Denna metod användes främst för att 
komma i kontakt med individer som inte skulle ha valts ut genom det selektiva urvalet. 
Karaktäriserande för Scania Ferruform är att många anställda har arbetat på företaget under en 
lång period och med olika arbetsuppgifter. Detta betyder att lämpliga individer kan vara svåra 
att identifiera enbart baserat på nuvarande position i företaget, eftersom stor kunskap inom 
området kan finnas från tidigare arbetsbefattningar.  

2.4!Dataanalys!
De data som har samlats in under studiens gång har analyserats kontinuerligt. Detta har lett till 
två faser för dataanalysen. Under en initial fas i studien samlades data kring hela flödet in för 
att kunna kartlägga hur produktionen i nuläget fungerar. Detta syftade till att besvara 
forskningsfråga ett. Utifrån detta har sedan mindre dataanalyser genomförts för att kunna 
fördjupa studien inom områden som ansågs relevanta. Detta har lett till det faktum att 
forskningens fokus har förändrats under studiens gång, beroende på de data som har samlats 
in. I denna studie innebar detta att undersöka planering och uppföljning djupare eftersom det 
framkom att detta har en stor påverkan i produktionen på vad som tillverkas och när saker 
tillverkas. Som nämndes i avsnitt 2.1.1 Forskningssyfte är detta vanligt förekommande i 
explorativ forskning. David och Sutton (2016) beskriver detta förfarande som flexibel 
datainsamling. Det innefattar att ha ett inledande fokus och samla in data, därefter reflektera 
över dessa samt eventuell omformulera fokusområdet. Därefter inleds denna cykel igen.  

Under den andra analysfasen var fokus att analysera de mest intressanta resultaten från 
datainsamlingen tillsammans med den teoretiska referensram som har upprättats för studien. 
Resultatet av denna analys presenteras i avsnitt 5. Analys och 6. Identifierade problem och 
förbättringsförslag vilka ligger till grund för studiens slutsatser.  

2.5!Kvalitetshöjande!åtgärder!
En viktig del av studien är att se över dess reliabilitet och validitet för att öka dess 
trovärdighet och kvalitet. Reliabilitet handlar om studiens möjlighet till upprepning och är 
speciellt viktigt när forskningen syftar till att skapa jämförbara resultat (David & Sutton, 
2016). En studie som upprepar en tidigare forskning och får samma resultat skulle därmed 
anses ha hög reliabilitet. Validitet däremot syftar på hur väl resultatet stämmer överens med 
verkligheten och därmed möjligheterna att generalisera resultaten från studien (David & 
Sutton, 2016).  

2.5.1!Reliabilitet!
Saunders et al. (2016) menar att en metod för att öka studiens reliabilitet är att studien 
genomförs tillsammans av flera forskare. Denna studie har enbart innefattat en forskare och 
därmed har alla observationer, intervjuer och analyser genomförts av samma person. För att 
kompensera för detta och för att minska risken att reliabiliteten minskar har arbetet följts av 
medarbetare på fallföretaget samt handledare på universitetet kontinuerligt. 
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Som både forskare och respondent finns det risk för bias vid datainsamling som kan ha 
negativ påverkan på reliabiliteten (Saunders et al., 2016). Ur respondentens synpunkt kan 
stress att besvara frågor samt upplevd risk att tappa sin anonymitet påverka kvaliteten på 
svaren. Från en forskares perspektiv kan motsvarande bias påverkas av missuppfattningar 
samt subjektiva åsikter kring respondentens svar. För att undvika att dessa påverkar studien 
har respondenterna haft möjlighet att styra både tid och plats för intervjuerna. I samma syfte 
har upprepande intervjuer genomförts vid tillfälle, delvis med samma respondent men även 
med olika respondenter, för att skapa en djupare förståelse för viktiga delar i flödet och 
undvika missförstånd.  

Intervjuerna som har genomförts har varit av både semi-strukturerad och ostrukturerad 
karaktär. Dessa två typer av intervjuer är svårare att upprepa än strukturerade intervjuer. För 
att inte låta valet av metod för intervjuer påverka studiens reliabilitet i någon högre 
utsträckning har flera respondenter intervjuats inom samma område för datainsamling. I den 
mån det har varit möjligt har frågor kring resultat som har framkommit under ostrukturerade 
intervjuer ingått i efterföljande intervjuer för att bekräfta eller förkasta informationen. Detta 
har dock inte alltid varit en möjlighet, eftersom skillnader i respondenternas svar till viss del 
har varit intressanta för studiens syfte.  

2.5.2!Validitet!
Intern och extern validitet är två typer av validitet som brukar diskuteras (David & Sutton, 
2016). Hur väl studiens data speglar det som faktiskt studeras beskrivs som intern validitet. 
Extern validitet syftar istället till matchningen med den större populationen från vilken urvalet 
har gjorts och därmed generaliserbarheten för studien. För denna studie som tillämpar en 
fallstudiedesign har den interna validiteten haft ett större fokus än den externa, eftersom syftet 
har varit att skapa djupvaliditet snarare än generaliserbara resultat. För att säkerställa att 
insamlade data inte har påverkats av exempelvis händelser som på något sätt har påverkat 
respondenten, vilket Saunders et al. (2012) nämner som en risk, har datainsamlingen 
genomförts över en längre tidsperiod och vid olika tillfällen. Målet har inte varit att alla 
respondenter ska bidra med samma svar utan snarare att kartlägga verksamheten som den 
faktiskt är, vilket kan innebära skillnader i respondenternas svar om det är verkligheten.   

Den specifika kontexten hos fallföretaget inom vilken studien genomförs kan dock göra att 
resultaten är svårare att generalisera mot en större population. Detta kan även påverkas av det 
faktum att icke slumpmässiga metoder för urval har använts. På grund av studiens explorativa 
karaktär kan det dock ändå finnas möjlighet för organisationer eller företag med liknande 
förutsättningar att applicera resultaten.  

Saunders et al. (2012) förklarar att en viktig aspekt för generaliserbarheten inom 
fallstudieforskning är hur väl den kopplas till befintlig teori, vilket då kan stärka den 
teoretiska betydelsen för studien och därmed öka generaliserbarheten. För denna studie har en 
abduktiv ansats antagits, vilket gör att teori både testas och byggs. Trots att den induktiva 
delen har haft fokus i studien har teori ändå kunnat användas för att samla in kompletterande 
data kring studiens fokusområden. Den teoretiska referensramen har stor del i analysen och 
ligger på så sätt till grund för studiens slutsatser.  
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3.!Teoretisk!referensram!
Detta avsnitt presenterar den teoretiska referensramen på vilken studien baseras. 
Inledningsvis beskrivs Lean produktion inom vilka även koncept som just-in-time och just-in-
sequence beskrivs. Därefter tas teori kring planering och styrning upp, med fokus på 
körplanering. En viktig del innefattar uppföljning inom organisationer i form av 
prestationsmätning, vilket presenteras avslutningsvis i avsnittet.  

3.1!Lean!produktion!
Lean har sitt ursprung i fordonsindustrin där Toyota med Taiichi Ohno i spetsen utvecklade 
ett produktionssystem med fokus på att minska slöserier i verksamheten, vilket är känt som 
Toyota Production System (Stump & Badurdeen, 2012; Liker, 2004). Lean introducerades 
som ett gensvar på de problem som uppstod i och med massproduktion och ett tryckande 
produktionssystem (Stump & Badurdeen, 2012) där produktionen ofta sker mot prognoser 
(Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2013). Genom att använda ett dragande system skapas en 
direktlänk mellan kunden och fabriksgolvet, vilket reducerar behovet av lager och minskar 
både genomloppstid och ledtid (Putnik & Putnik, 2012). I ett sådant system initierar kunden 
ett behov och skickar signaler om att starta produktionen (Krajewski et al., 2013). I grunden 
handlar Lean om att göra mer med mindre resurser och det finns därför ett fokus på att 
eliminera slöserier i verksamheten (Putnik & Putnik, 2012). Allt som inte bidrar till att skapa 
värde eller något som kunden är villig att betala för brukar klassas som slöserier. Taj och 
Berro (2006) menar vidare att slöserier är allt annat än den minimalt nödvändiga mängd av 
utrustning, material och arbetstid som krävs för produktionen. Traditionellt pratas det om sju 
slöserier, men dessa har senare utökats till åtta stycken. I Tabell 3 presenteras dessa slöserier 
med tillhörande beskrivning. 

Tabell 3: De åtta slöserierna inom Lean (Liker, 2004; Taj & Berro, 2006; Segerstedt 2009). 

Slöseri Beskrivning 
Rörelse Medarbetares förflyttningar som inte skapar värde för kunden. 
Väntan Inaktiv tid som skapas när material, information, människor eller utrustning inte 

är redo för produktion. En maskin kan behöva vänta om inget behov för 
tillverkning finns. 

Omarbete Produkter som måste omarbetas till följd av exempelvis defekter, fel eller att 
något nödvändigt saknas.  

Överarbete Arbete som adderas till en produkt som egentligen inte tillför något extra värde ur 
kundens synpunkt.  

Överproduktion Producering av fler enheter än kunden behöver för tillfället. 
Transport Förflyttning av produkter som inte tillför värde.  
Lager Större mängd material, delar eller produkter än kunden faktiskt behöver. Döljer 

ofta problemen och skapar en falsk trygghetskänsla. 
Outnyttjad 
kreativitet 

De kunskaper och erfarenheter som finns inom företaget används inte på bästa 
sätt. 

Av dessa åtta slöserier kan överproduktion ses som det värsta, eftersom det ger upphov till de 
övriga slöserierna (Liker, 2004; Segerstedt, 2009). För att undvika överproduktion menar 
Liker (2004) att det ibland kan vara nödvändigt att stanna maskiner och sluta producera. Av 



Teoretisk!referensram!

 
 

11 

samma orsak bör det inte alltid prioriteras att hålla medarbetare sysselsatta i försök att uppnå 
en så snabb takt som möjligt. Produktionstakten bör vara densamma som kundens 
efterfrågetakt för att undvika överproduktion.  

Att implementera verktyg som Lean förespråkar gör inte arbetet fulländat. Tillämpning av 
verktyg innebär tvärtemot att arbetet med Lean enbart har börjat, eftersom Lean handlar om 
mycket mer än bara verktyg (Liker, 2004). Många företag implementerar verktyg som 5S eller 
just-in-time men förstår inte att Lean är ett helhetssystem som måste genomsyra 
organisationskulturen, vilket gör att implementeringen ofta sker utan större framgång. Liker 
(2004) föreslår därför principer inom fyra olika områden, vilka samtliga utgör grunden för 
Toyotas framgång:  

− Filosofin 
− Processen 
− Medarbetare och partners 
− Problemlösning.  

Principen inom filosofin framhäver vikten av att basera beslut på en långsiktig strategi, trots 
att det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. Inom processområdet nämns 
utjämnad produktion som en viktig grundförutsättning för att kunna skapa ett dragande 
system och för att minimera lager i försörjningskedjan (Liker, 2004). Detta koncept är inom 
Lean känt som heijunka och innebär att jämna ut volym och produktmix för att skapa så små 
variationer som möjligt i den dagliga produktionen. Liker (2004) förklarar vidare att det kan 
vara bättre att bygg a upp ett färdigvarulager istället för att producera efter kundens 
varierande efterfrågan. Andra viktiga principer inom detta område handlar om att stoppa 
processen för att lösa problem, standardisera uppgifter samt att använda visuell styrning. För 
medarbetare och partners fokuserar principerna på att utveckla ledare som lever efter filosofin 
samt att respektera och utveckla människor inom och utanför den egna organisationen. 
Slutligen handlar problemlösning om att arbeta med ständiga förbättringar och att gå ut och se 
problemet för att förstå den aktuella situationen.  

3.2!JustPinPtime!
En viktig princip inom Lean är just-in-time (JIT). Folinas, Fotiadis och Coudounaris (2017) 
förklarar att JIT kan jämställas med ett noll-lagersystem och att det kan ses som ett 
lagerstyrningssystem som syftar till att kunna leverera efterfrågade produkter precis när de 
behövs utan något lager. Samtidigt som JIT kan bidra till att minska lager, och därmed 
lagerkostnader, kan det dock bidra till ökade kostnader för transporter såväl som andra 
logistiska kostnader (Folinas et al., 2017).  

Liker (2004) har ett bredare perspektiv och förklarar att JIT är en uppsättning principer, 
verktyg och tekniker som tillåter ett företag att tillverka och leverera produkter i små 
kvantiteter och med kort ledtid för att möta kundbehoven. Det handlar därmed om att leverera 
rätt produkt, i rätt tid och i rätt mängd. En viktig aspekt som framhävs är det faktum att 
kunden i detta fall kan vara både en intern eller extern sådan. Cua, McKone och Schroeder 
(2001) menar att målet är att ständigt reducera och slutligen eliminera alla typer av slöserier. 
Detta kan uppnås genom JIT-produktion och genom att involvera samt engagera 
medarbetarna. Författarna sammanfattar faktorer som vanligtvis beskrivs som viktiga inom 
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JIT, vilket innefattar reducering av omställningstid, dragande produktionssystem, daglig 
schemaläggning, engagerat ledarskap samt tvärfunktionell utbildning. 

Att producera enligt JIT har enligt McLachlin (1997) visat sig ha många fördelar. Några av de 
som nämns är reducerade partistorlekar, lägre lagernivåer, förbättrad kvalitet, mindre 
omarbete, ökad produktivitet och flexibilitet, mindre behov av ytor samt förkortade ledtider. 
Företag har historiskt sett haft en tendens att välja ut element från JIT konceptet som är lätta 
att implementera, vilket i många fall har lett till att fördelarna inte uppnås eftersom själva 
kärnan i JIT inte anammas. För att lyckas med implementeringen av just-in-time föreslår 
författaren ett antal principer för ledning och chefer att tillämpa i produktionen som är 
kopplade till de anställdas engagemang, vilka presenteras i Tabell 4 nedan. 

Tabell 4: Ledningsprinciper som är viktiga vid implementering av JIT (McLachlin, 1997). 

Princip Beskrivning (exempel på innehåll) Påverkan på JIT  
Tillhandahålla 
säkerhet 

Kan inkludera de anställdas anställningsformer och att 
sträva efter att inte behöva avskeda anställda. 

Fördelaktigt, inte 
nödvändigt 

Tillhandahålla 
ansvar 

Kan inkludera underhållsarbete av anställda, att 
företagsinformation sprids till samtliga, att alla har 
kvalitetsansvar och att processförändringar får genomföras. 

Nödvändigt 

Tillhandahålla 
utbildning 

Kan innebära kontinuerlig och initial utbildning, att 
utbildningen inkluderar mer än enbart tekniska kunskaper 
samt att tvärfunktionell utbildning erbjuds.  

Nödvändigt 

Främja 
lagarbete 

Kan innefatta att möjliggöra tid för gruppmöten, att utbilda 
anställda att arbeta i grupp eller att ledningen har ett tydligt 
gruppfokus. 

Nödvändigt 

Använd 
prestationsmått 
för grupper 

Innebär att inte använda individuella prestationsmått.  
Måtten bör istället riktas mot kvalitet, genomströmning 
eller liknande. 

Fördelaktigt, inte 
nödvändigt 

Uppvisa 
synligt 
engagemang 

Kan innebära att chefer stöttar medarbetare som stannar 
produktionen på grund av avvikelser eller kvalitetsbrister 
eller att cheferna befinner sig i fabriken ofta för att studera 
förbättringar.  

Nödvändigt 

!
3.3!JustPinPsequence!
Att leverera produkter enligt just-in-sequence innebär att följa en ordningsföljd, eller sekvens, 
som kunden har bestämt och detta är ett koncept som kan appliceras i leveranser, produktion 
eller distribution (Hüttmeir et al., 2009). För att kunna uppnå detta krävs antingen ett lager för 
att kunna hämta produkter i rätt ordning alternativt att tillverkning eller montering sker i den 
sekvens som ska följas. Wagner och Silveira-Camargos (2012) beskriver JIS som en lagerlös 
metod för leverans av produkter i monteringsordning hos kunden eller köparen. Ett 
produktionsstopp i detta flöde kan medföra stora kostnader, vilket gör noggrann planering och 
hantering av risker till viktiga aktiviteter.  

JIS framställs ofta som en extremare version av JIT eftersom den utöver att leverera i rätt tid, 
kvalitet och mängd också möjliggör leveranser i rätt ordning (Wagner & Silveira-Camargos, 
2012). Författarna framhäver även några karaktäristiska drag som skiljer JIS från JIT. 
Relationen mellan köpare och säljare vid JIS-leveranser karaktäriseras bland annat av en 
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starkare koppling än de i JIT-leveranser. Till skillnad från leveranser enligt JIT sker ofta 
leveranser enligt JIS i speciellt utformade förpackningar, detta för att skydda de 
kundanpassade delarna under transport och hantering. Som konsekvens av dessa 
karaktäristiska drag, kräver JIS en större integration mellan produktionen hos leverantören 
och kunden såväl som högre standards i form av processkvalitet och övervakning.  

Den vanligaste appliceringen av konceptet är inom fordonsindustrin och tillverkning av 
kundanpassade bilar (Meissner, 2010). För att uppnå fördelarna med JIS krävs ett stabilt och 
välplanerat sekvensflöde (Meissner, 2010). Vikten av stabilitet framhävs även av Wagner och 
Silveira-Camargos (2012), som beskriver att stabilitet i en försörjningskedja innebär att 
fastställa en produktionsplan för att sedan fullfölja den. I ett JIS system innebär detta i vilken 
utsträckning den planerade sekvensen faktisk uppnås. Meissner (2010) föreslår att 
följsamheten mot den planerade sekvensen kan mätas genom att jämföra antalet brott i 
sekvensen med hela sekvensen, vilket då ger ett mått på sekvensens stabilitet. Detta framhävs 
som viktigt när just-in-sequence tillämpas inom montering, där komponenter som används 
behöver levereras i rätt sekvens. För en sekvens med n antal element och där v beskriver 
antalet brott, kan detta uttryckas enligt följande 

                                   Sekvensens följsamhet = 1− 1
n

vi % .
!n

!i=1
!!!                         !!!       (1) 

En central del inom JIS innefattar stabila ordersekvenser inom produktion och logistik där 
monteringsordningen för bilarna är fryst ett antal dagar innan monteringen äger rum 
(Meissner, 2010; Wagner & Silveira-Camargos, 2012). Detta ger leverantörer möjligheter att 
förbereda sig på JIS leveranser och optimera sin process med avseende på batchstorlekar, 
lagerstorlekar och materialhantering. På grund av att många delar i produktionen, när det 
gäller biltillverkning, fortfarande karaktäriseras av osäkerheter i processen, finns ofta många 
buffertar i produktionen för att skydda mot haverier i processerna (Wagner & Silveira-
Camargos, 2012).   

Det finns dock flera faktorer som kan ha negativ påverkan på sekvensen, vilket kan leda till 
att omplanering av sekvensen är nödvändig att genomföra (Meissner, 2010). Parallella 
processer, driftstopp i maskiner samt defekta eller saknade delar kan vara några faktorer som 
skapar störningar i sekvensen. En framgångsrik användning av JIS kan bidra till korta 
ledtider, men då krävs en stabilitet i sekvensen. Meissner (2010) förklarar att följande fem 
områden kan påverka stabilitetenen i sekvensen: 

1. Processtyrningens effektivitet 
2. Materialförsörjningens pålitlighet 
3. Processkvaliteten 
4. Stabiliteten i produktionsplaneringen 
5. Fabrikens infrastruktur och fysiska utformning.  

Vidare menar Meissner (2010) att det är vanligt att företag reagerar först när störningar 
uppstår, men att de egentligen bör arbeta proaktivt och förebyggande för att undvika 
störningarnas uppkomst.  

3.3.1!Koppling!till!utjämnad!produktion!
Hüttmeir et al. (2009) diskuterar JIS i samband med utjämnad produktion. Hüttmeir et al. 
(2009) beskriver att heijunka tillåter högre kapacitetsutnyttjande genom att minska variationer 
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i produktionsschemat. Författaren framhäver det faktum att heijunka passar bäst i situationer 
där efterfrågan är relativt stabil och förutsägbar. Det finns även risk att utjämnad produktion 
kan leda till förluster i flexibilitet inom produktionen.  

Hüttmeir et al. (2009) nämner JIS som en alternativ metod till utjämnad produktion och att 
den har börjat få en större roll inom Lean. Utjämnad produktion nämns som ett sätt för en 
organisation att maximera Lean, medan JIS kan användas för att maximera förmågan att 
anpassa sig. Dessa kan ses som två extrempunkter i samma kontinuum, vilket gör att de inte 
nödvändigtvis behöver utesluta varandra. Hüttmeir et al. (2009) förklarar vidare att många 
företag lyckas implementera JIS inom leveranser utan att implementera JIS i produktionen 
genom att istället sortera dessa i rätt sekvens i slutet av produktionen. En sådan strategi är 
dock ofta svårhanterlig på grund av de stora ytor som ofta krävs till följd av att producera 
enligt en utjämnad produktion men leverera enligt JIS.   

Både utjämnad produktion och JIS lämnar minimalt utrymme för omarbete, vilket gör att 
kvalitetsproblem är viktiga att reducera eller undvika (Hüttmeir et al., 2009). Författarna visar 
genom studier att de största orsakerna till förseningar i sekvensleveranserna beror på 
produkter med kvalitetsproblem som kräver omarbete. Andra orsaker till förseningar kan 
bestå av specialprodukter som exempelvis kräver extra bearbetning eller tester. För att lyckas 
med JIS krävs därför att behovet av justeringar i princip elimineras.  

3.4!Produktionsstrategier!
Stevenson, Hendry och Kingsman (2005) beskriver tillverka-mot-order som en 
tillverkningsstrategi där produktion, eventuellt också design, av produkten inte sker förrän 
kundens order har mottagits och bekräftats. Alternativa strategier är tillverka-mot-lager där 
produkter kan levereras till kunder från ett färdigvarulager vid orderläggning samt montera-
mot-order, vilket innebär att produkter monteras utifrån ett komponentlager när kunden lägger 
sin beställning (Mattsson & Jonsson, 2003). Det som skiljer dessa åt brukar benämnas som 
kundorderpunkten, vilket kan förklaras som det skede som en produkt kopplas till en specifik 
order (Stevenson et al., 2005). När tillverka-mot-order används återfinns denna punkt i ett 
tidigare skede än de andra nämnda strategierna, där tillverka-mot-lager har den senaste 
kundorderpunkten i processen. Frikopplingspunkt är ett begrepp som är nära kopplat till 
kundorderpunkten och kan enligt Mattsson och Jonsson (2003) beskrivas som den punkt där 
efterföljande bearbetning av produkten sker till följd av att specifik kundorder har erhållits. 
Dessa två punkter är nära besläktade och sammanfaller ofta. Det finns dock tillfällen när 
frikopplingspunkten ligger före kundorderpunkten, men det omvända kan inte ske.  

Enligt Stevenson et al. (2005) är ett resultat av detta att ledtiden vid tillverkning mot order är 
längre än ledtiden hos företag som tillämpar tillverkning mot lager, vilket även bekräftas av 
Arnold, Chapman och Clive (2008). Detta kan förklaras med att kundvariationer inte kan 
täckas av standardprodukter och därför kan inte ett färdigvarulager används som säkerhet för 
leverans till kunderna. I sin tur bidrar detta till svårigheter med att prognostisera efterfrågan, 
att beställa material och starta tillverkningen i förväg samt att effektivt kunna använda sig av 
batchtillverkning som tillverkningsmetod.   

3.5!Planering!och!styrning!!
Produktionsplanering och styrning är vitala för att möta ökade kundkrav i den 
konkurrensutsatta tillverkningsindustrin (Stevenson et al., 2005). Typiska funktioner som 
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ingår i detta arbete inkluderar materialplanering, efterfrågestyrning, kapacitetsplanering samt 
planering och schemaläggning av order. Att planera och schemalägga produktionen anses 
vara mer komplicerat i företag som tillverkar mot kundorder än de som tillverkar mot lager 
eftersom fler okända faktorer kan påverka (Ebadian, Rabbani, Torabi & Jolai, 2009). 
Svårigheten ökar i och med att det ofta är svårt att uppskatta variationer kring distributionen 
av order i fabriken och på grund av interna faktorer som kan innefatta exempelvis 
maskinhaverier och kvalitetsproblem. Ebadian et al. (2009) menar även att ett system baserat 
på tillverkning mot kundorder ofta främst konkurrerar med avseende på leveranser i en 
avvägning mellan kostnad, kvalitet och leveranser. Detta gör att leveranser ofta anses som en 
ordervinnare inom dessa produktionsmiljöer. 

Mattsson och Jonsson (2003) förklarar att planering av materialflöden och produktionen oftast 
sker på olika nivåer, med olika tidshorisonter samt olika detaljgrad. Först och främst skiljer 
författarna på olika nivåer för styrning i en verksamhet, där strategisk, taktisk och operativ 
styrning förekommer. Strategisk styrning behandlar främst beslut kring verksamhetens 
inriktning och mål. Den taktiska styrningen kan beröra frågor kring organisationsform och 
planeringssystem samt att ta beslut kring resursanvändning inom verksamheten. Slutligen 
handlar operativ styrning främst om beslut och rutiner kring den löpande verksamheten.  

När det kommer till planering finns det flera orsaker till varför det finns skillnader på 
informationens detaljnivå och tidshorisonter (Mattsson & Jonsson, 2003). Beslut som tas för 
en avlägsen framtid kräver inte lika hög precision i beslutsunderlaget, vilket heller inte skulle 
vara ekonomiskt försvarbart eller ens en möjlighet. För att ta hänsyn till dessa skillnader 
genomförs planering i form av en hierarkisk struktur, vilket innefattar sälj- och 
verksamhetsplanering, huvudplanering, orderplanering och verkstadsplanering. Sambandet 
mellan dessa och styrning på olika nivåer illustreras i Figur 1.  Segerstedt (2009) gör en 
liknande uppdelning av planeringsnivåerna, men sammanfattar den planering som sker på en 
högre detaljgrad än huvudplaneringen som detaljplanering.   

 
Figur 1. Samband mellan detaljnivå och tidshorisont samt kopplingen till styrningsnivå (anpassad från Mattsson 

& Jonsson, 2003) 

Sälj- och verksamhetsplanering utgör den minst detaljerade planeringsformen med en 
tidshorisont som kan sträcka sig år framåt. Enligt Mattsson och Jonsson (2003) är 
verkstadsplanering den mest detaljrika planeringen och har en kort planeringshorisont. Denna 
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studie har ett fokus på den operativa verksamheten som utgår från en huvudplan, vilket leder 
till att detta avsnitt vidare främst fokuserar på områden inom detaljplanering snarare än 
huvudplanering eller sälj- och verksamhetsplanering.  

3.5.1!Detaljerad!planering!och!schemaläggning!
Segerstedt (2009) menar att syftet med detaljplanering är att på en djupare detaljnivå planera 
arbetet utifrån huvudplaneringen samt att styra arbetet och följa upp resultat från 
produktionen. Detaljplanering innefattar enligt Mattsson och Jonsson (2003) både 
orderplanering och verkstadsplanering. Kopplingen till övriga planeringsfunktioner kan ses 
nedan i Figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Samband mellan olika planeringsfunktioner (anpassad från Mattsson & Jonsson, 2003). 

