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Abstract 
Management is a field that started getting attention in the beginning of the 20th century by 

Frederick Taylor. His publication is called the Principles of Scientific Management and is 

based on the principles of using scientific methods to find the best way of conducting each 

operation within a production facility. Many of Taylor’s principles may appear obsolete 

today but the matter of an effective material flow is still highly current. Efficiency is the 

relationship between the input into an operation and its result. A substantial part of the 

material flow is storage and the costs tied to it. An area about the importance of 

eliminating storage is JIT or just in time. The main principle of JIT is that a product 

shouldn’t be produced until a customer expresses its demand for it. Inventory 

Management is an area within JIT and contains different principles regarding how to avoid 

storage. Production Management is another area with a set of principles on how to plan an 

efficient layout of the production. There are many benefits that can be achieved with an 

efficient production flow and also many disadvantages if the flow is inefficient. It is 

therefore important to identify the weak spots in the production line and improving them. 

Our research question: How can the principles of JIT within the areas Inventory 

Management and Production Management be used to make the material flow more 

efficient? By conducting a case study at a company in the plastic recycling business, we 

have come to a conclusion. They need to reduce the amount of material in the warehouse 

by either buying less material or by increasing the capacity of the cutting operation. The 

can also make the cutting operation automatic in order to decrease to amount of time that 

is required for the cutting. They can also eliminate the need for storing half complete 

material by purchasing a more efficient granulation machine. The last thing to improve is 

to move the warehouse for final storage closer to the loading area in order to decrease the 

amount of time needed for that particular operation.           
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JIT, Just In Time, Inventory Management, Production Management, Materialflöden, 
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Sammanfattning 
 
Hur organisationer leds är ett ämne som började studeras i början av 1900-talet av 

Frederick Taylor. Hans publikation heter Principles of Scientific Management och handlar 

om att använda sig av vetenskapliga metoder för att hitta det bästa sättet att utföra en 

arbetssyssla. Det handlade om att hitta sätt att effektivisera arbetet genom att minska 

andelen moment som utfördes och på det sättet minska ner tiden som krävdes för varje 

arbetssyssla. Därför gjorde Taylor ett stort antal tidsmätningar.1 Även om många av de 

principer som Taylor tog fram anses förlegade idag så är ändå ett effektivt materialflöde 

högst relevant. Effektivitet handlar om förhållandet mellan insatserna i en verksamhet och 

verksamhetens resultat.2 En väsentlig del av materialflöden är lagring. Detta är något som 

enligt många bör undvikas eftersom det innebär en onödig kapitalbindning. Ett koncept 

som talar om vikten av att inte binda upp för stort kapital är JIT som står för just-in-time 

och handlar om att allt skall produceras i rätt tid. Detta innebär exempelvis att en vara 

skall produceras först när kunden efterfrågar den. Ett område inom JIT är Inventory 

Management och berör principer om hur organisationens lagerhållning ska skötas. Ett 

annat område som vi har studerat är Production Managament och behandlar principer 

gällande planeringen av en produktion så att den kan bli så effektiv som möjligt. Det finns 

många fördelar som går att uppnå med ett effektivt flöde och även många nackdelar om 

det skulle vara ineffektivt. Därför är det av yttersta vikt att studera ett flöde för att hitta 

svaga punkter som behöver förbättras. Detta har lett fram till vår problemformulering 

som är: Hur kan JIT-principer inom områdena Inventory Management och Production 

Management användas för att effektivisera ett materialflöde?  Genom att göra en fallstudie 

på ett företag som sysslar med plaståtervinning så har vi kommit fram till att de behöver 

minska mängden material på lagergården genom att antingen köpa in mindre material 

eller att minska köbildning genom att öka kapaciteten på sågningen. De behöver även 

automatisera sågningsmomentet för att minska ner tidsåtgången. Genom att köpa in en 

effektivare granuleringsmaskin så kan även halvfärdiglagret minskas. Det sista de behöver 

göra är att flytta slutlagret närmare lastningsplatsen för att effektivisera lastning. 

  

                                                             
1 Robbins (2012) 
2 http://www.ne.se/effektivitet/159058 
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1.0 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Hur organisationer leds är ett ämne som började studeras i början av 1900-talet. Den 

kanske viktigaste personen inom detta område var Frederick W. Taylor. Hans publikation 

heter Principles of Scientific Management och handlade om att använda sig av vetenskapliga 

metoder för att hitta det bästa sättet att utföra en arbetssyssla. Det handlade om att hitta 

olika sätt att effektivisera arbetet genom att minska andelen moment som utfördes och på 

det sättet minska ner den tid som krävdes för att utföra varje arbetssyssla. Under 

appliceringen av dessa vetenskapliga metoder så utförde han kontinuerliga tidsmätningar 

av varje arbetssyssla. Detta gjorde han för att han enkelt kunna mäta skillnaderna före och 

efter implementeringen av metoderna.3 

Även om många av de metoder som Taylor tog fram anses förlegade idag så är ändå 

tidsmätning än idag ett bra instrument i framtagandet av ett effektivt materialflöde. 

Effektivitet handlar om förhållandet mellan insatserna i en verksamhet och verksamhetens 

resultat.4 Denna effektivisering kan inte bara ske inom organisationen utan kräver även 

hjälp i form av samspel med olika aktörer som finns omkring organisationen.5 Materialflöde 

innebär förflyttningen, hanteringen och lagringen av varor.6 Logistik kan beskrivas som: 

”Läran om effektiva materialflöden”7 

Logistik är därför en viktig faktor för att en organisation skall kunna skapa lönsamhet och 

konkurrenskraft. För att uppnå detta så måste organisationens flöden planeras på ett sätt 

som är kostnadseffektivt och kundanpassat. Ett företag som inte drivs på ett effektivt sätt 

kan därför vara i behov av förändring för att vara konkurrenskraftiga.8 En väsentlig del av 

materialflöden är lagring. Detta är något som enligt många bör undvikas så mycket som 

möjligt. Största anledning till detta är att lagring av varor gör att mycket kapital binds upp 

på grund utav att materialet bara ligger där som en utgift, istället för att säljas och skapa en 

                                                             
3 Robbins (2012) 
4 http://www.ne.se/effektivitet/159058 
5 Jonsson & Mattsson (2005) 
6 Jonsson & Mattsson (2005) 
7 Jonsson & Mattsson (2005), s.20 
8 Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2006) 
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intäkt åt organisationen. Med andra ord har kostnaden som använts för att köpa in olika 

produkter bundits upp och gjort att resurser blivit låsta.9 

Ett koncept inom ämnet logistik som talar om vikten av att inte binda upp för stort kapital 

och effektivisera materialflöden är JIT. Förkortningen JIT står för just-in-time och definieras 

som:  

”A simple definition for JIT is the successful completion of a product or service at each stage of 

production activity from vendor to customer just-in-time for its use and at a minimum cost.”10 

En av de största kostnaderna inom logistik är lagerföringen.11 JIT handlar till stor del om att 

hålla ett så litet lager som möjligt, samtidigt som en så effektiv produktion som möjligt 

råder.  Lyckas organisationen med dessa ting leder det till att kapitalbindningen blir 

mindre. Det har därför inom JIT utvecklats två stycken områden vilka ska se till att dessa 

mål uppfylls. Det första området är Inventory Management vilket berör principer om hur 

organisationens lagerhållning ska skötas. Det andra är Production Managament vilket har 

principer gällande planeringen av produktionen så att den kan bli så effektiv som möjligt.12 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2009)  
10 Schniederjans (1993), s.4 
11 Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2009) 
12 Schniederjans (1993) 
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1.2 Problemdiskussion 

Det material som en organisation köper in innebär en kapitalbindning till dess att den 

färdiga produkten säljs till kunden. Ju mer som köps in och lagras desto större blir 

kapitalbindningen. Därför är det viktigt att inte för mycket material köps in så att 

kapitalbindningen inte blir större än nödvändigt.13 Ett för stort lager kan ibland leda till att 

det i slutändan inte blir sålt.14 Inventory Management inom JIT talar om ett antal principer 

som en organisation kan implementera för att förminska eller undvika lagring så mycket 

som möjligt.15 Utöver lagringsaspekten så finns det även andra delar som också har stora 

inverkningar på en organisations flöden och intäkter. För att möta marknadens efterfrågan 

så måste en organisation kunna producera i den takt som kunderna förväntar sig. 

