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SAMMANFATTNING 

Begreppet Just-In-Time (JIT) stöter på ett flertal definitioner i litteraturen. I detta examensar-

bete definieras JIT som en tillverkningsfilosofi som brutits ut från och är en stor del av Lean. 

JIT innefattar en rad olika principer och metoder som syftar till att minska produkter i arbete, 

ledtider och genom detta synliggöra problem som leder till förbättringsmöjligheter. I och med 

JITs ursprung i bilindustrin som bland annat kännetecknas av stora företag så är det intressant 

att undersöka hur väl konceptet lämpar sig bland mindre tillverkande företag. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka förutsättningar och barriärer som exi-

sterar för en implementering av JIT, samt vilka fördelar mindre tillverkande företag i Sverige 

kan dra från konceptet JIT. En litteraturstudie har genomförts för att identifiera förutsättningar 

som kan påverka en implementation av JIT. Därefter genomförandes en fallstudie på J. Lun-

dqvist Trävaruaktiebolag, ett företag lokaliserat i Piteå som tillverkar småhus enligt ett mo-

dulsystem. Genom observationer och intervjuer på fallföretaget så identifierades en rad olika 

förutsättningar som påverkar fallföretagets möjligheter att arbete med JIT. 

Fallstudien fann att företaget redan arbetar med en rad olika koncept som finns beskrivna 

inom JIT litteraturen, så som standardiserade produkter och processteg, multifunktionella 

medarbetare och användandet av kvalitetscirklar. Studiens resultat går i linje med mycket av 

den litteratur som menar att mindre företag har vissa relativa fördelar gentemot större företag. 

Företaget arbetade dock inte med andra koncept beskrivna i JIT litteraturen så som totalpro-

duktivt underhåll, reducerandet av ställtider och JIT-inköp. Detta kan bero på bristande kun-

skap, bristande produktionsplanering och dåligt förhandlingsläge där företagets storlek anses 

vara en stor anledning till dessa orsaker. Fallföretaget producerar utifrån direkta kundordrar, 

vilket ansågs vara ett stort hinder för arbete med dragande system och utjämningsmöjligheter 

i produktionen. 

Fallföretagets storlek och produktionsstrategi bidrar till ett antal barriärer för implementeran-

det av de koncept som beskrivs i litteraturen inom JIT. Framförallt påverkar produktionsstra-

tegin och företagets storlek möjligheten till att arbete med koncept för produktionsplanering 

beskrivna inom JIT. Därför bör koncept för produktionsplanering utanför JIT undersökas vid 

en kundorderstyrd tillverkning, något som ofta är fallet bland mindre tillverkande företag. 

Konceptet Workload Control är något som anses fungera väl i en kundorderstyrd produktions-

strategi och anses intressant att i framtida studier undersöka hur WLC stödjer principerna 

inom Lean och JIT i de fall dragande system är svåra att implementera.  



ABSTRACT 

The concept Just-In-Time (JIT) encounters numerous definitions in the literature. In this the-

sis JIT is defined as a manufacturing philosophy that has been broken out of, and is a major 

part of Lean. JIT involves a variety of principles and methods with the purpose of reducing 

work in progress, lead times and thereby bring up problems to the surface that enables oppor-

tunities for improvement. JIT has it origin within the car industry which is characterized by 

large companies, it is therefore interesting to examine how suitable the JIT concept is for 

small manufacturing companies. 

The purpose of this study is to explore the contextual settings and barriers that exist for an 

implementation of JIT, and the benefits small manufacturing companies in Sweden can derive 

from the JIT philosophy. A literature study has been conducted to identify contextual factors 

that can affect an implementation of JIT. Subsequently a case study was made at J. Lundqvist 

Trävaruaktiebolag, a company located in Piteå which manufactures houses according to a 

modular system. Through observations and interviews at the case company various contextual 

factors were identified that will affect the case company’s possibility to work with JIT.  

The case study found that the company were already working with a number of concepts that 

are described in the JIT literature, such as standardized products and processes, multifunc-

tional employees and the use of quality circles. The results from the study is in line with much 

of the literature proposing that smaller companies have certain advantages relative to larger 

companies. The company did not work with other concepts described in the literature such as 

Total Productive Maintenance, setup time reduction and JIT purchasing. This may be due to 

lack of knowledge, lack of adequate production planning and poor negotiating position, where 

the size of the company is considered a major explanation to these causes. The case compa-

ny’s production was make-to-order based, which was considered a major obstacle for imple-

menting pull systems and uniform workloads in the production. 

The company’s size and production strategy contributed to a number of barriers to an imple-

mentation of the concepts described in the JIT literature. The production strategy and the 

company size were found to be the major obstacles for introduction of production planning 

concepts described in the JIT literature. Therefor concepts of production planning beyond JIT 

should be reviewed for companies with a make-to-order strategy, as is often the case among 

smaller manufacturing companies. The concept Workload Control is considered to work well 

in a make-to-order strategy and is recommended to be further investigated how it can support 

the principles of Lean and JIT in cases were pull systems are difficult to implement.  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING ........................................................ 1 

1.1 Bakgrund ..................................................... 2 

1.2 Problemdiskussion ...................................... 4 

1.3 Syfte ............................................................ 5 

1.4 Avgränsningar ............................................. 6 

2. FÖRETAGSBESKRIVNING .................................. 7 

2.1 J. Lundqvist Trävaruträvaruaktiebolag ....... 8 

2.2 Företagets utmaningar ................................. 9 

3. METOD ............................................................ 10 

3.1 Forskningssyfte ......................................... 11 

3.2 Forskningsansats ....................................... 11 

3.3 Forskningsstrategi ..................................... 12 

3.4 Urval ......................................................... 19 

3.5 Reliabilitet och validitet ............................ 20 

4. JUST-IN-TIME ................................................. 21 

4.1 Lean och Just-In-Time .............................. 22 

4.2 En definition av JIT .................................. 23 

4.3 Fördelar med Just-In-Time ....................... 27 

4.4 Kontextuella förutsättningar ..................... 28 

4.5 Implementering av JIT .............................. 33 

5. FALLSTUDIE .................................................... 37 

5.1 Arbetsstationer .......................................... 38 

5.2 Produktionssystem .................................... 42 

5.3 Inköp ......................................................... 47 

6. ANALYS ........................................................... 48 

6.1 Fallföretagets förutsättningar .................... 49 

6.2 Just-In-Time aktiviteter............................. 52 

6.3 Produktionsstrategi ................................... 62 

7. SLUTSATS ........................................................ 64 

8. REKOMMENDATIONER ................................... 69 

8.1 Mot 100 miljoner ...................................... 70 

8.2 Framtidens strategi .................................... 72 

8.3 Produktionsplanering ................................ 75 

8.4 Ett förslag .................................................. 77 

9. DISKUSSION .................................................... 79 

9.1 Teoretiskt bidrag ....................................... 80 

9.2 Praktiskt bidrag ......................................... 80 

9.3 Framtida studier ........................................ 81 

REFERENSER....................................................... 82 

BILAGA A INTERVJUFORMULÄR ............................ I 

BILAGA B VÄRDE-FLÖDES-SCHEMA ..................... II 

BILAGA C PRODUKTIONSPLANERINGSKONCEPT... III 

 



1 

 

 

1 
 

INLEDNING 

 Detta avsnitt inleds med en kort bakgrund kring 

den utveckling som skett inom tillverknings-

industrin det senaste seklet och vad detta har lett 

till för förändringar och förutsättningar för före-

tag. Därefter följer en problematisering kring 

ledningsfilosofin Just-In-Times användbarhet 

under specifika omständigheter. Avsnittet avslu-

tas med studiens syfte och de frågeställningar 

som studien avser besvara samt avgränsningar.  
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1.1 BAKGRUND 

Sedan 1900-talets början där Henry Fords mass-

producerande paradigm regerade med fokusering 

på låga kostnader och hög resurseffektivitet så 

har marknaden förändrats vilket i sin tur skapat 

krav på förändrade rutiner hos tillverkande före-

tag. Marknadens preferens har skiftat från kost-

nad till kvalitet, flexibilitet och tillgänglighet 

vilket har resulterat i en högre grad av specialbe-

ställda kundordrar (Vokurka & Lummus, 2000). 

Detta betyder att tillverkande företag inte längre 

kan fokusera på massproduktion utan måste 

skapa en produktion som kan möta denna efter-

frågan på flexibilitet och tillgänglighet för att 

fortsatt vara konkurrenskraftiga.  

Samtidigt som detta skiftande paradigm uppstått 

i industrin så har det under 1980- och 1990-talet 

spridits en rad olika ledningsmodeller i den ve-

tenskapliga litteraturen. Bland annat Total Quali-

ty Management, Sex Sigma, Total Productive 

Maintenance, Time Based Management och 

Lean produktion (Johansson, Abrahamsson, & 

Johansson, 2013). Flertalet av dessa modeller 

innehåller många liknande koncept så som stän-

diga förbättringar och lärande organisationer, 

men av dessa så är det framför allt Lean produkt-

ion som överlevt och fått starkast fotfäste i den 

svenska industrin (ibid.). Lean produktion, som 

har sin grund i Toyotas produktionssystem, har 

framförallt populariserats av amerikanska fors-

kare och konsulter vilket kan ge en förvirring 

kring vad Lean produktion faktiskt innebär. I och 

med Lean produktions intåg så har ord som Just-

In-Time (JIT), Kanban, Kaizen, 5S och ständiga 

förbättringar hamnat på dagordningen i många 

svenska organisationer (ibid.), vilket kan ses som 

ett direkt svar på det skiftande produktions-

paradigmet. 

Lean är enligt Modig & Åhlström (2012) en 

verksamhetsstrategi som fokuserar på flödes-

effektivitet framför resurseffektivitet. Konceptet 

JIT härstammar från just Lean och innebär att 

man så långt som möjligt försöker ta bort mel-

lanlager i syfte att avlasta problem från produkt-

ionen med det slutgiltiga målet att möta och 

överstiga kundernas förväntningar (Liker, 2009; 

Vokurka & Lummus, 2000). Att gå från resursef-

fektiv till flödeseffektiv produktion kan dock 

innebära kompromisser mellan kostnader, kvali-

tet och flexibilitet, något som JIT ämnar und-

vika, genom att producera rätt kvantitet och kva-

litet vid rätt tidpunkt och på så vis kunna fort-

sätta vara resurseffektiv men även flexibel i sin 

produktion (Vokurka & Lummus, 2000).  