Orderplanering syftar till att säkerställa att uppfylla produktionsplanerna som skapades i 
huvudplaneringen genom att ansvara för att köpa in eller tillverka produkter i rätt kvantitet 
och vid rätt tidpunkt (Mattsson & Jonsson, 2003). Resultatet från denna planering är i sin tur 
planerade tillverkningsorder för egentillverkade komponenter och inköpsorder för de 
komponenter som köps in. 

För de komponenter som tillverkas sker därefter en mer detaljerad planering i form av 
verkstadsplanering (Mattsson & Jonsson, 2003). Huvudsakliga aktiviteter som genomförs i 
denna typ av planering innefattar att frisläppa order, styra orderflödet genom tillverkningen 
och följa upp arbetet till slutförandet (Arnold et al., 2008). I stor utsträckning handlar det om 
att hantera den dagliga verksamheten och att tillhandahålla nödvändigt stöd. Ett antal 
aktiviteter ingår i denna planeringsprocess, vilka nämns av både Mattsson och Jonsson (2003) 
samt Segerstedt (2009). De steg som nämns är följande: 

1. Orderinitiering 
2. Styrning av orderutsläpp 
3. Materialklarering 
4. Utskrift av arbetsordersats 
5. Orderutsläpp 
6. Körplanering  
7. Återrapportering 
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8. Slutrapportering 

När processen når steg sex är ordern utsläppt i verkstaden. I de flesta verksamheter uppstår 
köer mellan olika produktionsprocesser, vilket skapar ett behov av prioriteringsregler för hur 
dessa ska väljas ut från bufferten. Mattsson och Jonsson (2003) benämner detta som 
körplanering och det finns olika metoder för hur denna genomförs.  

Stoop och Wiers (1996) bidrar med en annan typ av uppdelning när det kommer till 
planeringsprocessen på en operativ nivå och särskiljer begreppen planering, schemaläggning 
och körplanering. Planeringen har det huvudsakliga ansvaret att kontrollera lagerpunkterna i 
flödet samt att bidra med materialbehov till schemaläggningen. Schemaläggning innefattar 
därefter att släppa ut order till verkstadsgolvet, där sedan beslut om körplaneringen tas. 
Körplaneringen kan i sin tur påverkas av den nivå schemaläggningen sker på. Om denna sker 
på en resursnivå schemaläggs order till respektive station, vilket gör att det inte finns någon 
frihet att ta beslut kring detta på verkstadsgolvet. Om schemaläggningen däremot sker för hela 
produktionsenheten, överlämnas körplaneringen ofta till personalen i verkstaden.  

Metoder'för'körplanering'

I flera av metoderna för körplanering har medarbetarna stor möjlighet till påverkan, men kan 
ta hjälp av olika prioriteringsregler. Arbetsledarstyrd körplanering innebär att medarbetare 
själva till stor del kan styra i vilken ordning produkterna ska prioriteras, vilket ofta upplevs 
som motivationshöjande för personalen (Mattsson & Jonsson, 2003). Faktorer som avgör 
prioriteringar kan ofta innefatta sådana som gynnar den egna avdelningen eller området, 
däribland omställningstider eller andra verkstadsnära faktorer. I dessa situationer ökar 
medarbetarens möjlighet till större påverkan med ökande utsläppta order och metoden ses 
som underlägsen i de flesta planeringsmiljöer.   

Medarbetare kan emellertid ta hjälp av generella prioriteringsregler för att bestämma 
produktionsordningen, vilket involverar information som är direkt kopplad till ordern 
(Mattsson & Jonsson, 2003). Jayamohan och Rajendran (2000) förklarar vidare att 
prioriteringsregler används för att välja ut nästa jobb av ett antal jobb som väntar på 
bearbetning. Att producera den order med störst värde eller att tillämpa prioritering enligt 
först in-först ut är exempel på dessa typer av regler (Mattsson & Jonsson, 2003). En fördel 
som beskrivs med denna metod är att ingen överföring av planeringsinformation krävs, men 
däremot behövs orderbunden information. Jämfört med arbetsledarstyrd körplanering ger 
denna metod möjlighet att i större utsträckning ta beslut utifrån planeringsperspektiv, förutsatt 
att rätt prioriteringsregler väljs.   

En körplanering med planeringsbaserade prioriteringsregler kan alternativt tillämpas, inom 
vilken medarbetarna har en mer indirekt roll (Mattsson & Jonsson, 2003). Skillnaden från 
föregående beskrivna metoder är att andra regler används, där informationen baseras på den 
aktuella planeringssituationen. Denna typ av information kan innefatta start- och färdigdatum 
för operationer.  

Det finns även metoder där medarbetarna har mindre påverkan och prioriteringarna istället 
styrs av andra faktorer (Mattsson & Jonsson, 2003). Vid användning av prioritetsbaserade 
körplaner har personalen ingen möjlighet att påverka ordningen. En av aspekterna som skiljer 
dessa planer mot andra metoder är det medel som används för att förmedla planen, där en 
körplan i detta fall förmedlas i form av en utskrift. 
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Prioriteringsregler kan både vara enkla eller extremt komplexa (Blackstone, Phillips & Hogg, 
1982). Exempel på enkla regler är att välja en slumpmässig order eller ordern som har längst 
kötid. Komplexa regler kan vara att prioritera den order med leveransdatum för en kund vars 
lagernivå understiger en specificerad mängd, vilket innebär att flera faktorer kan kombineras. 
Holhaus och Rajendran (1997) beskriver en annan typ av uppdelning av reglerna och 
klassificerar dessa enligt (1) regler som baseras på processtid, (2) regler som baseras på 
färdigdatum, (3) kombinerade regler samt (4) regler som varken baseras på processtid eller 
färdigdatum. Några typiska prioriteringsregler som ofta används i praktiken presenteras av 
Segerstedt (2009) och innefattar följande: 

− Tidigaste färdigdatum för operation 
− Tidigaste färdigdatum för ordern och artikeln 
− Först in först ut 
− Kortaste operationstid först 
− Minsta orderslack 
− Operationer med samma verktyg först 
− Tidigaste färdigdatum för nästkommande operation 

Körplanering'i'praktiken'

Det problem som denna typ av planering innebär har uppmärksammats av många forskare 
under en längre tidsperiod, där problemet oftast studeras inom kontexten av en funktionell 
verkstad eller en flödesorienterad sådan (Jayamohan & Rajendran, 2000). En flödesorienterad 
verkstad karaktäriseras ofta av hög volym av liknande produkter där omställningstiderna är 
relativt korta (Mattsson & Jonsson, 2003). Dessa typer av raka flöden gör att det ofta bara 
finns en beordringspunkt, vilket gör att ordningsföljden ofta fastställs när order släpps ut. 
Funktionella verkstäder har en tydligare uppdelning mellan aktiviteter och ordersläpp sker 
initialt till första operationen, varefter regler ofta krävs för att prioritera en order.  

Svårigheten i att prioritera orders grundar sig först och främst i det faktum att det i en kö av n 
stycken order finns n! sätt att schemalägga dessa (Blackstone et al., 1982). En annan faktor 
som försvårar problemet är att den specifika kontexten i en arbetsstation ofta påverkar den 
optimala körordningen hos en annan station. Studier kring problemet har inte lyckats 
identifiera prioriteringsregler som kan tillämpas i alla typer av tillverkningsmiljöer, vilket gör 
att olika lösningar är optimala i olika situationer (Blackstone et al., 1982). Det finns 
situationer där heuristiska algoritmer används för att lösa dessa typer av problem, men i 
praktiken används ofta prioriteringsregler på grund av dess enkelhet (Jayamohan & 
Rajendran, 2000). De specifika reglerna som tillämpas kan bland annat påverkas av de 
specifika förhållanden som finns i produktionen och syftet är ofta att använda regler som till 
exempel reducerar lagerstorlekar och kostnader orsakade av förseningar. Den schemaläggning 
och planering som genomförs strävar nämligen ofta efter att optimera ett eller flera 
prestationsmått som företaget prioriterar (Stoop & Wiers, 1996). 

Av de olika metoderna som finns för att genomföra körplaneringen nämner även Stoop och 
Wiers (1996) att prioriteringsregler av olika slag är mest frekvent använda i praktiken. 
Samtidigt menar författarna att dessa regler ofta inte är smart utformade och därför medför en 
plan som egentligen inte optimerar produktionen enligt ett visst kriterium. Ofta används lokal 
information vid arbetsstationen, vilket i sin tur leder till lokal optimering. Matematiska 
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metoder för att lösa dessa typer av problem beskrivs som bäst i avsikt att optimera ett visst 
prestationsmått.  

Stoop och Wiers (1996) diskuterar dessutom den praktiska problematiken som uppstår i 
samband med schemaläggning och körplanering som har stor mänsklig påverkan. 
Körplaneringen sker i många företag huvudsakligen manuellt. Författarna förklarar att 
människan inte är utrustad med förmågan att kontrollera eller optimera stora och komplexa 
system samt att relationen mellan handling och effekt kan vara svår att avgöra. Vidare 
beskrivs det vanligt att prioriteringsregler används, men att operatörer avviker från regeln och 
därmed påverkar utfallet.   

I många produktionsmiljöer sker ofta förändringar som påverkar körplaneringen, vilka måste 
hanteras (Stoop & Wiers, 1996). I situationer där exempelvis automatiska tekniker används 
för att upprätta en körplanering finns risken att justeringar inte kan genomföras manuellt, 
vilket ofta leder till allt för frekventa körscheman som skiljer sig helt från det föregående. För 
en produktion där förändringar sker väldigt ofta skapar detta ett nervöst system som berörda 
medarbetare har svårt att hantera och arbeta med. Genom att arbeta med prioriteringsregler 
finns möjlighet att manuellt hantera dessa störningar och ofta påverkas inte övriga orders i 
någon högre utsträckning (Stoop & Wiers, 1996).  

Uppföljning'''

Arnold et al. (2008) förklarar att processen bör följas upp när order har släppts till verkstaden, 
för att erhålla en uppfattning om vad som faktiskt har hänt. Segerstedt (2009) framhäver också 
vikten av att bevaka utfallet från de planer som har satts upp. Detta är speciellt viktigt för att 
kunna fånga upp de avvikelser som uppstår och hantera störningar som inträffar. Vid 
störningar kan det bli aktuellt att vidta åtgärder genom att justera planer eller kapacitet för att 
möta leveranskraven (Arnold et al., 2008). Rapporter bör upprättas för att följa upp 
effektivitet, operationstider, orderkvantiteter och skrot i processen.  

Förutom att följa upp hur processen har fungerat finns även ett intresse av att mäta hur 
planeringen och schemaläggningen fungerar (Stoop & Wiers, 1996). Att mäta detta är ofta 
svårt, men samtidigt en central förutsättning för att kunna ge feedback till planerare och 
verkstadsmedarbetare. En viktig aspekt är ofta servicenivån gentemot kunden, där kostnader 
samtidigt minimeras. Att enbart använda sig av ett mått anses ovanligt och ofta måste en 
avvägning ske mellan flera olika kriterier. Vidare menar Stoop och Wiers (1996) att det finns 
en risk att mått som står i konflikt med varandra används, vilka därför inte kan optimeras 
samtidigt. Ett annat dilemma som kan uppstå nämns som den mellan olika 
produktionsenheter, där optimering av en produktionsenhet kan ske på bekostnad av en annan. 

3.6!Prestationsmätning!
Det har länge funnits ett intresse för uppföljning inom organisationer genom 
prestationsmätning (Kennerley, Neely & Adams, 2003). Området präglas av ordspråk som 
”det som mäts blir gjort”, ”du får det du mäter” och ”om du inte kan mäta det kan du inte 
styra det”, vilka alla förespråkar att implementera ett system för mätning för att säkerställa att 
handlingarna inom organisationen går i linje med strategier och mål (Kennerley et al., 2003; 
Fawcett & Cooper, 1998). Förmågan att kunna mäta hur processer och operationer presterar är 
därmed en viktig förutsättning för att kunna uppnå förbättringar (Lohman, Fortuin & Wouters, 
2004). Det kan finnas flera orsaker till varför företag väljer att mäta prestationer i 
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verksamheten. Det övergripande syftet beskriver Ax et al. (2009) som strategiimplementering, 
men på en mer operativ nivå finns andra syften däribland följande nämns: 

− Att kunna följa upp den operativa verksamheten för att säkerställa att mål uppnås. 
− Att skapa ett medel för kommunikation i företaget kring vad som är viktigt att 

fokusera på och vad som förväntas. 
− Att motivera medarbetare och ansvariga. 
− Att skapa signaler om avvikelser från planer.  
− Att ge information om vilka effekter som följer av olika åtgärder som sätts in.  
− Att skapa underlag för olika typer av beslutsfattande, exempelvis när det gäller 

allokering av resurser.  

Lohman et al. (2004) menar att prestationsmätning utförs av chefer på olika nivåer för att nå 
mål som är härledda från företagets strategi. Detta kan ske på en strategisk, taktisk eller 
operativ nivå. Ett viktigt kriterium för ett system för prestationsmätning är att det finns en 
tydlig koppling mellan olika hierarkiska nivåer i ett företag. På ett liknande sätt förklarar Ax 
et al. (2009) att prestationsmätning av lokal karaktär ofta förekommer, vilket innebär att olika 
avdelningar utför mätningar som främst är relevanta för det egna arbetet. Författarna 
framhäver därmed att det finns två varianter av prestationsmätning, där det centrala systemet 
är direkt härlett från företagets strategi och det lokala systemet har koppling till strategin men 
inte är direkt härledd därifrån.  

Mattsson och Jonsson (2003) förklarar att mätning och uppföljning kan vara ett sätt att 
påverka beteenden i verksamheten samt ett sätt att kunna delegera ansvar. De mått som 
används för uppföljning kan nämligen ofta påverka handlingar och beslut i en organisation, 
oavsett dess ursprungliga syfte (Franceschini, Galetto & Turina, 2013). Trots att de enbart 
introduceras för att mäta en process eller i syfte att förbättra processen, kan dessa ändå 
påverka beteenden i organisationen. Franceschini et al. (2013) nämner att prestationsmått inte 
alltid ger önskad effekt på beteenden och organisationen när de implementeras. En av de 
största svårigheterna när det kommer till prestationsmätning är nämligen att hitta rätt mått för 
att mäta en process eller ett system. Det finns risk att måtten skapar incitament till felaktiga 
handlingar, som inte stödjer måttets ursprungliga syfte.  

3.6.1!Prestationsmått!
Prestationsmått beskrivs som en variabel som kvantifierat uttrycker effektiviteten hos en 
process eller ett system, jämfört med ett mål (Lohman et al., 2004). Många företag har insett 
vikten att följa upp organisationen både i form av finansiella och icke-finansiella 
prestationsmått (Medori & Steeple, 2000). Det handlar dock inte bara om att använda 
prestationsmått, det måste dessutom vara rätt mått som används. Gunasekaran, Patel och 
Tirtiroglu (2001) beskriver att måtten som används i en organisation bör vara både finansiella 
och icke-finansiella samt att de kan klassificeras på en strategisk, taktisk eller operationell 
nivå. Vidare menar författarna att finansiella mått är viktiga för strategiska beslut och extern 
rapportering, medan icke-finansiella mått är mer passande för att på en daglig basis styra 
tillverknings- och distributionsaktiviteter. Att använda sig av icke-finansiella mått har flertalet 
fördelar framför finansiella sådana, däribland att de är mer flexibla, mer betydelsefulla för 
medarbetarna samt att de är lättare att koppla till företagets mål och strategier (Medori & 
Steeple, 2000). Nackdelen är att det finns enorma mängder icke-finansiella prestationsmått 
som kan användas, vilket ofta gör det väldigt svårt för företag att veta vilka som ska väljas 
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och användas. Fyra kategorier av prestationsmått presenteras av Parmenter (2010), som även 
påstår att många företag arbetar med fel typ av mått. Uppdelningen av måtten beskriv enligt 
följande: 

− Kritiska resultatindikatorer (KRI) 
Beskriver vad som har gjorts inom ett visst tidsperspektiv. Utmärkande drag för 
KRI:er är att de beskriver resultatet av flera aktiviteter och ger en bild över riktningen 
dit företaget är på väg. Informationen av KRI:er är ofta viktig för ledningen och 
spänner ofta över en längre tidsperiod än KPI:er. Dessa kan vara finansiella eller icke-
finansiella och uttrycker ett utfall. 

− Kritiska prestationsindikatorer (KPI) 
Beskriver vad som behöver göras för att förbättra prestationen drastiskt. Dessa 
fokuserar ofta på aspekter som är mest kritiska för företagets framgång. Av denna 
orsak mäts dessa oftare och följs noggrant av ledningen och ofta företagets VD. Ett 
karaktäristiskt drag för dessa är att de kan kopplas till en specifik avdelning eller team 
och kan därför direkt kopplas till en specifik chef för återkoppling. Vidare kan dessa 
mått enbart vara icke-finansiella, men kan uttryckas för att spegla dåtid, nutid eller 
framtid.  

− Resultatindikatorer (RI) 
Beskriver vad som har gjorts. Resultatindikatorer kan inte kopplas till en specifik 
aktivitet och visar heller inte vad som bör göras mer eller mindre. Dessa kan vara 
finansiella eller icke-finansiella och uttrycker ett utfall. 

− Prestationsindikatorer (PI) 
Beskriver vad som ska göras. Möjligheten finns att koppla prestationsindikatorer till 
specifika aktiviteter och därmed ett specifikt team. I övrigt är det möjligt för 
medarbetare att förstå vilka aktiviteter som krävs för att förbättra de PI:er som mäts. 
Tanken är att dessa ska komplettera företagets KPI:er och hjälpa grupper i företaget att 
följa strategiska aspekter. Kan enbart vara icke-finansiella, men kan uttryckas för att 
spegla dåtid, nutid eller framtid. 

En viktig del i arbetet med prestationsmått är att säkerställa att måtten överensstämmer med 
företagets strategi och bidrar till att uppnå företagets mål (Medori & Steeple, 2000; Mattsson 
& Jonsson, 2003). Förutom kopplingen till företagets strategi beskriver Ax et al. (2009) att 
måtten bör kopplas till tydliga prestationsmål, vilka kan fastställas på olika grunder. Externa 
krav från företagets ägare eller prestationer hos konkurrenter kan exempelvis påverka dessa 
mål. Prestationsmått förekommer också utan några specifikt uppsatta mål, vilket leder till att 
prestationsmätningen då utgör en typ av signalsystem. Måtten ger då en indikation på 
avvikelser som uppstår, vilket gör att lämpliga resurser kan sättas in. 

För att ett företags prestationsmätning ska kunna vara framgångsrik kan ett antal riktlinjer 
framhävas, vilka kan kopplas till personalen som berörs av mätningen (Ax et al., 2009). Det är 
först och främst viktigt att personalen är införstådda i syftet med mätningen och varför målen 
bör uppnås. För att dessa ska motivera personalen bör målen vara realistiskt satta. 
Prestationsmåtten bör utformas på ett sätt så att varje individ kan förstå de mått som anses 
relevanta för det egna arbetet samt ha möjlighet att påverka dessa. Vidare är en annan viktig 
faktor att medarbetare ska ha kunskap om hur prestationerna som mäts kan påverkas, där 
exempelvis en produktionschef som ansvarar för produktkvaliteten måste ha en 
grundläggande insikt om de faktorer som kan påverka denna.  
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Brist på rätt mått i en organisation kan i värsta fall leda till misslyckande att uppfylla 
kundkrav, suboptimering när det gäller prestation både hos avdelningar och företaget i stort 
samt konflikter inom försörjningskedjan (Lambert & Pohlen, 2001). Mattsson och Jonsson 
(2003) framhäver att de mått som används i företag i vissa fall kan stå i motsats till varandra 
och därför inte kan maximeras samtidigt. De Leeuw och van den Berg (2011) bekräftar också 
detta, men menar samtidigt att dessa kan interagera med varandra om de utformas på rätt sätt. 
I många företag finns det dock skilda meningar om vilka mått som är viktigast att optimera 
(Mattsson & Jonsson, 2003). Uppfattningarna tenderar att vara liknande inom samma 
avdelningar, men skiljer sig ofta mellan de olika avdelningarna. Detta beror ofta på att 
människor ser helheten utifrån sitt eget perspektiv, men det kan även påverkas av hur 
prestationer mäts och följs upp. Vad som faktiskt är viktigast för företaget och bör prioriteras 
är de områden som till störst del stödjer företagets strategi och konkurrenskraft.  

3.6.2!Implementering!och!utvärdering!
Prestationsmätning kan utgöra en utmaning för företag, där dessa ofta är kopplade till problem 
med implementeringen av mätningen (de Leeuw & van den Berg, 2011; Lohman et al., 2004). 
Vidare beskriver författarna vikten av förståelse för hur beteenden påverkas av 
prestationsmätning för att kunna uppnå en framgångsrik utformning och implementering av 
måtten som involveras.  Medori och Steeple (2000) beskriver åtta steg som bör finnas i åtanke 
när implementering av prestationsmått sker. Dessa presenteras i Tabell 5 nedan. Kriterierna 
bör finnas definierade för varje mått som används. 

Tabell 5: Åtta steg för implementering av prestationsmått (Medori & Steeple, 2000). 

Steg Beskrivning 
1 - Titel En del i implementeringen är att fastställa en tydlig titel på måttet. 

2 - Mål/Syfte Måttet måste ha ett tydligt syfte som går i linje med organisationens strategiska 
mål. Om måttet inte kan kopplas till företagets strategi bör det inte användas. 

3 - Jämförelse  
För att kunna avgöra om förbättringar uppnås är det viktigt att sätta ett 
referensmått som jämförelse. Referensmåttet kan vara antingen internt (jämförs 
med sig själv över tid) eller externt (jämförs med konkurrenter). 

4 - Formel Den exakta uträkningen för måttet måste fastställas. 

5 - Frekvens Detta steg kopplar till hur ofta måttet ska registreras och rapporteras. Frekvensen 
kan bland annat bero på tillgänglighet av data samt måttets betydelse. 

6 - Datakälla Ursprunget av de data som används måste fastställas, denna bör vara konsekvent 
om måttet används över tid. 

7 - Ansvar Personer som är ansvariga för att samla in och rapportera data bör väljas ut innan 
måttet kan implementeras. 

8 - Förbättring Oavsett om prestationen som mäts visar sig vara tillfredsställande eller inte är det 
viktigt att besluta om vilka handlingar som ska följa båda dessa utfall. 

Viktigt att inse är att prestationsmätning bör vara ett pågående arbete och att det inte räcker 
med att bara implementera ett sådant system. När ett system för prestationsmätning har 
implementerats bör måtten kontinuerligt utvärderas och eventuellt justeras för att säkerställa 
att de speglar den organisatoriska kontexten (Kennerley et al., 2003). En viktig del i arbetet är 
inte bara att introducera nya mått för att spegla förändrade prioriteringar i organisationen, utan 
också att utvärdera tidigare mått för att undersöka dess relevans. Om detta inte genomförs blir 
resultatet ofta en mängd osammanhängande mått som enbart bidrar till stora mängder data. 



Teoretisk!referensram!

 
 

23 

Lohman et al. (2004) förklarar att det handlar om att jämföra nuvarande mått med önskade 
mått. Vidare innebär arbetet att identifiera vilka nuvarande mått som ska behållas, vilka som 
inte längre är relevanta samt vilka gap som finns och därför identifiera behovet av nya mått. 
Arbetet med att utvärdera nyckeltalen kan utöver detta innebära att ändra målvärdet eller att 
justera definitionen av måttet. Kennerley et al. (2003) presenterar ett antal test enligt Tabell 6 
som kan hjälpa till att avgöra huruvida ett individuellt mått är lämpligt utformat. Om ett mått 
inte klarar något av testen kan detta indikera att måttet bör justeras för att säkerställa att det är 
relevant att använda.  

Tabell 6: Tester för att avgöra prestationsmåttets relevans (Kennerley et al., 2003). 

Test Fråga 
Sanningstestet Mäter måttet helt säkert det som ska mätas? 
Fokustestet Mäter måttet enbart det som ska mätas? 
Konsekvenstestet Är måttet konsekvent oavsett när det mäts eller vem som mäter? 
Tillgångstestet Kan uppgifterna lätt kommuniceras och förstås? 
Tydlighetstestet Kan det finnas tvetydighet vid tolkning av resultatet? 
Än sen då-testet Kan och kommer resultatet leda till handlingar? 
Aktualitetstestet Kan uppgifterna analyseras i tid för att kunna agera? 
Kostnadstestet Är insamling och analysering av data värt kostnaderna? 
Beteendetestet Uppmanar måttet till några oönskade beteenden? 

Syftet med att reflektera över de mått som används är att identifiera om det är rätt saker som 
mäts (Kennerley et al., 2003). De mått som används bör vara begripliga, konsekventa och 
balanserade med avseende på kopplingen till företagsstrategin, filosofier och 
incitamentsprogram.  
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4.!Nulägesbeskrivning!
I följande avsnitt presenteras en nulägesbeskrivning som baseras på studiens empiriska 
resultat, där fallföretaget presenteras inledningsvis. Därefter följer en beskrivning av 
sidobalksproduktionen och kringliggande aktiviteter för att skapa en förståelse för flödet. 
Tillsammans ger dessa delar en övergripande illustrering av nuläget hos fallföretaget. 

4.1!Beskrivning!av!fallföretag!
Som ett av världens ledande transportföretag erbjuder Scania olika typer av transportlösningar 
till kunder världen över, där de produkter som erbjuds innefattar kundanpassade tunga 
lastbilar och bussar i kombination med olika typer av serviceerbjudanden (Scania, u.å.a). 
Utöver detta erbjuder Scania även motorer för industriellt eller marint bruk. Som en del av 
Volkswagen Truck & Bus har Scania en global närvaro med över 49 000 anställda i ungefär 
100 länder. 

Det unika modulsystem som Scania använder ger möjligheter att med ett begränsat antal 
komponenter kunna erbjuda produkter med stora variationer. På så sätt kan produkterna 
flexibelt anpassas efter de olika transportbehov kunderna har (Scania, u.å.b). Enligt Scania 
(u.å.c) beror framgången för företaget till stor del på de värderingar företaget har, vilka 
ursprungligen innefattar kunden först, respekt för individen samt eliminering av slöserier 
vilka har en tydlig roll i Scanias produktionssystem. Utöver dessa ingår även beslutsamhet, 
laganda och integritet i något som Scania kallar The Scania way, vilka även ingår i det 
uppdaterade produktionssystemet. 

4.1.1!Scanias!produktionssystem!
De värderingar, principer och prioriteringar som utgör grunden för verksamheten 
sammanfattas i Scanias produktionssystem (SPS). Detta brukar sammanfattas och visualiseras 
i form av ett hus, som kan ses i Figur 3 nedan.  

 

Figur 3. Scanias produktionssystem (anpassad från Scania Inline, 2018) 
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Scanias tre värderingar utgör grunden för produktionssystemet, vilket illustreras i figuren 
(SPS Booklet, 2007). För att inte huset ska rasa anses alla värderingar lika viktiga och dessa 
ska spegla företagskulturen på Scania. Kunden först handlar om att alltid sätta kunden i fokus 
både i arbetet och vid beslutsfattande. Detta kan både innefatta kunden i form av nästa steg i 
produktionskedjan såväl som Scanias slutkund. Respekt för individen handlar om att alla ska 
ha möjlighet till att påverka och till personlig utveckling. Alla bör ha möjlighet att känna sig 
respekterade av både chefer och medarbetare. Den tredje värderingen innefattar eliminering 
av slöserier, vilket syftar till att stärka konkurrenskraften genom att eliminera kvalitetsbrister, 
olika typer av störningar i processerna, arbetsmoment som inte tillför värde och andra typer av 
slöserier.  