Produktionskapaciteten måste med andra ord ligga på en tillräckligt hög nivå för att klara 

av efterfrågan. Det kan även uppstå en ökad efterfrågan, vilket ställer ännu högre krav på 

organisationen.16 Frågan organisationen kan behöva ställa sig är då om de skulle klara av en 

ökad efterfrågan från sina kunder med sitt nuvarande flöde?  En direkt följd av en snabbare 

produktion är att den färdiga produkten blir tillgänglig för leverans snabbare. Leveranser 

som sker för långsamt kan få negativa konsekvenser för kunden. Det innebär bland annat 

en sämre flexibilitet i särskilt de fall där kunden skall sälja produkten vidare. Om kunden 

skulle uppleva återkommande sena leveranser skulle det kunna leda till att de vänder sig 

till en annan organisation.17 Det får inte heller ske en överproduktion då det i sin tur kan 

bygga upp ett alltför stort lager av varor. Inom JIT finns ett område kallat Production 

Management, vilket tillandahåller principer som hjälper en organisation att planera sin 

produktion och de övriga aspekterna som påverkar vilken nivå materialflödets effektivitet 

ska ligga på. Att veta vilken nivå en organisation skall läggas sig på kan vara problematiskt 

men det optimala är en nivå där det varken produceras för mycket eller för lite.18  

Det gäller att ha en hög konkurrenskraft då en organisation behöver kunna mäta sig med 

andra företag inom samma bransch och konkurrera med dem om kunderna. En av de 

                                                             
13 Jonsson & Mattsson (2005) 
14 Jonsson (2008) 
15 Schienderjans (1993) 
16 Rask, Igeklint & Karlsson (1999) 
17 Jonsson (2008) 
18 Schniederjans (1993) 
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absolut viktigaste och betydelsefullaste punkterna för kunden är att organisationen håller 

en kort leveranstid för sina produkter. Kunderna dras till organisationer som kan leverera 

sin produkt så fort som möjligt. En för långsam leveranstid skulle kunna leda till en 

minskad konkurrensfördel då andra företag inom branschen kan leverera snabbare.19 En 

snabbare och smidigare produktion har även sina fördelar när det kommer till att hålla nere 

organisationens kostnader. Dessa kostnader kretsar framför allt kring områdena hantering 

och produktion. När det kommer till hanteringskostnaderna så innefattar det bland annat 

den tid som läggs på transporter som sker inom anläggningen och utnyttjandet av diverse 

hanteringsutrustningar. Produktionskostnaderna innefattar däremot den tid som läggs på 

att producera själva produkten. Det är därför viktigt med ett effektivt flöde för hanteringen 

och produktionen då ett alltför ineffektivt flöde leder till en ökad kostnad eftersom fler 

timmar än nödvändigt i sådana fall behöver läggas inom produktionen.20  

Det finns många fördelar som går att uppnå med ett effektivt flöde och även många 

nackdelar om det inte skulle vara effektivt. Därför är det av yttersta vikt att studera ett flöde 

för att hitta svaga punkter som behöver förbättras. De principer som finns inom Inventory 

Management och Production Management kan förhoppningsvis hjälpa till att förbättra de 

svaga punkter som finns i produktionen. Detta resonemang har lett fram till följande 

problemformulering: 

1.3 Problemformulering 

Hur kan JIT-principer inom områdena Inventory Management och Production Management 

användas för att effektivisera ett materialflöde? 

1.4 Syfte 

Syftet är att via implementering av JIT-principer inom Inventory Management och 

Production Management effektivisera ett materialflöde och därmed minska tiden för 

kapitalbindningen. 

 

 

                                                             
19 Jonsson (2008) 
20 Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2009) 
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1.5 Avgränsning 

Just In Time är ett brett ämne och därför har vi valt att avgränsa oss till områdena Inventory 

Management och Production Management.  
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2.0 Metod 

2.1 Litteraturinsamling 

Vi har använt oss av databasen Business Source Premium (BSP) där vi har tittat närmare på 

vetenskapliga artiklar. Dessa vetenskapliga artiklar har vi hittat genom användning av 

sökorden ”Inventory Management, Production Management, Cut inventory, Buffert inventory, 

JIT, Just-In-Time, Material handling och Logistics”. Utöver dessa vetenskapliga artiklar har 

även ett antal böcker används, vilka är lånade ifrån Linneuniversitetets bibliotek. Sökorden 

som används vid framtagandet av den litteraturen har varit ”Logistik, Materialflöden, JIT, 

Just-In-Time, Inventory Management, Production Management, Processflöden”.  

2.2 Deduktion 

Bygger på att forskaren utgår ifrån redan existerande teori och genom den genererar en 

hypotes, som sedan skall testas mot empirisk datainsamling. Hypotesen antingen 

accepteras eller förkastas när den jämförs med vad som hittades. Denna process olika steg 

ser ut enligt följande:21 

1. Teori 

2. Hypotes 

3. Datainsamling 

4. Vad har hittats? 

5. Hypotesen accepteras eller förkastas 

6. Revision av teori 

2.3 Kvalitativ vs. Kvantitativ 

Det har genom åren gjorts en hel del forskning kring ämnena kvalitativ och kvantitativ 

forskning i förhoppningen om att hitta nämnare som skiljer dem åt. Denna forskning har 

lett fram till följande skillnader mellan begreppen:22 

                                                             
21 Bryman & Bell (2003) 
22 Bryman & Bell (2003) 
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 Nummer vs. Ord: En kvantitativ forskning använder sig mest av statistiska nummer 

för att få fram sina resultat. Medan den kvalitativa forskningen framför allt använder 

sig av ord. 

 Forskarens åsikt vs. Åsikten hos de deltagande: Kvantitativa forskningar styrs av 

vilken åsikt forskaren har. Forskaren bestämmer vad som ska anses betydelsefullt 

och signifikant. Kvalitativ forskning inriktar sig mer på vad de som blir utforskade 

har för åsikter och anser vara mest betydelsefullt och signifikant. 

 Forskaren är på avstånd vs. Forskaren är på plats: Kvantitativ forskning sker på 

avstånd eftersom att forskaren anser att ifall hon/han blir för närgången med sin 

forskning blir hon/han av med sin objektivitet. Den kvalitativa forskaren gör det 

motsatta och söker kontakt och har som mål att kunna förstå världen genom de ögon 

som studeras. 

 Teori och koncepttestning vs. Teori och konceptgenerering: Kvantitativ forskning 

jämför den insamlade data med redan befintliga teorier och koncept. Kvalitativ 

forskning fokuserar mer på att generera nya teorier och koncept genom den 

insamlade datan. 

 Statisk vs. Process: Kvantitativt forskning tenderar att ge en väldigt statisk bild av 

verkligheten där det inte direkt existerar något samband mellan flera olika variablar. 

Den kvalitativa däremot fokuserar väldigt mycket på att forskningens olika variablar 

är sammankopplade. Den verkliga världen är inte statisk, utan ska ses som en 

process där den ena variabeln påverkar den andra. 

 Strukturerad vs. Ostrukturerad: Kvantitativ forskning är helt strukturerad, så att en 

tydlig koppling hela tiden kan göras tillbaka till teorin och koncepten som är 

bestämda på förhand. Den kvalitativa forskningen är mer ostrukturerad och är 

därmed inte helt fast vid förutbestämda teorier och koncept. Istället öppnas 

möjligheten till att nya teorier och koncept kommer kunna användas och eventuellt 

genereras. 

 Hård, pålitlig data vs. Rik, djup data: Kvantitativ data kallas hård data på grund av 

dess tydlighet i att kunna användas enkelt vid olika typer av mått. Medan kvalitativ 
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data ses som mer rik i den formen av att den är inte möjlig att mätas med hjälp av 

mått. 

 Makro vs. Micro: Kvantitativ forskning ser till hur den sociala verkligheten är skapad 

på världsbasis. Medan den kvalitativa ser mer till den sociala verkligheten på en lite 

mer närmare basis som till exempel interaktionen mellan två människor.  

 Beteende vs. Mening: Kvantitativt anses fokusera på hur människan beter sig till 

skillnad från den kvalitativa där de fokuserar på varför människan beter sig som de 

gör. 

 Artificiell vs. Naturlig: Kvantitativ forskning sker i en artificiell miljö långt ifrån det 

som studeras till skillnad från den kvalitativa forskningen som fokuserar på att 

forska på plats i studieobjektets naturliga miljö. 

Trots att det finns distinkta skillnader mellan kvalitativt och kvantitativt kan en forskning 

aldrig riktigt kategoriseras som en enbart kvalitativ eller kvantitativ forskningsstudie. Detta 

beror att oavsett vilken studie du väljer så framkommer det inslag av både kvalitativa och 

kvantitativa variablar.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Bryman, Bell (2003) 
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2.4 Vår studie: kvalitativ eller kvantitativ? 

Vår studie har inslag av båda vilket syns tydligt i följande tabell: 

Kvalitativt Kvantitativt 

 Nummer: Vår tidsmätning av de olika 

arbetsmomenten använder sig av nummer. 

 Forskarens åsikt: Vad vi anser är signifikant 

vid våra observationer ligger som grund för 

studien. 

Forskaren är på plats: Vi utför både våra 

tidsmätningar och observationer på plats i 

organisationen. 

 

 Teori testning: Vi applicerar redan befintlig 

teori och ser ifall den håller eller inte. 

Process: Genom våra tidsmätningar och 

observationer kommer vi fram till ett 

samband mellan olika variabler.  

 

 Strukturerad: Vi kommer genomföra en 

tydlig applicering av teorin på empirin. 

 Hård, pålitlig data: Våra tidsmätningar kan 

mätas med måttinstrumentet tid. 

Micro: Vi ser bara till hur organisationen 

fungerar. 

 

 Beteende: Vår studie fokuserar mer på hur 

arbetsmomenten görs och inte varför de 

utförs.  

Naturlig: Vi kommer att studera 

organisationen i dess naturliga miljö. 
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2.5 Fallstudie 

Den typiska fallstudien är en detaljerad och intensiv undersökning av ett specifikt fall. Detta 

fall kan vara studerat i form av:24 

 En organisation 

 Ett ställe som till exempel en fabrik, en kontorsbyggnad eller en produktionslinje. 

 En person 

 Ett specifikt event 

Vanligaste fallstudierna är att ett ställe studeras med hjälp av kvalitativa metoder så som 

observationer och intervjuer.25 

2.6 Kvalitetsmått 

Kvalitetsmått förekom först bara i kvantitativa studier i form av måtten validitet och 

reliabilitet. Dock har forskningar gjorts för att även få fram användbara kvalitetsmått inom 

de kvalitativa studierna också. Framför allt då måtten validitet och reliabilitet inte ansetts 

tillräckligt pålitliga för en studie av kvalitativ natur. Då vår studie är en fallstudie så är den 

att anse vara i första hand kvalitativ även om det finns kvantitativa inslag. Därmed ska den 

kvalitetssäkras efter de kvalitetsmått som finns för kvalitativa studier, vilka är:26 

Tillförlitlighet – En social verklighet kan ha flera olika beskrivningar. Trovärdigheten i hur 

forskaren beskriver den sociala verkligheten avgör hur acceptabel den är i andras ögon. För 

att skapa tillförlitlighet så måste forskaren följa de regler som finns, samt rapportera 

resultaten till de personer som deltar i studien. 