I den vetenskapliga litteraturen (se exempelvis 

Chen 2015; Fawcett & Pearson, 1990; Golhar & 

Stamm, 1991; Raafat & Chen, 1990; Sultana & 

Ahmed, 2014; Vokurka & Lummus, 2000) så 

tycks JIT ha brutits ut som en egen ledningsfilo-

sofi som står självständigt utanför Lean. I Likers 

(2009) The Toyota Way så utgör JIT en av pelar-

na i principmodellen för Toyotas produktionssy-

stem, en av huvudprinciperna i Lean, se figur 1. 

Därför tycks det bli oundvikligt att mycket av 

den JIT litteratur som finns tycks gå mycket 
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hand i hand med litteraturen om Lean. Exempel-

vis så menar Bortolotti, Danese & Romano 

(2013) att en lyckad JIT-filosofi bygger på mins-

kande av slöserier och ständiga förbättringar, 

båda av dessa två punkter är mycket aktuella 

inom Lean-filosofin (Liker, 2009). Även om 

relationen mellan JIT och Lean inte är klarlagd 

så tycks principerna inom JIT i litteraturen gå i 

linje med de inom Lean (Mackelprang & Nair, 

2010).  

Kumar & Panneerselvam (2007) menar att JIT 

idag är ett tillverkningssystem och som figur 1 

visar så utgör JIT en viktig princip i Likers 

(2009) principmodell av Lean. Soriana-Meier & 

Forrester (2002) väljer att mäta hur ”Lean” ett 

företag är med hjälp av nio variabler, bland annat 

JIT, dragande system och multifunktionella lag. 

Medan White, Pearson & Wilson (1999) inklu-

derar dragande system och multifunktionella lag 

som en del av JIT. I syfte att undvika begrepps-

förvirringen så anses JIT i denna rapport vara en 

tillverkningsfilosofi som brutits ut från Lean men 

är kraftigt överlappande med de principer som 

finns inom Lean. 

  

Figur 1 Principmodell av Toyotas produktionssystem modifierad från Liker (2009, s.55) 

 Gå och se efter

  Fem varför 

 Problemlösning

Högsta kvalitet - Lägsta kostnad – Kortast ledtid -

Bästa säkerhet - Hög arbetsmoral

Just-In-Time

 Takt-tidsplanering

 Kontinuerligt flöde

 Dragande system

 Snabb omställning

 Integrerad logistik

Jidoka

 Automatiska stopp

 Andon

 Separera person–

maskin

 Felsäkra

 Kvalitetskontroll på 

plats av operatör

 Gå till grundorsaken 

för att lösa problemet

Ständiga förbättringar

Människor & Teamwork

 Gemensamma mål

 Kunskap att hantera olika 

situationer

Minskning av slöserier

Utjämnad produktion

Stabila och standardiserade arbetssätt

Visuell styrning

The Toyota Way-filosofin
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Diskussion kring ledningsfilosofin Lean kan 

tyckas överflödigt men de olika kulturella synsätt 

och värderingar som existerar har betydelse för 

hur JIT tolkas. Denna tolkning har betydelse för 

hur implementering och styrning i en organisat-

ion sker vilket har en direkt påverkan på slutre-

sultatet. Japanska tillverkare tycks tolka produkt-

ionsrelaterade faktorer så som produktionsplane-

ring och materialhantering som strategiska fak-

torer medan västerländska tillverkare har en bild 

av dessa som operationella faktorer (Golhar & 

Stamm, 1991). De olika synsätten är av bety-

delse då strategiska implementeringar har en mer 

långsiktig tidshorisont som påverkar utvärde-

ringen av en implementering, därför har det i 

litteraturen lyfts fram en viss skepsis mot använ-

dandet av JIT i företag utanför Japan (Mackel-

prang & Nair, 2010). Jadhav, Mantha & Rane 

(2015) drar därför slutsatsen att ett strategiskt 

synsätt på produktionsrelaterade faktorer och ett 

anställdsorienterat angreppssätt är kritiskt för en 

lyckad implementering.  

JIT har nått stor popularitet främst inom större 

tillverkande företag med positiva effekter på 

företagens prestationer (Sultana & Ahmed, 

2014). Få studier har dock gjorts på JIT i små 

företag. En rimlig fråga att ställa sig blir då 

huruvida JIT är väl lämpat för de omständigheter 

som man kan finna inom mindre tillverkande 

företag där många arbetsmoment är icke-

repetitiva och volymerna är mindre? 

(Dowlatshahi & Taham, 2009; Fawcett & Pear-

son, 1990; Raafat & Chen, 1990) De mindre fö-

retag som främst tycks beröras av JIT är de som 

är en del i värdekedjan hos ett större företag, 

vilka har som krav att leverera produkter enligt 

de höga krav som JIT innebär. Konsekvensen 

blir att dessa mindre företag antigen måste ställa 

om till JIT själva alternativt ha ett stort säker-

hetslager för att möta kraven från sina kunder 

(Dowlatshahi & Taham, 2009). Ett problem 

inom mindre företag är att de ofta saknar finansi-

ella medel, mänskliga resurser och teknisk kom-

petens för implementering av JIT samt har ett för 

litet orderunderlag för att se fördelarna med en 

implementering (ibid.).  

Mackelprang & Nair (2010) kommer i sin meta-

analys fram till att förutom storlek på företaget 

och kulturella skillnader så finns det en rad olika 

faktorer som kan ha en påverkan på resultatet av 

ett arbete med JIT. Faktorer så som fackliga re-

lationer och avtal, typ av industri, tillverkningens 

karaktär, geografisk lokalisering med mera är i 

dagsläget inte fastställt hur det påverkar resulta-

tet av ett arbete med JIT. Dessa faktorer gör att 

en generalisering för praktiserandet av JIT är 

svårt att fastställa då dessa faktorer inte är fast-

ställda och det är inte klarlagt hur de påverkar 

resultatet. En implementering måste därför un-

dersöka ett företags omgivning vid användandet 

av verktyg inom JIT för att nå de mest fram-

gångsrika lösningarna. Exempelvis tycks ett fö-

retag som karaktäriseras av mindre volymer och 

högre grad av kundanpassning försämra företa-

gets prestation, även om satsningar på en imple-
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mentering av allmänt accepterade koncept inom 

JIT verkar leda till förbättrade prestationer oav-

sett ett företags förutsättningar (Cua, McKone, & 

Schroeder, 2001). 

Trots denna osäkerhet kring vad som är det bästa 

praktiserandet av JIT så kvarstår det faktum att 

många stora såväl som mindre företag som in-

volverat sig i JIT-aktiviteter har fått positiva re-

sultat utifrån en sådan satsning (White et al., 

1999). Detta gör JIT till ett attraktivt alternativ 

att överväga implementera inom främst tillver-

kande företag. Som nämnt så tycks kulturella 

skillnader mellan JITs ursprung Japan och väst-

världen, företagsstorlek och andra organisato-

riska faktorer påverka implementeringen och 

användandet av JIT. Detta skapar frågan vilka 

fördelar ett mindre företag kan dra nytta av från 

JIT och vilka förutsättningar som krävs och kan 

påverka ett lyckat arbete med JIT? Vidare kvar-

står frågan huruvida en sekventiell eller fullstän-

dig implementering av JIT-relaterade aktiviteter 

är önskvärt eller ens möjligt i ett litet företag för 

att uppnå bästa möjliga resultat av en implemen-

tering (Mackelprang & Nair, 2010). Jasti & 

Kodali (2015) föreslår i sin litteraturgranskning 

att mer empirisk forskning inom området behövs 

i syfte att bygga och verifiera teori. 

1.3 SYFTE 

Denna studie har i syfte att undersöka vilka för-

utsättningar små tillverkande företag i Sverige 

har för en implementering av JIT samt vilka för-

delar ett arbete med JIT kan innebära för en ökad 

kundtillfredsställelse och konkurrenskraft. Syftet 

är att identifiera vilka fördelar ett mindre företag 

kan dra med sig från JIT, vilka barriärer som 

existerar för en implementering och vilka aktivi-

teter som har en störst påverkan på företagets 

prestationer.  

För att uppfylla studiens syfte så har tre delfrågor 

utformats för att vägleda studien. Tillsammans 

bidrar besvarandet av delfrågorna till uppfyllan-

det av studiens syfte, se figur 2 för en schematisk 

bild över hur delfrågorna stödjer studiens syfte. 

Som synes i figur 2 så avser delfråga 1 och 2 att 

stödja besvarandet av delfråga 3. Delfråga 1 äm-

nar att undersöka vad ett arbete med JIT faktiskt 

innebär samt vilka fördelar och nackdelar som 

kan existera på mindre företag enligt tidigare 

studier. 

 Delfråga 1: Vad innebär ett arbete med Just-

In-Time och vilka fördelar samt nackdelar har 

tidigare beskrivits i litteraturen?  

Delfråga 2 avser undersöka vilka förutsättningar 

och barriärer som existerar på ett mindre företag 

för en implementering av JIT. Denna fråga bes-

varas dels genom identifierandet av potentiella 

förutsättningar och barriärer genom litteraturen 

för att sedan undersöka vilka exempel på förut-

sättningar och barriärer som existerar på ett 

mindre tillverkande företag. 
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 Delfråga 2: Vilka exempel på förutsättningar 

och barriärer kan ses vid ett mindre svenskt fö-

retag för en implementering av Just-In-Time? 

Sedan så avser delfråga 3 att undersöka gapet 

mellan ett aktivt arbete med JIT så som det är 

beskrivet i litteraturen och hur nuläget ser ut på 

ett mindre tillverkande företag. Samt besvara 

vilka möjligheter och krav som finns för en im-

plementering av JIT samt vilka fördelar detta kan 

ge uttryck i. 

 Delfråga 3: Vad krävs och vilka fördelar kan 

ett mindre svenskt företag dra av en imple-

mentering av Just-In-Time? 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Studien ämnar inte undersöka eller mäta JIT-

aktiviteters direkta kopplingar till en ökad kund-

tillfredsställelse, utan fokuserar på den interna 

effektiviteten som indirekt kan innebära en ökad 

kundtillfredsställelse. Inte heller kommer relat-

ionen mellan företag och leverantörer att under-

sökas närmare och hur dessa kan förbättras. Fo-

kus i studien kommer ligga på interna förutsätt-

ningar och förbättringsmöjligheter för tillämp-

ning av aktiviteter inom ramen för JIT. Studien 

är även avgränsad till att enbart undersöka förut-

sättningar på ett mindre företag. 