Produktionssystemet innefattar också principer, vilka ger vägledning för hur medarbetarna ska 
tänka. Huvudprinciperna återfinns i den övre delen av huset som sammanfattar 
produktionssystemet, där normalläge, rätt från mig, förbrukningsstyrd produktion och 
ständiga förbättringar ingår. Underprinciperna som Scania arbetar efter innebär att arbeta efter 
en bestämd takt samt att ha ett balanserat och utjämnat flöde. Att arbeta visuellt för att kunna 
identifiera vad som är normalt eller avvikande ingår också i underprinciperna såväl som att 
använda information i realtid. Standardiserat arbete är också en viktig del i underprinciperna. 

4.1.2!Scania!Ferruform!AB!
Scania Ferruform är en av flera produktionsenheter inom Scania och är ett fristående helägt 
dotterbolag (Scania Inline, 2017). Företaget är lokaliserat i Luleå där totalt ca 500 anställda 
sysselsätts. Ferruform tillverkar och levererar dagligen olika typer av ramkomponenter till 
Scanias chassimonteringar i Södertälje, Zwolle och Angers. Bakaxlar, sidobalkar, tvärbalkar 
och stötfångare är några av produkterna som tillverkas. Förutom att leveranserna ska ske just-
in-time till monteringsverkstäderna ställs också för vissa produkter krav på den ordning i 
vilken produkterna levereras, vilket ställer ytterligare krav på produktionen hos Ferruform.  

4.2!Sidobalkar!
Sidobalksproduktionen är ett av tre produktionsflöden som Ferruform tillhandahåller. 
Råmaterialet som används för produktion av dessa är varmvalsad plåt i form av så kallade 
coils, det vill säga stora stålrullar. Sidobalkarna tillverkas alltid i par eftersom alla lastbilar 
behöver en balk på vardera sidan som en grund för ramen, vilket leder till att höger och 
vänster balks följs genom tillverkningsprocessen. I tillverkningen rullformas dessa för att få 
sin kantiga U-form varefter olika mängder hål stansas på balken beroende på kundens behov. 
Andra typer av utskärningar genomförs också i tillverkningen baserat på lastbilens slutliga 
utformning, vilket kan innefatta exempelvis större hål som inte kan stansas, urtag för motorn 
eller utskärningar för speciell anpassning av balkens bakände. Figur 4 visar en hur en balk 
konceptuellt kan se ut från olika vinklar.  
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Figur 4. Illustrering av en sidobalk framifrån, ovanifrån och från sidan. 

Det som gör sidobalkarna speciella är det faktum att varje balk är unik och kundspecifik. 
Utformningen av balkarna är en direkt konsekvens av de val som genomförs i samband med 
lastbilens utformning. Detta leder till att längden på balkarna kan variera ner på 
millimeternivå mellan olika kunder med en maximal längd på ca tolv meter. Att balkarna är 
unika beror också på att lastbilens chassinummer präglas in på varje högerbalk. Utöver 
chassinumret märks balkarna med ett artikelnummer på en av sidorna som används i 
processen både för att kunna identifiera och spåra balkarna i produktionsflödet.  

Balkarna kan också utgå från olika profiler, det vill säga coiltyper med olika egenskaper. De 
olika profilerna innefattar A, B, C, D och E, vars egenskaper presenteras nedan i Tabell 7.   

Tabell 7: Parametrar för de olika balktyperna. 

Profil Balktyp Andel av total volym Snittlängd coil Snittlängd balk 
A Ytterbalk 51 % 232 m 7,60 m 
B Ytterbalk 24 % 272 m 5,88 m 
C Ytterbalk 6 % 189 m 6,02 m 
D Förstärkningsbalk 13 % 201 m  6,26 m 
E Förstärkningsbalk 6 % 287 m 5,86 m 

A-profilen är den mest frekvent använda typen och står för ca 50 procent av den totala 
volymen. De olika profilerna kan delas upp i två kategorier beroende på användningsområde. 
En lastbil kan ha icke förstärkta sidobalkar och består då av två balkar totalt. Alternativt kan 
det behövas förstärkta sidobalkar, vilket då innebär att två sidobalkar nitas ihop och i dessa 
fall har en lastbil fyra sidobalkar totalt. Profil A, B och C kan användas både enskilt och 
tillsammans med en förstärkningsbalk, medan profil D och E enbart används som 
förstärkningsbalkar och nitas därför alltid tillsammans med en annan balkprofil. Av denna 
anledning har förstärkningsbalkar inte något chassinummer. Det finns ett större behov av 
lastbilar med enskilda balkar än de med förstärkta balkar, vilket förklarar den låga andelen D- 
och E-profiler av den totala volymen.  
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4.3!Fysiskt!flöde!och!planering!
Produktionen av sidobalkar är fysiskt uppdelad i en huvudbyggnad och en sidobyggnad som 
separeras av en allmän väg. På en övergripande nivå sker två huvudsakliga processer i flödet, 
vilket innefattar en process för rullformning och håltagning samt en process för ytbehandling.  
Som kan ses i Figur 5 finns ett mellanlager mellan processerna och produkterna placeras 
slutligen i ett färdigvarulager efter ytbehandlingen.  

 

 

Figur 5. Det övergripande sidobalksflödet 

Rullformningen har en högre produktionstakt i antal chassin än ytbehandlingen eftersom 
chassin av alla fem profiltyper levereras ut från processen. I ytbehandlingen nitas 
förstärkningsbalkarna med tillhörande ytterbalkar vilket gör att ett chassi innehåller fyra 
balkar istället för två och därför är utleveranstakten lägre för ytbehandlingen. Andelen 
förstärkningar är ca 23 procent, vilket gör att antalet balkar som går ut från ytbehandlingen är 
77 procent av det antal som går in. Flödet kan vidare brytas ner till en mer detaljerad nivå 
vilket presenteras i Figur 6 nedan.  

 
Figur 6. Processkarta över det fysiska flödet 

Samtliga balkar går genom ett huvudflöde som innefattar rullformning, håltagning, 
ytbehandling, packning och slutligen leverans till kund. En viss andel balkar avviker till ett 
sidoflöde för att bakändesanpassas genom pressning. I stora drag ser flödet ut enligt följande: 

− I rullformningen sker bearbetning av en coil som då rullas ut, formas som ett kantigt U 
och sedan klipps i den längd som kunden har specificerat. En liten buffert finns innan 
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balkarna går vidare till håltagningen, vilken sköts automatiskt och enligt principen 
först-in-först-ut.  

− Därefter går balkarna vidare till håltagningen där hål stansas i både liv och fläns på 
balken. Större hål och andra anpassningar av balken utförs genom plasmautskärning, 
varefter restprodukter tas bort i en borstmaskin. Chassinumret präglas in på balken 
innan manuell kvalitetskontroll sker och därefter packas balkarna på stuvar. 

− Stuvarna placeras i det första mellanlagret i väntan på transport till huvudbyggnaden 
och ytbehandlingen. Efter transport placeras stuvarna i det andra mellanlagret, där 
exakt placering beror på om balkarna måste pressas eller om de ska ytbehandlas 
direkt.  

− En liten andel av balkarna måste pressas för en speciell bakändesanpassning och 
placeras därefter åter i mellanlagret. En viss andel måste istället svetsas, men denna 
del behandlas inte i studien och illustreras heller inte i bilden.  

− Samtliga balkar genomgår olika typer av ytbehandlingar och målas slutligen innan de 
placeras i sekvenslagret. När samtliga balkar i en stuv finns tillgängliga i sekvenslagret 
kan dessa packas för leverans till färdigvarulagret och därefter till kund.  

För de två stora huvudprocesserna, rullformning och håltagning samt ytbehandlingen, 
tillämpas 4-skift vilket innebär att produktion sker dygnet runt måndag till fredag och dagtid 
på helgerna. På varje skift inom respektive process finns en produktionssamordnare som har 
ett övergripande ansvar över skiftlaget. Tillsammans har skiften en gruppchef som ansvarar 
för skiften inom båda processerna. Eftersom anläggningen för tillfället tillämpar 4-skift 
innebär detta att fyra gruppchefer totalt finns tillgängliga. En gruppchef ska på en 
övergripande nivå ansvara för att produktionen uppfyller kraven för säkerhet, kvalitet och 
leverans till rätt kostnad. Detta innefattar bland annat att säkerställa att det dagliga 
produktionsmålet uppfylls. Högre upp i denna hierarki finns en verkstadschef som ansvarar 
för hela sidobalksproduktionen, en produktionschef som ansvarar för samtliga 
produktionsflöden och slutligen Ferruforms VD.  

På en regelbunden basis genomförs förebyggande underhåll (FU) i produktionen, vilket är 
kortare planerade produktionsstopp där olika typer av underhåll och reparationsarbete sker. 
Dessa genomförs för att undvika att oplanerade stopp istället uppstår på grund av haverier. 
För rullformningen och håltagningen sker FU varje torsdag under förmiddagsskiftet och 
motsvarande sker under förmiddagsskiftet på tisdagar för ytbehandlingen. I pressen ska 
liknande underhåll ske på fredagar under hela skiftet, men på grund av beläggningen är detta 
ofta inte möjligt att genomföra.  

Avsnitten som följer beskriver flödet på en mer detaljerad nivå och fokuserar främst på 
aktiviteter som sker i närhet till buffertar, vilket innebär att bearbetning i maskinerna inte 
beskrivs i någon högre detaljgrad. Fokus kommer istället vara att beskriva faktorer som kan 
påverka vilka balkar som specifikt tillverkas, samt hur detta sker i praktiken. 

4.3.1!OrderP!och!produktionsplanering!
På grund av sidobalkarnas konstruktion där både balkens längd, antal hål, hålens placeringar 
och andra urskärningar kan varieras innebär detta stora mängder möjliga varianter och 
utföranden. Eftersom balkarna är helt kundspecifika från start kan produktionen inte starta 
innan en kundorder har inkommit. Detta innebär att det i produktionen tillämpas en strategi 
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enligt tillverka-mot-order, där varje balk är unik och tillhör en specifik order redan innan 
produktionen har initierats. 

Varje ny kalenderdag erhåller Ferruform synkron, det vill säga kundorder, från Scania 
centralt. Ferruform använder sig av så kallad frystid när det gäller sin produktion. Denna 
frystid är för sidobalksproduktionen nio dagar, vilket innebär att Ferruform har vetskap om 
vad kunden efterfrågar de kommande nio vardagarna. Det finns ett syfte med denna frystid, 
vilket är att Scania vill ge sina produktionsenheter en viss tid att tillverka produkterna som i 
sin tur sätter press på enheterna att arbeta effektivare. För varje order som inkommer ska en 
hålfil finnas bifogad för att beskriva balkens hålbild. När hålfilen finns tillgänglig kan ordern 
frisläppas till produktionsplaneringssystemet, vilket gör att produktionen kan inledas. 

Produktionsplaneraren har ansvar för de order som inkommer samt att frisläppa dessa till 
produktionen. I ansvaret ingår även att genomföra en stuvformning, vilket innebär att 
bestämma vilka stuvar som ska innehålla vilka balkar till slutkunden. En så kallad stuv är den 
lastenhet som skickas till kunderna och som innehåller balkar i rätt sekvens. Stuvformningen 
berör enbart stuvarna som ska levereras ut till kund och därför de stuvar som innehåller balkar 
i kundsekvens. Det finns olika begränsningar för hur stuvarna får planeras och detta beror 
bland annat på den specifika kunden.  En stuv får maximalt innehålla åtta chassin (det vill 
säga 16 balkar) eller uppnå en maximal totalvikt, men för vissa kunder gäller att enbart tre 
chassin får packas på samma stuv. Stuven ut till en viss kund kan inte heller innehålla balkar 
som har olika leveransdatum. Stuvplaneringen lägger sedan grunden för hur stuvarna ska 
packas i slutet av flödet för att uppnå rätt kundsekvens. 

Systemstöd'och'produktionsplanering'

För produktionen och produktionsuppföljning används Manufacturing Execution System 
(MES), vilket är ett system för produktionsplanering. Detta system används genomgående i 
produktionen för att illustrera vad som ska produceras, när det ska produceras samt hur det 
ska produceras.  I systemet finns all information kring balkarna och systemet loggar balkarnas 
placering i flödet genom balkens unika artikelnummer som registreras. Detta gör att det är 
möjligt att i realtid lokalisera balkarnas position i flödet. Samtliga balkar har ett tillhörande 
leveransdatum för när de ska levereras ut till kund från Ferruform. Balkar som ska levereras 
samma datum sorteras i rätt sekvens med hjälp av ett fiktivt klockslag, där en balk som ska 
levereras före en annan tilldelas ett tidigare klockslag.  

När ordern har frisläppts till MES och därmed till produktionen registreras denna som en 
oplanerad order och tillverkningen måste planeras. Produktionsplaneringen för hur 
sidobalkarna ska produceras sker inledningsvis automatiskt genom en inbyggd funktion i 
MES som genomför autoplanering. Planeringsfunktionen i MES baserar den automatiska 
planeringen på balkarnas olika leveransdatum, klockslag och profil. Denna funktion 
bestämmer vilken profil som ska produceras, vilken specifik coil som ska användas samt vilka 
balkar som ska tillverkas i vilken ordning från denna coil. Systemet läser av vilken balk som 
har det tidigaste leveransdatumet och klockslaget och väljer då att först tillverka en coil enligt 
den balkens profil. Därefter fylls planeringen av coilen ut med balkar av samma profil enligt 
den ordning de ska levereras. När en order har blivit planerad att tillverkas från en viss coil 
räknas denna som en planerad order.  
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Det händer vid vissa tillfällen att en balk av någon orsak inte uppfyller de krav som ställs 
gällande kvalitet. Detta kan antingen leda till att balken måste skrotas eller att omarbete måste 
ske. Om balken måste skrotas innebär det att den andra balken i chassit också skrotas. Vid 
kassationer måste då chassit tillverkas från början igen. Detta beror på det faktum att alla 
balkar är unika och det är därför inte en möjlighet att ersätta balken med en likadan sådan. Att 
en kassation har uppstått måste registreras manuellt i MES och detta chassi registreras åter 
igen som en oplanerad order. Denna måste då planeras manuellt och kan då markeras med 
”gräddfil”, vilket indikerar att ordern bör prioriteras. I alla processer som använder MES som 
stöd för att välja ut balkar kan detta ses, vilket ska bidra till att detta chassi prioriteras före alla 
andra. Operatörer måste dock aktivt kontrollera systemet om balkar med gräddfilsstatus finns 
och planera dessa manuellt, vilket ofta ställer krav på god kommunikation mellan flödets 
olika delar.  

4.3.2!Rullformning!och!håltagning!
Produktionen av sidobalkar inleds i Ferruforms sidobyggnad där rullformning och håltagning 
av balken sker. Råmateriallagret är placerat i anslutning till rullformningsmaskinen och 
därmed i sidobyggnaden på Ferruform. De olika profilerna av coils har olika dimensioner, där 
längden kan variera mellan coils av samma profil. Det finns dock alltid tre coils med lika 
längd, vilket beror på leverantörernas tillverkningsprocess. En coil som tillverkas delas alltid i 
tre lika delar, där den coils som kommer från mittenpartiet anses ha bäst kvalitet. Endast en 
coil kan bearbetas åt gången i rullformningen och av säkerhetsskäl måste hela coilen 
bearbetas vid samma tillfälle. Det finns alltså ingen möjlighet att i nuläget avbryta 
produktionen av en påbörjad coil för att vid ett senare tillfälle påbörja bearbetning igen.  

När det kommer till körplaneringen har operatörerna möjlighet att genomföra förändringar i 
den körplan som den automatiska planeringsfunktionen i MES har skapat. Detta sker i princip 
för varje coil av olika anledningar. Det finns balkar som längre fram i flödet måste lämna 
huvudflödet för ytterligare bearbetning i en pressanläggning för att anpassa bakänden på 
balken, vilket gör att genomloppstiden för dessa är längre än övriga balkar. Detta är något 
som autoplaneringen inte tar hänsyn till. För att tillverkningen av dessa ska kunna starta 
tidigare måste manuell planering genomföras. För att underlätta i pressanläggningen tillverkas 
helst åtta chassin av denna typ samtidigt för att kunna fylla upp en hel stuv vid packning. 
Bearbetningen av dessa balkar kräver plasmautskärningar som tar längre tid och att bearbeta 
en mängd av dessa undviks därför helst. Plasman anses för tillfället vara flaskhalsen i hela 
flödet, vilket gör att långa bearbetningar på varje balk inte är önskvärt. Eftersom dessa helst 
undviks av operatörerna finns ett mål är att varje skift ska tillverka en hel stuv av dessa. Detta 
för att säkerställa att det inte är något av skiften som väljer att inte alls tillverka dessa.  

Vid byte av coil måste en omställning av maskinen genomföras, där vissa moment ställs in 
automatiskt av maskinen och där vissa manuella justeringar krävs för att styra in rullen rätt. 
Operatörerna ser helst att så stora coils som möjligt används för att undvika att genomföra 
omställningar ofta och för att minimera skrot som uppstår vid byte av coil. Kvaliteten på 
balkarna kan påverkas negativt vid byte av coil innan operatörerna har lyckats ställa in 
maskinen rätt. En coil som kommer från ett sidoparti av den ursprungliga coilen hos 
leverantören har en tendens att röra sig mer åt ett håll, vilket kan göra att dessa ofta kräver 
mer justeringar än coilen från mittenpartiet. På grund av kvaliteten på coilen anses det 
fördelaktigt att tillverka korta balkar i början av coilen ifall dessa skulle behöva skrotas och 
detta tar den automatiska planeringen inte heller hänsyn till. Det finns även en ambition att 
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minimera skrotet från varje coil, vilket kan innebära att manuellt byta ut balkar i 
produktionsplaneringen för att maximera användningen av coilen.  

Mellan rullformningen och håltagningen finns en begränsad buffert där en princip enligt först-
in-först-ut (FIFU) tillämpas, eftersom produktionstakten i rullformningen är högre än i 
håltagningen. Efter bufferten går balkarna parvis till en av fyra stansningsmaskiner och 
beroende på hålbilden för balken kan processtiden i dessa variera. Detta kan leda till mindre 
förändringar i ordningen av balkarna i det fortsatta flödet. I håltagningsprocessen ingår 
stansning av hål på ovansidan och kanterna på balken, plasmautskärningar, borstning för att ta 
bort slaggprodukter, märkning av chassinummer samt manuell kvalitetskontroll.  

Sista steget i produktionsavsnittet innefattar att lasta balkar på stuvar inför transport till 
huvudbyggnaden och ytbehandlingen. Detta sker manuellt av operatörer med hjälp av en 
travers och det finns plats att lasta två stuvar samtidigt. Om balkar med någon typ av 
bakändesanpassning produceras, som ska vidare till svets- eller pressanläggningen, packas 
dessa på samma stuv. En begränsning som finns i detta moment är att en truck måste flytta på 
stuvarna när de är klara och måste därför alltid flytta den yttersta för att kunna komma åt den 
inre stuven. I nuläget anses detta moment vid tillfälle vara en flaskhals i flödet. Varje stuv 
som är färdigpackad märks sedan med en pallflagga, vilken skrivs manuellt av operatören. 
Pallflaggan innehåller varje balks artikelnummer, vilka leveransdatum som gäller för balkarna 
samt ett stuvnummer, vilket tilldelas i den turordning stuvarna packas.  

4.3.3!Mellanlager!
De balkar som har packats på stuvar efter rullformningen och håltagningen placeras i ett 
mellanlager i väntan på bearbetning och målning i ytbehandlingen. Mellanlagret består därför 
enbart av omålade balkar. Som visades i Figur 6 är detta mellanlager uppdelat på två olika 
fysiska platser, varav ett är placerat i huvudbyggnaden och ett i sidobyggnaden. I 
sidobyggnaden placeras alla omålade balkar som därefter transporteras via en trailer till 
huvudbyggnaden och till det andra mellanlagret. Från mellanlager två lastas balkar in i 
ytbehandlingen. Båda mellanlagren består därför av samma typer av balkar, men uppdelat på 
två ställen. När det gäller den fysiska placeringen delar mellanlager ett i sidobyggnaden yta 
med färdigvarulagret medan mellanlager två delar yta med pressbufferten. Storleken på 
mellanlagret styrs på en övergripande nivå av huvudplanen, vilken ska säkerställa att rätt 
mängd tillverkas under varje skift för att kunna uppfylla kundbehovet. Storleken på 
mellanlagret under en period på sju veckor presenteras i Bilaga 1, vilken har samlats in genom 
historiska data från produktionen där detta loggas.  

4.3.4!Press!
En viss andel av balkarna måste genomgå extra bearbetningar i en pressanläggning för att 
utföra bakändesanpassning. Det finns två typer av bakändesanpassningar som kan 
genomföras, vilka benämns G-bak respektive U-bak. Dessa balkar utgör ungefär åtta procent 
av den totala volymen balkar som produceras. Beläggningen i pressen kan variera mycket 
över tid med stora svängningar och upplevs ofta skapa rubbningar i flödet. Normalt sker 
processen enbart under dagtid, men vid hög beläggning kan ibland två skift vara nödvändiga 
för att klara produktionen. 

Arbetet i pressen består uppskattningsvis av 70 procent manuellt arbete och 30 procent 
automatiserat arbete, där fyra operatörer normalt arbetar. Det manuella arbetet består främst 
av omställning av själva pressen samt hantering av balkar i form av inlastning, packning och 
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utlastning. I utlastningen ingår även att manuellt skriva pallflaggor till stuven som beskriver 
innehållet. Omställning av pressen måste ske både mellan press av U-bak respektive G-bak 
samt mellan höger och vänster balk för respektive bakändesanpassning. Alla typer av 
omställningar tar minst 60 minuter, vilket leder till att det strävas efter att producera så stora 
orderkvantiteter som möjligt. Själva pressningen tar ca en minut per balk. Det finns en 
grundläggande cykel för hur de olika typerna ska pressas, där tanken är att U-bak pressas på 
måndag och tisdag och G-bak pressas under onsdagen och torsdagen. Fredagen är tänkt att 
vara produktionsfri och istället ägnas åt förebyggande underhåll, men det är inte alltid möjligt 
på grund av beläggningen. 

Till viss del tas beslut av operatörerna i processen, men till viss del styrs processen av vad 
andra avdelningar gör och behöver. De beslut som aktivt måste tas i denna process innefattar 
vilken typ av bakändesanpassning som ska genomföras samt hur många chassin som ska 
bearbetas och därmed när processen ska starta. För att balkarna ska hinna gå igenom resten av 
flödet i tid till leveransdatumet är målet internt att alltid ha pressat balkar som ska levereras 
sju kalenderdagar framåt. Vad som finns tillgängligt att bearbeta i pressen beror på vad som 
tillverkas i rullformningen, där operatörer från pressen vid tillfälle försöker påverka vad som 
tillverkas. Skrot som uppstår efter pressen och som måste tillverkas igen anses många gånger 
störa processen, eftersom omställningar helst inte genomförs för ett chassi på grund av de 
långa omställningstiderna.  

4.3.5!Ytbehandling!
Ytbehandlingen inleds med att lasta in stuvar från mellanlagret in till måleriet. Produktionen i 
ytbehandlingen sker i ett taktat flöde, vilket innebär att det finns möjlighet att lasta in ett nytt 
kit med chassin till processen med ett tidsmellanrum på åtta minuter och 20 sekunder. Ett kit 
kan maximalt rymma tre chassin i bredd och kan totalt rymma maximalt sex chassin om dessa 
är korta. Oavsett längden på balkarna räknas ett kit ändå som 12,5 meter. Själva inlastningen 
till måleriet sker delvis automatiskt och delvis manuellt av operatören. Operatören lyfter med 
hjälp av travers in en stuv till inlastningszonen där automatisk inlastning till måleriet sedan 
sker. Det kan finnas två stuvar vid inlastningen och när inlastning av en stuv har påbörjats 
fortsätter den till dess att stuven är tom, varefter inlastning av den andra stuven påbörjas.  

Exakt hur den manuella delen genomförs kan bero på operatören som sköter stationen. 
Operatören vänder sig till MES för att kontrollera vilka stuvar som ska skickas iväg härnäst 
och om det saknas målade chassin för att kunna göra detta. För att visualisera detta finns en 
färgkodning som indikerar om stuven är klar, om alla chassin finns tillgängliga för att 
färdigställa stuven eller om det saknas chassin för att packa stuven. Operatören kan i annat 
fall välja att skriva ut en stuvlista som beskriver sekvensen, vilka chassin som kan lastas ut 
och vilka som saknas. Alternativt kan operatören anteckna detta manuellt. Vilket chassi och 
därmed vilken stuv som specifikt väljs ut för inlastning är upp till operatören. Därefter måste 
operatören identifiera artikelnumret manuellt bland stuvarnas handskrivna pallflaggor i 
mellanlagret. På grund av platsbrist placeras stuvarna på varandra och därför krävs travers för 
att lyfta fram en enskild stuv.  

Generellt finns två strategier bland operatörerna, där den ena strategin innebär att välja de 
chassin som tillhör den stuv som ska levereras först. Den andra strategin innebär att identifiera 
stora stuvar där få chassin saknas för att kunna lastas ut, trots att dessa ska levereras i ett 
senare skede. Vilken strategi som används varierar och kan bland annat bero på läget i 
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sekvenslagret. Om detta är nära på att fyllas kan operatören sträva efter att lasta in så få balkar 
som möjligt för att kunna lasta ut stuvar, vilket gör att den sistnämnda strategin tillämpas. 
Ibland kan operatörer även välja att lasta in balkar som krävs för att få ut stora stuvar, vilket 
kan leda till att det fastställda skiftmålet uppnås snabbare. Intervjuer har påvisat att 
operatörens erfarenhet kan påverka hur väl inlastningen fungerar och att det ofta krävs känsla 
för att inte riskera att låsa upp ställaget i sekvenslagret. 

4.3.6!Sekvenslager!och!packning!
När ytbehandlingen är färdigställd placeras balkarna automatiskt i ett sekvenslager i form av 
ett ställage. Kapaciteten i sekvenslagret varierar beroende på vilka typer av balkar som lagras. 
Olika rader i ställaget är tillägnat olika intervall av balklängder, men detta kan ändras efter 
behov. En rad kan dock enbart innehålla balkar med samma längd samtidigt. Vid tillfälle 
händer det att sekvenslagret blir låst. Detta innebär att lagret inte innehåller rätt balkar för att 
kunna packa ut en hel stuv och det finns inte heller plats att lasta in nya balkar. Detta behöver 
inte betyda att sekvenslagret är fyllt till sin fysiska maximala nivå, utan snarare det inte finns 
någon ledig plats för just den balklängden som ska lastas in. Detta scenario undviks helst, 
vilket ställer höga krav på hur inlastningen sker till måleriet. Om det finns en hel rad av en 
annan balklängd ledig kan denna ändras till att passa den aktuella balkens längd. Operatörerna 
har tillgång till en visuell översikt över sekvenslagret och en sammanställning av detta i MES, 
samt att de har möjlighet att ändra längdintervall på lediga rader. 