Överförbarhet – Detta begrepp handlar om hur överförbara resultaten från en studie är till 

en annan miljö. För att detta skall vara möjligt så måste beskrivningen av studien vara 

väldigt tydlig. 

Pålitlighet – För att en studie skall vara pålitlig så måste det finnas en fullständig 

redogörelse för alla faser av forskningsprocessen. Detta krävs för att det senare skall gå att 

bedöma om de slutsatser som dras verkligen är berättigade. 

                                                             
24 Bryman & Bell (2003) 
25 Bryman & Bell (2003) 
26 Bryman & Bell (2011) 
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Konfirmering – Att uppnå en fullständig objektivitet i en studie är nästintill omöjligt. 

Forskaren får däremot inte medvetet ha låtit sina personliga åsikter eller värderingar 

påverka resultatet. Det måste därför för en person som granskar studien vara tydligt att 

forskaren har agerat i god tro. 

Äkthet – Det finns även fyra stycken trovärdighetskriterier för att en studie skall anses ha 

en äkthet eller autenticitet. Dessa fyra kriterier är: 

 Rättvis bild – Studien skall ge en tillräckligt rättvis bild av de värderingar och åsikter 

finns hos de personer som har studerats. 

 Ontologisk autenticitet – Om studien verkligen hjälper de som medverkat i den till att 

bättre förstå den sociala verklighet som de lever i. 

 Pedagogisk autenticitet – Om studien har bidragit till att de medverkande 

personerna har fått en bättre bild av hur andra personer i samma miljö upplever 

saker och ting. 

 Katalytisk autenticitet – Huruvida studien har gjort att de som medverkat kan 

förändra sin nuvarande situation. 

 Taktisk autenticitet – Om deltagarna har fått bättre möjligheter att vidta de åtgärder 

som krävs.  

2.7 Walk through 

För att skapa oss en så bra bild över hur flödet ser ut, kommer vi att använda oss av 

metoden ”Walk through”. Denna metod innebär att vi beger oss ut i flödet och går igenom 

hela flödesprocessen steg för steg. Den största fördelen med detta är att vi skapar oss en 

egen uppfattning om hur processen ser ut. Till skillnad från ifall vi bara skulle utfört en 

intervju med frågan om hur flödet ser ut och kanske därmed även missat vissa delar som 

den intervjuade glömde att nämna.27 

2.8 Motivering till Walk through 

Denna rapport bygger på att vi ska effektivisera ett flöde. Dock för att vi ska kunna 

effektivisera flödet behöver vi identifiera eventuella brister i det. När vi då genomför en 

”Walk through” så kommer vi se hela processen och skapa oss en egen bild av hur 

                                                             
27 Ljungberg & Larsson (2001) 
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företagets flöde ser ut.28 Denna egna bild kommer sedan illustreras i en 

processkartläggning som kommer kunna hjälpa oss att identifiera bristerna och därigenom 

även komma med förslag till förbättringar. Förbättringar som kommer leda till ett mer 

effektivt flöde. 

2.9 Observationer 

”Walk through” kommer även att kombineras med observationer för att få en så klar bild av 

organisationen som möjligt. 

2.10 Kriterier för att använda observationer 

För att en observation verkligen skall vara en bra metod att använda sig utav går det att 

utgå från tre stycken kriterier som helst ska vara uppfyllda:29 

 

1. Att observera de saker som man vill få reda på skall vara möjligt. 

2. Sakerna som skall observeras skall vara vanligt förekommande i tillvägagångssättet. 

3. Händelserna som skall observeras skall även genomföras under en viss tidsperiod. I de 

fall som en händelse studeras som tar kanske flera år så är kanske den här typen av 

observation den bästa tekniken att använda sig av. 

 

Om tillvägagångssättet uppfyller dessa tre kriterier så är observationer möjliga att använda 

sig av. Observationer innebär att man studerar beteenden hos de anställda under en viss 

händelse eller situation på ett företag.30 

 

Det finns förutom dessa tre kriterier även fler frågor att ställa sig innan observationen 

genomförs: 

 Vad och vem är det som skall observeras? 

 Vid vilken eller vilka tidpunkter skall den genomföras? 

 Vilka beteenden är det som är intressanta och hur skall de mätas? 

 

                                                             
28 Ljungberg & Larsson (2001) 
29 Christensen & Engdahl (2010) 
30 Christensen & Engdahl (2010) 
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Beroende på när svaren på frågorna uppnås görs ett avgörande om en osystematisk eller en 

systematisk observation skall genomföras.31 

 

Det finns också ett antal tekniker som går att använda sig av till denna observationsmodell: 

 Öppen observation – I detta fall blir deltagarna informerade om att en observation 

genomförs och att de kommer att studeras. 

 Dold observation – I det fallet blir inte deltagarna informerade om att de kommer att 

observeras. 

 Deltagande observation – Den som gör undersökningen deltar i studien själv och ger 

instruktioner. 

 Icke deltagande observation – Den som gör observationen deltar inte själv i studien 

utan observerar på håll.32 

 

En öppen observation går att kombinera med en deltagande eller en icke deltagande. Detta 

gäller även för en dold observation. Valet av kombination beror på de förutsättningar som 

finns och vilken typ av resultat observatören vill uppnå.33 

 

2.11 Vårt val av observationer 

Vi kommer i vår observation att använda oss av den öppna metoden på grund av att vi 

kommer meddela de anställda att vi kommer stå och observera dem. 

 

2.12 För- och nackdelar med Observationer 

Fördelar: 

 Analysinsamling och datainsamling kan genomföras på samma gång. Det går därmed 

att snabbt korrigera resultaten om ny intressant information kommer fram under 

studiens gång. 

                                                             
31 Christensen & Engdahl (2010) 
32 Christensen & Engdahl (2010) 
33 Christensen & Engdahl (2010) 
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 Informationen som samlas in under genomförandet av observationen kan vara 

väldigt detaljrik. Detta gör att den även går att använda till att hitta sådana problem 

som inte nödvändigtvis annars hade upptäckts om en annan modell hade valts.34 

Nackdelar: 

 Observatörseffekten – Den som genomför observationen kan gå in med förutfattade 

meningar om vad som skall hittas och därför missas avgörande information. 

 Objektseffekten – Deltagarna i observationen kan göra sådant som de kanske inte 

annars skulle ha gjort eftersom de blir nervösa när de vet att de blir observerade. 

 Generaliserbarhet – Det kan vara lätt att generalisera efter att flera observationer 

genomförts och därför dra slutsatsen att alla situationer inom organisationen är 

likadana.35 

2.13 Processkartläggning 

Metoden ”Walk through” och de Öppna Observationerna kommer tillsammans bilda 

kunskap om processen som kommer illusterar medhjälp av en kartläggning. Vilket betyder 

att vi ritar upp de olika stegen i processen.36  

 

Det finns flera olika sätt att illustrera en flödeskartläggning. Några symboler är dock väldigt 

vanliga när ett flöde skall ritas upp. Dessa symboler är:37 

 

 Operation/Aktivitet/Avdelning 

 

 Lager 

 

 Beslutspunkt 

 

 Pappersdokument 

 

                                                             
34 Christensen & Engdahl (2010) 
35 Christensen & Engdahl (2010) 
36 Rao & Carr (1996) 
37 Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2006) 
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 Materialflöde 

 

 Informationsflöde 

 

 Datorsystem 

 

 

 Rektanglar används således för att förklara någonting som utförs. Det kan vara en 

operation i förädlingen men även icke förädlande aktiviteter. Exempel på detta kan 

vara en ankomstkontroll eller inköp av material. 

 Den uppåt ner vända triangeln används för att beteckna lager. Det kan vara 

exempelvis materialförråd, produktionsbuffert eller färdigvarulager. 

 Beslutspunkter kan vara bra för att kunna förklara alternativa flödesvägar. Exempel 

på detta kan vara en kvalitetskontroll i produktionen där antingen produkten kan 

skickas vidare till nästa station eller skickas tillbaka för ytterligare bearbetning. 

 Pilarna är till för att visa flödet och uppdelningen mellan heldragna pilar och 

streckade pilar är bara till för att visa när det handlar om material och när det 

handlar om information. 

 Pappersdokument och datorsystem hjälper till att ge en tydligare bild av 

informationsflödet.38  

 

En flödeskartläggning går att göra väldigt detaljerad. Om flödeskartläggningen skulle göras 

väldigt detaljerad så kräver det också en stor tidsåtgång. Eftersom tiden ofta är begränsad 

så gäller det att koncentrera sig på de delarna som är mest väsentliga. Att kartlägga hela 

flödet väldigt detaljrikt skulle kunna innebära att mycket arbete läggs ner i onödan. Därför 

bör förfiningen av kartläggningen ske på de delar av flödet som är mest intressant. Det som 

avgör vad som är mest intressant styrs till stor del av de nyckeltal som är intressanta.39  

 

                                                             
38 Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2006) 
39 Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2006) 
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Nyckeltal består av tre stycken huvudgrupper som är kapitalbindning, tidsrelaterade 

nyckeltal och leveransservicemått. Kapitalbindning är det genomsnittliga värdet på det som 

finns i lager. Tidsrelaterade nyckeltal är den totala ledtiden som det tar från exempelvis 

order till leverans. Det kan även avse den tid som det tar att gå igenom ett visst 

flödesavsnitt och kallas då för genomloppstid. Leveranssäkerhet handlar om att leverera 

rätt saker i rätt mängd i rätt tid.40 

2.14 Kartläggningsteam 

Det vanligaste tillvägagångssättet vid en kartläggning är att använda sig av ett 

kartläggningsteam. En stor fördel med detta är att det skapar ett större engagemang inom 

organisationen när inte bara ett fåtal personer är delaktiga. För att få ett så bra resultat som 

möjligt så skall gruppens medlemmar ha en god kännedom om arbetet inom sitt område 

och en hyffsad kännedom om de andra områdena. Anledningen till att de bör ha kännedom 

om de andra områdena är att det då blir lättare att ifrågasätta andras beskrivningar om de 

skulle vara för subjektiva. Det är även nödvändigt att alla i gruppen har kunskap om hur en 

kartläggning går till och kan avsätta den tid som krävs för kartläggningen.41  

 

Några fördelar som följer med att man ritar upp processen är:42  

 Att alla medarbetare på företaget och utomstående får en väl illustrerad och 

övergripande bild av hur processen ser ut. 