 

Delfråga 3: Vad krävs och vilka fördelar kan ett mindre 

svenskt företag dra av en implementering av Just-In-

Time?

Delfråga 2: Vilka exempel på förutsättningar och 

barriärer kan sed vid ett mindre svenskt företag för en 

implementering av Just-In-Time?

Delfråga 1: Vad innebär ett arbete med Just-In-Time och 

vilka fördelar samt nackdelar har tidigare beskrivits i 

litteraturen?

Syfte

 

Figur 2 Schematisk bild över hur studiens frågeställningar bidrar till 

besvarandet av studiens syfte 
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2 
FÖRETAGSBESKRIVNING 

 I följande kapitel presenteras det fallföretag som 

studien ämnar undersöka i syfte att skapa en 

grund för att besvara detta arbetes frågeställ-

ningar. Företagets historia och kunderbjudande 

presenteras i korthet tillsammans med de ambit-

ioner och framtida utmaningar. 
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2.1 J. LUNDQVIST TRÄVARUTRÄVARUAK-

TIEBOLAG  

Fallföretaget, Lundqvist Trävaru, är ett litet före-

tag enligt EU:s definition med 10-49 anställda 

och en omsättning som understiger 10 miljoner 

Euro (http://ec.europa.eu/growth). Företaget är 

lokaliserat i Piteå rapporterade under 2015 en 

omsättning på 32,9 miljoner kronor. Företaget 

har i dagsläget 16 heltidsanställda samt 10-15 

säsongsanställda som arbetar under sommarhalv-

året då verksamheten möter en större efterfrågan. 

Företaget är verksamt inom byggbranschen ge-

nom att tillverka byggsatser i trä som levereras 

till slutkonsumenter. Verksamheten startade re-

dan 1936 som ett snickeri och har genom tiden 

arbetat inom en rad olika områden med den ge-

mensamma nämnaren förädling av träprodukter. 

De senaste 15 åren har dock företaget satsat fullt 

ut på den nuvarande verksamheten som i huvud-

sak innefattar byggsatser. 

Lundqvist Trävaru erbjuder kunderna möjlighet-

en att designa sitt eget hus utifrån ett modulsy-

stem. Kunderna kan designa sitt hus online där 

de fyller i önskade mått på sitt hus, så som längd, 

bredd och höjd samt taklutning. Detta genererar 

sedan ett prisförslag på husets kostnad. Utöver 

val av dimensioner på huset så kan tillval göras i 

form av dörrar, fönster, olika typer av vägg-

paneler, takmaterial, bygglovsritningar med 

mera. Kunden får sedan ett system levererat be-

stående av väggpaneler med en bredd på 1,2 me-

ter och takstolar som monteras ihop på plats av 

kunden själv. Genom denna lösning Lundqvist 

Trävaru erbjuda sina kunder ett lägre pris än 

andra alternativ på marknaden och erbjudandet 

kan jämföras med en lösning likt IKEAs ”mon-

tera ihop själv hemma”, i husform. 

Dagens produktutbud består i huvudsakligen av 

ett så kallat småblocksystem men även av ett 

storblockssystem. Småblocksystemet används till 

bygge av privata garage, fritidshus, stall, ma-

skinhallar och liknande byggnader medan stor-

blockssystemet används för villor då vägg-

panelerna har en högre färdigställandegrad med 

isolering. Småblocksystemet består som tidigare 

nämnt av 1,2 meter breda väggpaneler vilket gör 

att en viss standardisering av produktionen är 

möjligt trots att företaget levererar kundanpas-

sade hus. Produktionen består i huvudsak av 

olika stationer, där man vid varje station arbetar 

med olika delar för slutprodukten så som vägg-

block och takstolar. Till samtliga stationer finns 

ett stort behov av materialförsörjning vilket sker 

via truck eller manuellt. 
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2.2 FÖRETAGETS UTMANINGAR 

I dagsläget har Lundqvist Trävaru som mål att 

öka sin försäljning från 339 hus under 2015 till 

370 hus under 2016. Företagets tillväxt skapar en 

viss problematik då företaget i dagsläget anser 

att om produktionen ökar ytterligare så har man 

snart nått sin maxkapacitet i fabriken. Ett mer 

tidsnära problem man upplever kan komma nå 

upp till ytan är det faktum att färdigvarulagret 

snart börjar nå sin maxkapacitet. Detta innebär 

att Lundqvist Trävaru antigen är tvingas till att 

ha ett mindre färdigvarulager alternativt öka ytan 

på lagret, vilket det finns en begränsad möjlighet 

till att göra.  

Ett annat aktuellt problem inom produktionen är 

det faktum att leverantörer av trävirke inte kan 

leverera rätt längder på samtligt inköpt virke. Fel 

längder av virke innebär att Lundqvist Trävaru 

själva tvingas kapa virket till rätt längder. Den 

egna kapningen skapar onödigt spill som dock i 

viss grad kan återanvändas som material till 

vissa delar av produktionen, dock saknas en in-

tern styrning för hur denna hantering bör gå till. 
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3 
METOD 

 Följande avsnitt presentera studiens tillväga-

gångsätt i syftet att besvara studiens syfte och de 

delfrågor som skapats. Avsnittet presenterar 

denna studies valda metoder och tillvägagångs-

sätt samt diskuterar för- och nackdelar för de val 

som gjorts. Vidare bidrar detta avsnitt till att 

presentera metodernas logiska koppling till rap-

portens syfte, den analytiska strategi som an-

vänts samt hur dessa påverkar examensarbetets 

reliabilitet och validitet. 
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3.1 FORSKNINGSSYFTE 

Denna studie har i syfte att undersöka vilka för-

utsättningar och barriärer som existerar på 

mindre tillverkande företag i Sverige för en im-

plementering av Just-In-Time samt vilka fördelar 

ett arbete med JIT kan innebära för en ökad 

kundtillfredsställelse och konkurrenskraft. Syftet 

är att identifiera vilka barriärer som existerar hos 

ett mindre företag för en implementering av JIT 

samt vilka fördelar ett mindre företag kan dra 

med sig från JIT. Studien kan därför anses vara 

först beskrivande i sitt angreppssätt för att sedan 

ha ett mer utforskande syfte. Studien går därför 

att kategorisera som både en deskriptiv och en 

explorativ studie enligt Saunders, Lewis & 

Thornhills (2012) definitioner. Fördelen med 

detta angreppssätt i studien är att det tillåtits en 

viss flexibilitet och anpassningsbarhet efter de 

insikter och resultat som framkommit under ar-

betets gång. Studiens flexibla angreppssätt har 

resulterat i att studiens omfattning har kunnat 

förändrats och reviderats till den slutgiltiga vers-

ionen som presenterats. Exempelvis har insikter 

kring rådande förutsättningar på mindre företag 

lett till utforskandet av alternativa lösningar som 

kan vara bättre lämpade än de lösningar som 

beskrivs inom JIT-litteraturen.  

 

3.2 FORSKNINGSANSATS 

Studien är utformad efter en deduktiv forsk-

ningsansats, vilket innebär att studien startat med 

att studera existerande litteratur och utvecklat ett 

ramverk som sedan testats mot insamlad data 

(Saunders et al., 2012). Den deduktiva ansatsen 

kan ifrågasättas i och med studiens delvis utfors-

kande syfte, men på grund av den förhållandevis 

omfattande litteratur som finns inom området så 

lämpar det sig väl att formulera ett ramverk uti-

från existerande litteratur. Utifrån detta tillväga-

gångssätt så har insamlad data analyserats 

gentemot nuvarande teori, som sedan använts till 

grund för att undersöka mindre företags möjlig-

heter att dra fördelar av ett arbete med JIT. 

Saunders et al. (2012) menar att en deduktiv an-

sats är förenat med en lägre risk jämfört med en 

induktiv ansats då detta ofta innebär insamlande 

av data vid en specifik tidpunkt för att sedan 

jämföra med ett väl utformat ramverk. En induk-

tiv ansats kan betyda att data som samlas in inte 

ger några användbara resultat, därmed den högre 

risken i forskningen. Forskning behöver inte 

enbart bestå av denna dikotomi av deduktiva och 

induktiva ansatser. Alternativ existerar så som 

abduktiva ansatser där dessa två angreppssätt 

kombineras med olika vikt på det deduktiva och 

induktiva, denna studie har lagt den största vik-

ten på en deduktiv ansats. 
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3.3 FORSKNINGSSTRATEGI 

En fallstudie av enfallsdesign med en analysen-

het har valts i syfte att besvara frågeställningarna 

i denna studie, vilket innebär att ett företag valts 

att studera samt att hela företaget studeras som 

en enhet (Yin, 2009). Valet av denna holistiska 

design har sin grund i studiens syfte och de frå-

geställningar som utformats, undersökandet av 

mindre företag, vilket gör det praktiskt möjligt 

att undersöka ett företaget som en enhet. Förde-

len blir att en mer heltäckande bild av företagets 

alla funktioner skapas. Enfallsdesignen på stu-

dien medför även fördelar då det krävs mindre 

resurser att utforma gentemot att undersöka flera 

fall. Valet av design har gjorts utifrån fallföreta-

gets roll som det typiska företaget, vilket enligt 

Yin (2009) rättfärdigar användandet av en en-

fallsdesign. Fallföretaget är typiskt då det faller 

inom ramarna för EU:s definitioner för små före-

tag samt tillverkar fysiska produkter. 

Begränsningarna i den valda designen i denna 

studie är, trots företagets roll som det typiska 

företaget, att det fortfarande finns kontextuella 

faktorer som påverkar företaget vilket gör att 

resultaten från studien bör tolkas med försiktig-

het. Då fallföretagets specifika miljö antas på-

verka resultatet i någon form så medför detta att 

studiens externa validitet påverkas. En flerfalls-

design hade med fördel valts i syfte att replikera 

utförandet och därmed kunna dra analytiska slut-

satser som anses vara starkare enligt Yin (2009). 

Nackdelen med flerfallsdesigner är att de kräver 

mer resurser gentemot en enfallsdesign, vilket på 

grund av examenarbetets tidsram talar för den 

valda enfallsdesignen då en flerfallsdesign be-

döms kräva mer resurser i form av tid som inte 

finns. 