Balkarna befinner sig i sekvenslagret tills dess att de antingen nitas ihop (gäller 
förstärkningsbalkar och tillhörande ytterbalkar) eller packas på en stuv för att levereras till 
färdigvarulagret och slutligen kunden. Efter nitning placeras balkarna i sekvenslagret igen i 
väntan på utlastning för leverans till färdigvarulagret. Balkarna bockas för att skapa den 
karaktäristiska y-formen för ramen innan de packas på en stuv. Det är i detta skede som 
balkarna packas i kundordersekvensen, där balkens placering på stuven också styrs av 
sekvensen. En stuv kan inte packas förrän samtliga chassin finns tillgängliga i sekvenslagret.  

Det kan hända att det vid packningen uppmärksammas att ett chassi av någon orsak måste 
skrotas. Vart i flödet skrotet uppstår kan ha olika påverkan på hur skrotet hanteras. I 
situationer då kvalitetsbristen upptäcks innan chassit packas på stuven finns fortfarande chans 
att chassit kan tillverkas igen och fortfarande hinner produceras innan leveransdatum. Om 
kvalitetsbristen däremot framkommer när packning av stuven är påbörjad finns i dagens 
produktion inte någon möjlighet att avbryta packningen. I dessa fall färdigställs stuven med 
övriga chassin, men det chassit som måste skrotas eller tillverkas igen måste då skickas på en 
egen stuv när det är färdigställt. Detta undviks dock helst i den mån det går eftersom den stuv 
med endast ett chassi tar upp lika mycket plats i transporten som en full stuv. Denna kan 
behöva skickas med snabbtransport, vilket helst undviks eftersom det bidrar till ökade 
kostnader.  

4.3.7!Färdigvarulager!
I färdigvarulagret placeras de packade stuvarna som har färdigställts i ytbehandlingen och 
som är klara för att levereras ut till kund. Leveranser från lagret ut till kund sker under dagtid 
varje vardag, vilket bidrar till att avdelningen som har ansvar för färdigvarulagret enbart 
arbetar dagtid från måndag till fredag. De sidobalkar som produceras skickas till flera olika 
kunder, vilka huvudsakligen innefattar Södertälje och Zwolle samt Angers vid vissa tillfällen.  
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Ferruform har bestämt att färdigvarulagret ska täcka två dagars efterfrågan när det är som 
lägst, det vill säga på fredagar. Storleken på detta under sju veckors tid presenteras i Bilaga 1. 
Stora delar av året måste även bufferten i färdigvarulagret succesivt byggas upp för att täcka 
upp för större produktionsstopp. I ytbehandlingen sker ett större underhållsarbete tre gånger 
per år där en kemisk rengöring genomförs och då kan inte produktionen i ytbehandlingen vara 
i drift, vilket ställer krav på större färdigvarulager för att ändå kunna leverera till kunden. Vid 
dessa tillfällen behöver bufferten överstiga den fysiska kapaciteten hos lagerytan och då kan 
en så kallad förlastning vara nödvändig att genomföra. Detta innebär att leveranser skickas 
iväg tidigare än det planerade leveransdatumet och en del av färdigvarulagret placeras då på 
lastbil istället för i Ferruforms lokaler. Detta är dock enbart möjligt att genomföra för de 
leveranser som ska till Zwolle. En buffert måste även byggas upp varje vecka för att täcka 
utleveranserna när ytbehandlingen genomför förebyggande underhåll. Produktionen då är 
inaktiv och det måste finnas en buffert i färdigvarulagret för att upprätthålla leveranser till 
kunden under denna tid. Motsvarande buffertuppbyggnad sker i mellanlagret innan 
rullformningen har FU, för att kunna hålla igång produktionen i ytbehandlingen under denna 
tid.  

4.4!Uppföljning!
Produktionen och den dagliga verksamheten följs upp på olika typer av sätt på en regelbunden 
basis. Daglig styrning är en viktig del i Ferruforms dagliga verksamhet, vilket sker på olika 
hierarkiska nivåer inom verksamheten. Den sker genom dagliga möten i syfte att följa upp 
nuläget, planera det dagliga arbetet, hantera akuta problem samt planera och följa upp 
förbättringsinitiativ. För de olika nivåerna finns tavlor för att kunna visualisera det som tas 
upp på dessa möten. Nyckeltal på olika nivåer i verksamheten används också, då i olika 
frekvens och utsträckning beroende på nivå. Följande avsnitt presenterar hur uppföljning 
genom sekvensriktigheten sker och hur uppföljning genomförs inom produktionen. 

4.4.1!Buffertar!och!sekvensriktighet!
Sekvensriktighet är ett mått som dagligen mäts för sidobalksproduktionen och syftar till att 
kontrollera innehållet i färdigvarulagret. Måttet introducerades som ett sätt att kunna följa upp 
hur förändringar som genomförs påverkar sekvensleveranserna, men används även för att 
följa upp hur väl den planerade sekvensen följs och därmed hur prognosarbetet fungerar. 
Denna uppföljning sker enbart på veckodagarna och baseras på lagernivåerna i början av varje 
förmiddagsskift. Sekvensriktigheten uttrycks i procent som den andel av balkarna i 
färdigvarulagret som kan levereras i sekvens i förhållande till det totala antalet balkar i 
färdigvarulagret. Definitionen för sekvensriktigheten ser därför ut enligt följande:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sekvensriktighet!= 
Antal chassin i FVL som kan levereras i sekvens

Antal chassin i FVL
.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2)!

Måttet följs främst av logistikavdelningen och målet är att uppnå en sekvens på 70 procent. 
Det finns ett upprättat Exceldokument som logistikavdelningen uppdaterar varje morgon, som 
automatiskt hämtar data och räknar ut sekvensriktigheten. Resultatet för sekvensriktigheten 
under sju veckor presenteras i Bilaga 2. Vidare kan måttet tolkas som den andel av 
färdigvarulagret som skulle kunna levereras i rätt sekvens vid händelse av produktionsstopp i 
ytbehandlingen. För varje enskild kund kontrolleras hur många chassin i färdigvarulagret som 
kan levereras i sekvens, vilka sedan adderas för att få det totala antalet chassin som kan 
levereras i sekvens. I praktiken sker detta genom att Excel hämtar data från MES och placerar 
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dessa i rätt sekvens för varje kund. Med varje chassi i sekvensen finns även en status som 
beskriver var i flödet chassit befinner sig. Därefter räknas antalet chassin i rad som är märkta 
med status att de finns i färdigvarulagret fram till ett chassi i sekvensen som inte är märkt med 
detta. Denna punkt kan benämnas sekvensbrott eftersom det är där sekvensen bryts. För 
ytterligare illustrering av hur detta räknas ut, se Bilaga 3. Sekvensriktigheten kompletteras 
även med information om hur många chassin som saknas i färdigvarulagret för leverans 
samma dag och hur många som saknas för leverans under efterföljande dag. Dessa presenteras 
både på daglig styrning på logistikavdelningen samt på den daglig styrning som genomförs i 
produktionen på verkstadschefsnivå.  

I samband med att sekvensriktigheten dagligen mäts fastställs även nivån i mellanlagret. Detta 
innefattar alla omålade balkar som har färdigställts i rullformning och håltagning men som 
inte ytbehandlats. Därför inkluderas även buffertarna före svets och press i detta saldo. För 
mellanlagret finns även ytterligare information kring hur denna förhåller sig till sekvensen. 
Sekvensen från rullformning och håltagning kontrolleras, där antal balkar i mellanlagret fram 
till första sekvensbrottet räknas. Ytterligare en aspekt som följs upp är antalet balkar som kan 
målas i en sammanhängande sekvens, vilket då enbart kan innefatta balkar i mellanlagret 
exklusive balkar i buffert före svets och press eftersom dessa inte är redo att ytbehandlas. I 
Bilaga 2 kan resultaten av dessa mått ses från en period på sju veckor och i Bilaga 4 illustreras 
en översikt för hur dessa mått presenteras i det Exceldokument där uträkningen genomförs. 
Dessa mått används dock egentligen inte i någon större utsträckning, men finns ändå att tillgå 
vid behov. 

4.4.2!Uppföljning!och!nyckeltal!för!produktionen!
På möten för daglig styrning som genomförs på olika nivåer i produktionen ska uppföljning 
av produktionen ske samt samordning för dagen. Produktionssamordnarna för rullformningen 
och håltagningen respektive ytbehandlingen är ansvariga för en typ av daglig styrning, vilken 
ska ske i form av ett skiftöverlämnande. Den produktionssamordnare som slutar sitt skift ska 
lämna över till den som efterträder till kommande skift och liknande skiftöverlämning ska ske 
mellan grupperna av operatörer. I nuläget sker inte alltid detta som det ska, utan kan istället 
ske informellt i fikarummet innan det nya skiftet börjar. 

Gruppchefen för sidobalksproduktionen är i sin tur ansvarig för den dagliga styrningen som 
genomförs i början av förmiddagsskiftet. Övriga deltagare på detta möte innefattar 
produktionssamordnare, samordnare för förebyggande underhåll, produktionstekniker samt 
oftast även en representant från logistikavdelningen. På dessa möten ska bland annat det 
senaste dygnet i produktionen, stopp som har uppstått samt det allmänna produktionsläget 
diskuteras. Syftet med dessa beskrivs vara att samordna för dagen och att lyfta avvikelser. Det 
finns ett antal nyckeltal som följs upp på dessa möten, där processen för rullformning och 
håltagning samt ytbehandlingen är separerade, vilka kan ses i Tabell 8 och 9 nedan. Samtliga 
nyckeltal som används för processerna visualiseras på en tavla utanför ytbehandlingen i 
Ferruforms huvudbyggnad, där även möten för daglig styrning hålls. Utfallet av nyckeltalen 
tas både upp muntligt på dessa möten och skrivs även på tavlan, där utfallet markeras med 
grön om målet uppfylldes och med rött om målet inte uppfylldes.  
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Tabell 8: Nyckeltal för rullformning och håltagning som tas upp på daglig styrning. 

Nyckeltal Beskrivning Tidsaspekt 
Bemanning Antal medarbetare som är närvarande på skiftet. Idag 
EQ 
Intern/Extern 

Antal kvalitetsanmärkningar som inte har lett till kassation och som 
har upptäckts internt inom produktionen eller externt av kunden.  

Igår 

Kassationer/ 
Revisionsbalk 

Antal balkar som har kasserats på grund av kvalitetsbrister 
respektive valts ut som revisionsbalk för mätningar och kontroll. 

Igår 

Direct run Andel producerade balkar utan avvikelser där kassationer räknas 
bort. 

Igår 

Stopptid Antal minuter anläggningen har stått stilla på grund av oplanerade 
stopp. 

Igår 

Takt Antal balkar som har producerats under dygnet.  Igår 
1: a H Produktionsutfallet under den första timmen av produktionen, målet 

är att uppnå JPH (jobs per hour). 
Idag 

OPE Andel producerande tid av den totalt tillgängliga produktionstiden.  Igår 

För ytbehandlingen gäller några av måtten som används för rullformningen och håltagningen, 
men även andra nyckeltal används för att utvärdera processen. De som dokumenteras på 
tavlan för daglig styrning presenteras nedan i Tabell 9.  

Tabell 9: Nyckeltal för ytbehandlingen som tas upp på daglig styrning. 

Nyckeltal Beskrivning Tidsaspekt 
Bemanning Antal medarbetare som är närvarande på skiftet Idag 
EQ 
Intern/Extern 

Antal kvalitetsanmärkningar som inte har lett till kassation och som 
har upptäckts internt inom produktionen eller externt av kunden. 

Igår 

Buy-off Antal anmärkningar på balkar som har krävt någon typ av 
handpåläggning.  

Igår 

Kassationer Antal balkar som har kasserats på grund av kvalitetsbrister.  Igår 
Direct run/ 
Sekvensbrott 

Andel balkar utan avvikelser där kassationer har räknats bort 
respektive antal felbehandlade balkar. 

Igår 

Stopptid Antal minuter anläggningen har stått stilla på grund av oplanerade 
stopp. 

Igår 

Takt Antal balkar som har producerats under dygnet. Igår 
Produktionsläge Beskriver hur hela flödet ligger till i jämförelse med ”nollan”, det 

vill säga börläget. Uttrycks i antal chassin. 
Idag 

Mellanlager Antal balkar i mellanlagret (inkluderar ibland balkar som ska 
bakändesanpassas). 

Idag 

1: a H Produktionsutfallet under den första timmen av produktionen, målet 
är att uppnå JPH. 

Idag 

OPE  Andel producerande tid av den totalt tillgängliga produktionstiden, 
beskriver kapacitetsutnyttjande. 

Igår 

Ferruform arbetar med utjämnad produktion och utgår från en produktionstakt, vilken 
beskriver hur många balkar som bör tillverkas på en timme. Denna benämns JPH (jobs per 
hour) och är en typ av överenskommelse mellan produktion och logistik. Utifrån denna sätts 
då ett mål för hur många balkar som bör tillverkas varje skift och varje dygn, utifrån hur 
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mycket tid som finns tillgänglig. Detta styrs via huvudplanen och skiftmålet är generellt olika 
varje dag eftersom produktionstiden som finns tillgänglig per dygn ofta skiljer sig. Om 
skiftmålet uppnås anses detta godkänt och skiftet får en grön markering som bevis på detta. 
Om skiftmålet däremot inte uppnås tilldelas skiftet en röd markering. För de anställda och 
respektive gruppchef ligger ofta fokus på att uppnå denna siffra vid skiftets slut, där 
observationer och intervjuer tyder på att det anses ännu bättre att överstiga denna siffra så 
mycket det är möjligt. 

Nyckeltalen dokumenteras även i Exceldokument på Ferruforms interna databas där 
nyckeltalsuppföljning sker, vilket genomförs av gruppchefen eller produktionssamordnaren 
efter varje skift. Till skillnad från de nyckeltal som presenteras visuellt på tavlan för den 
dagliga styrningen sker denna uppföljning separat för respektive skift. Samtliga nyckeltal är 
kopplade till Scanias grundvärderingar som illustreras i huset som beskriver Scanias 
produktionssystem, vilket inkluderar kunden först, respekt för individen samt eliminering av 
slöserier. Dessa nyckeltal visas nedan i Tabell 10 där det även illustreras vilka nyckeltal som 
hör till rullformningsprocessen respektive ytbehandlingen.  

Tabell 10: Nyckeltal för rullformning och håltagning samt ytbehandling. 

Område Nyckeltal Process 

Kunden först 

Takt Rullformning/håltagning 
Takt ut Ytbehandling 
Takt in Ytbehandling 
Svetsad balk Rullformning 
OPE Båda 
Direct run Båda 
Nitat Ytbehandling 

Eliminering av 
slöserier 

Stopptid  Båda 
Skrot Båda 
EQ Båda 

Respekt för 
individen 

Tillbud Båda 
Bemanning Båda 
Förbättringar Båda 

För varje nyckeltal som dokumenteras finns ett uppsatt mål, vilket gör att utfallet kan 
jämföras med målet. En mer utförlig beskrivning av respektive nyckeltal kan ses i Bilaga 5 
vid intresse.   

En liknande uppföljning har även initierats för pressen, vilken också dokumenteras i Excel. 
Delvis har dessa initierats för att få en bild över vilken kapacitet som faktiskt finns i pressen. 
Uppföljningen innefattar de nyckeltal som presenteras i Tabell 11. Eftersom detta nyligen har 
införts har arbetet inte riktigt kommit igång och sker inte som en naturlig del i arbetet.  
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Tabell 11: Nyckeltal som har initierats för pressen. 

Område Nyckeltal Beskrivning 

Kunden först 
In Antal balkar som har lastats in från mellanlagret 
Antal pressade Antal balkar som har pressats 
UT Antal balkar som har lastats ut till mellanlagret för att målas 

Eliminering 
av slöserier 

Stopptid  Antal minuter anläggningen har stått stilla på grund av 
oplanerade stopp. 

Skrotade/urlägg Antal balkar som på grund av kvalitetsbrister kasseras 
Rigg Antal omställningar som har genomförts 

Respekt för 
individen 

Tillbud Antal händelser som hade kunnat leda till olycka. 
Bemanning Antal anställda som fanns på plats under skiftet 
Förbättringar Antal förbättringar som har genomförts 

Uppfattningen bland operatörerna i pressen är att det egentligen inte finns någon större 
efterfrågan på uppföljningen. Nyckeltalen är på samma sätt uppdelade efter Scanias tre 
värderingar. Inget av dessa nyckeltal tas dock upp på något möte för daglig styrning, utan 
följs främst av en av de fyra gruppcheferna som även fungerar som gruppchef för 
operatörerna som arbetar i pressen. 

Det sker även en antalsuppföljning för varje skift, vilken till viss del speglar de nyckeltal som 
används. Denna uppföljning kan ge en snabb överblick över hur produktionen har gått 
eftersom den redovisar utfallet av producerade balkar, hur mycket bakändesanpassade balkar 
och förstärkningsbalkar som har producerats samt antal skrotade balkar. Det som mer 
specifikt dokumenteras visas i Bilaga 6.  

Produktionen följs även upp månadsvis med hjälp av stödjande nyckeltal, vilka främst 
gruppchefen för respektive skift samt verkstadschefen för sidobalksproduktionen följer. Även 
dessa nyckeltal delas upp enligt kunden först, respekt för individen och eliminering av 
slöserier. Dessa dokumenteras för varje separat skift samt för hela sidobalksproduktionen, 
men skiljer sig åt till viss del mellan skiften. Samtliga nyckeltal som används presenteras i 
Bilaga 7 och 8. På en övergripande nivå finns även nyckeltal, vilka benämns KPI:er, som 
mäts för den sammanlagda produktionen och verksamheten. Dessa innefattar bland annat 
kapacitetsutnyttjande (OPE) och takt, vilka även ingår som nyckeltal på lägre nivåer. Vidare 
kan dessa nyckeltal ses i Bilaga 9 vid intresse. 

Gällande sekvensriktigheten är denna inte något som uttalat prioriteras i produktionen. Vid 
tillfällen när detta mått är ovanligt lågt kan det tas upp på den dagliga styrningen som 
genomförs av skiftets gruppchef, där logistik då leder frågan. Däremot presenteras resultatet 
av sekvensriktigheten på den dagliga styrningen som genomförs av verkstadschef, där även 
gruppchefen medverkar. De nyckeltal som diskuteras och tas upp på den dagliga styrningen 
som sker på verkstadschefsnivå kan ses i Bilaga 10. Det är dock representanten från 
planeringsavdelningen som bidrar med resultatet på sekvensriktigheten då. Utöver detta 
presenteras även muntligt ofta hur många chassin som saknas för dagen och morgondagen, 
vilket enligt respondenter upplevs som ett bra komplement till sekvensriktighet. Vid tillfälle 
har sekvensriktigheten varit så hög som 99 procent, men trots detta har ändå chassin saknats 
inför morgondagen. 
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5.!Analys!
Detta avsnitt innefattar analyser av de empiriska data som har samlats in under studiens 
gång. Analysen är uppdelad på ett sätt så att planering och uppföljning analyseras separat 
för att sedan sammanfatta kopplingen mellan dessa. Avslutningsvis analyseras även 
sekvensriktighet som mått att använda vid uppföljning.  

5.1!Planering!och!sekvensriktighet!
Utifrån kartläggningen av nuläget kan det konstateras att medarbetarna har möjlighet att i stor 
utsträckning påverka vilka balkar som produceras, trots att produktionen bör styras med 
avseende på leveransdatum. På grund av att leveranserna måste ske i en specificerad sekvens 
och det faktum att varje balk är unik bör ännu högre krav ställas på att prioritera rätt balkar för 
att kunna säkerställa och optimera sekvensleveranser. Nedan följer analyser som berör olika 
aspekter av planeringen, där produktionsplanering, körplanering samt produktionens 
utformning och dess påverkan på planeringen analyseras. 

Det som först och främst kan fastställas är att den typ av flöde som undersöks i form av 
sidobalksproduktionen kan ses som en hybrid mellan en flödesorienterad verkstad och en 
funktionell verkstad. Enligt Mattsson och Jonsson (2003) karaktäriseras en flödesorienterad 
verkstad bland annat av höga volymer av liknande produkter, vilket stämmer överens med 
sidobalksflödet. Trots att varje balk är unik genomgår majoriteten av balkarna samma 
operationer och produkterna är i grunden väldigt lika. I ett sådant flöde är körplaneringen en 
relativt enkel uppgift eftersom ordningen enligt Mattsson och Jonsson (2003) ofta fastställs 
redan när ordern släpps ut. Ett optimalt scenario hade varit att producera balkarna i den 
ordning som fastställs i körplanen, men eftersom det finns inslag av funktionell verkstad och 
andra begränsningar i produktionen är detta inte en möjlighet. Ett sådant scenario skulle 
kunna liknas med ett enstycksflöde som är ett optimalt tillstånd enligt Lean, men som sällan 
är möjligt att uppnå i verkligheten. Körplaneringen i en funktionell verkstad blir betydligt mer 
komplicerad eftersom det finns en tydlig uppdelning mellan aktiviteter och då krävs ofta 
prioriteringsregler på flera ställen för att prioritera order. Att välja ut rätt order från en buffert 
är av extra vikt i detta flöde där varje balk är unik och kräver leverans i sekvens. 

Trots att flertalet författare i den teoretiska referensramen snarare undersöker JIS ur ett 
kundperspektiv och ofta i relation till montering kan flera av resultaten även appliceras till 
leveranser enligt JIS.  Det teoretiskt bästa sättet att säkerställa sekvensleveranser skulle 
nämligen vara att producera i den ordning balkarna ska levereras i, vilket gör att faktorer som 
är viktiga för kunden i ett JIS även skulle vara av vikt för leverantören eftersom produktionen 
då kan liknas med en montering. Skillnaden och fördelen för leverantören är att det ofta finns 
möjlighet till att sortera produkterna i rätt sekvens i slutet av flödet utan att kunden drabbas. 
Detsamma gäller inte för kunden som monterar i sekvens, eftersom detta ofta skapar stora 
problem, störningar och extra hanteringar. Planering ses som en avgörande faktor när det 
kommer till att uppnå stabilitet i sekvensen, vilket framhävs av både Meissner (2010) och 
Wagner och Silveira-Camargos (2012). Hur väl den planerade sekvensen följs och uppnås 
kommer i slutändan att avgöras av hur planeringen genomförs.  

Meissner (2010) nämner att en av faktorerna som kan påverka stabiliteten hos sekvensen är 
produktionsplaneringen. I detta fall kan produktionsplaneringen anses ha en viktig roll för 
sekvensriktigheten, eftersom den sätter grunden för i vilken ordning balkarna tillverkas 
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genom att optimera körplanen utifrån produkternas leveransdatum. Även Wagner och 
Silveira-Camargos (2012) nämner att just planering är en extra viktig del i ett sekvensflöde 
eftersom dessa är känsliga för störningar. I och med att det uppskattningsvis är 50 procent av 
alla kundorder som planeras manuellt, innebär detta att planeringsavdelningen till stor del 
förlorar kontrollen av planeringen när order släpps ut till verkstaden. Det kommer alltid finnas 
möjlighet till att produktionen sker enligt autoplan, men det finns också alltid en risk att den 
justeras helt och hållet. Ju längre fram i tiden det finns order att bearbeta, desto mindre 
kontroll har planeringsavdelningen över vad som faktiskt produceras. Risken blir större att 
överproducera och därmed ökar också risken att försämra sekvensen. Behovet av 
prioriteringsregler ökar därmed för att säkerställa att balkarna i den utsträckning det är möjligt 
prioriteras enligt dess leveransdatum och ordning i sekvensen.  

Den övergripande planeringen sker därmed utan operatörers eller chefers inblandning, men 
när ordern frisläpps till verkstaden ökar verkstadspersonalens roll i planeringen. I samband 
med detta tappar även planeringsavdelningen en stor del av kontrollen över planeringen. Likt 
det Stoop och Wiers (1996) beskriver kring schemaläggning sker frisläppning av order till 
hela produktionsenheten, vilket överlämnar ansvaret för den specifika körplaneringen till 
operatörerna. Utifrån kartläggningen över nuläget kan huvudsakligen fyra punkter i flödet 
identifieras där körplanering aktivt måste genomföras av operatörerna för att välja ut 
ordningen för balkarna som ska produceras. Dessa innefattar samtliga processer som sker 
direkt följd av en buffert, vilket inkluderar: 

− Rullformningen 
− Inlastningen till ytbehandlingen  
− Packning efter ytbehandlingen 
− Pressen 

Leveranserna som genomförs till kunden skulle även kunna räknas som en sådan punkt, men 
på grund av studiens avgränsningar som fokuserar på produktionen analyseras inte detta 
eftersom ansvaret då övergår till logistik. Produktionen antas sluta när produkterna har nått 
färdigvarulagret.  

5.1.1!Rullformning!
Den nuvarande utformningen av produktionen gör det i princip omöjligt att från start tillverka 
sidobalkarna enligt kundsekvensen. Den autoplan som upprättas är den teoretiskt bästa 
ordningen för produktionen utifrån den sekvens som ska uppnås, men det finns parametrar 
inom produktionen som autoplanen i dagens läge inte kan ta hänsyn till. På grund av de brister 
och begränsningar som finns i dagens system måste operatörerna av olika anledningar 
manuellt justera körplanen. Detta innebär att flera av de faktorerna som gör att 
prioriteringsregler frångås och andra faktorer prioriteras, påverkas av produktionens specifika 
kontext. Meissner (2010) förklarar vidare att produktionens utformning är en vanlig källa till 
instabilitet i sekvensen. Vidare menar även både Jayamohan och Rajendran (2000) samt 
Blackstone et al. (1982) att de olika förhållanden som finns i fabriker bidrar till att olika 
prioriteringsregler passar i olika kontexter. Den slutliga sekvensen kan i nuläget inte uppnås 
innan det sista steget i produktionen när balkarna lastas ut från sekvenslagret, eftersom det är 
detta moment som möjliggör sortering i rätt sekvens. Dagens produktionsanläggning är 
utformad på ett sätt som gör att batchtillverkning initialt är det enda möjliga sättet att 
producera sidobalkarna. I rullformningen sker en typ av batchtillverkning som gör att 
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balkarna i ett senare skede måste sorteras i rätt sekvens. Detta kan till viss del anses vara ett 
resultat av att just-in-sequence enbart tillämpas i leveranserna, snarare än i hela produktionen.  
Att så tidigt som möjligt i produktionen uppnå kundsekvensen bör vara något att sträva efter, 
eftersom detta minskar behovet av att i ett senare skede behöva sortera dessa. Att tillverka 
mot kundorder innebär enligt Stevenson et al. (2005) svårigheter att effektivt kunna tillämpa 
batchtillverkning, vilket blir tydligt i denna typ av flöde. 

Eftersom sidobalkarna tillverkas mot order, borde överproduktion egentligen inte kunna 
uppstå eftersom produktion endast sker av det kunden faktiskt efterfrågar. 
Rullformningsanläggningen bidrar dock till överproduktion i form av att ständigt producera 
mer än kunden behöver för tillfället. Produktion kan dock maximalt ske av produkter som ska 
levereras till kunden om nio veckodagar, eftersom det inte finns tillgång till kundorder som 
sträcker sig längre än frystiden. Eftersom helger och andra leveransfria dagar inte ingår i 
dessa kan det i värsta möjliga scenario innebära att balkar befinner sig i flödet i 13 dagar, 
ibland ännu längre. Risken att detta händer gäller framförallt lågvolymsprofiler, exempelvis c- 
eller e-profil. Detta beror framförallt på att coilstorlekarna inte är anpassade efter volymen på 
efterfrågan, vilket gör att varje coil genererar lika många eller fler antal balkar som den profil 
som har högst efterfrågan. Detta illustreras i Tabell 12 nedan. I nulägesbeskrivningen 
nämndes det faktum att en coil som bearbetas inte kan avbrytas, vilket ibland bidrar till att 
tillverka balkar långt fram i tiden för att fylla ut coilen och undvika skrot. 