 De olika stegen visas efter varandra och bildar en helhetsbild av processen, vilket 

gör det enklare att upptäcka olika brister i de olika stegen och därmed förbättra 

helhetsprocessen. 

 Möjligheten till att jämföra denna process med andra liknande processer och hitta 

skillnader. 

 Förenklar hela planeringen av flödet. Vilket innebär att ifall en eventuell störning 

skulle ske kan processkartan peka på vart den sker och möjliggöra för företaget att 

gardera sig på den platsen för framtida störningar. 

 Enklare att organisera upp processen, så den flyter på så enkelt som möjligt. 

                                                             
40 Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2006) 
41 Ljungberg & Larsson (2001) 
42 Rao & Carr (1996) 
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 Skapar en bra illustrativ bild när människor på företaget vill förklara processen för 

okunniga personer, som vill kunna förstå processen. 

 

När sedan illustrationen är klar kan man ställa sig ett antal olika kontrollfrågor, vilka kan 

försäkra alla involverande om att processkartläggningen gjorts på ett bra sätt:43 

 Vad är outputen? 

 Hur hjälper varje moment i processen till för att skapa en bra output? 

 Vad är inputen? 

 Vem kontrollerar effektiviteten?  

2.15 Urval 

Urval handlar om hur många eller hur mycket av en viss mängd som studeras i en studie. 

Urvalet skall utgöra en bild som är representativ för de som studeras. Eftersom att vår 

studie är en fallstudie och därmed kvalitativ så vill vi få en djupgående bild av 

organisationen som använts i studien. På grund av detta så har vi enbart studerat två 

personer som jobbar i produktionen. Dessa personer som har studerats har valts ut 

slumpmässigt.44   

2.16 Motivering till tidsmätning 

Tiden är en av de viktigaste variablerna i ett logistiksystem eftersom att utan en tid har 

företaget inget större mått som de kan ställa sina effektivitetsvariabler efter. Om ingen 

tidsmätning kopplats till effektiviteten får företag ta till mer komplicerade metoder för att 

mäta sin effektivitet. Därför beslutade vi oss för att tidsmäta flödet, då det framkommer att 

tiden är det bästa och enklaste metoden till att mäta ett företags effektivitet i sina 

logistiksystem. 

2.17 Olika sätt för tidsmätning 

För att komma fram till ett beslut om hur lång tid en viss operation får ta, finns det ett 

flertal olika metoder att använda sig av. Vilka av dessa metoder som man bestämmer sig för 

att använda beror på två huvudfaktorer. Dessa två faktorer är noggrannhetskraven för 

produkten och hur stor volym av produkten som ska processeras. Beslutet eller 

                                                             
43 Rao & Carr (1996) 
44 Bryman & Bell (2003) 
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planeringen av hur lång tid en process får vara inkluderar faktorer som: Hur mycket 

personal som kommer behövas? Kommer en uppföljning av produktionen att behövas? 

Eller helt enkelt ett underlag för det generella lönesystemet. Dessa planeringar med 

tillhörande faktorer kan antingen ses som grova eller detaljerade. Vid en grov planering kan 

en låg noggrannhet accepteras, tillskillnad från vid en detaljerad vilken då kräver en högre 

grad av noggrannhet. Oavsett hur planeringen ser ut finns det ett antal metoder som alla är 

applicerbara på varje respektive plan och dessa är:45 

Erfarenhetsbedömning: Denna metod innebär att en erfaren anställd gör en uppskattning 

för hur lång tid själva processen kommer att ta. Metoden används oftast hos företag där: 

noggrannhetskraven inte är särskilt stora, tillverkningen av produkter sker i små volymer 

och produkterna är av icke standardiserade karaktärer.  

Tidsbestämningar genom jämförelser: Detta innebär att tidsmätningar görs av 

personalen och sedan mäts deras tider emot varandra. Detta tillvägagångssätt innebär 

fördelar som att mätningen blir mer noggrann och resultatet blir inte lika beroende av vad 

en person har för åsikter. 

Klockstudier: Metoden innebär att varje operation i flödet mäts med en tidtagning. 

Resultatet blir mer och mer tillförlitligt ju flera gånger mätningarna sker. Denna metod vid 

upprepade mätningar för med sig fördelar då som en noggrannhet av hög grad och när 

mätningarna gjorts skänker de en indikation på vart mest tid går åt. Dessutom fungerar 

denna metod även som ett mätinstrument till förbättringar. Då man efter förändringar kan 

mäta processen igen och därefter jämföra den nya tiden med den gamla.  

Syntetisk tidsbestämning: Denna metod bygger på att processen bryts ned till ännu 

mindre beståndsdelar än varje moment, dessa beståndsdelar kan vara av två olika arter. 

Första uppdelningen är att man delar in beståndsdelarna i delarbetstempon som 

tidsbestäms efter hand. Den andra är att beståndsdelarna finfördelas på ett sådant sätt att 

de i princip kan appliceras på vilken del i processen som helst.  

                                                             
45 Mattsson (1999) 
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Funktionell tidsbestämning: Bygger på att momenten illustreras genom till exempel 

staplar eller diagram, vilka visar hur lång tid olika moment tar. Denna metod påminner en 

del om jämförelsemetoden på grund av att staplarna eller diagrammen blir enkla att 

jämföra med varandra. 

Frekvensstudier: Stickprov av tidsmätningar görs på olika moment i processen. Syftet med 

denna typ av metod är inte för att se hur hela processen fungerar, utan är till mer för att 

skapa en djupare kunskap om specifika moment i processen.  

Tidsmätningar av människor: När en sådan här metod av tidsmätning utförs måste en 

förförståelse existera gällande att tiden det tar att utföra ett arbetsmoment varierar ifrån 

person till person. Dessutom kan samma arbetsmoment ta olika lång tid för samma person 

att utföra vid olika tillfällen. För att denna metod ska kunna vara applicerbar krävs därmed 

att ett prestationskriterium upprättas med en normaltid. Det vill säga hur lång tid det 

normalt tar att utföra arbetsmomentet. Vilket man då kan jämföra den anställdes tid emot 

och komma fram till ifall personen över- eller underpresterar.  

Kalkylerad tid: Innebär en sammanräkning av metoden erfarenhetsbedömning och bygger 

på tiden det beräknas att ta. Tiden som det beräknas att ta kan bland annat innebära 

totaltiden för hur lång tid det tar för en enhet att bli klar.  

2.18 Våra val av tidsmätningar 

Klockstudie: Varje arbetsmoment i tillverkningsprocessen kommer tidsmätas under fem 

olika tillfällen.  

Tidtagning av människor: Av de arbetsmomenten som existerar i processen är vissa 

manövrerade av människor. Därmed kommer vi att klocka hur lång tid de arbetsmomenten 

kommer ta för de anställda att utföra dem. 

2.19 Redovisning av tidsmätningar 

Resultaten av Klockstudierna och Tidtagningen av människor kommer att redovisas i två 

stycken tabeller. Där den ena kommer att visa tidsåtgången för varje arbetsmoment vid fem 

olika tillfällen och den andra ett genomsnitt på dessa moment. Dessa tabeller kommer se ut 

enligt följande: 
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Tidsmätning av fem PE-rörslaster 

Aktivitet Last 1 Last 2 Last 3 Last 4 Last 5 

      

      

      

      

      

      

 

Genomsnittlig tid för en PE-rörslaster 

Aktivitet Tid 

  

  

 

2.20 Anonymitet 

Vår fallstudie kommer att ske på en organisation som verkar i en bransch med få 

konkurrenter. Då företaget inte vill kunna härledas till resultatet från denna studie så har 

villkoret för att vi skall få tillgång varit att de vill vara anonyma.46 

2.21 Operationalisering 

Kartläggningen bygger på att ett antal aktiviteter eller arbetsmoment måste identifieras. 

Dessa aktiviteter kommer att identifieras genom en fokuserad intervju med VD för 

företaget, där vi kommer ställa frågan ”Vilka olika arbetsmoment består ert flöde av?”. Denna 

fråga gör att VD måste bli fokuserad kring att beskriva de olika arbetsmomenten på 

företaget, samtidigt som det hjälper oss i vår studie.47 Svaret som VD ger kommer att hjälpa 

vår studie genom att vi får kunskap kring de olika stegen i processen, vilket är ett måste vid 

en kartläggning.48 Samtidigt som svaret på frågan hjälper kartläggningen även till med 

                                                             
46 Bryman & Bell (2003) 
47 Bryman & Bell (2003) 
48 Rao & Carr (1996) 



 

26 
 

Christian Piri (19900311) 
David Högqvist (19840409) 
C-uppsats 
Examinator: Frederic Bill 

 

tidtagningen, då vi får reda på vilka olika arbetsmoment vi kommer till att tid ta i 

Klockstudierna.49 

2.22 Fokuserad intervju 

Denna typ av intervju ger intervjuaren möjligheten till att ställa relativt öppna frågor till en 

person om en specifik situation eller händelse, vilket är viktigt för dem och av intresse för 

intervjuaren.50 

2.23 Öppna frågor 

Dessa är frågor av icke strukturerade svarsalternativ, vilket innebär att respondenten får 

friheten att svara precis vad de vill och med egna ord. Samtidigt begränsar du inte 

respondentens svar eller får dem att svara något som redan är förutbestämt.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 Mattsson (1999) 
50 Bryman & Bell (2003) 
51 Christensen & Engdahl (2010) 
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3.0 Teori 

3.1 Tid är lika med kapitalbindning 

För att kunna tillgodose kundens behov så är det viktigt att hålla en bra leveransservice. En 

klassisk lösning på detta har varit att hålla ett stort lager för att alltid kunna leverera det 

som kunden efterfrågar. Det finns dock ett problem med detta då det kan vara väldigt 

kostsamt. Anledningen till detta är att det som ligger i lagret innebär uppbundet kapital. 