3.3.1 Datainsamling 

Det metodologiska angreppssättet i studien är en 

multimetodisk kvalitativ studie. Genom använ-

dandet av multipla kvalitativa datainsamlingsme-

toder så motverkas svagheten i att förlita sig på 

enbart en metod (Saunders et al., 2012). Det kva-

litativa angreppssättet har valts till förmån för 

det kvantitativa då JIT som studien ämnar ut-

forska inte enkelt låter sig kvantifieras. Kvantifi-

erbara lösningar är möjligt men bygger ofta i 

litteraturen på till viss del subjektivt bedömda 

siffror, så som en likertskala, detta innebär kvali-

tativ data som transformerats till kvantitativ i 

syfte att utföra statistiska analyser. På grund av 

frågeställningarnas utformande så saknas dock 

grund till skapandet av kvantitativ data även om 

detta skulle kunna medföra ett resultat som 

skulle kunna användas för jämförelse av andra 

organisationers praktiserande av JIT.  

På grund av studiens deduktiva ansats, som oft-

ast följs av kvantitativa datainsamlingar, så be-

höver studiens deduktiva ansats inte begränsa 

studien till att enbart innefatta kvantitativ data 

(Saunders et al., 2012). Därför har ett tydligt 

definierat ramverk tagits fram. Ramverket har 

skapats för att på ett objektivt sätt kunna analy-

sera insamlad data, och på så vis konstruera vali-

ditet i studien (Yin, 2009). Genom skapandet av 
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ett tydligt definierat ramverk kan kvalitativ data 

anpassas för studiens forskningsansats. 

Dumay (2009) menar dock att problematiken vid 

användandet av kvalitativ data även är tillägnad 

kvantitativ data. Detta då kvantitativ data om 

man undersöker närmre är härledd utifrån kvali-

tativa bedömningar, exempelvis grupperandet av 

kontextuella faktorer, kodningar och andra vari-

abler vid datainsamling. Därför menar Dumay 

(2009) att en enkel bedömning vid beslut för 

användandet av kvantitativ eller kvalitativ data 

så är kvalitativ data mer lämpat vid studerandet 

av ett fall. Och tvärtom så är kvantitativ data mer 

lämpat vid studerandet av flera fall, vilket stödjer 

valet för kvalitativ data i denna studie. 

3.3.2 Triangulering 

Då varje metod för insamlande av data lyfter 

fram olika sidor av den empiriska verkligheten 

så har flera metoder valts i syfte att tillsammans 

stärka resultatet, denna strategi kallas för trian-

gulering (Patton, 2002). Studien använder sig av 

två typer av trianguleringar vilka är data-

triangulering samt metodologisk triangulering. 

Patton (2002) nämner även två andra typer vilka 

är triangulering av forskare samt teoretisk trian-

gulering. På grund av studiens begränsade resur-

ser så har användandet av multipla personer för 

utvärdering av data inte varit möjligt. En teore-

tisk triangulering har sin grund i att testa insam-

lad data mot olika teoretiska bakgrunder vilket 

breddar undersökningens omfattning. Bennet 

(1997) menar dock att denna typ av triangulering 

är nödvändig vid tillfällen då väsentlig teoretisk 

inkoherens existerar. Det har därför i denna stu-

die därför inte ansetts nödvändigt att ta hänsyn 

till då teorin inom det undersökta området före-

faller samstämmig.  

Triangulering av metoder har skett genom an-

vändandet av både observationer och intervjuer 

för att samla in data. Samtidigt har triangulering 

av data genomförts genom utförandet av fyra 

semistrukturerade intervjuer med samma fråge-

formulär samt att observationer som skett under 

fyra dagar. Patton (2002) nämner att triangule-

ring inte nödvändigtvis behöver ha som syfte att 

ge exakt samma resultat, utan skillnader i insam-

lad data kan ge insikter kring problemets kom-

plexitet och behöver inte ses som en svaghet för 

trovärdigheten av resultaten. Eventuella skillna-

der i data som samlats in har därför beaktats i 

studien och skillnader i data har presenterats och 

undersökts i syfte att förstå varför de uppstått. 

3.3.3 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har genomförts inom området 

JIT och till viss del inkluderat närbesläktade äm-

nesområden så som Lean och Offensiv kvalitets-

utveckling. Litteraturstudien har haft i syfte att 

skapa en kunskapsbas kring den senaste utveckl-

ingen inom JIT, vad JIT innebär, nyckelkompo-

nenter inom JIT samt vad som kan påverka ett 

arbete med JIT. Lean och Offensiv kvalitetsut-

veckling har studerats i syfte att särskilja be-

greppen samt ta fram relevant information från 

områdena som kan tillämpas inom ramen för JIT. 

Litteraturstudien har även belyst gap i den nuva-
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rande litteraturen samt hur detta arbete ämnar 

bidra till ny kunskap inom området. 

Källor som använts i litteraturstudien har i första 

hand bestått av primära litterära källor i form av 

publicerade vetenskapliga artiklar som genom-

gått kollegial granskning. Vetenskapliga artiklar 

är enligt Saunders et al. (2012) den mest an-

vändbara formen av litteratur att använda sig av i 

en litteraturstudie då informationen är detaljerad, 

kommer från en primär källa samt har granskats 

inför publicering. Utöver primära källor så har 

dessa kompletterats med sekundära litterära käl-

lor i form av böcker då en del av de böcker som 

är utgivna inom ämnesområdet har fått ett stort 

genomslag och format bilden av JIT bland pro-

fessionella utövare så väl som forskare.  

I syfte att söka efter relevant litteratur så har 

sökmotorn Google Scholar använts för att hitta 

vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga artiklar 

använda i denna studie är begränsade till att en-

bart omfatta artiklar publicerade på engelska 

alternativt svenska. Tonvikt har lagts på artiklar 

publicerade under de senaste 10 åren (2006-) i 

syfte att inkludera det senaste inom forskningen, 

men inkluderar även artiklar publicerade tidigare 

för att skapa en förståelse för utvecklingen av det 

undersökta området. Tillvägagångssättet i littera-

turgranskningen se figur 3. Litteraturstudien på-

börjades med en övergripande genomgång av de 

senaste litteraturstudierna för att sedan gå ige-

nom äldre ofta refererade artiklar inom området 

JIT i syfte att förstå utvecklandet av JIT. Slutlig-

en så söktes efter artiklar med fokusområden 

inom JIT som är av relevans för denna studie så 

som kontextuella faktorers påverkan och pro-

duktionsstrategier. Använda söktermer inklude-

rar i huvudsak Just-In-Time och dess delområ-

den, Lean Manufacturing, make-to-order och 

Job/Flow Shop Manufacturing, med fokus på 

artiklar som behandlar tillverkningsindustrin 

samt mindre företag.  

3.3.4 Observationer 

Data har samlats in via observationer på fallföre-

taget. Denna typ av kvalitativa insamlingsmetod 

har använts i syfte att skapa en större förståelse 

för arbetet på det studerade fallföretaget. Saun-

ders et al. (2012) delar upp observationer i fyra 

olika typer av observationer fördelat på två sepa-

rata dimensioner. Den första dimensionen be-

skriver huruvida forskaren deltar i aktiviteten 

som avses undersökas eller enbart observerar 

situationen. Den andra dimensionen tar hänsyn 

till om forskarens identitet är avslöjad och känd 

för omgivningen alternativt om denna förblir 

dold. I denna studie har observationer genom-

förts där observatörens identitet varit känd för 

deltagarna samt enbart observerat aktiviteterna, 

de olika typerna av observationer visas i figur 4.  

Syftet med observationerna var att få en inblick 

och förståelse för hur det dagliga arbetet i pro-

Figur 3 Litteraturstudiens huvudsakliga delsteg 

Litteraturstudier/ 

Metaanalyser

Tidiga verk inom 

Just-In-Time

Fokusområden inom 

Just-In-Time
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duktionen sker. Datainsamlingen genomfördes 

under fyra dagar som Observera-som-deltagare 

vilket innebär att författaren av examensarbetet 

har observerat de dagliga aktiviteter som utförts 

inom produktionen på fallföretaget under en ar-

betsvecka. Då studien inte bedömts innefatta 

känslig information som företaget eller anställda 

på företaget kunde tänkas vilja hemlighålla så 

fanns ingen anledning till att försöka dölja ob-

servatörens identitet och intentioner. Samtidigt 

ansågs en dold identitet ur ett pragmatiskt per-

spektiv vara svårt att åstadkomma. Vid observat-

ionerna ställdes frågor aktivt som produktions-

personalen besvarade efter bästa möjliga för-

måga.  

Datainsamlingar från observationer är inte helt 

oproblematiska och metodens svagheter behöver 

klarläggas i syfte att säkerställa att metodens 

svagheter har försökts minimeras vid genomfö-

rande och analys. Saunders et al. (2012) tar upp 

tre olika problem med observationer där den 

första är observationsfel, vilket beror på att ob-

servatören misstolkar informationen på grund av 

exempelvis bristande förståelse. Misstolkning av 

kommunikationen sker omedvetet och för att 

undvika denna typ av misstolkningar krävs att 

full förståelse för de aktiviteter som utförs finns 

för att de resulterande tolkningarna är reliabla 

och valida. Den andra typen av problem är ob-

servatörbias, vilket innebär att observationer som 

utförs kan vara öppna för tolkning, vilket innebär 

att observatörens tolkningsförmåga kommer ut-

göra en viss typ av bias för resultatet. På grund 

av att observatörens identitet i denna studie är 

känd så har denna typ av bias minskats genom 

att diskutera egna slutsatser med deltagare i stu-

dien. På så vis kan den information och de tolk-

ningar som observationerna resulterat i verifieras 

av deltagarna i studien (Saunders et al., 2012). 

Figur 4 Olika tillvägagångssätt vid observationer, modifierad från Saunders et al. (2012, s.344) 
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En annan problematik med observationer är ob-

servationseffekten, vilket innebär att närvaron av 

en observatör kan förändra människors beteende. 

Människor tenderar till att agera bättre (mer 

etiskt, mer medvetet, mer effektivt) när de vet att 

de är observerade (Monahan & Fisher, 2010). På 

grund av att observatören i denna studie är känd 

för deltagarna så kan man enligt Saunders et al. 

(2012) komma att undvika observationseffekten 

genom att vänja deltagarna med sin närvaro. På 

så vis så blir deltagarna mer familjära i situation-

en med observatören i sin närvaro och skapar 

tillit till denna person. Av denna anledning har 

data samlats in vid ett flertal tillfällen i denna 

studie i syfte att få mer valid och reliabel data. 