Tabell 12: Beräkningar kring coil och ordertäckning. 

Profil Antal balkar per coil Andel av volym Ordertäckning 

A 
232 m
7,6 m

≈!30 balkar 51 % 
30 
0,51

≈!59 balkar 

B 
272 m
5,88 m

≈!46 balkar 24 % 
46 
0,24

≈!192 balkar 

C 
189 m
6,02 m

≈!31 balkar 6 % 
31 
0,06

≈!517 balkar 

D 
201 m
6,26 m

≈!32 balkar 13 % 
32 
0,13

≈!246 balkar 

E 
272 m
5,88 m

≈!46 balkar 6 % 
46 
0,06

≈!767 balkar 

Antalet balkar som genereras på varje coil kan jämföras med andelen av den totala volymen 
som varje profil utgör. Detta ger i sin tur ett mått för hur många balkar som måste tillverkas 
för täcka en hel coil med order som tillverkas, vilket i tabellen benämns ordertäckning. Detta 
kan då vara ett sätt att indikera vilken profiltyp som bidrar till mest överproduktion och i detta 
fall är det profil E. Tolkningen för detta är därför att 767 balkar måste tillverkas för att kunna 
leverera de 46 balkarna som tillverkades på en coil. Risken bör även vara störst att det tar slut 
order att tillverka för denna profil, eftersom det enbart finns order för leverans nio vardagar 
framåt.  

Historiska data inom produktionen har visat att det finns tillfällen när färdigvarulagret har 
innehållit balkar som ska levereras om sex arbetsdagar, vilket tyder på att balkar tillverkas för 
tidigt. Detta kan vara resultatet av olika scenarion. Antingen har det varit problematiskt att 
packa in nya stuvar till ytbehandlingen eftersom sekvenslagret har varit nästintill fullt. Det 
kan även vara resultatet av att bufferten har varit större än vanligt på grund av planerade 
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produktionsstopp. På grund av platsbrist är då förlastning nödvändig och då måste 
färdigvarulagret sträcka sig längre fram i tiden. Det finns därför tillfällen när en viss 
överproduktion är nödvändig, men även tillfällen när den inte är det. Från intervjuer och 
observationer erhölls uppfattningen att produktionen gärna inte står stilla när inga problem 
finns med produktionen, vilket ofta kan bidra till att producera balkar längre fram i tiden för 
att möjligheten finns. Detta innebär att produktionen ibland frångår den planering som sker 
via huvudplanen, gällande produktionstakt och lagernivåer, och till viss del då planerar och 
styr sin egen produktion. Det finns även tillfällen när produktionen efterfrågar fler order från 
planeringsavdelningen trots att detta inte finns att tillgå.  

Det faktum att en stor del av körplanen justeras manuellt minskar produktionsplanerarens och 
planeringsavdelningens kontroll över vad som produceras och när. På grund av de brister som 
finns i autoplaneringsfunktionen genomför operatörerna olika typer av manuella förändringar, 
Flera av dessa förändringar är nödvändiga för att kunna leverera balkarna i tid till kunden, 
eftersom den automatiska planeringsfunktionen exempelvis inte tar hänsyn till hur svets- och 
pressproduktionen fungerar. I rullformningen uppstår skrot på varje coil som produceras och 
detta skrot måste hanteras och förflyttas till avsedd plats. I nuläget anses skrothanteringen 
vara besvärlig, vilket gör detta till en aspekt som anses viktig att minimera. Detta leder till att 
många av de justeringar som genomförs i autoplanen innefattar att byta ut och ändra ordning 
på balkarna som ska tillverkas för att utnyttja maximal längd på coilen för att undvika skrot.  

Hur detta får genomföras finns det inga standarder eller liknande kring, vilket ger 
operatörerna en stor frihet. I denna punkt i flödet sker därför en typisk arbetsledarstyrd 
körplanering, inom vilken Mattsson och Jonsson (2003) förklarar att medarbetarna kan styra 
vilka order som prioriteras vilket ofta sker med avseende på faktorer som omställningstider. 
Till stor del är det dock upp till operatörerna själva att styra körplaneringen, men vid tillfälle 
kan någon typ av chef ställa krav kring detta om det är en kritisk situation. Metoden som 
används för körplanering kan därför egentligen anses vara operatörstyrd snarare än 
arbetsledarstyrd. Autoplanen som har skapat den grundläggande körplanen har dock tillämpat 
en typ av prioriteringsregel och föreslår att tillverka balkarna enligt tidigast färdigdatum och 
därefter enligt coiltyp. Det finns i nuläget dock ingenting i systemet som hindrar operatörerna 
att helt och hållet ändra hela den automatiska körplanen.   

På grund av att det i flödet finns många faktorer som kan påverka körordningen och därmed 
sekvensen kan det anses svårt för den enskilda operatören att avgöra hur detta egentligen 
påverkar sekvensen och möjligheten för andra processer i sina försök att tillverka enligt 
sekvensen. Blackstone (1982) styrker detta genom att förklara att kopplingen som finns 
mellan stationer försvårar problemet med att välja ut regler för prioritering och därmed 
prioritera rätt order. På grund av bristerna i MES är det för tillfället upp till operatörerna att 
försöka optimera körplaneringen, men komplexiteten i problemet kan inte fångas upp av den 
enskilda operatören eftersom det finns så många aspekter som behöver tas hänsyn till.  Först 
och främst är det svårt att veta vilka aspekter som ska optimeras, vilket bidrar till att 
optimeringen sker främst för den egna processen. Det är även svårt att avgöra vilken påverkan 
denna optimering har på de andra delarna av flödet och hur detta i sin tur påverkar 
sekvensriktigheten.  

Faktorer som anses viktiga för optimering av rullformningen kan bidra till att suboptimera 
resterande produktion utifrån sekvensordningen. De justeringar som genomförs i körplanen 
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för rullformningen får därmed konsekvenser för sekvensriktigheten längre fram i flödet. Först 
och främst påverkar besluten det slutliga steget i håltagningen som innebär att packa balkar på 
stuv för transport till huvudbyggnaden och ytbehandlingen. Eftersom endast två stuvar kan 
packas samtidigt begränsar detta möjligheten att redan i detta skede försöka optimera 
innehållet på stuvarna enligt sekvensen. Trots att målet är att inte packa stuvar som innehåller 
balkar med olika leveransdatum har observationer visat att detta ändå sker. Ur ett perspektiv 
där sekvensriktigheten är prioriterad bör detta inte ske, eftersom det till stor del bidar till risk 
att låsa sekvenslagret och driver produktionen att tillverka balkar i förväg. En faktor kopplat 
till detta är den frystid som finns på nio vardagar. Ju längre tid framåt som order frisläpps till 
produktionen, desto större är risken att produktionen överproducerar. Ett sätt att motverka 
detta skulle vara att inte frisläppa order för alla nio dagar till produktionen, för att på så sätt 
begränsa produktionen. Problemet är dock att förlastningen som vid tillfälle sker kräver en typ 
av överproduktion, eftersom dessa måste tillverkas i förväg för att kunna skickas iväg tidigare 
än leveransdatum. En annan påverkande faktor är det faktum att produktionstakten och 
därmed skiftmålet upplevs viktigt att uppnå av medarbetarna, vilket vid tillfälle kan bidra till 
att tillverka balkar som egentligen inte behövs. 

I Tabell 13 nedan sammanfattas ovanstående analys angående körplaneringen för 
rullformningen, där både faktorer som påverkar besluten presenteras tillsammans med 
faktorer som begränsar möjligheten att tillverka enligt sekvensen.  

Tabell 13: Sammanfattning av körplanering i rullformningen. 

Metod körplanering Påverkande faktorer Begränsningar 

Operatörstyrd (delvis 
planeringsbaserade och 
generella 
prioriteringsregler) 

Autoplanen Storlekar på coils 

Skrotminimering Ingen möjlighet att avbryta 
bearbetning av coil 

Uppfyllande av nyckeltal Skrothanteringen 

Gräddfilsbalkar  

 

5.1.2!Inlastning!och!utlastning!ytbehandlingen!
När det gäller inlastningen till ytbehandlingen och utlastning från den finns det tydliga 
prioriteringsregler som utgör grunden för körplaneringen. Denna baseras på stuvlistan som 
beskriver vilka chassin som tillhör en viss stuv samt leveransdatum för denna. Till stor del 
baseras besluten på den fastställda sekvensen, där den stuv som ska levereras till kund först i 
ordningen ofta prioriteras. Trots denna regel sker ofta avvikelser från stuvlistan av olika 
orsaker. Orsaker till detta som har uppmärksammats innefattar bland annat att vid tillfälle 
prioritera stora stuvar för att lyckas uppnå skiftmålet. Stora stuvar kan även prioriteras för att 
skapa plats i sekvenslagret och minska risken att det blir fullt. Med avseende på 
sekvensriktigheten är detta inte optimalt, eftersom det kan innebära att lasta in flertalet balkar 
som har en senare leveranstidpunkt. Denna avvägning beskrivs enligt respondenter som 
viktig, men att det samtidigt är svårt för någon som är ny att avgöra. Erfarenhet beskrivs vara 
avgörande för hur väl detta arbete lyckas. Även denna typ av körplanering visar på en typisk 
arbetsledarstyrd planering där operatörerna har störst roll, dock med inslag av 
planeringsbaserade prioriteringsregler som vid tillfälle tillämpas.   
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Innehållet på stuvarna är en viktig faktor när det kommer till sekvensriktigheten eftersom det 
direkt påverkar inlastningen till måleriet. Begränsningar i produktionen i form av möjligheten 
att enbart packa två stuvar samtidigt efter håltagningen och att enbart två stuvar kan finnas vid 
inlastningen samtidigt gör att innehållet blir desto viktigare. Detta gör mellanlagret till en 
central punkt i flödet. I försök att fylla upp kitten i måleriet och för att undvika onödig 
hantering av balkar och stuvar, lastas en hel stuv in i måleriet samtidigt som kan innehålla upp 
till 16 balkar. Detta kan i värsta fall innebära att lasta in balkar med flera olika leveransdatum, 
men som inte kommer kunna lastas ut eftersom andra balkar kan saknas i samma stuv. Detta 
leder i många fall till att sekvenslagret låser sig och det är svårt att både packa in och ut 
balkar. Det faktum att detta enligt respondenter ofta sker tyder på att innehållet på stuvarna i 
mellanlagret inte är optimalt, alternativt att fel stuvar lastas in. Innehållet på dessa interna 
stuvar är i nuläget även svåra att följa upp och därför svåra att analysera och optimera. 
Systemet med manuella pallflaggor kan anses föråldrat och ett system för att identifiera 
innehållet på stuvar kan skapa möjligheter för framtida optimering av dessa.  

Stuvarnas innehåll har därmed stor betydelse för hur väl inlastningen kan genomföras. Med 
tanke på att sekvenslagret ofta upplevs fullt tyder detta på att innehållet på de interna stuvarna 
inte är optimala. Ju större stuvarna är desto större spridning tillåts på en stuv. Större spridning 
på stuvarna bidrar i sin tur till större risk att låsa sekvenslagret, vilket inte är önskvärt. Det 
optimala hade varit att enbart ha ett chassi på en stuv för att optimera sekvensriktigheten, men 
detta är ur hanteringssynpunkt varken praktiskt möjligt eller lämpligt. Ur sekvenssynpunkt 
bör stuvarna vara så små som möjligt för att vid ett tidigare skede kunna uppnå den faktiska 
sekvensen och därmed även kunna minimera produkter i arbete. Slöserier som rörelse och 
transporter skulle öka markant, vilka enligt Lean bör minimeras. Med detta i åtanke bör 
stuvarna vara så stora som möjligt för att minimera antalet transporter och förflyttningar. 
Mindre interna stuvar skulle dock kunna bidra till bättre sekvens från rullformningen och 
håltagningen och därmed bättre sekvens i både färdigvarulagret och sekvenslagret. 
Hanteringen är dock en aspekt som skulle öka, och därför måste en avvägning mellan dessa 
två ske. Vid ett beslut att minska interna stuvar kan det dock vara aktuellt att undersöka nya 
packningsmöjligheter för att kunna optimera transporter mellan byggnaderna. Trots att färre 
balkar packas på stuvarna ryms ändå samma antal stuvar vid varje transport.  

En annan begränsning kopplat till mellanlagret innefattar spårningssystemet i MES. Detta 
system skapar i övriga produktionen möjlighet att i realtid kunna spåra balkarna och därmed 
identifiera avvikelser. Mellanlagret är i nuläget ”gråzon” i och med dagens manuella 
pallflaggor, vilket gör det svårt och tidskrävande att identifiera innehållet på stuvarna. Den 
enda informationen som kan erhållas från MES är det faktum att balkarna har färdigställts i 
rullformningen och håltagningen och därmed systemmässigt samt i praktiken befinner sig i 
mellanlagret. Detta skapar svårigheter att på ett systematiskt sätt kunna analysera innehållet i 
syfte att kunna optimera innehållet utifrån viktiga aspekter för företaget. 

Det som kan konstateras utifrån analysen är därmed att det finns prioriteringsregler att följa i 
form av en stuvlista. Till viss del följs denna, men möjligheten finns också att frångå denna 
om andra faktorer anses viktigare. Körplaneringen som genomförs i inlastningen kan 
sammanfattas enligt Tabell 14 som följer. 
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Tabell 14: Sammanfattning av körplanering i inlastningen till ytbehandlingen. 

Metod körplanering Påverkande faktorer Begränsningar 

Operatörstyrd (delvis 
planeringsbaserade 
prioriteringsregler) 

Stuvformning  En hel stuv lastas alltid in 

Uppfyllande av nyckeltal Erfarenhet anses nödvändigt 

Läget i sekvenslagret Innehåll på intern stuv 

Gräddfilsbalkar Handskrivna pallflaggor 

Vid utlastning från ytbehandlingen finns liknande regler att tillämpa, där det finns en typ av 
körplan i form av en stuvlista. Detta är det stöd som finns för medarbetarna som arbetar i 
utlastningen, men det finns inte alltid möjlighet att följa denna. Oftast beror det på att det 
saknas chassin i de stuvar som enligt stuvlistan ska packas ut först. Eftersom takten strävas 
efter att uppnås innebär det att stuvar med senare datum kan packas ut före om dessa finns 
tillgängliga. Precis som när det gäller inlastningen påverkas beslutet om körplanering av bland 
annat läget i sekvenslagret och skiftmålet som det finns en strävan om att uppnå. Om det finns 
risk att sekvenslagret låser sig kan stora stuvar prioriteras före de stuvar som ur ett 
färdigdatumperspektiv borde prioriteras. Detsamma kan gälla även för att uppnå skiftmålet. 
Eftersom detta är det sista steget i flödet påverkas besluten som tas till stor del av hur andra 
delar av flödet har valt att genomföra körplaneringen. Samtidigt kan vikten av att tillverka rätt 
balkar inte understrykas nog, eftersom den process som sker i utlastningen är en typ av 
montering. Om inte rätt balkar finns tillgängliga vid packning måste en annan stuv lastas ut 
för att fortfarande hålla produktionstakten, vilket troligtvis påverkar sekvensriktigheten 
negativt. Sammanfattningsvis beskrivs körplanering i utlastningen i Tabell 15 nedan.  

Tabell 15: Sammanfattning av körplanering i utlastningen från ytbehandlingen. 

Metod körplanering Påverkande faktorer Begränsningar 

Operatörstyrd (delvis 
planeringsbaserade 
prioriteringsregler) 

Stuvformning  Hela stuven måste finnas i 
sekvenslagret 

Uppfyllande av nyckeltal Kan inte avbryta packning av en 
stuv 

Läget i sekvenslagret Inga möjligheter till ompackning 
efteråt 

Gräddfilsbalkar  

 

5.1.3!Pressen!
Det har framkommit att pressen har en stor roll i flödet, trots att inte ens tio procent av 
balkarna måste genomgå processen. I nuläget kan pressen vara en stor källa till störningar i 
sekvensen av flera orsaker. När det gäller både utjämnad produktion och JIS förklarar 
Hüttmeir (2009) att kvalitetsbrister, omarbete och artiklar som kräver specialbearbetningar 
ofta bidrar till förseningar i sekvensen. Det faktum att sidobalkarna är unika skapar ännu 
större risk för förseningar eftersom kvalitetsbrister som leder till kassation snarare än 
omarbete bidrar till att balken måste tillverkas från start igen. Kassationer av balkar som 
kräver pressning skapar störst risk för förseningar eftersom dessa har en längre ledtid genom 
flödet än övriga balkar. Detta stämmer överens med det Hüttmeir (2009) hävdar angående JIS 
i samband med utjämnad produktion. Av de faktorer som orsakar förseningar är det 
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kombinationen av dessa som kan anses mest kritiska i sidobalksflödet, vilket då innefattar 
kvalitetsbrister av balkar som kräver specialbearbetningar.  

Balkar som kräver bakändesanpassning i pressen upplevs ofta som en orsak till att balkar 
saknas i sekvensen i färdigvarulagret och har därmed en stor påverkan på sekvensriktigheten. 
Till stor del är detta resultatet av flera faktorer. Först och främst är omställningarna som sker 
mellan tillverkning av U-bak och G-bak samt mellan vänster och höger balk i nuläget väldigt 
tidskrävande. Detta skapar en mentalitet att helst undvika omställning av maskinen om det är 
möjligt, vilket gör att större orderkvantiteter eftersträvas. Detta kan vid tillfälle leda till att 
vänta med att pressa balkarna för att invänta fler balkar, vilket inte främjar sekvensriktigheten. 
Stora orderkvantiteter bidrar till mindre flexibilitet i flödet, vilket skapar svårigheter i att 
anpassa sig till kundbehov och förändringar. Detta tyder på att en närmare koppling mellan 
rullformningen och pressen skulle kunna vara fördelaktig, för att på ett bättre sätt kunna 
samordna produktionen av bakändesanpassade balkar.  

För att undvika omställningar som anses onödiga finns en riggcykel, vilken till stor del styr 
vilka balkar som väljs ut från bufferten. Tillsammans med långa omställningstider skapar 
detta problem framförallt när kassationer av dessa typer av balkar uppstår. Chassit som 
skrotas måste då tillverkas från början igen och genomgå processen i pressen igen. Om detta 
inte överensstämmer med den riggcykel som finns kan det innebära att vänta med bearbetning 
av det chassi som har tillverkats igen, för att på så sätt undvika att ställa om processen flertalet 
gånger. Detta bidrar i sin tur till att efterföljande processer kan behöva vänta extra på just det 
chassit, vilket i värsta fall kan leda till att chassit måste skickas på en egen stuv.  

Detta är nära kopplat till det faktum att operatörerna i pressen arbetar enligt en annan 
skiftform än övriga processer, vilket ofta skapar en väntan i det efterföljande flödet. För att 
samtidigt kunna uppnå den produktionstakt som finns bidrar detta till att produktionen i 
övriga processer fortskrider, men då med balkar i den efterföljande sekvensen. I och med de 
olika skiftformerna är det störst risk att ett bakändesanpassat chassi saknas i början av varje 
förmiddagsskift, framförallt på måndagen. Dessutom är tanken att genomföra förebyggande 
underhåll under hela fredagen, vilket inte anses optimalt ur sekvenssynpunkt. Detta innebär 
att den sista möjligheten att bearbeta ett chassi kan vara på torsdagen under dagtid, medan 
nästa möjlighet är under måndagen. I värsta fall skulle ett skrot kunna uppstå under torsdag 
eftermiddag, men det finns ingen möjlighet att bearbeta detta i pressen under helgen. I dessa 
fall är det extra viktigt att under efterföljande vecka frångå riggcykeln om så krävs. 

Som har påpekats tidigare är det viktigt för sekvensen att låta kundbehoven styra och 
prioritera balkar i den ordningen de ska levereras. I detta fall sker till viss del det omvända, 
där riggcykeln har en stor påverkan på vilka balkar som bearbetas. Förväntningarna är att 
rullformningen ska styra sin produktion för att anpassa sig till det som pressen efterfrågar, 
men i syfte att förbättra sekvensen är det viktigare att det omvända sker. Från intervjuer har 
det framgått att denna cykel kan brytas för att bearbeta andra balkar om detta är absolut 
nödvändigt, men det genomförs helst inte. Att enbart bearbeta ett chassi anses inte önskvärt i 
denna process eftersom det innebär långa omställningstider och korta processtider. Detta bör 
vara möjligt att undvika så länge rullformningen alltid tillverkar en hel stuv av balkar som ska 
pressas, förutsatt att det finns tillräckligt med order för att kunna göra detta. 

Körplaneringen skiljer sig till viss del från tidigare processer i och med att processen inte är 
lika styrd av färdigdatum, utan snarare styrs primärt utefter den riggcykel som finns och 



Analys!

 
 

47 

sekundärt efter datum. Trots detta finns det i bakgrunden en koppling till planeringen, 
eftersom målet är att tillverka produkter med leveransdatum sju dagar framåt för att skapa 
tillräckligt med tid till ytbehandlingen. Problemet är skrot som uppstår och som inte 
prioriteras, vilket i sin tur skapar problem i ytbehandlingen eftersom det chassit saknas. 
Eftersom riggcykeln är relativt fast begränsar den möjligheten att tillverka enligt 
kundbehoven om dessa varierar mycket. Den begränsar även hanteringen av balkar som måste 
prioriteras på grund av kassation, eftersom det kan innebära att vänta med produktionen av 
denna. Samtidigt möjliggör riggcykeln minskade omställningstider, vilket kan anses optimalt 
ur ett processperspektiv snarare än ett sekvensperspektiv. I Tabell 16 nedan har aspekter som 
kan påverka körplaneringen i pressen sammanställt. 

Tabell 16: Sammanfattning av körplanering i pressen. 

Metod körplanering Påverkande faktorer Begränsningar 

Operatörstyrd (delvis 
planeringsbaserade 
prioriteringsregler) 

Minimering av omställningstid Omställningstider 

Riggcykel Annan skiftform 

Vill vara klara 7 dagar före 
leverans Körplaneringen i rullformningen 

Gräddfilsbalkar  

 

5.1.4!Sammanfattning!
Utifrån ovanstående analys kan det konstateras att möjligheten för operatörer att påverka 
körplaneringen är stor, vilket begränsar autoplaneringens roll och planeringsavdelningens 
kontroll på vad som faktiskt tillverkas. I grunden utgår dock stor del av de manuella beslut 
som tas från leveransdatum för respektive balk, men detta vägs ofta mot andra faktorer som 
vid tillfället kan anses vara viktigare. Detta innefattar bland annat omställningstider, 
skrotminimering, nyckeltal och andra verkstadsnära faktorer. Till stor del tillämpas det som 
Mattsson och Jonsson (2003) beskriver som arbetsledarstyrd körplanering, men med 
planeringsprioriterade regler i bakgrunden. I detta fall är dock operatörens roll större än 
arbetsledarens, vilket gör att operatörstyrd körplanering är en mer lämplig benämning. 
Problemet med de regler som finns uttalade är att de ofta bortses från om andra faktorer anses 
viktigare, vilket gör att de tappar sitt syfte. Denna avvägning genomförs av respektive 
operatör som är ansvarig för just det området. Ur sekvenssynpunkt är detta inte optimalt, 
eftersom Stoop och Wiers (1996) påpekar att människan inte är utrustad för att optimera stora 
och komplexa system. Trots att prioriteringsregler finns risken att operatörerna avviker från 
dessa. När det gäller att hantera förändringar som uppstår kan detta vara positivt, men risken 
finns också att operatören väljer att inte prioritera dessa.  

Med denna typ av körplanering är risken stor att suboptimering mellan processerna uppstår, 
vilket också sker enligt den empiriska undersökningen. I den teoretiska referensramen 
påpekas det att prioriteringsregler ofta bidrar till lokal optimering, snarare än optimering 
enligt ett visst kriterium. Detta innebär mer specifikt att flertalet produktionsavsnitt och 
aktiviteter i flödet har fokus på att underlätta arbetet i sitt eget avsnitt istället för att ha fokus 
på helheten i flödet och att på bästa sätt uppfylla kundens behov. När det kommer till att välja 
ut vilka balkar som ska produceras kan detta baseras på olika faktorer och grundas ofta på en 
subjektiv bedömning hos den operatör som arbetar. Den subjektiva bedömningen påverkas till 
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viss del av faktorer som gör att processen underlättas, det vill säga med avseende på 
exempelvis omställningstider och skrot, men också av de mål som skiftet vill uppnå. För att 
optimera processen utifrån sekvensen kan matematiska metoder används, vilka dock anses 
krångligare att tillämpa och risken finns att medarbetarnas motivation minskar. McLachlin 
(1997) framhäver bland annat vikten av att tillhandahålla ansvar till de anställda för att skapa 
engagemang och motivation.  

5.2!Uppföljning!och!sekvensriktighet!!
Hur väl den planerade sekvensen följs och uppnås kommer i slutändan att avgöras av 
ordningen i vilken balkarna produceras. Föregående avsnitt där körplaneringen analyseras 
indikerar på att detta val till stor del kan påverkas av operatören och därmed den subjektiva 
bedömningen på vad som är viktigt. Vidare är uppföljningen som sker en påverkande faktor 
eftersom måtten som används enligt Franceschini et al. (2013) kan påverka både handlingar 
och beslut, oavsett dess initiala syfte. I följande avsnitt analyseras därför nyckeltal och 
uppföljning som genomförs, vilket bland annat innefattar måttet sekvensriktighet och daglig 
styrning. 

5.2.1!Nyckeltal!och!daglig!styrning!
I dagens läge finns huvudsakligen två uttryck som används för att beskriva de prestationsmått 
som finns för uppföljning. KPI används generellt som begrepp för att beskriva de mått som 
används på en övergripande nivå på företaget. Därefter sker en typ av hierarkisk uppdelning 
av måtten. Huvudnyckeltal beskriver de mått som främst följs upp av gruppchefer och 
verkstadschefen och dessa sammanfattar hela produktionen av sidobalkar. Därefter finns de 
stödjande nyckeltalen som på en djupare detaljnivå följer varje skiftlag under samma 
tidsintervall, där även varje skift mäts på ett eget nyckeltal utöver de gemensamma. Slutligen 
benämns de mått som tas upp i produktionen på daglig styrning som nyckeltal. Denna typ av 
uppdelning tyder mer på att de olika begreppen för mätetalen som används baseras på vilken 
nivå i företaget de används och enligt vilken frekvens, snarare än en uppdelning enligt vad de 
faktiskt mäter vilket beskrivs enligt teorin. Samtidigt framhäver Lohman et al. (2004) att 
prestationsmätning kan ske på olika hierarkiska nivåer i ett företag och att en tydlig koppling 
mellan dessa är viktig. Denna koppling är tydlig i vissa av de mått som används, eftersom 
flera mått följs upp på samtliga nivåer, men kategoriseras olika på grund av bland annat 
frekvens på mätningen och den nivå i verksamheten där måttet tillämpas.  