Med andra ord är kapitalet för det som ligger i lagret uppbundet till dess att varan säljs till 

kunden. Det måste därför ske en tidsreduktion av tiden som en vara ligger i lagret för att på 

så sätt hålla nere tiden som kapitalet är bundet.52 

3.2 JIT (Just In Time) 

Detta koncept gjorde sig tillkänna i mitten av 1980-talet då den japanska bilindustrin fick 

en allt större makt på världsmarknaden. Deras koncept kallades för Just-In-Time eller 

Toyota Production System och byggde på att tillverkande företag gjorde ett skifte i sina 

tillverkningsstrategier. Tidigare hade tillverkande företag tillverkat så många produkter 

som möjligt, vilka sedan hamnat på lager i väntan på att bli sålda. Dessvärre förde detta 

med sig nackdelar, så som att ifall om köpte produkterna blev de bara liggandes kvar i 

lagret och förvandlades till onödiga utgifter för företaget. Just-In-Time byggde sina 

tillverkningsprocesser mer kring att kunna leverera produkterna så fort de var klara till 

kunden. Detta förde med sig att företagen som hade implementerat JIT därmed kunde hålla 

sina lagernivåer nere. Samtidigt som de blev mer kundfokuserade, då produkterna som 

tillverkades behövde hålla en sådan kvalitet och prestanda som kunden ville ha. Annars 

skulle produkterna inte köpas av kunden och samma problem med osålda produkter skulle 

inträffa igen, som hos företagen innan JIT implementeringen. En till fördel som inträffade 

var även att tillverkningstiden eller ledtiden för hela processen det vill säga från efterfrågan 

av order till att ordern levereras blev kortare. Detta grundade sig också i att företagen blev 

mer kundfokuserade på grund av att en kund inte bara vill ha en bra produkt. Utan kunden 

vill även ha den önskade produkten så snabbt som möjligt efter att ordern gjorts. Denna 

fördel innebar inte bara att kunderna hålls nöjda. Utan även att effektiviseringen av 
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ledtiden innebar fördel åt företaget också då de kunde spara in på personalkostnaderna. 

Detta berodde att personalen producerade mer per timme men ändå fick samma lön.53 

3.3 JIT-principer inom Inventory Management 

Pressen på att tillverkande företag ska minska ned på sina lager blir allt mer påtagligt. 

Framför allt på grund av den ökade konkurrensen och de allt mer stigande kostnaderna.54 

Lagerhållningen står för en väldigt stor del av företagets kostnader. Därmed är det en del av 

företaget som hela JIT-konceptet fokuserar stora delar av sina omstruktureringar och 

planeringar kring. Denna planering och omstrukturering kallas för Inventory Management 

och bygger på sex stycken principer som fungerar som utgångspunkter:55 

1. Minska ned på råmaterialpartier och öka efterfrågan: Detta bygger på att företag får in 

råmaterial samtidigt som de får in en beställning på en produkt. Detta innebär att det inte 

kommer 100 kg råmaterial till företaget, när det bara behövs tillverkas för 20 kg för att 

klara av efterfrågan.56 Just att partierna av råmaterial kommer in i stora mängder är ett av 

de största tillverkningsproblemen för ett företag. Framför allt så är det så för att 

råmaterialet bara får ligga stilla i väntan på att någon beställning görs som kommer kräva 

råmaterialet. Dock ifall inte beställningen kommer ligger råmaterialet bara där som ett 

överskott och samlar på sig kostnader.57 Iden om att bara köpa in råmaterial som krävs för 

att möta efterfrågan bygger dock på att efterfrågan håller en sådan nivå att företaget 

ständigt kan tillverka. För ifall inte efterfrågan existerar kommer inget material till de 

anställda att jobba med. Detta innebär då att de anställda bara står stilla och producerar 

inga intäkter, men fortfarande kostar pengar då de enligt lag ska ha sin lön.58 

2. Minska buffertlagren: Dessa lager är till för att ifall något skulle gå fel i produktionen kan 

företaget fortfarande fortsätta leverera produkter. Däremot så tenderar dessa buffertlager 

till att bli lite väl stora i vissa företag och olika buffertlager vid varje steg av 

                                                             
53 Jonsson (2008) 
54 Fernandes, Gouveia & Pinho (2012) 
55 Schniederjans (1993) 
56 Schniederjans (1993) 
57 Laguna & Osorio (2003) 
58 Schniederjans (1993) 
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tillverkningsprocessen bidrar till ökade lagringskostnader.59 Samt att buffertlagren kan 

täcka upp problem som uppstår i produktionen och därmed framställa produktionen som 

om ingenting är fel. Detta misstag görs på grund av att produktionen fortfarande ger ifrån 

sig färdiga produkter och det indikerar för företaget att allt är som vanligt. Huvudmålet 

med JIT är att inga lager ska existera i ett företag och detta mål inkluderar buffertlagren.60 

Vilket innebär att ifall något går fel i produktionen upptäcks det direkt för att 

produktionsprocessen inte kan fortsätta. När en produktion består utav en konstant 

flödande process tvingas olika produktionsmisstag att snabbt visa sig och desto snabbare 

ett problem identifieras, desto snabbare kan det åtgärdas.61 

3. Minska ned på inköpskostnader: När företag implementerar första steget med att bara 

beställa så mycket råmaterial som efterfrågan kräver, försvinner erbjudanden som 

leverantörerna tidigare kunnat erbjuda som till exempel mängdrabatter. Detta leder då 

självklart till att inköpskostnaderna för företaget går upp. Lösningen på detta blir därmed 

att minska ned på antalet leverantörer till de som verkligen är beroende av företaget. Det 

handlar helt enkelt om att sålla ut de leverantörer som behöver företaget mer än vad 

företaget behöver dem. Därefter så kan förhandlingar mellan parterna börja helst gällande 

långtidssamarbeten med pågående leveranser antingen dagligen, veckovis eller månadsvis. 

Mer än 50 % av ett producerande företags kostnader kommer ifrån deras inköp.62 Därmed 

är det av yttersta vikt för ett producerande företag att skaffa sig så bra leverantörer som 

möjligt, vilka kan erbjuda de billigaste priserna av råmaterialet som möjligt.63 

4. Förbättra materialhanteringen: Detta handlar om att hitta en balans mellan företaget och 

övriga världen. Rubbas balansen bildas en:64 

 Obalans mellan materialet som kommer in ska ha nog med personal för att bearbeta 

det annars ligger materialet bara.  

                                                             
59 Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2009) 
60 Danese, Romano & Bortolotti (2012) 
61 Schniederjans (1993) 
62 Schniederjans (1993) 
63 Jonsson & Mattsson (2005) 
64 Schniederjans (1993) 
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 Obalansen mellan det material som kommer in och vad som kommer användas leder 

till att det oanvända materialet också bara ligger där. 

 Obalans mellan vad som tillverkas och vad som efterfrågas bildar även det överflöd 

av material. 

JIT strävar efter att lagret av material som kommer in ska kunna användas och skickas iväg 

direkt. Därmed utformas flödet på ett sådant sätt att materialet behöver hanteras så lite 

som möjligt. Detta koncept med att materialet ska behandlas så lite som möjligt har att göra 

med företagets mål att reducera kostnader. Idag står själva materialhanteringen för hela 50 

% av ett företags produktionskostnader.65 Det är alltså av yttersta vikt att ett företag ser 

över sin planering i produktionen av materialhanteringen och det första steget enligt JIT är 

att se över företagets produktionslayout. Detta är på grund av att layouten av hur företaget 

är uppbyggt ligger till en stor del som grund på hur materialet kommer till att hanteras.  

5. Eftersträva inga lager: Lager är kostsamt både tidsmässigt, ansträngningsmässigt och 

pengamässigt. Att lagra sina produkter är alltid en viss chansning som ett företag gör. Detta 

är på grund av att lagring leder till att vissa produkter går sönder, går förbi sin 

hållbarhetstid eller helt enkelt inte blir sålda. Det sistnämnda med att produkterna inte blir 

sålda kallas för inkuranskostnader och är en av de allra högsta kostnaderna för ett 

företag.66 Därmed för att hålla nere kostnaderna är det av yttersta vikt att eliminera så 

mycket lagerhållning som möjligt. Självklart är strävan efter inga lager näst intill omöjlig, 

men eftersträvas det av ett företag så får det fördelarna med att lagerhållningen minskar.67 

6. Leta efter pålitliga leverantörer: Hela JIT konceptet bygger på att ett tillverkande företag 

ska kunna leverera sina produkter så snabbt som möjligt efter att en beställning kommit in. 

Detta är däremot inte möjligt ifall leverantörerna av råmaterialet som krävs för produkten 

levereras sent.68 Leverantören har i och med den allt mer kundorderfokuserande 

marknaden blivit allt mer viktig i tidshållningen åt de producerande företagen. Ifall 

leverantören inte levererar i tid kan inte företaget börja tillverka. Då blir inte produkten 

                                                             
65 Tseng, Chang & Chu (2009) 
66 Jonsson & Mattsson (2005) 
67 Schniederjans (1993) 
68 Schniederjans (1993) 
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klar i tid och kunden får förvänta sig en försening.69 Leverantören är därmed idag en av de 

mest viktigaste faktorerna för att ett företag överhuvudtaget ska kunna använda JIT. Därför 

ska företag alltid skaffa sig leverantörer som är tillräckligt pålitliga, så att företaget kan lita 

på att de levererar i tid.70 

Dessa sex Inventory Management principer ligger som grund för hela JIT-konceptet. 