3.3.5 Intervjuer 

Saunders et al. (2012) menar att ostrukturerade 

intervjuer är mest lämpade vid utforskande stu-

dier men att semistrukturerade intervjuer även 

kan förekomma om än mindre frekvent, medan 

strukturerade intervjuer är mer lämpade vid för-

klarande studier. Graden av struktur på intervjuer 

kan jämföras med en kontinuerlig skala där 

mycket strukturerade intervjuer följer ordagrant 

förbestämda frågor likt en muntlig enkät, medan 

fullständigt ostrukturerade intervjuer kan liknas 

med en konversation (Merriam, 2014). Se tabell 

1 för karaktärsdrag för olika typer av intervjuer.  

Qu & Dumay (2011) rekommenderar vid inter-

juver som metod användandet av semistrukture-

rade intervjuer, om än inte uteslutande. Vidare 

rekommenderas att intervjuer bör betraktas i sitt 

sociala sammanhang och därför bör reflektioner 

kring intervjuns utförande genomföras. Genom 

detta reflekterande så tillåts en flexibilitet och 

anpassning av intervjuer vid utförandet. Av 

denna anledning har denna studie använt sig av 

en kombination mellan att både semistrukture-

rade och ostrukturerade intervjuer. Anledningen 

till detta val är då de semistrukturerade intervjuer 

bättre besvarar mer specifika frågor som bidrar 

till studiens undersökande karaktär medan de 

ostrukturerade ger upphov till att besvara frågor 

mer kopplade till studiens mer utforskande ka-

raktär.  

Studien har använt sig av de olika intervjumeto-

derna i tre olika etapper, där den första etappen 

av intervjuer skedde i samband med observation-

erna, vilket är att klassificera som fullständigt 

ostrukturerade intervjuer (DiCicco‐Bloom & 

Crabtree, 2006). Ostrukturerade intervjuer är 

enligt Merriam (2014) ett typiskt inslag vid ob-

servationer, då informella konversationer som 

uppstår är att betrakta som en form av intervju. 

Syftet med dessa var som tidigare nämnt var att 

skapa förståelse för arbetet vilket sedan bidrog 

till utformandet av de semistrukturerade inter-

vjuer som följde därefter.  
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Tabell 1 Olika intervjuformers karaktär, modifierad från Merriam (2014, s.89) 

Strukturerade/ 

standardiserade  Semistrukturerade Ostrukturerade/informella  

 Ordföljd av frågor är förut-

bestämd 

 Ordning av frågor är förut-

bestämd 

 Intervju är en oral form av 

en enkät 

 I kvalitativa studier främst 

använda för att få fram de-

mografisk data 

 Intervjuformulär inkluderar en 

blandning av mer eller mindre 

strukturerade intervju frågor 

 Alla frågor används flexibelt 

 Krävs ofta specifik data från 

alla respondenter 

 Största delen av intervjun väg-

led av en lista frågor eller äm-

nen som ska undersökas 

 Ingen förutbestämd ordföljd 

eller ordning på frågorna 

 Öppna frågor 

 Flexibel, undersökande 

 Mer som en konversation 

 Används när forskare inte vet 

tillräckligt mycket om ett fe-

nomen för att ställa relevanta 

frågor 

 Målet är att lära sig från 

denna intervju i syfte att for-

mulera frågor för senare in-

tervjuer 

 Används primärt vid etno-

grafi, deltagande observat-

ioner, och fallstudier 

 

Därefter följde fyra semistrukturerade intervju-

erna som har haft i syfte att fastställa data kring 

specifika områden på fallföretaget. Intervjuerna 

var ungefär 20 minuter långa och följde det för-

konstruerade frågeformuläret som går att finna i 

Bilaga A. Respondenterna fick precis innan in-

tervjun gå igenom formuläret i syfte att bekanta 

sig med frågorna och ställa frågor vid oklarheter. 

Intervjuerna spelades in för att sedan genomgå 

transkription som sedan använts vid analys.  

I en sista etapp genomfördes en ostrukturerad 

gruppintervju efter det att en analys av tidigare 

insamlad data genomförts. Intervjun hade som 

syfte att ge återkoppling på analysens resultat 

sett från fallföretagets perspektiv och vad resul-

taten kan få för konkret innebörd. Gruppinter-

vjun bidrog till utformandet av examensarbetets 

slutgiltiga rekommendationer. 

Trots att intervjuer är bland de vanligaste och 

kanske den viktigaste formen för insamling av 

kvalitativ data så har metoden ett antal brister 

som bör beaktas (Qu & Dumay, 2011). Saunders 

et al. (2012) listar fyra typer av kvalitetsbrister 

hos data som är associerade med intervjuer, 

dessa är bristande reliabilitet, olika former av 

bias, brist på generaliserbarhet och validitet. 

Problemen med reliabilitet grundas i att ostruktu-

rerade intervjuer i deras natur inte är standardise-

rade, vilket gör att repeterbarheten i studiens 

upptäckter försämras. Genom rigoröst anteck-

nande av studiens tillvägagångssätt och förkla-

ringar till de slutsatser som gjorts så förbättras 

studiens reliabilitet, vilket förenklar eventuell 

repeterbarhet av studiens resultat. 

Bias vid intervjuer kan förekomma utifrån tre 

olika källor enligt Saunders et al. (2012) vilka är, 

intervjuarens bias, intervjuades bias samt bias  
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Tabell 2 Summering av olika typer av bias vid intervju, modifierad från Saunders et al. (2012) 

Typ av bias  Orsaker till bias Åtgärder 

Intervjuarens 

bias 

 Tonläge 

 Icke verbal kommunikation 

 Tolkning av svar 

 Personliga värderingar präglar 

frågeställningar 

 Kunskap kring kontexten och organisat-

ionskulturen för de personer som ska in-

tervjus 

 Nivån av information som ges till de in-

tervjuade 

 Lämplig intervjulokal 

 Lämplig klädsel vid intervjun 

 Öppningsfraser vid intervjun 

 Tillvägagångssättet vid utfrågning 

 Lämpligt användande av öppna, probing, 

specifika och stängda frågor, Undvik le-

dande frågor 

 Förstå beteendets påverkan 

 Förmåga att lyssna uppmärksamt 

 Förmåga att summera och förstå  

 Förmåga att känna igen och hantera svåra 

deltagare 

 Förmåga att dokumentera data precist 

Intervjuades bias  Uppfattning av intervjuaren 

 Vill inte/inte auktoriserad att dela 

med sig av viss typ av informat-

ion 

 Målar upp en delvis sann bild av 

sig själv/ organisationen i syfte 

att framstå som mer positiv/ nega-

tiv 

Bias i urvalet  Kräver tid av respondenter vilket 

kan minska villighet att delta 

   

från urvalet. Bias kan undkommas eller reduce-

ras genom god planering inför intervjuer. I tabell 

2 har olika orsaker för bias listats i denna studie 

samt 12 åtgärdspunkter som Saunders et al. 

(2012) menar minskar risken för bias. Saunders 

listade orsaker till bias och åtgärder som kan 

vidtas har tagits hänsyn till vid planering av in-

tervjuer i syfte att minska risken för bias.  

3.3.6 Analytisk strategi 

På grund av den deduktiva forskningsansatsen, 

som tidigare nämnt, så har data som samlats in 

under studien analyserats utifrån det teoretiska 

ramverk som tagits fram från litteraturstudien. 

Denna strategi är enligt Yin (2009) den analy-

tiska strategi vid fallstudier som är att föredra av 

fyra nämnda, detta då ramverket vid insamlande 

av data har hjälpt att lägga fokus på specifik data 

samt ignorerat data som ansetts vara överflödig.  

Den analytiska teknik som valdes på grund av 

ovanstående kriterier är mönstermatchnings-

logik vilket är en av de mest önskvärda tekniker 

att använda (Yin, 2009). Tekniken går ut på att 

jämföra empiriska samband med förutsagda 

samband. Därför har ett tydligt ramverk konstru-

erats innan datainsamlingen påbörjats i syfte att 

kunna dra analytiska slutsatser kring ramverkets 

giltighet. Fördelarna med detta tillvägagångssätt 

är att om ramverket bekräftas så finns rimligen 

en bra teoretisk förklaring till det som studeras. I 

figur 5 följer en schematisk figur som beskriver 

på vilket sätt datainsamlingen bidrar till att be-

svara delfrågorna och i slutändan examenarbetets 

syfte.  
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Figur 5 Schematisk bild över studiens logiska upplägg

3.4 URVAL 

3.4.1 Respondenter för intervjuer 

I syfte att få så bra svar som möjligt med avse-

ende på respondenternas kunskap i att besvara 

intervjufrågorna samt att få en så bred bild som 

möjligt valdes fyra personer på företaget att in-

tervjuas. Ett bekvämlighetsurval gjordes där för-

fattaren av examensarbetet frågade personer som 

ansågs lämpliga för intervju enligt nämnda krite-

rier. Samtliga tillfrågade personer ställde upp på 

intervju. De personer som valdes att intervjuas, 

med en kort beskrivning av personernas roll på 

företaget var; 

■ Produktions- och inköpsansvarig: Ansvarig för 

det operativa arbetet i produktionen och har en 

bred arbetsuppgift som bland annat involverar 

inköp, kontakt med leverantörer och leveranser. 

Har arbetat på företag i drygt fyra år.  

■ Arbetsledare: Ansvarig för schemaläggning av 

takstolar och arbetar som arbetsledare samt pro-

ducerar ritningar för orderunderlag. Personen har 

arbetat på företaget i drygt tio år och började 

arbeta i produktionen. 

■ Produktionsmedarbetare: Arbetar ute i pro-

duktionen och har det främsta ansvaret för den 

interna materialhanteringen. Personen har arbetat 

på företaget i drygt tio år. 

■ VD: Företagets VD, som arbetat på företaget i 

fem år och haft posten som VD de senaste två 

åren. VD arbetar mest med arbete rörande strate-

giska frågor.  
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3.5 RELIABILITET OCH VALIDITET 

Reliabilitet och validitet har tagits hänsyn till och 

diskuterats genom hela metodkapitlet, nedan 

följer en kort summering kring studiens reliabili-

tetet och validitet. Fyra typer av test har blivit 

allmänt erkända för att bedöma en fallstudies 

kvalitet enligt Yin (2009), dessa är konstruerad 

validitet, intern validitet, extern validitet samt 

reliabilitet. Vidare så ger Yin (2009) rekommen-

dationer för hur fallstudier kan hantera dessa i 

sin design. Därför har denna studie i sin design 

använts sig av dessa rekommendationer i syfte 

att minimera hot mot reliabiliteten och validitet-

en, främst genom användandet av triangulering 

och en deduktiv ansats.  