Samtliga nyckeltal som används har även en tydlig koppling till strategiska mål inom 
verksamheten, vilka ingår i huset som beskriver Scanias produktionssystem. Det finns en 
tydlig uppdelning enligt huvudprinciperna kunden först, respekt för individen och eliminering 
av slöserier. Detta nämns som en vital del när det kommer till prestationsmätning enligt 
Kennerley et al. (2003) samt Fawcett och Cooper (1998). Detta skulle dock kunna framhävas 
tydligare på daglig styrning, där kopplingen inte direkt illustreras. När det kommer till 
sidobalksproduktionen beskriver respondenter att målet med hela produktionen är att på ett 
säkert sätt kunna leverera rätt produkter i rätt tid och kvalitet till kunden, till lägsta möjliga 
kostnad. Detta motsvarar de prioriteringar som beskrivs i SPS i form av säkerhet/hälsa/miljö, 
kvalitet, leverans och ekonomi, vilka beskrivs som chefernas uppgift att uppnå tillsammans 
med övrig personal. Att uppnå detta har beskrivits som den huvudsakliga uppgiften för 
cheferna inom sidobalksproduktionen. I ett flöde där leveranser måste ske i rätt sekvens ställs 
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ännu högre krav på att kunna leverera rätt produkt i rätt tid, eftersom kunden i andra fall kan 
uppleva allvarliga störningar.  

Med tanke på att detta är det huvudsakliga målet med produktionen bör det även speglas i 
uppföljningen för att tydligare visa prioriteringar. Eftersom nuvarande nyckeltal inte har 
någon direkt koppling till sekvensen eller leveranser är det tydligt att detta inte är en aspekt 
som har prioritering i dagens läge. Det bör därmed finnas någon typ av uppföljning som 
indikerar på hur produktionen ligger till ut mot kund. Det kan även vara av vikt att i 
uppföljningen spegla de interna leveranserna för att skapa incitament hos de olika processerna 
att inte enbart fokusera på att optimera den egna processen. Så länge detta inte finns med i 
uppföljningen är det troligt att den aspekten inte heller kommer förändras.  

Det nyckeltal som enligt den empiriska undersökningen tycks ha störst påverkan på beteendet 
hos medarbetarna är takten som mäts, vilket motsvarar det skiftmål som varje skift strävar 
efter att uppnå. Skiftmålet påverkar hur medarbetare agerar och tar beslut i verksamheten, 
vilket i sin tur ofta kan påverka andra delar av produktionen. Med tanke på att utfallet 
markeras med rött om utfallet understiger målet och med grönt om utfallet överstiger målet 
uppmuntras skiften att producera mer än takten. Istället för att fokusera på att tillverka rätt 
balkar som efterfrågas enligt sekvensen blir det viktigare att uppnå rätt antal balkar. Intervjuer 
och observationer har visat att optimering av den egna processen ofta genomförs i syfte att 
uppnå takten och helst även överstiga den.  

Utan något mått som kompletterar takten missgynnas ofta sekvensriktigheten av att takten 
används som mått, med tanke på dess påverkan på beteendet och handlingarna i produktionen. 
Detta tyder på att mätning av takten kan bidra till beteenden som inte är önskvärda ur andra 
aspekter, vilket beskrivs som en vanlig situation enligt Franceschini et al. (2013). Att främst 
fokusera på takten och antal balkar som produceras blir motstridigt när det kommer till det 
mått som mäts i slutet av produktionen och färdigvarulagret, det vill säga sekvensriktigheten. 
I produktionen finns i nuläget inget direkt fokus på att uppnå ett högt utfall av 
sekvensriktigheten. Detta kan till stor del bero på att produktionsavdelningen inte mäts med 
hjälp av detta mått, vilket gör att medarbetarna istället strävar att uppnå de mått som faktiskt 
används. Att sträva efter att alltid uppnå och helst överstiga skiftmålet kan ofta ske på 
bekostnad av sekvensriktigheten, eftersom dessa nödvändigtvis inte gynnar varandra. Om 
tydliga prioriteringsregler eller en körplanering utan mänsklig påverkan hade funnits skulle 
skiftmålet kunna gynna sekvensriktigheten. 

När ett helhetsperspektiv tillämpas på produktionen är utfallet av varje respektive skift 
egentligen inte intressant när det kommer till huruvida skiftmålet uppfylldes eller inte. Det 
som egentligen är centralt när det gäller antalsuppföljning är det totala produktionsläget och 
läget mot ”nollan”, det vill säga om den totala tillverkningen överstiger eller understiger 
börläget. Viktigt att påpeka är att produktionsläget påverkas av takten eftersom den ses som 
en typ av riktlinje för hur börläget ska uppnås. Att dokumentera hur mycket varje skift har 
tillverkat är därför en viktig del i att bestämma produktionsläget och bör därför 
fortsättningsvis också genomföras.  

Om produktionsläget är positivt jämfört med ”nollan”, det vill säga börläget, finns egentligen 
ingen anledning att producera så mycket som möjligt. I ett sådant läge kan det vara 
acceptabelt att utfallet understiger takten, om produktionsläget fortfarande är positivt. Denna 
tid kan istället exempelvis läggas på förbättringsarbete inom organisationen. Att lägga större 
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fokus på produktionsläget istället för det enskilda skiftmålet skulle i sin tur kunna bidra till att 
minska suboptimering mellan både skiftlagen och de olika processerna och kan även bidra till 
att skapa en högre lagkänsla mellan både skiftlagen och processerna. Den empiriska 
insamlingen tyder dock på att det finns en rädsla i att stanna produktionen i och med att ett 
negativt produktionsläge i värsta fall kan leda till att medarbetare måste arbeta övertid för att 
ta ikapp. Problemet i denna typ av flöde är att det kan vara väldigt känsligt för störningar som 
uppstår, vilket gör stabiliteten i processen viktig enligt Wagner och Silveira-Camargos (2012). 
Eftersom det finns en osäkerhet i processerna i nuläget finns även en rädsla för att stanna 
produktionen. Mentaliteten upplevs därför vara att det är bäst att passa på att producera 
mycket när processen fungerar utan störningar. Ur ett bredare perspektiv, speciellt med 
avseende på Lean, är detta dock inte önskvärt. Precis som Liker (2004) nämner måste det vara 
acceptabelt att sluta producera, trots att en väntan uppstår. Detta för att bland annat undvika 
överproduktion. Detta visar på att Ferruform, trots ett utpräglat arbete med Lean och SPS, inte 
har lyckats få tankesättet att genomsyra verksamheten på alla nivåer.   

Den förändring som kan ske gällande produktionstakten, det vill säga skiftmålet, är att inte ta 
upp denna siffra på daglig styrning och därmed försöka styra fokus bort från denna siffra i den 
dagliga verksamheten. Detta blir naturligt en fråga om ledarskap, vilket gör 
produktionssamordnare, gruppchefer och verkstadschefen till viktiga aktörer i detta arbete. 
Att ta upp både takten och produktionsläget på daglig styrning är inte nödvändigt, utan tar 
snarare fokus från det som faktiskt är viktigt. Att uppnå skiftmålen är en viktig faktor för att 
kunna uppfylla kundefterfrågan, men det är också viktigt att inse det faktum att det i vissa 
situationer är berättigat att hamna under skiftmålet.  

Gällande övriga mått som tas upp på daglig styrning sker även till viss del dubbel 
rapportering, på samma sätt som produktionstakten och produktionsläget. Stopptiden tas upp 
som ett eget nyckeltal men används även vid uträkning av OPE, som också presenteras. Detta 
innebär att dessa i princip beskriver samma sak, men där OPE beskrivs mer generellt och 
möjligheten att jämföra måttet mellan dagarna ökar. Om OPE understiger målet kan det vara 
aktuellt att undersöka vidare vad orsakerna till stopptiderna har varit, men för att beskriva 
gårdagens produktion skulle OPE räcka som mått. På liknande sätt skulle även direktflödet 
(direct run) enbart tas upp, eftersom det redan speglar de kassationer som har uppstått under 
föregående dygn. Att nämna en siffra för kassationerna kan anses ganska intetsägande, 
eftersom det inte ger någon bild över om siffran är bra eller dålig. Direktflödet sätter däremot 
denna siffra i relation till producerade balkarna, vilken kan skilja sig mellan dagarna.  

I ett sekvensflöde är det speciellt viktigt att rätt balkar tillverkas, vilket har framhävts tidigare 
i analysen. I en annan typ av flöde finns det ofta möjlighet att hämta produkter från en buffert 
om något saknas, men den möjligheten finns inte i detta fall. Om ett enda chassi saknas vid 
tidpunkten för leverans innebär detta störningar både hos leverantören och kunden. Att enbart 
titta på enskilda processer eller enskilda skift kan skapa suboptimering, vilket drar fokus från 
helheten och det som faktiskt är viktigt i detta flöde. Den fysiska uppdelningen av processen i 
olika byggnader kan även anses som en bidragande faktor till suboptimering, eftersom det blir 
en tydlig fysisk och mental uppdelning mellan processerna hos medarbetarna. Detta bidrar till 
att stor risk för suboptimering uppstår och fokus ligger på att optimera sin egen process 
istället för att fokusera på nästa interna eller externa kund. På grund av den mätning som i 
dagens läge används uppstår även en typ av suboptimering mellan de olika skiftlagen. Inget 
av skiftlagen vill bli rödmarkerade på sitt skiftmål, vilket sker om skiftmålet inte uppnås. 
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Detta skapar en typ av konkurrens mellan skiften eftersom vissa balkar är mer fördelaktiga att 
tillverka om målet är att tillverka så många balkar som möjligt. 

I flera fall har det visat sig att olika typer av genvägar används för att säkerställa att skiftmålet 
uppnås. Detta kan innebära att tillverka korta balkar, framförallt förstärkningsbalkar som inte 
har något chassinummer, eftersom takten då kan bli högre. Detta regleras dock nu genom att 
även mäta antal förstärkningsbalkar för varje skift, för att ingen ska kunna tillverka enbart 
dessa. En annan strategi är att undvika bakändesanpassade balkar, vilket blir fördelaktigt i 
rullformningen i syfte att uppnå takten. Trots att det finns ett mål för varje skift att tillverka en 
stuv, skulle det stundvis kunna vara nödvändigt att egentligen tillverka fler än så. Även i detta 
fall visar det på att det ofta saknas ett helhetsperspektiv eftersom de balkar som undviks 
enbart förflyttas till efterföljande skift. Detta gör att problemen förflyttas till någon annan, när 
det egentligen bör tas tag i direkt för att gynna både framförvarande processer och även 
sekvensriktigheten.  

Med tanke på att ett av de syften som finns med daglig styrning är att samordna för dagen bör 
även uppföljningen spegla detta. Parmenter (2010) förklarar att KPI:er eller PI:er kan vara 
baserade för att spegla dåtid, nutid eller framtid. De mått som används på en daglig basis i 
produktionen kan huvudsakligen anses vara KPI:er och PI:er som främst har koppling till vad 
som har hänt och delvis även hur läget ser ut för tillfället. Med tanke på att ett syfte med 
daglig styrning är att samordna för dagen bör det även finnas mått som på något sätt speglar 
framtiden. Ett mått som beskriver hur väl produktionen följer sekvensen kan vara ett sådant 
mått, eftersom det kan ge en indikation på hur läget är och vad som bör prioriteras framöver.  

Denna typ av uppföljning liknar den som sker på daglig styrning på verkstadschefsnivå men 
även inom logistikavdelningen, där sekvensriktigheten följs och även hur många chassin som 
saknas för att klara dagens och morgondagens leveranser. Så länge detta inte mäts i 
produktionen är det troligt att det heller inte är något som kommer prioriteras. 

5.2.2!Pressen!
Uppföljningen som sker för produktionen berör inte pressen i någon större utsträckning, 
varken när det gäller den dagliga styrningen eller nyckeltalen som följs upp månadsvis. Detta 
trots den ibland kritiska rollen som pressen har i flödet. Med utgångspunkt i 
sekvensriktigheten kan dessa balkar ha en stor påverkan. Om dessa saknas vid inlastningen till 
måleriet gör detta att andra balkar måste lastas in för att i sin tur kunna lasta ut balkar. Detta 
grundas än en gång i en strävan efter att uppnå skiftmålet. Avsaknaden av deltagande i daglig 
styrning och uppföljning i pressen gör att besluten inte heller i någon större utsträckning 
påverkas av de nyckeltal som finns. Bristen på uppföljning och rätt mått i processen kan bidra 
till att andra faktorer istället styr besluten och handlingarna i processen. I detta fall beskrivs 
omställningstid som den viktigaste faktorn att minimera. I vissa aspekter kan pressen dock 
påverkas indirekt av den uppföljning som sker i rullformningen. De balkar som ska 
bakändesanpassas kräver extra tid i vissa bearbetningsmoment i håltagningen, vilket ibland 
gör att vissa skift helst inte producerar ett högt antal av dessa eftersom det kan påverka skiftet 
till att inte uppnå sitt mål. Detta trots att det hade varit gynnsamt för pressen och även 
sekvensriktigheten om dessa tillverkades. 

För denna process handlar det snarare om att införa nyckeltal och uppföljning för att skapa 
incitament och motivation. Av olika anledningar har redan detta införts, främst i syfte att 
kunna få en uppfattning över den faktiska beläggningen, som en grund för framtida beslut och 
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resurser. Uppfattningen i pressen är dock att dessa siffror inte efterfrågas i någon större 
utsträckning, vilket kan leda till brist på motivation att fylla i dem. Ett av de mått som har 
introducerats och används för uppföljning i pressen är antalet omställningar som genomförs. 
Vid tillfälle har ett mål fastställts för detta att genomföra en omställning per skift. Om detta 
fortsättningsvis används är det troligt att medarbetarna strävar efter att uppnå detta. Vid en 
situation där en omställning redan har genomförts under dagen, men där en prioriterad balk 
måste pressas kan detta mått bidra till ett oönskat beteende. För att uppnå målet med att 
genomföra så få antal omställningar som möjligt per skift kan det hända att omställningen för 
att kunna pressa det prioriterade chassit förflyttas till dagen efter, trots att tiden för att 
genomföra detta kanske finns. Detta i sin tur kan få konsekvenser för resten av flödet och 
sekvensriktigheten.  

Måttet som beskriver antal omställningar som genomförs är klassificerad som ett mått inom 
”eliminering av slöserier”. Det kan vara intressant att mäta och följa upp detta, men det är 
viktigt att ha i åtanke hur målet för måttet kan påverka beteendet hos medarbetarna. Att sätta 
ett lågt mål som en omställning per dag bidrar troligtvis till att en omställning som hade 
behövt genomföras istället förskjuts. Att sätta ett högre mål än så kan istället bidra till att 
genomföra fler omställningar än nödvändigt, vilket minskar den faktiska produktionstiden. 
Med tanke på att det optimala tillståndet i en tillverkning enligt Lean är att tillämpa ett 
enstycksflöde är det motsägelsefullt att klassificera omställningar eller rigg som ett slöseri. 
Slöserier inom Lean definieras enligt Putnik och Putnik (2012) som allt som inte bidrar till att 
skapa värde eller som kunden är villig att betala för. I denna typ av flöde där leveranserna kan 
vara beroende av ett enda chassi, vilket gör omställningar som i operatörernas ögon anses 
onödiga. För att kunna uppnå högre sekvensriktighet måste medarbetarna uppmuntras att 
ställa om maskiner, om detta sker i syfte att förbättra sekvensen. Istället för att undvika 
omställningar bör själva omställningen ses över i syfte att identifiera förbättringsmöjligheter 
som kan bidra till lägre omställningstider.  

I nuläget finns en samsyn om att det till stor del är de balkar med bakändesanpassning som 
måste pressas som också till stor del påverkar sekvensriktigheten negativt. Framförallt tycks 
detta bero på skrot som uppkommer sent i processen. Speciellt problematiskt blir detta om 
skrotet uppstår de tider pressen inte är i produktion. Vid hög andel balkar som måste pressas 
finns möjligheten att pressen är i drift i form av två-skift, vilket till viss del kan underlätta. 
Problemet kvarstår dock under helgen då produktionen i huvudflödet är aktiv men pressen 
inte är i drift.. Detta skapar ett ännu större behov av att ge incitament till att prioritera de 
balkar som efterfrågas, trots att detta innebär en extra omställning. Daglig styrning kan därför 
fungera som en viktig mötesplats där dessa frågor tas upp, för att visa på vikten av att 
prioritera balkar med tidigt färdigdatum. Om beslut kring detta tas i samråd på daglig 
styrning, minskar det ansvar som läggs på de enskilda operatörerna vilket i denna situation 
kan vara att föredra.  

Som sekvensriktigheten för tillfället är utformat missgynnas pressen till viss del, vilket bidrar 
till att dessa balkar får en stor inverkan på måttet. Sekvensriktigheten mäts inledningsvis av 
varje förmiddagsskift vilket är ungefär samma tidpunkt som skiftet inleds. Detta innebär att 
det under eftermiddagen, natten eller helgen kan ha uppstått skrot som har tillverkats igen, 
men som väntar på pressningen. På grund av riggcykeln som finns prioriteras heller inte alltid 
dessa balkar, vilket de ur sekvensperspektiv bör göra. Så länge beläggningen inte är ovanligt 
hög finns det ingen orsak till att inte ställa om processen, om det är så att det underlättar för 
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ytbehandlingen att måla i sekvens. Dock finns i nuläget en dålig bild över vilken kapacitet 
som faktiskt finns i pressen, vilket behöver undersökas vidare av företaget. De data som har 
samlats in angående detta, och som presenteras i Bilaga 2, visar att det mer än hälften av 
dagarna inte är möjligt för ytbehandlingen att måla enligt sekvens. Viktigt att inse är dock det 
faktum att detta mäts vid den tidpunkt skiftet i pressen inleds, vilket kan påverka. Detta kan 
dock vara ett tecken på att det kan finnas anledningar till att eventuellt utöka pressen till två 
skift, vilket dock kanske skulle kräva att dela upp den befintliga arbetsstyrkan snarare än att 
utöka den. Det kan även vara av intresse att mäta sekvensriktigheten vid fler tidpunkter under 
dagen, för att se hur denna varierar under dygnet.  

5.2.3!Sekvensriktighet!som!nyckeltal!
Sekvensriktigheten som mäts används i nuläget huvudsakligen av logistikavdelningen, vilka 
egentligen inte har möjlighet att påverka denna. De mått som används bör enligt Ax et al. 
(2009) kunna påverkas av individerna som berörs. Nivån på färdigvarulagret kan till viss del 
styras genom att justera huvudplanen och därmed även justera färdigvarulagrets storlek, vilket 
främst är den påverkan som planeringsavdelningen kan bidra med. Den andra delen av måttet, 
vilken behandlar antalet balkar som befinner sig i en sammanhängande sekvens har främst 
produktionen möjlighet att påverka. Denna kan logistik enbart försöka påverka genom att 
påpeka att sekvensriktigheten är låg i syfte att reda ut orsaken, samt att framhäva vikten av ett 
chassi som saknas till exempel. Sekvensriktigheten har uppenbarligen även ett värde för 
chefer på en högre nivå än på gruppchefsnivå, eftersom information kring denna efterfrågas 
på daglig styrning på högre nivåer. Sekvensriktigheten efterfrågas då främst i syfte att få en 
uppfattning om hur föregående dygn har gått och hur produktionen ligger till. Det beskrivs 
dock som ett bra komplement att erhålla information om antalet chassin som saknas för dagen 
eller morgondagen. Detta tyder på att måttet i sig inte är tillräckligt informativt för att kunna 
används fristående.  

Det tycks råda delade meningar kring vem som egentligen bär ansvaret över färdigvarulagret, 
vilket har uppmärksammats under observationer. Det bör vara produktionens ansvar att se till 
att rätt balkar hamnar i färdigvarulagret, varefter logistik kan ta över ansvaret och leverera 
balkarna till kunden. Detta bör även speglas i den uppföljning som sker. Eftersom 
färdigvarulagret blir en naturlig brytpunkt där produktionens ansvar upphör och logistik tar 
över kan ett gemensamt mått skapa ett bättre samarbete mellan de två avdelningarna. För att 
öka sekvensriktigheten i färdigvarulagret krävs därför incitament hos produktion att vilja 
producera rätt balkar istället för enbart rätt antal balkar. Att introducera ett nyckeltal i 
produktionen som bidrar till detta kan göra att besluten som tas kring utlastning och inlastning 
kan övervägas mer noggrant än tidigare, med hänsyn till hur det påverkar sekvensriktigheten 
och inte enbart hur det bidrar till att uppnå skiftmålet. Det kan även ske en bättre avvägning 
mellan skiftmålet och sekvensriktigheten, vilka både kan anses vara viktiga mått för 
verksamheten. På detta sätt kan måtten tillsammans bidra till att säkerställa leveranserna i rätt 
sekvens, vilket bör vara det huvudsakliga målet med hela flödet.  

Vid ett eventuellt införande av ett nyckeltal för produktionen är det först och främst 
nödvändigt att undersöka sekvensriktigheten som mått, om detta skulle bli aktuellt att 
applicera även i produktionen. Det är viktigt att ha ett mått att kunna styra mot, men det bör 
samtidigt finnas i åtanke hur det tolkas och vilka signaler det skickar till de olika delarna i 
flödet. Medori och Steeple (2000) förklarar vikten av ett väl formulerat och definierat 
prestationsmått vid implementeringen. För att analysera sekvensriktigheten vidare används de 
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test som Kennerley et al. (2003) presenterar för att avgöra om ett mått är relevant eller inte. 
Detta genomförs i Tabell 17 nedan, där både måttet i dess nuvarande tillämpningsområde 
analyseras men även en eventuell tillämpning inom produktionen analyseras.  

Tabell 17: Analys av sekvensriktighetens relevans som uppföljningsmått 

Test Nuvarande mått Eventuellt införande i produktionen  
Sanningstestet Med tanke på att måttet ur logistisk 

synpunkt speglar hur mycket som kan 
levereras vid produktionsstopp innebär 
detta att det som ska mätas är det som 
mäts. 

I produktionen skulle måttet inte 
individuellt bidra med tydliga 
indikationer på läget, vilket därför inte 
skulle gynna produktionen i någon 
större utsträckning. 

Fokustestet Eftersom måttet baseras på två faktorer 
som kan variera kraftigt är det svårt att 
konstatera att måttet enbart mäter det 
som ska mätas. 

Samma skulle gälla vid införande i 
produktionen. 

Konsekvenstestet Eftersom det finns en upprättad Excelfil 
som automatiskt hämtar denna 
information och genomför uträkningen 
finns ingen risk att resultatet påverkas 
av personen som genomför mätningen. 

Samma skulle gälla för vid införande i 
produktionen. 

Tillgångstestet Logistikavdelningen är väl införstådda i 
måttet och därför kan måttet enkelt 
kommuniceras och förstås av de 
berörda.  

Att kommunicera måttet i produktionen 
skulle kunna ske både genom daglig 
styrning och dokumentationen av 
nyckeltalen, men det kan uppstå 
problem med att förstå måttet.  

Tydlighetstestet Eftersom måttet ofta kompletteras med 
andra siffror kan måttet tolkas av 
berörda utan större tvetydigheter. 

Vid ett eventuellt införande skulle 
procentsiffran presenteras, vilken kan 
vara svår att tolka individuellt.  

Än sen då-testet Resultatet leder främst till handling om 
det understiger 70 procent och då är det 
främst upp till logistikavdelningen att 
underrätta produktionen och undersöka 
orsaker till detta. 

Om måttet skulle användas som 
nyckeltal skulle detta kunna leda till att 
påverka handlingen hos medarbetarna, 
framförallt när beslut tas om 
körplaneringen.  

Aktualitetstestet Resultatet tas fram vid början av 
förmiddagsskiftet, vilket gör att det 
finns tid att agera. 

Samma skulle gälla vid införande i 
produktionen. 

Kostnadstestet Resultatet kan samlas in med enkelhet 
och utan större resurser. Ingående data 
samlas in via MES där artiklarna 
automatiskt byter status beroende på var 
i flödet de befinner sig. 

Samma skulle gälla vid införande i 
produktionen. 

Beteendetestet Måttet används i nuläget inte i någon 
högre utsträckning, vilket inte heller 
framhäver några oönskade beteenden. 

Om enbart detta mått prioriteras i 
produktionen skulle det i värsta fall 
kunna leda till att ingen produktion sker 
om inte nästa balk i ordningen finns 
tillgänglig, vilket kan leda till att 
kundens efterfråga i antal inte uppnås. 
Kompletterande mått är därför 
nödvändiga som stöd. 
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Den analys som presenteras i tabellen tyder på att sekvensriktigheten som den är utformad 
idag inte är optimal att införa som mått i produktionen. Detta beror främst på att den kan 
upplevas svår att tolka och egentligen inte som individuellt mått kan medföra några tydliga 
indikationer på läget. Vidare analys kring hur måttet kan tolkas följer nedan.  

På grund av att utjämnad produktion tillämpas innebär detta att företaget har valt att inte låta 
variationer i kundens efterfrågan bidra med variationer i produktionen. Detta innebär att det 
istället måste ske någon annanstans, vilket i detta fall främst sker i buffertar i form av 
mellanlager och färdigvarulager. Med tanke på att sekvensriktigheten i nuläget mäts i 
färdigvarulagret innebär detta samtidigt att måttet till stor del kan påverkas av läget i 
färdigvarulagret. Detta gör att sekvensriktigheten kan drabbas negativt av den utjämnade 
produktionen. Om ett chassi saknas i utlastningen och stoppar utlastningen av den specifika 
stuven måste processen ändå fortsätta, men med andra stuvar. Detta ökar färdigvarulagret, 
vilket i sin tur minskar sekvensriktigheten förutsatt att sekvensbrottet består. Det finns därför 
en tydlig koppling mellan storleken på färdigvarulagret och sekvensriktigheten. Ju större 
färdigvarulagret tillåts vara, desto troligare är det att chassin som ska levereras flera dagar 
framåt finns i lagret. Detta innebär att ett sekvensbrott som uppstår tidigt i sekvensen på grund 
av exempelvis skrot, kan få stor negativ påverkan på sekvensriktigheten. 

Eftersom måttet beräknas i form av ett bråk är resultatet en procentsiffra och kan enkelt 
jämföras över tid. Problemet i just detta fall är att det kan vara svårt att tolka resultatet 
eftersom båda ingående parametrarna samspelar och kan variera mycket. Ett resultat på 
exempelvis 74 procent kan betyda olika saker beroende på vart i leveransordningen 
sekvensbrottet befinner sig. Om färdigvarulagret är litet och sträcker sig två dagar framåt 
skulle denna siffra kunna tyda på att det kan bli problem för antingen dagens eller 
morgondagens leveranser.  Om färdigvarulagret däremot är stort och sträcker sig så långt som 
fem dagar framåt är det troligt att samma siffra inte behöver indikera något akut, utan 
möjligheten är då stor att sekvensbrottet inte inträffar i sekvensen innan leveranser som ska 
ske inom tre dagar. Om enbart en procentsiffra presenteras säger detta därför inte egentligen 
så mycket om läget, vilket bör vara något som eftersträvas i produktionen. Storleken på 
färdigvarulagret har därför en stor inverkan på sekvensriktigheten och i Figur 7 kan 
variationerna som sker ses.  

 
Figur 7. Färdigvarulagrets nivå under en insamlingsperiod på sju veckor. 
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Variationerna kan vidare jämföras med hur sekvensriktigheten varierade under samma 
tidsperiod. Detta illustreras nedan i Figur 8.   

  
Figur 8. Sekvensriktighetens variation under en insamlingsperiod på sju veckor. 