Däremot så behöver det inte betyda att bara för att dessa sex ligger som grund för JIT, 

måste ett företag implementera alla sex för att kalla sig ett JIT företag. Det är ytterst få 

företag i världen som lyckas med alla sex stegen. Därmed är det upp till vart och ett av 

världens företag att implementera det som de anser sig kunna implementera.71 

3.4 JIT-principer inom Production Management  

Utöver lagerhanteringen hos ett tillverkande företag behöver även produktionen i det 

företaget anpassas efter JIT-konceptet. Detta är framför allt på grund av att om företaget 

lyckas effektivisera sin produktion går hela processen snabbare och därmed underlättar för 

ett företag att bli Just-In-Time. Dessa principer för att effektivisera produktionen består av 

nio olika ting:72 

1. Eftersträva en daglig schemalagd produktion: Detta innebär att företag ska eftersträva att 

hålla en så jämn dag-till-dag produktion som möjligt. Med andra ord handlar det om att 

kvantiteten på det som ska tillverkas inte ändras ifrån dag till dag, utan håller en jämn nivå. 

Om en jämn nivå kan hållas i produktionen så undviks också ökade kostnader i form av 

övertid för de anställda.73 Denna jämna nivå brukar vanligtvis hållas från månad till månad. 

Detta innebär att den kvantitet som produceras varierar ifrån månad till månad, men inte 

ifrån dag till dag. Ett exempel är att företaget får in en order på 1000 produkter och de ska 

vara färdiga inom 20 dagar. 1000/20 = 50 och därmed ska företaget eftersträva att tillverka 

50 produkter per dag.74 För att åstadkomma detta så krävs det stabila processer.75 

                                                             
69 Jonsson & Mattsson (2005) 
70 Schniederjans (1993) 
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75 Thun, Druke & Grubner (2010) 
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2. Eftersträva ett flexibelt produktionsschema: JIT bygger hela sin produktion och planering 

efter vad kunden efterfrågar. Denna efterfråga kan däremot skifta väldigt mycket ifrån dag 

till dag. Därmed är det av yttersta vikt att ett företag som implementerat JIT eftersträvar 

något av ett flexibelt arbetsschema.76 Det handlar alltså om att antingen planera 

produktionen till att arbeta till sin fulla kapacitet eller något mindre. Dessvärre kan en 

planering efter hög kapacitet leda till att för mycket produceras och bildar överskott på 

lagret. En planering efter en för låg kapacitet förhindrar överskott, men leder i sin tur till 

möjligheten att produkterna tar slut och efterfrågan inte uppfylls. JIT löser detta dilemma 

genom att förhålla sig till sina grundprinciper som säger att det inte ska existera några 

lager. Med andra ord inga överskott. Därför planerar ett JIT företag alltid sin 

produktionskapacitet till något underpresterande. I de fall där överproduktion förekommer 

så måste den minskas.77 Därmed löper de risk för att inte kunna uppfylla efterfrågan, men 

deras lager löper inga risker för att samla på sig extra kostnader i form av överskott.78  

3. Eftersträva ett synkroniserat ”Pull-system”: Pull-konceptet bygger på att kundens 

efterfrågan gör att produkten dras till kunden. Med andra ord är det kundens efterfrågan 

som styr vad det är som ska produceras i företaget. Denna eftersträvan bygger alltså på att 

det ska vara ett så synkroniserat samarbete mellan ordersystemet och 

produktionssystemet som möjligt.79 Vilket då kommer resultera i att produktionen kommer 

kunna inledas, så snabbt och effektivt som möjligt efter det att ordern kommit in. Detta 

kräver direkta kommunikationsvägar mellan kunden och producenten.80 

4. Använd automatik där det är praktiskt: Automation innefattar robotar, elektriska 

sensorer och automatisk hantering. Principen som JIT rättar sig efter inom detta område är 

att de delar av produktionen som ska automatiseras är bara delar där automationen 

fungerar mer effektivt än människor. Människan är intelligent och flexibel medan en 

automation är dum och effektiv.81 Därmed får automationerna ta en större del av de 

arbetsuppgifter som fokuserar på precision och lyftfunktioner. Människorna får däremot 
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ansvara över de mer flexibla arbetsuppgifterna. Detta ställer höga krav på kompetenta 

medarbetare inom organisationen.82 

5. Eftersträva en fokuserad fabrik: Den ultimata fokuserade fabriken för JIT är en fabrik som 

bara tillverkar en typ av produkt och som använder sig av samma process om och om igen 

för att tillverka denna produkt. Denna fabrik strävar efter att minska ned på 

produktionsprocessens steg så mycket som möjligt och förhindra onödigt spill av material. 

Spill i form av överskottlager, buffertlager, råmateriallager och så vidare. Spill räknas 

egentligen som allt som inte är absolut nödvändigt till produktionen.83 Denna princip går 

hand i hand med Materialhanteringsprincipen ifrån Inventory Management. Båda 

principerna talar om att det är fabrikens layout som ligger till grund hur mycket ett 

material hanteras i en tillverkningsprocess. Därför behöver ett företag som vill 

implementera JIT se över sin fabrikslayout och troligtvis flytta vissa delar för att göra 

layouten mer åt ett flöde som kan flytta på mer smidigt. En traditionellt JIT layout av ett 

produktionsflöde är Group Technology Cell konceptet, vilket bygger på att hela 

produktionen är format som ett U eller C. Denna typ av layout kan se ut som figuren 

nedan:84 
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Figuren ovan visar hur ett optimalt flöde ser ut enligt JIT-principerna. Den så kallade u-

formen visas tydligt från start till färdig produkt. Flödet består av flera olika arbetsstationer 

där materialet skickas vidare från en arbetsstation till nästa när bearbetningen av 

materialet är klar på en station. Flera arbetsstationer är även tillräckligt flexibla för att 

möjliggöra en omställning från en typ av produkt till en annan. De stationer där bearbetning 

av flera olika produkter är möjlig är märkt med mer än en bokstavsbeteckning.85 

6. Eftersträva en ökad flexibilitet hos de anställda: För att åstadkomma detta måste 

organisationen försöka hitta så kvalificerad och mångkunnig personal som möjligt. En stor 

                                                             
85 Schniederjans (1993) 

Figur 1: Schniederjans (1993) sid. 75. 
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del av detta handlar om att personalen måste ha en förståelse för hela 

tillverkningsprocessen.86 Detta kan verka självklart men inom organisationer som har som 

mål att minimera sina kostnader så är det inte alltid det som är målet. Anledningen till att 

det inom JIT är viktigt med en högre kompetens hos personalen är att de förändringar som 

kan ske i produktionen innebär högre krav på personalen. Istället för att avskeda personal 

och sedan anställa medarbetare med en annan kompetens så siktar man inom JIT på att ha 

en personalstyrka som klarar av de olika förändringarna. Att ha en för hög 

personalomsättning ses som slöseri och gör att personalen inte hinner skaffa en bra 

förståelse för hela processen inom organisationen. För att minska personalomsättningen 

och öka flexibiliteten så kan organisationer använda sig av utbildning inom alla delar av 

verksamheten, samt att använda sig av deltidsanställda vid behov. Att ha en flexibel 

personal innebär ökade lönekostnader men då de generellt sätt stannar längre inom 

organisationen så innebär det ändå besparingar då utbildning inte behöver ske lika ofta. 

Andra fördelar är att det innebär mindre produktionsstopp på grund av dess förändringar 

och en bättre kvalitet på det som produceras.87   

7. Minska produktionen partistorlek och dess installationskostnader: Att minska 

partistorleken gör att det kommer in flera partier i produktionen. Att minska kostnaderna 

för detta blir då svårt eftersom flera olika partier gör att mer anpassning av produktionen 

måste ske och därmed ökar kostnaden för de ständiga anpassningarna. För att åstadkomma 

detta så måste allt slöseri minskas. Ett sätt att göra det på är att ha en städad arbetsplats 

med verktyg på sin bestämda plats som alltid finns där när de inte används. Detta gör att de 

anställda aldrig behöver leta efter verktyg när de behövs. För att minska tiden det tar att 

anpassa sig för att tillverka en annan typ av produkt är att anpassa olika arbetsstationer där 

de anställda kan påbörja anpassningen så fort de är klara med sin arbetsuppgift. Detta gör 

att produktionen aldrig skall behöva stoppas helt.88 En vidareutveckling av detta är att med 

en dators hjälp simulera en ny produktionslinje för att optimera produktionslinjen.89  
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8. Tillåt de anställd att bestämma produktionsflödet: Eftersom de anställda jobbar vid olika 

arbetsstationer inom produktionen så är det också dem som styr tempot. När en produkt är 

klar på en station så skickas den vidare till nästa. Detta gör att det är enkelt att se om det 

skulle ta mycket längre tid på en av stationerna då det som skickas dit staplas på hög 

eftersom produktionen sker för långsamt.90 En bättre möjlighet för de anställda inom 

produktionen att kommunicera med varandra ökar om arbetsstationerna arrangeras på 

rätt sätt.91 Möjligheten att se detta gör också att åtgärder för att öka effektiviteten på den 

stationen ökar.92   

9. Förbättrad kommunikation och en ökad visuell kontroll: För att lyckas med JIT så är 

kommunikationen avgörande. Möten med olika avdelningar, kommunikationen mellan 

olika delar av produktionen och individuella möten där JIT-målen tydligt läggs fram anses 

viktiga för att uppnå detta.93 Ett nära samarbete mellan avdelningar är därför nödvändigt.94 

Det är också viktigt att målen tydligt följs upp. Det skall göras synligt för alla genom att 

exempelvis visa gruppresultat. En annan del inom synlig management är att se till att hela 

produktionen är överskådlig för de anställda. Genom att till exempel se till att inte väggar 

döljer olika delar av produktionen så kan inte heller problem på olika arbetsstationer 

döljas.95  

Precis som inom Inventory Management så passar inte alla steg in på alla organisationer. 