Trianguleringen har använts i syfte att konstruera 

validitet, genom användandet av multipla källor 

för data så bidrar de olika källorna till att de data 

som samlats in kan verifieras från olika håll, och 

därmed att de mätningar som utförts varit kor-

rekta. Genom studiens deduktiva ansats så har 

studiens generaliserbarhet och därmed externa 

validitet stärkts, då studiens resultat går att här-

leda utifrån uppsatta teoretiska ramverk. Den 

deduktiva ansatsen bidrar även till att test för den 

interna validiteten inte är applicerbart i denna 

studie. 

Studiens reliabilitet har tagits till hänsyn genom 

utförlig presentation av studiens metoder vid 

insamlande av data, data insamlad såväl som de 

analytiska steg som gjorts. Genom detta anteck-

nande så möjliggörs för andra parter att följa 

studiens tillvägagångssätt och nå samma resultat 

samt möjligheten att göra en egen bedömning av 

studiens reliabilitet. 
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4 
JUST-IN-TIME 

 I följande kapitel presenteras en sammanfattning 

av den genomförda litteraturstudien inom områ-

det Just-In-Time. Denna innefattar en kort bak-

grund kring konceptets historia och en tydlig 

definition för JIT i denna studie. Vidare present-

eras fördelar med konceptet enligt tidigare stu-

dier samt hur kontextuella faktorer kan påverka 

införandet. Slutligen sammanfattas tidigare 

forskningsresultat angående framgångsfaktorer 

och barriärer vid en implementering av JIT. 
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4.1 LEAN OCH JUST-IN-TIME 

JIT har utvecklats av Taiichi Ohno, anställd på 

Toyota Motors Company, under sin tid på 

Toyota till att bli Toyotas produktionssystem 

(Singh & Ahuja, 2012). Termen Lean produktion 

användes för första gången av Krafcik (1988), 

för att namnge Toyotas produktionssystem. Ut-

trycket Lean kom sedan att populariseras 1990 i 

boken The machine that changed the world av 

Womack, Jones & Roos, en bok som samman-

fattar 5 års studier från ett initiativ av Massachu-

setts Institute of Technology (Stone, 2012). 

Boken är troligtvis en av anledningarna till att 

JIT och Lean ibland används som synonymer 

(Stone, 2012) och Nawanir, Teong & Othman 

(2015) menar att koncepten JIT, Toyotas pro-

duktionssystem och Lean i praktiken är likadana. 

I Stones (2012) litteraturstudie om Lean så iden-

tifieras en vad han kallar ”Utspridningsfas” inom 

litteraturen mellan åren 1991-1996 där koncept 

inom Lean förklarades, så som JIT, Kanban och 

Kvalitetscirklar. Detta fenomen kan ses i littera-

turen där JIT ofta benämns som en av två grund-

pelare i Lean tillsammans med Jidoka (Jasti & 

Kodali, 2015) och Singh & Ahuja (2012) menar 

att JIT är ryggraden i Lean. Denna uppdelning av 

Lean till att bestå av bland annat JIT tillsammans 

med det faktum att JIT parallellt existerat med 

Lean som ett begrepp till Toyotas produktionssy-

stem (Stone, 2012) är troligtvis en anledning till 

den begreppsförvirring som råder inom litteratu-

ren kring JIT. 

Chen (2015) menar att JIT kan benämnas som 

två olika begrepp, ”lilla” JIT som utgör koncept 

för att förbättra flödet i produktionen samt 

”stora” JIT som involverar hela organisationen 

och ses som en ledningsfilosofi, synonymt med 

Lean. I denna studie så används JIT som det 

”lilla” konceptet, vilket innebär JIT ses som en 

tillverkningsfilosofi. Kumar & Panneerselvam 

(2007) uttrycker det som ett ”nollkoncept” som 

har visionen att uppnå noll defekter, noll kötider, 

noll lager, noll störningar och så vidare, vilket 

leder till att delar i produktionen tillverkas i rätt 

tid, i rätt kvantitet, i rätt kvalitet. Detta förhåll-

ningssätt kan ses likt Jasti & Kodalis (2015) 

uppdelning av Lean i JIT och Jidoka, alltså en 

essentiell del av Lean men ett koncept som kan 

brytas ut och studeras. 

4.1.1 Problematik med utbrytandet av JIT 

Singh & Ahuja (2012) och Sultana & Ahmed 

(2014) uttrycker att en förutsättning för att orga-

nisationer ska kunna dra nytta av fördelar från 

implementerandet av JIT är ett synsätt på kon-

ceptet som en organisationsfilosofi. Detta synsätt 

innebär en organisationskultur som tillåter arbe-

tet med JIT (Singh & Ahuja, 2012). Synsättet 

ställer dock som krav att lyfta upp JIT till en 

högre abstraktionsnivå vid implementerandet, 

och det kan därför ses som problematiskt att 

bryta ut JIT som enbart en tillverkningsfilosofi. 

Chen (2015) gör en uppdelning av Lean i JIT 

och Offensiv kvalitetsutveckling, för att under-

söka samspelet mellan dessa. JIT ses där som en 

kostnadsstrategi medan Offensiv kvalitetsut-
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veckling ses som en kvalitetsstrategi för att upp-

rätthålla kvalitet som möter eller överträffar 

kundernas förväntningar. Tillsammans utgör 

dessa två koncept Lean och fungerar som kom-

plementaritet till varandra, det vill säga praktise-

randet av den ena leder till en ökad marginal-

nytta för det andra och vice versa. Detta genom 

att JIT bidrar till att synliggöra problem i pro-

duktionen som framtvingar lösandet av dessa 

genom användandet av tekniker från fältet Of-

fensiv kvalitetsutveckling (ibid.). Chen (2015) 

kommer dock fram till att även om dessa två 

koncept kompletterar varandra bra så leder även 

en satsning av enbart JIT till en ökad effektivitet 

i produktionen medan en satsning på enbart Of-

fensiv kvalitetsutveckling inte bidrar till en ökad 

effektivitet. Medan Dal Pont, Furlan, & Vinelli 

(2008) menar att en satsning på både JIT och 

Offensiv kvalitetsutveckling individuellt bidrar 

till ökade prestationer inom produktionen. 

Chen (2015) och Dal Pont et al. (2008) studier 

stödjer det faktum att JIT kan implementeras 

som ett eget koncept med positiva resultat. Dock 

finns det stöd för att ett mer holistiskt förhåll-

ningssätt med fokus på både JIT och Offensiv 

kvalitetsutveckling kan ge bättre resultat (Furlan 

et al., 2011; Nakamura, Sakakibara & Schroeder, 

1998). Därför bör detta samspel tas i beaktning 

vid fortsatt kvalitetsarbete på organisationer och 

Furlan, Vinelli & Dal Pont (2011) rekommende-

rar att organisationer som investerat mycket i det 

ena konceptet bör i syfte att maximera sin effek-

tivitet lägga mer resurser på det andra konceptet.  

4.2 EN DEFINITION AV JIT 

JIT är en tillverkningsfilosofi som fokuserar på 

kostnadsreduktion och ständiga förbättringar 

(Chen, 2015; Cua et al., 2001). Golhaar & 

Stamm (1991) beskriver huvudprinciperna inom 

JIT som minskande av slöserier, involvering av 

medarbetare, leverantörsdelaktighet och kvali-

tetskontroll. Som tidigare nämnt så kan filosofin 

liknas vid ett nollkoncept (Kumar & Panneersel-

vam, 2007), vilket möjliggör synliggörandet av 

avvikelser och problem som ligger till grunden 

för att arbeta med ständiga förbättringar (Furlan 

et al., 2011). 

Trots att definiera och begränsa JIT som enbart 

en tillverkningsfilosofi så finns ingen samsyn 

kring vad JIT konkret innebär i den vetenskap-

liga litteraturen. Även om litteraturen är överens 

om att JIT involverar en rad olika aktiviteter 

(Mackelprang & Nair, 2010) så råder inte kon-

sensus kring vilka dessa aktiviteter är. Genom 

systematisk genomgång av litteraturen identifie-

rades 52 unika aktiviteter, om än med viss över-

lappning, som ansågs vara aktiviteter relaterade 

till JIT. I syfte att gå vidare med ett väl definierat 

ramverk för JIT så har det i denna studie valts att 

gå vidare med tio aktiviteter utifrån hur frekvent 

de nämnts i litteraturen. Dessa går att finna ne-

dan i tabell 3 tillsammans med det stöd dessa 

aktiviteter har i tidigare litteratur. 
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Tabell 3 Lista över Just-In-Time aktiviteter som ingår i denna studie samt det stöd som finns för deras inkluderande i litteraturen 

  Stöd från litteraturen 

Aktivitet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Reducera ställtider * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

JIT-inköp från leverantörer * * * * * * * * * * * * 

 

* * * * * * 

Multifunktionella medarbetare * * * * 

   

* * * * * * * * * * * * 

Totalproduktivt underhåll * * * * * 

 

* 

 

* * * * * * * * * * 

 Mindre partistorlekar * 

 

* * * * * 

   

* 

 

* * * * * 

 

* 

Dragande system * * * * * * 

 

* * * * * * 

 

* 

 

* 

 

* 

Gruppteknologi * * * 

 

* 

  

* * * * * 

 

* 

 

* * * * 

Utjämning av produktionen * * 

 

* * * 

  

* * * * * * * 

 

* * 

 Kvalitetscirklar 

  

* 

     

* * 

 

* 

 

* * * 

  

* 

Daglig efterlevnad av schema 

 

* 

  

* * 

 

* 

    

* 

 

* 

    Källor: 1. Chen (2015), 2. Sultana & Ahmed (2014), 3. Singh & Ahuju (2012), 4. Chen & Hua Tan (2011), 5. Mackelprang & Nair (2011), 

6. Abdallah & Phan (2007), 7. Kannan & Tan (2005), 8. Cua, et al. (2001), 9. Fullerton & McWatters (2001), 10. White & Prybutok 

(2001), 11. Vokurka & Lummus (2000), 12. White, et al. (1999), 13. Sakakibara, et al. (1997), 14. Ramarapu, et al. (1995), 15. Sa-

kakibara, et al. (1993), 16. Mehra & Inman (1992), 17. Golhar & Staam (1991), 18. Fawcett & Pearson (2015), 19. Raafat & Chen (1990) 

Kvalitetskontroll som frekvent nämns i litteratu-

ren, av bland annat Golhar & Staam (1991) som 

anser att kvalitetskontroll är en huvudprincip 

valdes att inte inkludera i denna studie. Anled-

ningen till detta val är att begreppet anses vara 

mer relaterat till Offensiv kvalitetsutveckling. 