I stora drag tyder figurerna på att formen på kurvorna följs åt, framförallt när det gäller toppar 
och dalar. Till exempel är både färdigvarulagret och sekvensriktigheten låga under dag åtta, 
20, 23 och 29. Motsvarande sker exempelvis dag ett, 17, 21, 26 och 32 då båda dessa visar en 
hög nivå. En intressant observation i och med detta är att sekvensriktigheten tycks vara hög 
när färdigvarulagret är högt och låg när färdigvarulagret är lågt. Teoretiskt sett borde risken 
för en låg sekvensriktighet vara större ju högre färdigvarulagret är, eftersom ett tidigt 
sekvensbrott på grund av exempelvis skrot då kan få större påverkan på resultatet. 

Överlag bidrar detta till att resultatet av måttet kan vara svårtolkat om enbart procentsiffran 
presenteras. Måttet skickar inga direkta signaler kring hur bra sekvensen är eller hur akut 
situationen är. Det hade även varit av intresse att veta hur många chassin som saknas för att få 
en uppfattning om hur kritisk situationen är. Summeringen av denna analys är att 
sekvensriktigheten inte bör införas som ensamt mått i produktionen, eftersom det inte 
egentligen ger någon indikation på hur väl produktionen har arbetat i jämförelse med 
sekvensen. Ett sekvensbrott som innefattar ett chassi kan ha lika stor påverkan som om flera 
chassin saknas, vilket gör att läget är svårt att egentligen tolka med hjälp av enbart 
procentsiffran. Fördelen med att införa måttet skulle vara enkelheten i att det redan är ett 
bekant begrepp på företaget och inom Scania, samt att det redan finns upprättat i nuläget 
vilket skyndar på implementeringsprocessen. På grund av den tvetydighet som finns i måttet 
och med tanke på färdigvarulagrets påverkan kan det därför vara av vikt att justera måttet, 
använda en annan typ av mått eller att komplettera måttet.   
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6.!Identifierade!problem!och!förbättringsförslag!!
Detta avsnitt sammanfattar de problem som har identifierats i analysen ovan och fokuserar 
på kopplingen mellan planering, uppföljning och sekvensriktigheten. Resterande delar 
presenterar en vidare analys på förslag till förbättringar som kan övervägas av fallföretaget 
och genomföras i syfte att förbättra sekvensriktigheten. 

Analysen har visat att planering samt den mätning och uppföljning som genomförs 
tillsammans har en viktig roll när det kommer till sekvensriktigheten. I de enskilda 
processerna finns möjlighet till egna initiativ när det kommer till körplanering, vilket blir en 
följd av att det finns en avsaknad av tydliga prioriteringsregler som kan tillämpas. Till viss del 
finns vissa regler att följa där dessa baseras på den utleveransordning som är resultatet av 
kundernas efterfråga, men trots detta finns det möjlighet att enligt den egna bedömningen 
välja ut andra balkar för produktion. Istället för att liknande prioriteringsregler tillämpas av 
samtliga ges istället ansvaret till operatören att bestämma vilka balkar som ska produceras, 
dock med grund i den autoplan som upprättas varje skift och även med grund i vad som finns 
tillgängligt i buffertarna. Resultatet blir att körplanen följs ibland, medan den vid andra 
tillfälle inte följs. Detta grundar sig i att de olika processerna strävar efter att både försöka 
optimera den egna processen i den utsträckning det är möjligt, vilket till stor del bidrar till 
suboptimering av flödet som helhet. I sin tur gynnar detta ofta inte sekvensriktigheten.  

I detta fall är det även tydligt att uppföljningen till stor del påverkar denna planering. Det som 
mäts blir även prioriterat och kan styra handlingar och beslut som tas i de olika processerna. 
Det skiftmål som baseras på takten tycks ha störst fokus och därmed påverkan inom 
produktionen. I många fall får detta negativa konsekvenser för sekvensriktigheten, eftersom 
antalet balkar då prioriteras framför den egentligen rätta balken. Detta mått hade dock inte 
haft lika stor påverkan på sekvensen om operatörernas påverkan på körplaneringen hade varit 
mindre. I ett scenario där operatörerna inte planerar utan enbart producerar hade en 
antalsuppföljning för varje skift kunnat vara fördelaktigt för att motivera medarbetare att 
utnyttja kapaciteten i produktionen. Det är fortfarande dock viktigt att i ett sådant fall 
framhäva att det är produktionsläget som är det centrala, snarare än om utfallet för varje skift 
är rött eller grönt. I detta fall tycks problemet vara att det saknas incitament för operatörerna 
att prioritera rätt balk. Följande delavsnitt presenterar förslag till förbättringar som kan 
tillämpas för att adressera dessa problem.  

6.1!Nyckeltal!
Analysen tyder på att det mått som används idag för att mäta sekvensriktigheten kan vara 
tvetydigt och inte skickar några direkta signaler om hur akut läget egentligen är.  För kunden 
är det av största vikt att rätt balk finns på plats vid rätt tidpunkt, vilket gör att detta även bör 
prioriteras i produktionen. Problemet i nuläget är att det skulle vara möjligt att vara ”grön” på 
nyckeltalen i produktionen, utan att egentligen uppfylla kundens efterfråga om leveranser i 
sekvens. Att införa ett mått som beskriver hur väl produktionen lyckas uppfylla och motsvara 
kundordersekvensen anses därför som en nödvändig faktor i ett försök att säkerställa 
leveranser i sekvens. Förhoppningen är även att detta ska dra fokus från skiftmålet som i 
nuläget prioriteras i hög utsträckning. I detta fall uppstår svårigheten att definiera ett mått som 
både är lätt att förstå för de berörda, som kan jämföras över tid och som inte uppmanar till 
några oönskade beteenden. Eftersom analysen har visat på att sekvensriktigheten inte bör 



Identifierade!problem!och!förbättringsförslag!
!

 
 

58 

införas som enskilt mått finns det huvudsakligen tre alternativ kvar för att införa ett nytt 
nyckeltal: Antingen kan ett helt nytt mått införas, sekvensriktigheten kan delvis justeras eller 
så kan sekvensriktigheten införas tillsammans med ett kompletterande mått. I vilken 
utsträckning ett nytt nyckeltal kommer förbättra sekvensriktigheten kommer dock i slutändan 
bero mycket på ledarskap, eftersom det är tankesätt som i stor del måste förändras.  

Eftersom sekvensriktigheten idag är ett begrepp som används i verksamheten, även för andra 
produktionsflöden, och som många på så sätt känner till kan detta vara bra att initialt införa. 
En annan fördel med måttet är att det skulle vara ett nyckeltal som är gemensamt för både 
rullformningen, ytbehandlingen och pressen. Samtliga har möjlighet att påverka måttet, vilket 
kan skapa en känsla av gemenskap snarare än konkurrens eller tävlingsinstinkt. Dock krävs 
det en tydlig initial och eventuellt kontinuerlig kommunikation angående måttet för att 
säkerställa att samtliga har förståelse för varför måttet införs, hur det ska tolkas samt hur varje 
medarbetare kan bidra till att påverka det. Som nämndes är det också viktigt att komplettera 
måttet för att visa på hur kritisk situationen är. I samband med att sekvensriktigheten 
presenteras bör det därför tas upp hur många chassin som saknas för dagens eller 
morgondagens leveranser, vilket ger en indikation på leveransläget. Detta kan även utökas till 
att ta upp hur mycket som saknas även för nästkommande dagar.  

Bristen i sekvensriktigheten som individuellt mått ligger som sagt i det faktum att det 
egentligen inte indikerar hur akut situationen är. Ett chassi som saknas kan i princip påverka 
sekvensen lika mycket som tio chassin som saknas kan. Därför kan en variant av det mått som 
Meissner (2010) föreslår användas som komplement. Detta mått skulle kunna benämnas 
sekvensfyllnad och skulle beskriva hur stor del av sekvensen som finns tillgänglig i 
färdigvarulagret jämfört med antalet balkar som skulle behöva finnas i färdigvarulagret för att 
bilda en hel sammanhängande sekvens. I praktiken skulle detta innebära att mäta andel 
chassin som finns tillgängliga i färdigvarulagret i förhållande till hur många chassin som finns 
i en sekvens mellan det första och sista tillgängliga chassit. Följande definition skulle då 
kunna gälla: 

!!!!!!!!Sekvensfyllnad= Antal chassin som befinner sig i färdigvarulagret
Antal chassin som skulle&ingå!i en sammanhängande sekvens

.!!!!!!!!!!!(3) 

Likt det mått Meissner (2010) presenterar för att beskriva sekvensens följsamhet skulle detta 
mått illustrera hur stor del av sekvenslagret som utgörs av sekvensbrott, vilket fås om 
sekvensfyllnaden subtraheras från ett. Om sekvensriktigheten är låg, men sekvensfyllnaden är 
hög kan detta därmed indikera att läget ändå är relativt stabilt. Detta förutsatt att nivån på 
färdigvarulagret också övervakas för att kunna rapportera avvikelser. Det kan exempelvis vara 
så att sekvensriktighetens låga nivå beror på ett sent skrot som måste tillverkas igen. En låg 
sekvensfyllnad kan dock tyda på att balkar har tillverkats för tidigt, eftersom det saknas 
många chassin innan det sista chassit i färdigvarulagret efterfrågas. Tanken är att operatörerna 
måste överväga beslut kring körplaneringen mer noggrant för att inte påverka detta mått allt 
för mycket negativt. Eftersom ett problem idag är att fokus ligger på att tillverka rätt antal 
balkar snarare än att dessa också ska vara rätt balkar, kan detta ge ett mått på hur denna aspekt 
förändras över tid. Ju högre utfall på måttet, desto bättre är förmågan att fokusera på rätt 
balkar. Samtidigt är det ju dock viktigt att produktionsläget fortfarande befinner sig kring 
börläget, vilket gör att produktionsläget fortfarande är en viktig parameter att följa.  
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Detta skulle innebära att införa totalt tre nyckeltal i produktionen som ska beskriva läget ut 
mot kund. Dessa innefattar sekvensriktighet, sekvensfylland och leveransläge. Utformning av 
måtten beskrivs vidare i Bilaga 11 och utgår då från de steg som Medori och Steeple (2000) 
framhäver som viktiga vid implementering av nya mått. Samtliga mått bör mätas på daglig 
basis för att kunna bidra med en bild över läget till produktionsavdelningen, men 
sekvensfyllnad och sekvensriktighet bör även mätas och dokumenteras månadsvis för att 
kunna identifiera trender. Sekvensriktighet och leveransläget följs redan av logistik och 
planeringsavdelningen samt den dagliga styrningen på verkstadschefsnivå, men dessa kan 
även börja följa sekvensfyllnaden.  

6.2!Daglig!styrning!
Kopplingen som i dagsläget finns mellan planering och uppföljning identifierades och 
framhävdes som viktig i analysen. Detta tyder på att dessa tillsammans bör utformas för att 
gynna sekvensriktigheten. Daglig styrning kan vara en naturlig punkt för att kombinera 
planering och uppföljning. Trots att syftet med daglig styrning till stor del beskrivs som en 
samordning för dagen, finns ett stort fokus på att reflektera över gårdagen och det som redan 
har hänt. Som nämndes i analysen bör dock denna del minskas för att ge plats för att ta upp 
vad som är viktigt att prioritera framöver. Enbart de nyckeltal som är avvikande bör tas upp 
och diskuteras, för att istället kunna fokusera framåt och på det som bör genomföras under 
dagen. Detta gäller inom andra delar av verksamheten och samma bör därför gälla daglig 
styrning på denna nivå. Om något är ovanligt bra kan detta också tas upp, för att utreda om 
det är något specifik som har lett till ett bra utfall.  

En stor del av daglig styrning handlar i nuläget om att gå igenom resultatet av nyckeltalen, där 
majoriteten speglar det som har hänt under föregående dygn. Med ett större fokus på dagen 
och dagarna framöver skulle en del av planeringen även kunna genomföras på dessa möten, 
vilket i sin tur även skulle reducera den enskilda operatörens påverkan på sekvensriktigheten. 
Som Parmenter (2010) förklarar kan prestationsmått antingen ha ett perspektiv på dåtiden, 
nutiden eller framtiden. Dåtiden finns representerad i stor utsträckning, genom exempelvis 
OPE, direktflöde och takten som samtliga beskriver utfallet från gårdagen. Nutiden 
representeras bland annat i form av produktionsläget, nivån på mellanlagret samt 
produktionsutfallet under första timmen. Det kan därför vara fördelaktigt att införa ett mått 
som beskriver framtiden, men som även bidrar till insikt i vad som behöver göras och 
prioriteras. De mått som presenterades i föregående avsnitt kan bidra med detta. 

Som nämnt kommer ledarskap att ha en viktig roll i hur sekvensriktigheten prioriteras i 
produktionen. Genom att i fortsättningen alltid inleda daglig styrning med att diskutera 
sekvensen och hur läget ser ut mot kunderna, visar detta att det är något som prioriteras. Den 
dagliga styrningen skulle därmed kunna fungera som ett viktigt medel när det kommer till att 
förbättra sekvensriktigheten. Kritiska beslut som innefattar omställningar i pressen kan också 
diskuteras, för att på så sätt till viss del centralisera besluten.  

Att dokumentera nyckeltalen är fortfarande en viktig aspekt, framförallt för att kunna 
identifiera trender och effekter av åtgärder. Det som är viktigast att uppmärksamma är dock 
de aspekter som inte har nått upp till målen eller andra typer av avvikelser. Detta för att kunna 
framhäva orsaker till avvikelsen. Till stor del skulle det kunna vara tillräckligt att skriva upp 
detta eller enbart dokumentera vissa nyckeltal i nyckeltalsuppföljningen i Excel.  
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6.3!Inkludering!av!pressen!
Pressens ibland kritiska roll har uppmärksammats i och med analysen. Både efterföljande 
processer och sekvensriktigheten är beroende av och kan lätt påverkas av balkar som inte 
prioriteras i pressen. Det finns därför en problematik i att processen inte aktivt ingår i 
nyckeltalsuppföljning eller daglig styrning. Problemet i nuläget är att det inte finns en klar 
bild över vilken kapacitet som faktiskt finns i pressen i dagsläget, vilket först och främst 
måste fastställas av företaget. Först då finns möjlighet att undersöka möjligheterna att i större 
utsträckning centralisera planeringen i denna process. Istället för att låta riggcykeln styra vad 
som tillverkas bör planeringen utgå mer från det kundbehov som finns inom frystiden och 
planera processen därefter. Detta måste även samordnas med hur dessa produceras i 
rullformningen. Viktigt att framhäva är dock att det måste ske en avvägning mellan att följa 
kundens efterfråga och att minimera omställningstider, vilken kommer bero på den kapacitet 
som finns i pressen.  

För att skapa större möjlighet till flexibilitet i pressen, och på så sätt större möjlighet att öka 
sekvensriktigheten, finns några möjligheter som kan undersökas vidare. Först och främst kan 
möjligheten att utöka skiftformen till två skift övervägas för att på så sätt skapa ett mer 
flexibelt flöde. Vid kapacitetsbrist finns alltid möjligheten att utöka skiftformen, men detta 
blir då istället en kostnadsfråga vilket skapar ytterligare avvägningar.  Företaget skulle även 
kunna överväga att genomföra tvärfunktionell utbildning för att även andra ska kunna 
exempelvis ställa om processen om det är nödvändigt. Detta skulle kunna innebära tillfällen 
när produktionstakten har uppnåtts eller produktionen måste stå still av olika orsaker. 
Fördelaktigt vore även att undersöka om omställningstiderna kan reduceras i pressen, för att 
skapa större möjligheter till längre orderkvantiteter och därmed en flexiblare process.  

Pressen bör i övrigt alltid ha en representant på daglig styrning för att kunna ta del av viktig 
information, men även för att kunna framföra åsikter och samordna med både rullformningen 
och ytbehandlingen. Daglig styrning bör då även ta upp ett nyckeltal för pressen för att följa 
processen och kunna lyfta avvikelser. Fördelaktigt skulle vara att utse en 
produktionssamordnare även för pressen, eller att produktionssamordnaren för ytbehandlingen 
även är ansvarig för pressen. Detta för att öka ansvarskänslan och att i större utsträckning 
inkludera pressen och framhäva dess viktiga roll i flödet.  

6.4!Planering!och!prioriteringsregler!
Problematiken som har identifierats angående planeringen och prioriteringsregler är att de 
regler som finns idag, vilka delvis är uttalade och delvis outtalade, frångås till följd av att 
försöka optimera andra aspekter. Ju större möjlighet operatörerna ges till att påverka 
körplaneringen, desto mindre kontroll kan planeringen ha över vad som tillverkas. Om andra 
faktorer prioriteras istället för att basera beslut på balkarnas färdigdatum kan detta missgynna 
sekvensriktigheten och i slutändan kunderna. Viktigt att framhäva är det faktum att den 
drabbade kunden inte alltid är den externa kunden eller slutkunden, utan att detta kan påverka 
den interna kunden.      

I denna typ av flöde bör målet vara att prioritera färdigdatum för order framför andra aspekter. 
Tydligare prioriteringsregler bör därför skapas och kommuniceras i hela produktionen. Vilka 
prioriteringsregler som specifikt bör användas måste undersökas vidare, genom exempelvis 
simulering för att kunna avgöra om olika prioriteringsregler som kan vara att föredra i olika 
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delar av flödet. Eftersom det inte är realistiskt att enbart optimera sekvensriktigheten kan 
avvägningen mellan denna och andra faktorer undersökas i samband med detta. I 
rullformningen är det exempelvis viktigt att undersöka avvägningen mellan sekvensriktighet 
och skrot. I rullformningen kan det exempelvis finnas regler att enbart tillåta förändringar 
inbördes på en coil som ska tillverkas.  

I ett längre tidsperspektiv, om det visar sig att problemen kvarstår trots förändringar inom 
uppföljning, kan åtgärder vidtas för att minska möjligheten för operatörerna att ta beslut. 
Detta skulle kunna utföras genom att automatisera körplaneringen där operatörernas arbete 
blir att producera istället för att planera. Viktigt att ta hänsyn till är dock hur operatörernas 
motivation kan påverkas av detta. McLachlin (1997) lyfter fram det faktum att de anställda 
bör erhålla ansvar för att uppleva engagemang och motivation. Om möjligheten till att 
påverka körplaneringen minskar, bör ansvaret inom någon annan aspekt ökas. Detta skulle 
exempelvis kunna innefatta att medarbetarna får en större roll när det kommer till 
förbättringsarbete inom både den egna processen men även i övriga flödet och verksamheten i 
stort. Ett sådant område kan vara att undersöka möjligheterna att reducera omställningstider, 
både i rullformningen och pressen.  

6.5!Utveckling!av!MES!
Analysen som har genomförts tyder på att produktionsplaneringen som finns i MES till stor 
del är bristfällig och inte stödjer de faktorer som är viktiga för att kunna utföra produktionen 
för att uppnå kundernas behov. Detta i sin tur ställer krav på operatörerna att själva utföra 
förändringar i den automatiska körplanen, vilket då inte alltid sker utifrån faktorer som gynnar 
sekvensriktigheten. Det finns mycket kunskap hos operatörerna kring vad som är viktigt att 
förändra för att produktionen ska fungera. För sekvensriktigheten hade det varit fördelaktigt 
att autoplanen utan någon manuell inblandning skulle kunna ta hänsyn till dessa faktorer, där 
olika besluts- och prioriteringsregler kan programmeras. Eftersom det finns mycket kunskap 
hos operatörerna om vad som är optimalt för processen, skulle de vara viktiga att inkludera i 
en eventuell process med att utveckla MES-systemet.  

Att inkludera fler faktorer i MES skulle innebära att minska behovet att manuellt påverka 
körplaneringen. För att öka planeringens kontroll över vad som produceras skulle även, om 
det finns möjlighet, interna leveransdatum kunna användas vilket då kan styra ordningen som 
balkarna tillverkas i. Detta kan bidra med stöd till produktionen vid större buffertnivåer, för 
att kunna ta hänsyn till den förlastning som är nödvändig att genomföra. Ett stort problem i 
dagens läge är det faktum att produktionen egentligen inte har möjlighet att ta hänsyn till om 
och när förlastning måste ske, vilket skapar störningar vid utleveranser till kunden. Att på 
något sätt kunna styra körplaneringen skulle även kunna bidra till att kunna styra 
produktionen av de balkar som måste pressas. I sin tur skapar detta större möjligheter att 
planera processen i pressen samt att centralisera de beslut som måste tas kring processen 
gällande exempelvis omställningar.  

I analysen har det även framkommit att mellanlagret har en vital roll för sekvensriktigheten, 
vilken till viss del begränsas på grund av produktionens utformning. Det hade varit 
fördelaktigt att kunna utveckla systemet för att skapa möjligheten att identifiera vilka balkar 
som finns på vilka stuvar. Detta kan vara en faktor som möjliggör optimering av inlastning till 
måleriet, eftersom innehållet på stuvarna då kan analyseras. Om informationen kring detta 
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finns lagrat kan momentet att skapa handskrivna pallflaggor elimineras och därmed även de 
risker som följer med detta. 

6.6!Övriga!förbättringsförslag!
Det finns andra aspekter som påverkar sekvensriktigheten, men som enbart är indirekt 
kopplade till planering eller uppföljning. Det har bland annat visat sig att kassationer till stor 
del kan påverka sekvensriktigheten, framförallt i denna typ av flöde där varje produkt är unik 
och kundspecifik. Kassationer bör därför minimeras i ett sekvensflöde och om dessa uppstår 
är det viktigt att upptäcka dessa i så god tid som möjligt. I nuläget är ett problem att ett chassi 
kan befinna sig i sekvenslagret i flera dagar och att kvalitetsavvikelser inte upptäcks förrän 
dessa ska packas för leverans till kund. Om detta sker i relativt nära anslutning till leveransen 
finns risk att detta måste levereras med snabbfrakt istället för att hinna fram. För att undvika 
detta bör företaget överväga att införa någon typ av kvalitetskontroll innan balkarna placeras i 
sekvenslagret.  

Som diskuterades i analysen har begränsningar i rullformningen en stor påverkan på vad som 
tillverkas. Det faktum att en hel coil måste bearbetas vid ett tillfälle, gör storleken på coilen 
avgörande för både hur mycket överproduktion som uppstår men även hur väl produktionen 
kan anpassas efter sekvensriktigheten. Som nämnt i analysen är detta särskilt problematiskt 
när det kommer till de profiler som står för en låg andel av den totala volymen. Om det är så 
att en coil av typ E måste skrotas och tillverkas igen, kan det ibland inte vara ekonomiskt 
försvarbart att genomföra detta. Om det inte finns tillräckligt med order inom frystiden att 
fylla ut coilen med kan detta innebära att tillverka ett enda chassi för att sedan skrota resten av 
coilen. Framförallt för profiltyp E, men även för C och D kan det därför vara fördelaktigt att 
minska storleken på coils. Detta skulle dock innebära fler omställningar, vilket därför skulle 
bli en avvägning som företaget måste göra.  

En annan faktor som inte är direkt kopplat till planering eller uppföljning, men som ändå kan 
påverka resultatet av sekvensriktigheten är förebyggande underhåll som genomförs 
regelbundet. Eftersom dessa genomförs under ett helt skift på olika dagar i nuläget måste 
buffert byggas inför båda dessa tillfällen för att fortfarande kunna täcka upp för kundens 
efterfråga. Vid det tillfälle som den ena processen inte är i drift ökar även svårigheten med att 
hantera skrot som uppstår, vilket kan fördröja chassit ytterligare. Detta kan vara extra känsligt 
om även pressen genomför sitt förebyggande underhåll, vilket sker en tredje dag. Att detta 
sker på en fredag gör även att risken för att ett chassi saknas på måndag ännu större, om några 
förändringar skulle ske eller om kassationer uppstår under helgen. Pressen bör därför flytta 
sitt förebyggande underhåll till tisdag eller torsdag, när det sker i de andra processerna. Att 
föredra är att införa det på torsdagar istället, eftersom tisdagar fortfarande kan vara en viktig 
dag att ta ikapp efter helgen om så krävs. Ännu bättre hade det varit om samtliga 
förebyggande underhåll hade genomförts under samma dag, förutsatt att det finns nog mycket 
resurser för att utföra detta. Om underhållsarbetet istället genomfördes på samma dag finns 
ingen risk att skrot uppstår vid det tillfället. Om det däremot uppstår när produktionen är 
igång igen är chansen större att detta inte behöver påverka varken packningen i slutet av 
flödet eller leveranserna.  

Slutligen bör även sekvensriktigheten tas hänsyn till när det kommer till huvudplaneringen, 
vilken i nuläget också främst ser till antalet balkar utan någon större hänsyn till det faktiska 
innehållet i olika lager.  
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7.!Slutsatser!och!rekommendationer!
I följande avsnitt sammanfattas resultaten av studien i form av slutsatser. Därefter 
presenteras rekommendationer till fallföretaget som kan bidra till förbättringar i 
verksamheten i linje med studiens syfte.  

7.1!Slutsatser!
Syftet med studien var att undersöka möjligheten att förbättra sekvensriktigheten för 
sidobalksproduktionen hos Ferruform genom förändringar inom planering och uppföljning av 
flödet, vilket i sin tur kan bidra till att säkerställa sekvensleveranser. Analyser genomfördes 
med hjälp av den teoretiska referensramen som har upprättats för studien samt den 
nulägesbeskrivning som utgör de empiriska resultaten. Utifrån den analys som sedan berörde 
planering, uppföljning och sekvensriktighet som nyckeltal kan slutsatser kring studien dras.  
Slutsatserna kan därmed sammanfattas enligt följande:  

Planering 

− Operatörsstyrd körplanering tillämpas till stor del i produktionen, vilket gör att 
optimering kan ske utifrån verkstadsnära faktorer. Detta ger operatörerna en större roll 
i planeringen, medan planeringsavdelningens kontroll samtidigt minskar.  

− MES-systemet anses bristfälligt i nuläget och skulle kunna utvecklas för att på ett 
bättre sätt stödja produktionen. Systemet bör fungera som en länk mellan 
produktionen och planeringen, vilket det idag inte gör fullt ut. Detta skulle i sin tur 
kunna minska behovet av att manuellt genomföra körplanering i produktionen. 

− Flertalet faktorer som påverkar sekvensriktigheten grundar sig i begränsningar i 
produktionen och produktionens utformning. 

Uppföljning 

− Uppföljning bör ses som ett viktigt medel för planeringen inom produktionen, 
eftersom dessa har en tydlig koppling i produktionen. 

− Skiftmålet har ett stort fokus i produktionen och därmed en stor påverkan på 
sekvensriktigheten. 

− Det saknas ett mått som ger incitament till att vilja prioritera balkar utifrån kundens 
efterfrågan. 

− Daglig styrning kan fungera som en samlingspunkt för uppföljning och planering, där 
större fokus bör läggas på planering och samordning inför dagen. 

− Pressen har en viktig roll i flödet och bör inkluderas i större utsträckning, där en 
representant bör delta på daglig styrning varje dag. Det är extra viktigt med 
samordning eftersom processen enbart arbetar veckodagar. 

Sekvensriktighet 

− Sekvensriktigheten lämpar sig inte som individuellt mått i produktionen, främst 
eftersom procentsiffran kan vara svår att tolka och inte beskriver om läget är kritiskt 
eller inte.  