Det är därför även här upp till varje organisation att implementera de steg som passar in på 

just dem.96 
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4.0 Empiri 

4.1 Beskrivning av företagsflödet 

Företaget som vi valt att studera är verksamma inom plaståtervinningsbranschen. Det finns 

bara ett fåtal företag, vilka är verksamma inom denna bransch i Sverige. Därmed har 

företaget önskemålet om att vara anonyma i denna rapport.  

Företagets verksamhet bygger på att: 

 De köper in olika former av defekta plaströr  

 De maler ned dessa plaströr 

 Därefter granullerar rören till små plastkulor  

 Sedan säljs plastkulorna vidare till kunder 

Dessa plaströr som vårt studerade företag bygger sin verksamhet kring har under sina 

framtagningar visat sig bära visa defekter vilket gör att de inte når upp till de satta 

standarderna som företagen vilka säljer dem satt. Därmed är rören helt osäljbara för 

företagen. Dock när vårt studerade företag köper dessa defekta rör ifrån företagen och 

omvandlar dem till plastkulor kan plastkulorna användas till att tillverka nya rör. Genom 

detta har företagets möjligheter till att sälja en produkt som skapar intäkter skapats. 

Hela denna process med att omvandla plaströren till plastkulor består utav fler moment än 

de som vi beskrivit här ovan. Därför har vi även utfört följande intervju med VD för att få 

reda på alla arbetsmomenten i processen:  

4.2 Intervju med VD 

Vilka olika arbetsmoment består er verksamhet av? 

1. Lossningen – När rören anländer med lastbil och vi måste lasta av dem ifrån lastbilen. 

2. Lagring – Rören lagras på lagergården. 

3. Sågning – Rören måste förbredas för att malas ned i form av att de sågas ned i mindre 

bitar. 

4. Malning – Rören som nu har sågats ner läggs ned i malen. 
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5. Lagring - Det nedmalda materialet lagras i halvfabrikatlagret. 

6. Granulering – Nedmalda materialet omvandlas till plastkulor (pellets). 

7. Lagring – Plastkulorna lagras i väntan på hämtning. 

8. Lastning – Lastbil hämtar upp plastkulorna och kör iväg de till kunden. 

4.3 Kartläggning av företagsflödet 

Varje arbetsmoment har kartlagts och blivit placerade i den ordningen de följer varandra. 

Pilar har även ritats ut för att visa hur själva materialet transporteras genom flödet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lossning – PE-rör anländer på lastbilar där standardlasten är 20 ton och lossas 

därefter för att läggas på lagergården i väntan på att sågas ner till mindre bitar. 

2. Lagergården/Sågning - Rören som placerats på lagergården är i för stora bitar för att 

kunna malas direkt, vilket gör att de måste sågas ner i mindre bitar. Sågningen sker i 
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anslutning till Malningsmaskinen där personalen med hjälp av en motorsåg sågar 

ner rören. Takten på sågningen och storleken på lagergården går hand i hand, vilket 

innebär att ju snabbare sågningen sker desto snabbare minskas lagret. 

3. Malning - Det som sågats ner till mindre bitar skickas kontinuerligt in i malen som 

automatiskt maler ner plastbitarna till plastspån. 

4. Halvfabrikatslager - Nästa steg innan granuleringen är ytterligare lagring av den 

halvfärdiga produkten. Anledningen till att lagring krävs här är att malen kan 

producera större mängder än granuleringsmaskinen vilket skapar en kö innan 

granuleringen. När granuleringsmaskinen är redo för ytterligare bearbetat plastspån 

från malningen, sker påfyllnad av material från halvfabrikatslagret automatiskt in i 

granuleringen.  

5. Granulering – Här granuleras plastspånen utan mänsklig hjälp och omvandlas till 

plastkulor. Plastkulorna packas sedan automatiskt i säckar av 

granuleringsmaskinen. 

6. Färdigvarulager - Efter att plastkulorna har packats i säckar så transporteras de av 

personalen in på ett lager i väntan på att lastbilar skall komma och hämta den 

färdiga produkten. 

7. Lastning - När lastbilen anländer så lastar personalen plastkulorna på flaket för att 

sedan kunna transporteras till kunden. Anledningen till att inte lastningsplatsen är 

närmare lagret är på grund av att en lastbil inte får plats precis utanför 

färdigvarulagret.  

4.4 Tidsmätningen av företagsflödet 

De plaströr som vi har valt att studera är fem laster av 3 meter långa PE-rör med diametern 

400mm. Dessa PE-rör ankom till företaget i volymer av 20 ton per last. Rören följde vi från 

ankomsten tills de lämnade företaget och under denna följsamhet av PE-rören har vi tid 

tagit varje moment som förekommer i flödet. Själva flödet sköttes vid tillfällena av våra 

studier av två anställda och dessa två anställda har vid våra tidtagningar utfört samma 

arbetsmoment. Tidsresultatet av de olika momenten vid de fem olika PE-rörs leveranserna 

går att se i tabellerna nedan: 
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Tidsmätning av 5 PE-rörslaster 

Aktiviteter Last 1 Last 2 Last 3 Last 4 Last 5 

Lossning 81min 76min 78min 82min 77min 

Lagergård 5080min 3648min 6515min 5070min 5062min 

Sågning 680min 672min 685min 690min 698min 

Malning 200min 200min 200min 200min 200min 

Halvfabrikatlager 400min 400min 400min 400min 400min 

Granulering 600min 600min 600min 600min 600min 

Färdigvarulager 4320min 2880min 5760min 2880min 7200min 

Lastning 119min 123min 122min 117min 124min 

 

Genomsnittlig tid för en PE-rörslaster 

Aktiviteter Tid 

Lossning 78,8min 

Lagergård 5075min 

Sågning 685min 

Malning 200min 

Halvfabrikatlager 400min 

Granulering 600min 

Färdigvarulager 4608min 

Lastning 121min 

Genomsnitt för en PE-rörslast 11767,8min 
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5.0 Analys 
Inventory management och Production management är de områden som vi har valt att 

fördjupa oss i inom JIT. Det finns flera principer inom områdena som ett företag kan 

applicera. Dock bara för att det finns flera olika principer behöver det inte innebära att alla 

principer är applicerbara. Ett företag kan bara applicera ett fåtal av alla principerna och 

ändå kalla sig för ett företag som implementerat JIT.97  

5.1 Effektivisering av Sågningen och Granuleringen 

En viktig del inom Inventory management är att minska ner sina buffertlager. Anledningen 

till att buffertlagren finns är att de fungerar som en säkerhet ifall något skulle gå fel i 

produktionen.98 Dock kan bufferlagren även leda till att fel i produktionen inte upptäcks 

med en gång eftersom att bufferlagren möjliggör att en produktion kommer kunna fortsätta 

att producera en tid trots att något är fel.99 I det företag som vi har studerat så existerar det 

ett buffertlager i form av Halvfabrikatslagret. Buffertlagret har uppstått eftersom Malningen 

går snabbare än Granuleringen av materialet, vilket skapar en kö av malt material i väntan 

på granulering. Om malningen skulle upphöra så går det att fortsätta med granuleringen en 

stund till innan det blir stopp i produktionen. Risken för att fel inte skulle upptäckas anser 

vi är närmast obefintlig eftersom personal ständigt övervakar maskinerna, så att ifall ett fel 

skulle inträffa uppmärksammas och åtgärdas det direkt. Anledningen till att buffertlagret 

existerar däremot är på grund av att kapaciteten på granuleringsmaskinen är för låg i 

förhållande till malningsmaskinen. Därför skulle en högre kapacitet i granuleringen kunna 

eliminera eller kraftigt minska buffertlagret.  

Samma slutanalys om att öka kapaciteten på granuleringsmaskinen i Inventory 

Management, blir även slutsatsen i analysen av en Production Management princip gällande 

arbetsstationer. Eftersom att en produktion består av flera olika arbetsstationer som de 

anställda jobbar vid, innebär det att de anställda till stor del styr tempot på produktionen. 

Anledningen till detta är att en produkt måste passera och bli klar på varje station innan 

den kan skickas vidare till nästa.100 Om det skulle ta för lång tid på en av arbetsstationerna 

                                                             
97 Schniejderjans (1993) 
98 Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2009) 
99 Schniederjans (1993) 
100 Schniederjans (1993) 
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så kommer det att bildas en kö av produkter.101 När det gäller de automatiserade 

arbetsstationerna inom vårt studerade företag finns det köbildningar på grund av att 

malningen går tre gånger snabbare än granuleringen. Detta gör att en kö i form av ett 

halvfabrikatslager skapas mellan dessa två arbetsstationer. En effektivare 

granuleringsmaskin skulle leda till att halvfabrikatslagret kan reduceras. Vår studie har 

visat att arbetsstationen där Sågningen sker även den är för långsam i förhållande till 

malningen vilket innebär att material köas upp på Lagergården. Tempot på sågningen 

bestäms av hur snabbt den anställde kan såga upp materialet. Då en person inte kan såga 

upp materialet hur snabbt som helst så skulle en extra medarbetare kunna göra denna 

station effektivare, vilket skulle innebära att mindre material köas upp. 