Kvalitetskontroll anses dock vara ett väl funge-

rande komplement till JIT genom ett större fokus 

på verktyg för att styra kvalitet. Nedan följer en 

kort förklaring kring aktiviteterna, viktigt att 

understryka är att eftersom JIT inte är en konkret 

universallösning så är det möjligt att vissa aktivi-

teter inte är applicerbara beroende på kontext. 

Inte heller kan de enskilt ses som direkta lös-

ningar på eventuella effektivitetsproblem utan 

som en samling aktiviteter som tillsammans bi-

drar och stödjer JIT-filosofin. Tydliga synergief-

fekter finns mellan vissa aktiviteter och kan i 

vissa fall vara nödvändiga att implementera pa-

rallellt för att ta vara på de positiva effekterna.  

4.2.1 Reducera ställtider 

Ställtid innebär tiden det tar att byta från att pro-

ducera en produkt till en annan produkt. En re-

duktion i ställtid innebär möjlighet till kortare 

ledtider, flexiblare produktion och det blir mer 

ekonomiskt försvarbart att köra mindre partistor-

lekar (Singh & Ahuja, 2012). Syftet är att minska 

slöseri i form av tid. 

4.2.2 JIT-inköp från leverantörer 

Ett nära samarbete med leverantörer är något 

som rekommenderas inom JIT filosofin. Syftet är 

bland annat att säkerställa rätt kvalitet och till-

gång på material. Detta emfaserar utvecklandet 

av långvariga relationer med leverantörer, 

minska leverantörsbasen, leverans av mindre 

partier och prisförhandlingar (Raafat & Chen, 

1990). Raafat & Chen (1990) vill dock poängtera 

att i ett JIT-system så läggs större vikt på rätt 

kvalitet och frekventa leveranser framför lägsta 

möjliga pris.  
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4.2.3 Multifunktionella medarbetare 

Fawcett & Pearson (1990) menar att multifunkt-

ionella medarbetare är ett av fundamenten för 

implementering av JIT. Övergripande innebär 

multifunktionella medarbetare att ta vara på 

medarbetares kompetens och se arbetskraften 

som en viktig resurs i produktionen. Praktiskt 

innebär detta att träna medarbetare i att kunna 

utföra en större variation av arbete, vilket fören-

klar produktionsplaneringen och bidrar till en 

större flexibilitet. Multifunktionella medarbetare 

innebär även en syn på medarbetare som breddar 

sitt arbete genom ett större ansvar i produktion-

en. Peters & Jill Austin (1995) inkluderar aktivi-

teter så som, produktions- och lagerkontroll, in-

spektion av eget arbete, omarbete av defekter, 

sätta upp produktionsutrustning, underhåll av 

utrustning och träning i sitt arbete som arbete 

med multifunktionella medarbetare. Genom 

denna breddning av arbete så ges större möjlig-

het för ett gediget kvalitetsarbete i och med mer 

involverade medarbete (Singh & Ahuja, 2012).  

4.2.4 Totalproduktivt underhåll 

Totalproduktivt underhåll, ofta benämnt TPM 

(från Total Productive Maintenance), känneteck-

nas i en JIT-filosofi av ett proaktivt underhålls-

arbete (Singh & Ahuja, 2012). Ett proaktivt un-

derhållsarbete möjliggör ett jämnt produktions-

flöde utan oförutsedda produktionsstopp. Zhu, 

Meredith, & Makboonprasith (1994) menar att 

underhållsarbetet är en naturlig del av operatö-

rernas arbete, och att de ska kunna klara av 

mindre reparationsarbete. TPM är inte bara vik-

tigt ur ett rent produktionsperspektiv utan bidrar 

även till en säkrare arbetsmiljö för medarbetare.  

4.2.5 Mindre partistorlekar 

Används i syfte att snabbt kunna svara på kund-

efterfrågan. Genom användandet av mindre par-

tistorlekar så blir produktionen mer flexibel i det 

avseendet att man snabbt och enkelt kan ställa 

om produktionen, detta leder till kortare ledtider 

och till mindre lager (Chen, 2015).  

4.2.6 Dragande system 

I ett dragande system styrs produktionen idealt 

av kundefterfrågan. Produkter dras genom pro-

duktionens processer genom att producera mot 

en intern eller extern efterfrågan. Det dragande 

systemet beskrivs ofta som motsats till det kon-

ventionella produktionssystemet där produkter 

trycks fram i väntan på att uppfylla ett kundbe-

hov, internt eller externt.  

Dragande system stöds ofta genom användandet 

av ett Kanban-system, vilket traditionellt varit ett 

plastkort innehållande all nödvändig information 

för vad som ska produceras, i vilken kvantitet 

och till vem i en process (Kumar & Panneersel-

vam, 2007). Kanban-kortet skickas mellan ar-

betsstationer och används för att styra lagerni-

våer och produktionen, med det direkta syftet att 

minska lager samt kostnader associerade med 

lager (ibid.). Systemet behöver inte nödvändigt-

vis vara ett kort-system utan kan vara digitali-

serade, huvudprincipen är att efterföljande pro-

cesser styr produkt- och materialflödet upp-

ströms.  
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4.2.7 Gruppteknologi 

Gruppteknologi är ett koncept som syftar på att 

identifiera och gruppera produkter, processer och 

verktyg efter deras likheter (Singh & Ahuja, 

2012). Maskiner kan exempelvis placeras i fa-

briken med syfte att uppnå ett tydligt flöde för en 

produktfamilj, produkter kan slå samman i ”fa-

miljer” efter liknande processflöden. En vanlig 

tillämpning av gruppteknologi är tillverkning i 

arbetsceller (ibid.). Konceptet bygger på att slå 

samman processer och operatörer i en och 

samma oberoende cell, där material- och pro-

duktflödet idealt sker i en riktning (Kruger, 

2012). Syftet är att minska produkter i arbete, 

förbättra materialhanteringen, reducera ställtider, 

väntetider och en flexiblare produktion (Kruger, 

2012; Singh & Ahuja, 2012).  

4.2.8 Utjämning av produktionen 

Utjämning av produktionen innebär att den dag-

liga produktionen styrs utifrån ett utjämnings-

schema som producerar en jämn mix av produk-

ter. Genom tillverkning av en varierad produkt-

ionsmix kan produktionen lätt ställa om vid be-

hovsignaler. Tillverkandet av en jämn produkt-

ionsmix möjliggör stabiliserandet och utjämning 

av produktionstakten och kunna hålla en hög 

effektivitet, samtidigt som man erbjuder en hög 

flexibilitet till kunden genom att snabbt kunna 

reagera på skiftande efterfrågan (Chen & Hua 

Tan, 2011).  

4.2.9 Kvalitetscirklar 

Kvalitetscirklar används som ett utvecklings-

program där medarbetare träffas regelbundet i 

syfte att lösa problem och ta gemensamma beslut 

rörande produktionen (White et al., 1999). 

Denna typ av möten är nära kopplat till multi-

funktionella medarbetare (se 4.2.3) då det bred-

dar medarbetares arbetsuppgifter. Inman & 

Broothe (1993) finner i sin studie att kvalitets-

cirklar är kopplade till en ökad problemlösnings-

förmåga hos medarbetare så väl som en ökad 

arbetstillfredsställelse. Vidare menar Inman & 

Broothe (1993) att kvalitetscirklar kan användas 

för att främja en implementering av JIT genom 

att fungera som en facilitator för icke tekniska 

aspekter av JIT så som engagemang och ett väl 

förankrat JIT arbete.  

4.2.10 Daglig efterlevnad av schema 

Produktionen är schemalagd och tid finns inpla-

nerad för dagliga möten och eventuella stopp i 

produktionen i ett JIT-system (Sakakibara et al., 

1993). Syftet med ett välplanerat dagsschema är 

att lyckas hålla en jämn arbetsbelastning och 

minska variationen i produktionen. Genom att se 

till att schemat följs samt planera in för mindre 

oförutsedda händelser så väl som tid för dagligt 

kvalitetsarbete och underhåll så säkerställs att 

leveranser sker i tid och inget onödigt bruk av 

resurser sker på grund av övertid. Ett väl funge-

rande dagligt schema är en nödvändighet för 

kvalitetscirklar och utvecklingsarbetet i organi-

sationen. 
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4.3 FÖRDELAR MED JUST-IN-TIME 

Inledningsvis vid studerandet av JIT möts man 

av en tillverkningsfilosofi som utlovar minskade 

kostnader, kortare ledtider och möter kundernas 

efterfrågan (Singh & Ahuja, 2012). Fördelarna är 

självförklarande vid presentation av konceptet, 

men frågan blir då vilka empiriska underlag som 

finns för dessa uttalanden? Från ett teoretiskt 

perspektiv är det lätt att se fördelar med mindre 

lager och en flexiblare produktion, men de prak-

tiska fördelarna är inte alltid nödvändigtvis lik-

värdiga. 

Mackelprang & Nair (2010) finner i sin metaana-

lys, vilken inkluderar 25 studiers resultat att 

samtliga av de studerade JIT-aktiviteterna är 

positivt korrelerade till den samlade prestationen 

hos företag i form av kvalitet, tillverkningskost-

nad, cykeltider och leveranser. Abdallah & Phan 

(2007) finner även att JIT är kopplat till positiva 

resultat på mätetal inom kostnad, kvalitet, flexi-

bilitet, leverans och produktlanseringar. Dock 

kan individuella aktiviteters påverkan på speci-

fika mätningar för företagets prestation variera 

(Mackelprang & Nair, 2010), vilket betyder att 

organisationer inte kan förvänta sig att enskilda 

JIT satsningar kommer påverka samtliga delar av 

organisationen. Att enskilda aktiviteter inte kan 

erbjuda en universallösning åt företag föreslår att 

ett systemperspektiv på JIT vid implementering 

för att dra nytta av eventuella synergieffekter 

som tycks finnas mellan JIT-aktiviteter.  