− Sekvensriktighet kan användas som nyckeltal om ett kompletterande mått används 
som på ett tydligare sätt beskriver läget.  
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns en tydlig koppling mellan uppföljning, 
planering och sekvensriktighet. Detta beror till stor del på operatörernas möjlighet att styra 
körplaneringen, vilket skapar rum att prioritera de nyckeltal som mäts. Genom att istället 
införa nyckeltal som speglar leveranserna ut mot kund kan incitament skapas för att 
genomföra körplaneringen med sekvensriktigheten i åtanke. För att skapa mer kontroll över 
planeringen bör dock körplaneringen centraliseras och därmed kan möjligheten till att påverka 
denna inom produktionen reduceras inom ett längre tidsperspektiv. Planering bör i så stor 
utsträckning som möjligt genomföras av planeringsavdelningen och produktionen kan då 
fokusera på att producera enligt plan samt att förbättra processerna.  

7.2!Rekommendationer!
Utifrån analysen och slutsatserna kan ett antal rekommendationer föreslås i syfte att förbättra 
sekvensriktigheten och därmed kunna säkerställa sekvensleveranserna. Vid en eventuell 
implementering av förbättringsförslagen som presenterades i avsnitt 6. Identifierade problem 
och förbättringsförslag kan det uppstå motstånd och svårigheter i och med förändringarna 
som det innebär. Många människor är inblandade och det finns risk att de inte ser fördelarna 
med förändringarna. Det är därför viktigt att genom hela implementeringsprocessen involvera 
medarbetarna samt informera dessa om vad som ska genomföras och framförallt varför 
förändringar genomförs. Vid ett eventuellt införande av rekommendationerna bör resultaten 
även följas upp efter en tids tillämpning, förslagsvis vid flertalet tillfällen efter exempelvis 
två, sex och tolv månader. Om utfallet visar sig lyckat kan en liknande implementering även 
genomföras för ett av Ferruforms andra produktionsflöden som även levererar produkterna i 
kundordersekvens.  

Viktigt att framhäva är dock det faktum att sekvensriktigheten nödvändigtvis inte direkt 
behöver påverka den externa kunden. Detta innebär att målet inte bör vara att ha 100 procent 
sekvensriktighet, om detta sker på bekostnad av andra viktiga faktorer. Det måste ske en 
avvägning mellan sekvensriktigheten och dessa faktorer, där företaget själva måste avgöra i 
vilken utsträckning sekvensriktigheten bör förbättras.  

7.2.1!På!kort!sikt!
Ur ett kortsiktigt tidsperspektiv rekommenderas först och främst Ferruform att utveckla sin 
uppföljning av sidobalksproduktionen i form av nyckeltal och daglig styrning. Som nämndes 
vid analys av problemet och förbättringsförslagen bör nya nyckeltal introduceras och dessa 
bör få större fokus på daglig styrning. Sekvensriktighet kan införas som nyckeltal, men bör 
kompletteras med leveransläge och förslagsvis sekvensfyllnad i ett senare skede. 
Sekvensriktigheten skulle även kunna mätas vid fler punkter under dagen, förslagsvis vid 
inledningen av varje skift, för att kunna se hur denna varierar under dygnet. Pressen bör även 
inkluderas i högre utsträckning när det gäller daglig styrning, där även nyckeltal för denna 
process kan tas upp. Nyckeltalen som i nuläget har initierats för pressen bör dock ses över och 
eventuellt justeras, eftersom dessa inte främjar sekvensriktigheten. 

Eftersom möjligheten i dagens läge finns för operatörerna att ta beslut kring ordningen i 
vilken balkarna produceras finns även möjlighet att genom prestationsmätning påverka vilka 
faktorer som influerar beslutet. I ett sekvensflöde bör det främsta målet vara att kunna 
leverera i sekvens till kunden utan störningar, vilket är en aspekt som bör prioriteras i 
produktionen. Att uppnå rätt antal är också viktigt med avseende på den utjämnade 
produktionen som tillämpas, men i slutändan kan ett chassi som saknas skapa stora problem 
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både internt men framförallt externt hos kunden. Att inte uppfylla skiftets produktionsmål bör 
därför inte ses som något förödande, om det sker på grund av att balkar med en tidigare plats i 
sekvensen prioriteras före en balk med ett senare färdigdatum. Genom att införa nyckeltalen 
både i produktionen, men även att följa upp detta som ett stödjande nyckeltal för att kunna se 
trender över tid, kan medarbetarna motiveras till att prioritera rätt balkar framför rätt antal. 
Det krävs dock att samtliga chefer stödjer och förespråkar detta och tydligt visar var 
prioriteringarna ligger.  

7.2.2!På!lång!sikt!
Rekommendationerna ur ett längre tidsperspektiv handlar om att minska medarbetarnas 
påverkan på planeringen. Dessa inkluderar de förslag som diskuterades inom områden för 
planering och prioriteringsregler, utveckling av MES samt delvis även övriga 
förbättringsförslag som presenterades i avsnitt 6. Identifierade problem och 
förbättringsförslag.  På grund av planeringens viktiga roll i ett sekvensflöde är det 
fördelaktigt att minimera antalet inblandade i denna och att istället huvudsakligen överlåta 
den till planeringsavdelningen för ökad kontroll. Detta kan ske genom att först och främst 
initiera ett arbete med att samla in vilka faktorer kring körplanering som är viktiga för olika 
avdelningar. I viss mån har detta genomförts i denna studie, där det bland annat är viktigt för 
rullformningen att minska skrotet på varje coil eftersom hanteringen av denna anses krånglig i 
nuläget. Därefter bör dessa faktorer programmeras i MES för att i en högre grad överlåta 
planeringen till produktionsplaneraren och den automatiska planeringsfunktionen. Ett optimalt 
scenario vore att skapa ett system som kan optimera körplaneringen och direkt föreslå vilken 
stuv eller balk som ska prioriteras. Planering i denna typ av flöde anses vara av största vikt, 
vilket gör det fördelaktigt att undvika inblandning och påverkan av medarbetare som drar 
fördel av att optimera körplaneringen ur andra perspektiv. Ett alternativ som kan genomföras 
inom en kortare tidsram är att fastställa prioriteringsregler som varje process måste följa, där 
hantering av skrot bör ingå som en parameter.   

7.2.3!Effekter!
Att uppnå högre och stabilare sekvensriktighet, det vill säga bättre innehåll i färdigvarulagret, 
kan bidra med flera positiva effekter på verksamheten. Först och främst skapar det större 
möjligheter att kunna leverera till kund vid ett eventuellt produktionsstopp i ytbehandlingen, 
vilken oftast ses som den mest instabila och osäkra processen. En ökad sekvensriktighet kan 
även göra att det finns möjlighet att minska färdigvarulagret. Detta skapar bland annat mindre 
behov av att hantera stuvarna, vilket minskar risken för hanteringsskador. Att i ett tidigare 
skede kunna producera enligt sekvensen kan även bidra med kortare ledtider, vilket i sin tur 
kan bidra till ett mer flexibelt flöde. I slutändan bidrar detta till minskade kostnader både 
intern och externt hos kunden, vilket i sin tur kan bidra till högre konkurrenskraft hos 
företaget.  
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8.!Diskussion!
Som en avslutande del i denna studie diskuteras studiens resultat utifrån olika aspekter. Först 
diskuteras kopplingen mellan studiens resultat och forskningsfrågorna. Därefter diskuteras 
studiens tillförlitlighet i form av begränsningar och de valda metoderna värderas även. 
Avslutningsvis ges förslag till framtida forskning som kan genomföras för att bygga vidare på 
studien.  

8.1!Besvarande!av!forskningsfrågor!
Studien syftade till att besvara tre olika forskningsfrågor, vilka presenterades i avsnitt 1.3 
Syfte. Dessa skulle tillsammans bidra till att uppfylla det övergripande syftet som innebar att 
undersöka hur planering och uppföljning i produktionen kan bidra till att uppnå bättre 
sekvensriktighet för att säkerställa sekvensleveranser. Som stöd för att kunna besvara 
forskningsfrågorna och uppnå syftet upprättades en teoretisk referensram. Nedan följer en 
beskrivning kring hur detta har genomförts.  

FF1: Hur fungerar flödet och närliggande aktiviteter i sidobalksproduktionen? 

Den första forskningsfrågan besvarades genom att samla in empiriska data kring hur flödet 
fungerar i dagsläget. Fokus var framförallt att kartlägga flödet i avseende på hur olika 
processer och aktiviteter påverkar innehållet i olika buffertar. Detta innefattade bland annat 
vilka parametrar som bestämmer vad som ska lastas in i en process från en buffert respektive 
lastas ut ur en process till en buffert. Resultatet av detta presenteras tidigare i rapporten under 
avsnitt 4. Nulägesbeskrivning. Till viss del användes den teoretiska referensramen som grund 
för detta.  

FF2: Vilken påverkan har planering och uppföljning på sekvensriktigheten? 

Den andra forskningsfrågan besvarades främst genom analysen som genomfördes i avsnitt 5. 
Analys, där de empiriska resultaten analyserades med hjälp av den insamlade teorin inom 
området. Analysen innefattade huvudsakligen kopplingen mellan planering, uppföljning och 
sekvensriktighet. I samband med detta diskuteras även hur produktionens utformning 
begränsar och påverkar den körplanering som genomförs av operatörerna.  

FF3: Hur kan förändringar inom planering och uppföljning bidra till att öka 
sekvensriktigheten? 

Forskningsfråga tre besvarades genom att genomföra vidare analyser på hur de identifierade 
problem som fastställdes i analysen kunde lösas eller förbättras. Dessa presenterades i avsnitt 
6. Identifierade problem och förbättringsförslag. Detta sammanfattas slutligen i slutsatserna 
där också rekommendationerna som specifikt riktar sig till fallföretaget presenterades.  

8.2!Studiens!tillförlitlighet!
Möjligheten att generalisera resultaten begränsas av det faktum att endast ett fallföretag ingår 
i studien. Syftet med studien har dock varit att skapa djupvaliditet, vilket gör att 
generaliserbarheten riskeras. En viktig del i fallstudieforskning är just att studera problemet 
inom den specifika kontexten, vilket gör att företagsspecifika aspekter har en viktig del i 
studien. Vissa delar av denna studie påverkas mer av detta, medan andra aspekter kan kopplas 
till mer generella aspekter. Själva kopplingen mellan planering och uppföljning kan 
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exempelvis vara ett resultat av vikt även för andra typer av industrier med liknande 
förutsättningar.  

En faktor som kan utvecklas till en vidare studie är att inkludera fler respondenter. Eftersom 
företaget tillämpar 4-skift i nuläget fanns många medarbetare tillgängliga på samma position, 
vilket till viss del skapade svårigheter att få kontakt med respondenter. Ett slumpmässigt urval 
tillämpades därför, där speciellt kontakten med operatörer utgjordes av det skift som fanns på 
plats. Önskvärt hade varit att kunna jämföra samtliga respondenters svar mellan alla skift, 
men på grund av en begränsad tidsram för studien ansågs detta inte som en möjlighet. Att 
kartlägga och jämföra olika skift med varandra hade kunnat bidra med intressanta resultat. 
Till viss del tas dessa skillnader upp i studien, vilket anses som ett viktigt resultat att 
illustrera.  

Gällande datainsamlingen har en blandning av semi-strukturerade och ostrukturerade 
intervjuer skett, eftersom flertalet möten har varit spontana. Vid majoriteten av de semi-
strukturerade intervjuerna har dock frågorna skickats i förväg till respondenten för att ge 
chans till förberedelser, vilket samtliga respondenter har uppskattat. Detta har i sin tur skapat 
möjlighet att erhålla mer utförliga svar, men å andra sidan även en möjlighet för respondenten 
att fundera på svaren i större utsträckning.  

De resultat som kan vara av störst intresse ur ett bredare perspektiv är de aspekter som är 
kopplade till sekvensriktigheten och därmed hur ett sekvensflöde kan följas upp. Eftersom 
litteraturen inom området för just-in-sequence är begränsad, framförallt när det gäller 
konceptet när det appliceras hos leverantörer snarare än kunden, kan det vara intressant att se 
hur företag väljer att mäta detta och styra produktionen därefter. De produktionsspecifika 
aspekterna är snarare riktade mot fallföretaget, men slutsatserna kan fortfarande vara 
intressanta för verksamheter med liknande förutsättningar. Detta kan bland annat innebära 
flöden där operatörerna har frihet att till stor del själva ta beslut om körplaneringen och 
därmed vikten av uppföljning. Dessa resultat behöver inte enbart kopplas till 
sekvensleveranser, utan det är troligt att dessa situationer uppstår i olika typer av flöden och 
verksamheter.  

8.3!Vidare!forskning!
Denna studie visade att manuella beslut i flödets olika delar kan få stora konsekvenser för 
sekvensriktigheten, vilket i sin tur kan riskera sekvensleveranser. Av denna orsak är det ur 
sekvensperspektiv önskvärt att minimera operatörernas inverkan på planeringen för att kunna 
kontrollera flödet på ett bättre sätt. Det kan därför vara intressant att vidare undersöka vilka 
typer av automatiseringslösningar som skulle kunna vara aktuella för denna typ av flöde, för 
att på ett bättre sätt kunna optimera körplaneringen. Detta skulle nödvändigtvis inte innebära 
att operationerna genomförs automatiskt, utan snarare att operatörerna inte ska behöva ta 
enskilda beslut kring operationerna. En optimering i detta fall skulle då kunna föreslå vilken 
av stuvarna som ska lastas in härnäst för att exempelvis optimera sekvensriktigheten eller 
minimera risken att sekvenslagret fylls upp och låses. Det finns även möjlighet att genom 
exempelvis simuleringsstudier eller optimeringsmodeller undersöka vilka typer av 
prioriteringsregler som kan optimera sekvensriktigheten och därmed även leveranserna ut till 
kund.  
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Liknande studier på antingen ett annat flöde inom Ferruform som också levererar enligt 
sekvens, men även på andra tillverkningsenheter inom Scania eller andra företag som 
tillämpar just-in-sequence i sina leveranser kan också genomföras. Speciellt intressant kan 
vara att undersöka om andra företag på något sätt mäter hur väl sekvensen uppfylls och i 
sådana fall hur. I detta område anses litteraturen i nuläget bristfällig och kan därför behöva 
utökas ytterligare, vilket gör induktiva studier mest intressanta.   
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I 

Bilaga!1.!Lagersaldo!i!färdigvarulager!och!mellanlager!
 

Vecka v.5     
Dag  Må 29/1 Ti 30/1 On 31/1 To 1/2 Fr 2/2 
Antal chassin FVL 647 703 632 521 456 
Antal balkar ML 703 432 289 472 558 
      
Vecka v.6     
Dag Må 5/2 Ti 6/2 On 7/2 To 8/2 Fr 9/2 
Antal chassin FVL 491 432 234 326 335 
Antal balkar ML 665 975 976 589 668 
      
Vecka v.7     
Dag Må 12/2 Ti 13/2 On 14/2 To 15/2 Fr 16/2 
Antal chassin FVL 546 553 477 495 518 
Antal balkar ML 654 825 1016 828 793 
      
Vecka v.8     
Dag Må 19/2 Ti 20/2 On 21/2 To 22/2 Fr 23/2 
Antal chassin FVL 605 679 498 484 474 
Antal balkar ML 702 836 1214 1254 1071 
      
Vecka v.9     
Dag Må 26/2 Ti 27/2 On 28/2 To 1/3 Fr 2/3 
Antal chassin FVL 585 512,5 437 486 433 
Antal balkar ML 957 966 958 713 744 
      
Vecka v.10     
Dag Må 5/3 Ti 6/3 On 7/3 To 8/3 Fr 9/3 
Antal chassin FVL 604 564 396 457 454 
Antal balkar ML 760 958 1223 802 900 
      
Vecka v.11     
Dag Må 12/3 Ti 13/3 On 14/3 To 15/3 Fr 16/3 
Antal chassin FVL 643 686 576 571 573 
Antal balkar ML 827 961 1011 1036 686 

 

.  !



!

 
 

II 

Bilaga!2.!Sekvensriktighet!under!insamlingsperioden!
 

Vecka v.5     
Dag Må 29/1 Ti 30/1 On 31/1  To 1/2 Fr 27/2 
Sekvensriktighet 96 % 87 % 90 % 89 % 73 % 
Möjligt att måla i sekvens 28 0 0 0 0 
Sekvens mellanlager 28 0 2 4 0 
      
Vecka v.6     
Dag Må 5/2 Ti 6/2  On 7/2 To 8/2 Fr 9/2 
Sekvensriktighet 61 % 25 % 23 % 34 % 81 % 
Möjligt att måla i sekvens 0 20 16 0 116 
Sekvens mellanlager 16 20 16 0 116 
      
Vecka v.7     
Dag  Må 12/2 Ti 13/2 On 14/2 To 15/2 Fr16/2 
Sekvensriktighet 88 % 94 % 96 % 99 % 99 % 
Möjligt att måla i sekvens 0 6 0 136 0 
Sekvens mellanlager 0 294 4 198 0 
      
Vecka v.8     
Datum Må 19/2 Ti 20/2 On 21/2 To 22/2 Fr 23/2 
Sekvensriktighet 65 % 100 % 97 % 74 % 57 % 
Möjligt att måla i sekvens 28 0 0 0 14 
Sekvens mellanlager 28 0 0 186 317 
      
Vecka v.9     
Dag  Må 26/2 Ti 27/2 On 28/2 To 1/3 Fr 2/3 
Sekvensriktighet 94 % 72 % 55 % 76 % 83 % 
Möjligt att måla i sekvens 298 0 0 38 150 
Sekvens mellanlager 298 14 6 38 150 
      
Vecka v.10     
Datum Må 5/3 Ti 6/3 On 7/3 To 8/3 Fr 9/3 
Sekvensriktighet 95 % 95 % 92 % 61 % 89 % 
Möjligt att måla i sekvens 0 212 244 0 2 
Sekvens mellanlager 108 230 566 0 470 
      
Vecka v.11     
Datum Må 12/3 Ti 13/3 On 14/3 To 15/3 Fr 16/3 
Sekvensriktighet 89 % 91 % 100 % 70 % 60 % 
Möjligt att måla i sekvens 0 0 209 0 4 
Sekvens mellanlager 543 0 825 780 126 
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III 

Bilaga!3.!Exempel!på!beräkning!av!sekvensriktighet!
Följande exempel beskriver ett konceptuellt exempel på hur sekvensriktigheten räknas ut, 
vilket utgår från fiktiva data. Statusen att chassit inte finns i färdigvarulagret illustreras med 
ett streck.  

 Kund 1 Kund 2 Kund 3 Kund 4 Totalt 

1 Färdigvarulager Färdigvarulager Färdigvarulager Färdigvarulager  

2 Färdigvarulager Färdigvarulager Färdigvarulager Färdigvarulager  

3 Färdigvarulager Färdigvarulager - Färdigvarulager  

4 Färdigvarulager Färdigvarulager - Färdigvarulager  

5 - Färdigvarulager Färdigvarulager Färdigvarulager  

6 - Färdigvarulager Färdigvarulager -  

7 Färdigvarulager - Färdigvarulager -  

Antal i 
sekvens 4 6 2 5 17 

Totalt antal 
i FVL 5 6 5 5 21 

 

I detta exempel skulle sekvensriktigheten vara 81 procent, vilket beräknas enligt följande: 

Sekvensriktighet!= 
Antal chassin i FVL som kan levereras i sekvens

Antal chassin i FVL
=
17
21
≈!81 %.!

 

 !
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IV 

Bilaga!4.!Sekvensriktighet!i!Excel!
 

 

!

 !
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V 

Bilaga!5.!Nyckeltal!som!dokumenteras!för!varje!skift!
 

Område Nyckeltal Process Beskrivning 
 
 
 
 
Kunden först 

Takt RF/HT Antal chassin som producerades under skiftet.  
Takt ut YTB Antal chassin som lastades in i ytbehandlingen 

under skiftet. 
Takt in YTB Antal chassin som packades ut från 

ytbehandlingen under skiftet. 
Svetsad balk RF/HT Antal balkar som svetsades under skiftet.  
OPE RF/HT & YTB Andel faktisk produktionstid av den totalt 

tillgängliga produktionstiden. 
Direct run RF/HT & YTB Andel balkar som producerats där kassationer 

räknas bort. 
Nitat YTB Antal chassin som nitades under skiftet.  

 
 
Eliminering 
av slöserier 

Stopptid  RF/HT & YTB Antal minuter anläggningen har stått stilla på 
grund av oplanerade stopp. 

Skrot RF/HT & YTB Antal chassin som av någon anledning skrotades.  
EQ RF/HT & YTB Antal kvalitetsavvikelser som har uppstått internt 

eller externt. 
 
 
Respekt för 
individen 

Tillbud RF/HT & YTB Antal händelser som hade kunnat sluta med skada 
eller olycka, men som slutade väl.  

Bemanning RF/HT & YTB Antal anställda som fanns på plats under skiftet. 
Förbättringar RF/HT & YTB Antal förbättringsförslag som genomfördes. 
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VI 

Bilaga!6.!Antalsuppföljning!
 

Rullformning och håltagning Ytbehandling 
Mål rullade balk Mål antal balk 
Utfall rullade balk Utfall antal balk 
Antal svetsade balkar Buy-off 
Antal rullade svetsbalk och pressbalk (S+G+U) Felbehandlade balk 
Skrotbalk Skrot 
Antal D/E profil Planerade omkörningar/skrotbalk 
 Nollan (antal chassin) 

 !
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VII 

Bilaga!7.!Huvudnyckeltal!för!sidobalksproduktionen!
 

Område Nyckeltal 

Eliminering av slöserier 

Kostnad per producerad enhet 
Producerade meter per anställd 
OPE i flaskhals KF 
OPE i flaskhals YTB 
Skrotkostnad  
Ej genomförda UFO i tid 

Kunden först 

Produktionssäkerhet 
Direktflöde 
PPM 
Sekvensändringar kund 
Externa EQ 
Positionsuppföljning/Kilen (4-stegsträning) 

Respekt för individen 

Olycksfall 
Frisknärvaro 
POU 
Utvecklingsplaner i tid 
Korttidsfrånvaro 
SES Röda Positioner 
Antal förbättringar 

 !



!

 
 

VIII 

Bilaga!8.!Stödjande!nyckeltal!för!enskilt!skiftlag!
 

Område Nyckeltal Skiftlag 

Eliminering av slöseri 

OPE KF Alla 
OPE YTB inlast Alla 
Antal ej genomförda UFO i tid KF A 
Antal skrotade balk alla skiftlag (rullformning) B 
Kostnad för Ragnsells vätskor (ej kemiska) C 
Antal ej genomförda UFO i tid YTB D 

Kunden först 

Produktionssäkerhet/Takt Alla 
Positionsuppföljning- 4-stegsträning Alla 
Revision 30 poängare A 
Antal externa EQ från KF rullformning B 
Storpress? (används inte än så länge) C 
Antal externa EQ från YTB D 

Respekt för individen 

Antal förbättringar Alla 
Frisknärvaro Alla 
Korttidsfrånvaro Alla 
Utvecklingsplaner i tid Alla 
PoU Alla 
Tillbud Alla 

!

! !
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IX 

Bilaga!9.!Övergripande!KPI:er!Ferruform!
 

Område Nyckeltal 
Kunden först Kvalitetsavvikelser kund (ppm) 

Takt  
Eliminering av slöserier OPE 

Kostnad per producerad FF-enhet 
Respekt för individen Frisknärvaro 

Olycksfall med frånvaro 
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X 

Bilaga!10.!Nyckeltal!daglig!styrning!på!verkstadschefsnivå!
 

Nyckeltal Beskrivning 
Bemanning Antal medarbetare som är närvarande på skiftet. 
EQ/Skrot/Felbehandlade (YTB) Antal kvalitetsanmärkningar av olika grad. 
Direct run/OPE Andel balkar som producerats där kassationer räknas bort 

respektive andel faktisk produktionstid av den totalt tillgängliga 
produktionstiden. 

Takt Antal producerade balkar i RF/HT och antal producerade chassin i 
YTB. 

Produktionsläge Anger hur flödet ligger till i jämförelse med ”nollan”, det vill säga 
börläget. Uttrycks i antal balk.  

Mellanlager Antal balkar i mellanlagret. 
Färdigvarulager Antal chassin i färdigvarulagret. 
Sekvens Andel balkar i sekvens i FVL av det totala FVL.  

!

! !
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XI 

Bilaga!11.!Utformning!av!nya!nyckeltal!i!produktionen!
Definitionerna av de nyckeltalen som föreslås införas i produktionen utgår i grunden från de 
steg som Medori och Steeple (2000) framhäver som viktiga vid implementering av nya 
nyckeltal. Sekvensriktighet, sekvensfyllnad och leveransläget presenteras separat, där även 
aspekter som koppling till SPS och hur nyckeltalet ska användas tas upp. 

 

   

 

 

Titel:   Sekvensriktighet 

Syfte:  Skapa incitament att vilja lasta in rätt balkar.  

  Visualisera läget ut mot kund 

Skapa en brygga mellan logistik och 
produktion, ett gemensamt mål 

Jämförelse: Bör fastställas internt av företaget, men bör 
inom en rimlig tidsperiod vara 93 procent enligt 
tidigare interna analyser. 

Formel:  Antal balkar i sekvens i FVL 

      Totalt antal balkar i FVL 

Mätfrekvens:  Inledningsvis varje skift på vardagarna 

Uppföljningsfrekvens Dagligen för daglig styrning och månadsvis för 
att identifiera trender 

Användning: Produktion och logistik  

Daglig styrning: Logistik, GP-nivå, VC-nivå 

Datakälla: Upprättat Exceldokument som automatiskt 
hämtar data 

Koppling till SPS: Kunden först 

Ansvar:  Logistikavdelningen bör vara ansvariga för 
mätningen 

Förbättring:  Oavsett om måttet är avvikande eller ej bör 
utfallet diskuteras under daglig styrning. 
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XII 

  

Titel:   Sekvensfyllnad 

Syfte:  Komplettera sekvensriktighet  

Jämförelse:  Bör fastställas internt av företaget 

Formel:                     Antal balkar i FVL 

     Antal balkar som krävs för FVL i sekvens 

Mätfrekvens:  Inledningsvis varje skift på vardagarna 

Uppföljningsfrekvens: Dagligen för daglig styrning och månadsvis för 
att identifiera trender 

Användning:  Produktion och logistik 

Daglig styrning:  Logistik, GP-nivå, VC-nivå 

Datakälla: Uppdatera Exceldokument som automatiskt 
hämtar data till sekvensriktigheten så att även 
resultatet för sekvensfyllnaden räknas ut 
automatiskt. 

Koppling till SPS:  Kunden först 

Ansvar: Logistikavdelningen bör vara ansvariga för 
mätningen 

Förbättring:  Oavsett om måttet är avvikande eller ej bör 
utfallet diskuteras under daglig styrning.  
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XIII 

 

 

Titel:   Leveransläge  

Syfte:  Komplettera sekvensriktigheten 

Skapa incitament att vilja lasta in rätt balkar.  

  Beskriva läget ut mot kund 

Jämförelse:  0 

Formel: Antal balkar som saknas i FVL för leverans 
idag  

Antal balkar som saknas i FVL för leverans 
imorgon 

Mätfrekvens:  Inledningsvis varje förmiddagsskift 

Uppföljningsfrekvens Dagligen för daglig styrning. 

Användning:  Produktion, logistik  

Daglig styrning: Produktion och logistik 

Datakälla: Upprättat Exceldokument som automatiskt 
hämtar data 

Koppling till SPS:  Kunden först 

Ansvar:   Logistikavdelningen uppdaterar för dokumentet 

Förbättring:  Behöver enbart diskuteras på daglig styrning 
om utfallet avviker från noll. 

 