5.2 Materialhantering  

Principen gällande materialhanteringen inom Inventory Management får även den fram 

samma svar gällande sågningsstationen, som arbetsstationsprincipen inom Production 

Management. Detta är på grund av att materialhanteringsprincipen säger för att man ska 

kunna förbättra materialhanteringen så måste det finnas en balans mellan företaget och 

den övriga världen. Detta innebär bland annat att det inte skall finnas någon obalans mellan 

det material som kommer in och den tillgänglig personal som kan bearbeta materialet. Om 

det inte finns nog med tillgänglig personal för att bearbeta allt material, blir stora delar av 

materialet liggande i väntan på bearbetning.102 JIT bygger sina verksamheter kring 

principen att det lager av material som kommer in skall kunna användas och skickas iväg 

direkt.103 Just nu på det företag vi studerar finns det en obalans då materialet som kommer 

in blir liggandes i genomsnitt 5075 minuter innan det börjar sågas. Sågningen av materialet 

tar i genomsnitt 685 minuter. Detta indikerar antingen att sågningen tar för lång tid eller att 

för mycket material köps in i förhållande till vad som kan bearbetas. Det råder med andra 

ord idag en obalans på företaget och för att återställa balansen finns två vägar att gå: 

1. Företaget sätter flera anställda på att såga materialet. 

2. De fokuserar på att köpa in så mycket material som deras nuvarande kapacitet tillåter. 

                                                             
101 Hwang, Katayama & Gen (2008) 
102 Schniederjans (1993) 
103 Tseng, Chang & Chu (2009) 
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5.3 Automatisering 

En annan väg att gå än första rekommendationen i materialhanteringen om att sätta flera 

anställda på sågningsuppgiften är följande resonemang om automationsprincipen från 

Production Management. Denna JIT princip inom Production Management bygger på att 

produktionen skall vara automatiserad där det är praktiskt. Detta innebär användningen av 

robotar, elektriska sensorer och automatisk hantering. Automatiseringen skall bara ske på 

de områden där automatiseringen är mer effektiv än vad en människa är.104 Företaget har 

automatiserat på ett antal momenten där det går och där maskiner är mer effektiva än 

människor. Dessa moment är Malningen och Granuleringen. Däremot skulle ytterligare en 

automatisering kunna ske i Sågningen för att effektivisera det momentet. Som det ser ut 

idag så är det en person som sågar upp alla bitar med en motorsåg. En maskin som i större 

utsträckning sköter denna syssla skulle kunna innebära en reducerad tid för 

sågningsmomentet och materialet skulle därför ligga en kortare tid på Lagergården och 

därmed minska tiden som kapitalbindning av materialet sker. 

5.4 Pålitliga leverantörer 

Andra rekommendationen i stycket Materialhantering om att fokusera på att köpa in så 

mycket material företagets kapacitet tillåter går hand i hand med förtroendet till sina 

leverantörer. Detta är på grund av att JIT bygger hela sin produktion och planering på vad 

kunden efterfrågar. Efterfrågar en kund för lite och produktionen planerats för mycket 

bildas det överskott på lagren. Samtidigt får det inte heller ske en planering för en för låg 

produktion, vilket kan göra att produkterna tar slut och efterfrågan inte uppfylls.105 

Eftersom en av JIT principerna inom Inventory Management är att det inte skall finnas 

några lager, så anses planeringen kring att inga överskott skall existera som en högre 

prioritet än att uppfylla efterfrågan från kunden.106 Därför ska en annan av principerna från 

Inventory Management implementeras gällande strävan om att leta efter pålitliga 

leverantörer. Denna går hand i hand med principen av inga överskott för ifall ett företag har 

pålitliga leverantörer vilka kan leverera i rätt mängd och när det krävs, kan företaget 

                                                             
104 Amasaka & Sakai (2010) 
105 Flapper, Miltenburg & Wijngaard (1991) 
106 Jonsson (2008) 
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undvika överskott i lagren på grund av leverantörernas pålitlighet.107 Scenariot skulle då se 

ut sådant att leverantörerna skickar rätt mängd i förhållande till kapaciteten och därmed 

minskas risken för en obalans och överskott.108 Våra studier på företaget visar att 

produktionskapaciteten är för låg i förhållande till det material som anländer. Därför 

uppstår det överkott i lagret redan vid ankomsten, vilket leder till de 5075 minuter som 

materialet ligger på Lagergården. Därför behöver företaget fokusera på att göra sina 

leverantörer mer pålitliga och flexibla än vad de är idag. För att i dagsläget levereras för 

mycket material i förhållande till vad som kan produceras. Anledningen till de stora 

lasterna är att leverantörerna idag fyller upp vad som får plats på ett lastbilsflak. Företaget 

behöver eftersträva ett pålitligare och flexiblare samarbete med leverantörerna, så att rätt 

mängd kan börja levereras till dem.  

5.5 Fabrikslayout 

Production Management förespråkar att ett skifte från en vanlig fabrik till en fokuserad 

fabrik ökar fabrikens effektivitet. Själva innebörden av en fokuserad fabrik innebär att en 

och samma produkt framställs med hjälp av samma tillverkningsprocess om och om igen. 

Tillverkningsprocessens olika steg skall minskas ner så mycket som möjligt och spill av 

material i form av överskottslager, buffertlager och råmateriallager skall undvikas.109 Detta 

går hand i hand med JIT principen ifrån Inventory management gällande 

Materialhanteringen. Detta är på grund av att både principen om att bli en fokuserad fabrik 

och principen gällande materialhanteringen förespråkar att det bästa steget att ta vid 

omvandlingen till en fokuserad fabrik och minska materialhanteringen är att se över 

företagets fabrikslayout. Detta är på grund av att fabrikens layout har en stor inverkan på 

hur mycket materialhantering som förekommer i fabriken och desto mindre materialet 

hanteras desto mindre risk löper materialet till att bli spill. JIT förespråkar en fabrikslayout 

som ser ut enligt följande:110 

 

                                                             
107 Schniederjans (1993) 
108 Jonsson, Mattsson (2005) 
109 Meybodi (2003) 
110 Schniederjans (1993) 
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Som det framgår av figuren så är en U-formation den layout som JIT förespråkar som den 

mest effektiva layouten. Layouten på det företaget vi har studerat ser ut enligt följande: 
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Till stor del så är layouten på fabriken redan U-formad idag. Det sista lagret innan 

lastningen däremot är ineffektivt placerat i förhållande till lastningsplatsen. Eftersom det är 

en längre sträcka mellan Slutlagret och Lastningen än mellan Lossningen och Lagergården 

så tar Lastningen 121 minuter i genomsnitt och Lossningen bara 78,8 minuter. Det är alltså 

en skillnad på 41,2 minuter vilket gör att Lastningen tar onödigt mycket längre tid än 

Lossningen. Därför skulle en annan placering av slutlagret närmare lastningen innebära en 

effektivare layout och en reducerad tid för Lastningen. Den blå triangeln indikerar hur en 

effektivare placering av slutlagret skulle kunna se ut, vilket då även går mer hand i hand 

med Production Management principen om en U-formad fabrikslayout. 

5.6 Jämnare produktion 

Principen inom Production Management säger att organisationer skall eftersträva att hålla 

en så jämn dag-till-dag-produktion som möjligt. Detta innebär att samma kvantitet skall 

tillverkas varje dag och att de anställda skall håller en så stabil och jämn nivå på utförandet 

av sina arbetsuppgifter som möjligt.111 Ett exempel på detta är att ifall ett företag får in en 

order på 1000 produkter som skall vara klara inom 20 dagar så skall produktionen fördela 

dessa 1000 produkter jämnt över 20 dagar. Detta innebär i detta exempel att 50 produkter 

per dag behöver produceras.112 Maskinerna som används i produktionen på det företag som 

vi har studerat har genom våra tidsmätningar visat sig hålla ett väldigt jämt tempo hela 

tiden. De maskiner som används är malningsmaskinen och granuleringsmaskinen och vid 

tidsmätningen av fem 20-tons rörlaster så blev tidsåtgången för att bearbeta materialet den 

samma. Malningen av dessa 20 ton tog 200 minuter vid alla fem tidsmätningarna och 

Granuleringen tog 600 minuter vid alla fem tidsmätningarna. Våra tidsmätningar av de 

moment som utförs av personalen håller också en väldigt jämn och stabil nivå och de 

moment som ingick i dessa studier var Lossningen, Sågningen och Lastningen. Vid alla våra 

tidsmätningar av dessa tre moment vilka utförs av personalen var aldrig tidsdifferensen 

större än 15 minuter vid något av de tre momenten oavsett tid och dag, vilket även det 

tyder på att företaget redan idag håller en jämn produktion. 

 

                                                             
111 Amasaka (2009) 
112 Schniederjans (1993) 
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6.0 Slutsats  
Det finns flera saker som behöver förbättras inom den organisation som vi har studerat för 

att de skall anses vara ett JIT-företag. Att syssla med JIT innebär enligt de principer som vi 

har utgått ifrån att en organisation arbetar med att planera sin produktion och sina lager på 

ett så jämt och effektivt sätt som möjligt. De punkter som vi har identifierat där förändring 

behöver ske är följande: 

Hur kan JIT-principer inom områdena Inventory Management och Production Management 

användas för att effektivisera ett materialflöde? 

 Minska mängden material på lagergården genom att antingen köpa in mindre 

material eller att minska köbildning genom att öka kapaciteten på sågningen. 

 Automatisera sågningsarbetet för att minska den tidsåtgång som krävs till det 

momentet. 

 Minska halvfärdiglagret genom att köpa in en effektivare granuleringsmaskin då 

granuleringen går för långsamt i förhållande till malningen. 

 Flytta slutlagret närmare lastningsplatsen för att effektivisera lastningen. Att flytta 

lastningen närmare lagret skulle i många fall vara det lättaste sättet men i det här 

specifika fallet så finns det helt enkelt ingen plats för att lasta de färdiga produkterna 

utanför färdigvarulagret. 
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