Mackelprang & Nairs (2010) kommer i sin me-

taanalys fram till att vissa JIT-aktiviteter tycks 

påverkas av modererande variabler, vilka påver-

kar utfallet av ett JIT praktiserande. Detta resul-

tat tyder på att resultat av en implementering kan 

variera. Därför föreslås att modererande variab-

ler kan ta form på fem olika nivåer vilka är 

(ibid.):  

 JIT implementationsnivå (Hur implementat-

ion sker) 

 Fabriksnivå (ex. ålder, produkter, geografisk 

lokalisering) 

 Organisationsnivå (ex. organisationsstruktur 

och kultur) 

 Industrinivå (ex. pris per produkt, genom-

snittliga lagernivåer) 

 Supply chain (ex. position i värdekedjan, 

maktrelationer) 

JIT har tidigare visat sig implementeras i lägre 

utsträckning hos mindre företag gentemot stora 

(White et al., 1999) och Raafat & Chen (1990) 

menar att mindre företag stöter på en rad nackde-

lar. Samtidigt menar dock Singh & Ahuja (2012) 

att JIT är lämpligt att införa i samtliga organisat-

ioner, och med resultaten från Mackelprang & 

Nairs (2010) studie så finns anledning att under-

söka hur kontextuella faktorer kan påverka ett 

implementerande av JIT. 
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4.4 KONTEXTUELLA FÖRUTSÄTTNINGAR 

I litteraturen identifieras en rad olika kontextu-

ella förutsättningar som mindre företag oftare 

stöter på till skillnad från större. Företags olika 

förutsättningar lyfts ofta fram i litteraturen då 

populariseringen av JIT med sina rötter i den 

masstillverkande automobilindustrin (Singh & 

Ahuja, 2012) inte nödvändigtvis kan appliceras 

över allt. Exempelvis lyfter Bortolotti et al. 

(2013) fram repeterbarheten i produktionen som 

en sådan påverkande faktor. Medan en produkt-

ion som är baserad på direkt kundefterfrågan, 

vilket ofta är fallet i mindre företag lyfts i vissa 

studier fram som en faktor som kan påverka ex-

empelvis utjämningsmöjligheter (Handfield, 

1993; Stevenson, Hendry, & Kingsman, 2005). 

Dessa karaktärsdrag med flera är ofta nära kopp-

lade till varandra men bör ses som oberoende 

faktorer, då exempelvis en produktion som ka-

raktäriseras av en make-to-order miljö inte nöd-

vändigtvis måste karaktäriseras av icke-repetitiva 

förhållande och vice versa. Även om nämnda fall 

ofta tycks vara sant, dessa kontextuella faktorer 

och dess påverkan på arbetet med JIT lyfts fram 

nedan. 

4.4.1 Icke-repetitiva förhållande 

Bortolotti et al. (2013) menar att en generell upp-

fattning kring JIT är att konceptet inte är lika 

användbart under icke-repetitiva förhållanden, 

där efterfrågan är varierande och en stor del av 

produkterna har hög kundanpassningsgrad. Icke-

repetitiva förhållanden leder till en låg volym av 

varje tillverkad produkt med många olika typer 

av produkter, tillverkningsförhållande som små 

företag ofta kännetecknas av (Fawcett & Pear-

son, 1990). Icke-repititiva förhållanden är något 

som Bortolotti et al. (2013) menar att vissa anser 

försvåra utjämning på produktionslinan och för-

svårar möjligheter till att hålla en rimlig lager-

nivå på samtliga produkter. Samtidigt menar 

Crute, Ward, Brown & Graves (2003) på att 

denna typ av tillverkningsförhållande kan vara 

en fördel, då detta mer naturligt efterliknar Lean-

idealet med ett enstyckesflöde. 

White & Prybutok (2001) undersöker grad av 

tillämpning bland tio olika JIT-aktiviteter och 

jämför deras relativa effekt på prestation mellan 

repetitiva och icke-repetitiva tillverkande före-

tag. De finner att de företag som karaktäriseras 

av en repetitiv tillverkning har en högre grad av 

implementation inom samtliga aktiviteter. De 

fann även att den relativa fördelen på prestat-

ionsmått är större på 7 av de 10 undersökta JIT-

aktiviteterna, vilket talar för att icke-repetitiva 

tillverkningsförhållande har en relativ nackdel. 

Bortolotti et al. (2013) väljer att dela upp repe-

terbardimensionen i två olika faktorer, grad av 

variation i efterfrågan och grad av kundanpass-

ning samt undersöker hur dessa faktorer påverkar 

företags mottaglighet/flexibilitet och interna ef-

fektivitet. Genom studien fann de att enbart en 

variation i efterfrågan har en negativ påverkan på 

företagets flexibilitet medan övriga förhållanden 

visar sig vara icke signifikanta. Resultaten från 

studierna och de undersökta JIT-aktiviteterna är 

sammanställda i tabell 4.  
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Tabell 4 Icke-repetitiva tillverkningsförhållanden påverkan på praktiserandet av Just-In-Time 

Aktiviteter 

Relativ fördel 

repetitiva före-

tag1 

Stor variation i efterfrågan 

påverkan på 2 

Hög grad av kund-

anpassning påverkan på2 

Flexibilitet Effektivitet Flexibilitet Effektivitet 

Kvalitetscirklar Likvärdig    

Kvalitetskontroll Likvärdig    

Fokuserad fabrik Ja Ja Nej Nej Nej 

Totalproduktivt underhåll Ja    

Reducera ställtider Ja Ja Nej Nej Nej 

Gruppteknologi Ja    

Jämn arbetsbelastning Ja    

Multifunktionella medarbetare Ja    

Kanban Likvärdig Ja Nej Nej Nej 

JIT-inköp från leverantörer Ja Ja Nej Nej Nej 

Daglig efterlevnad av schema  Ja Nej Nej Nej 

Små partistorlekar  Ja Nej Nej Nej 
Källor: 1. (White & Prybutok, 2001), 2. (Bortolotti et al., 2013) 

 

I och med skillnaderna i dessa tillverkningsför-

hållanden så rekommenderar Jina, Bhattacharya 

& Walton (1997) att Lean-principen för utjämnat 

flöde bör anpassas beroende på tillverkningssy-

stem. Tillverkningssystemet kan exempelvis 

anpassas genom användandet av modulsystem 

för att standardisera produktionen, gemensamt 

användande av råmaterial och en nära relation 

mellan kundkrav och produktionsplanering. 

4.4.2 Make-to-order  

I en make-to-order (MTO) miljö som karaktäri-

seras av att produkter tillverkas enbart mot kun-

defterfrågan så fann Handfield (1993) i sin studie 

att JIT kan ha en positiv effekt på effektiviteten i 

produktionen. Effektiviteten kan förbättras ge-

nom att öka värdeskapande tid genom färre de-

fekter, mindre partistorlekar och reducerade 

ställtider. Studien visar också på att arbetet med 

TPM och variationen i produktionsschemat inte 

var signifikant skilda mellan de företag som ar-

betade med JIT och de som inte gjorde det. Detta 

indikerar att den osäkerhet som existerar i efter-

frågan i en MTO miljö förhindrar schemalägg-

ning av underhåll och gör det svårare att följa 

produktionsscheman. Dock kvarstår en rad för-

delar associerade med JIT och Im & Lee (1989) 

menar att JIT filosofin bör vara av större intresse 

bland MTO-företag eftersom dessa traditionellt 

kantas av höga nivåer produkter i arbete.  

Trots kategorisering av en MTO-produktion så 

finns det även variationer även inom denna typ 

av produktion vilket talar för den komplexitet 

företag möts på i sökandet för en generell im-

plementeringsstrategi av JIT. Stevenson et al. 

(2005) menar att skillnader kan existera mellan 

volymer och variation i efterfrågan vilket påver-

kar förutsägbarheten i efterfrågan och därmed 

produktionsplaneringen. En variation i efterfrå-

gan är problematiskt i en JIT miljö där en utjäm-

ning i produktionen uppmuntras. Olhager (2003) 
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menar att typ av produktionsstrategi påverkar 

Order-penetrations-punkten (OPP), punkten i en 

värdekedja där en specifik kundorder är kopplad 

till efterföljande aktiviteter, se figur 6. OPP pla-

cering är i sin tur av intresse då placeringen av 

OPP har en direkt påverkan på ett företags möj-

lighet att kunna förlita sin produktion på progno-

ser och har en direkt påverkan på ledtider. Posit-

ionering av OPP bör ses som ett strategiskt be-

slut i och med dess roll som konkurrensfaktor 

och möjlig ordervinnare.  

Olhager (2003) menar att produktionsplanering 

före OPP brukar karaktäriseras av dragande sy-

stem medan aktiviteter efter OPP karaktäriseras 

av tryckande system. Skillnad i OPP har därför 

en direkt påverkan på ett företags möjlighet att 

arbeta efter ett dragande alternativt tryckande 

produktionssystem, och bör därför ta hänsyn till 

vid implementerande av JIT. Vidare menar Ol-

hager (2003) att processer före OPP har ett kost-

nadsfokus medan aktiviteter efter OPP har ett 

flödesfokus och att OPP därför bör anpassas stra-

tegiskt utifrån vilka faktorer kunder anser vara 

marknadskvalificerare och ordervinnare.  

Skillnaden i anpassningsgrad mot kundens öns-

kemål, en av de stora skillnaderna mellan pro-

duktionsstrategierna, mellan ett företag som valt 

att producera MTO och assemble-to-order 

(ATO) är dock ingen hårdragen linje (Amaro, 

Hendry & Kingsman, 1999). Även i en ATO-

produktion så tillåts viss grad av anpassning 

även om de flesta produkter är standardiserade 

och tillverkas mot ett mellanlager med produkter 

i arbete där kundorderna ger signal för en monte-

ring av produkter i arbete som sedan levereras 

till kund. Att gå mot en ATO-produktion är nå-

got som kan tänkas vara av intresse för företag 

som arbetar med MTO i dagsläget, att om möj-

ligt skapa standardiserade produkter i syfte att 

jämna ut produktionstakten.  

Jina et al. (1997) föreslår att företag med hög 

variation av produkter kan jämna ut produktion-

en med standardiserade delar som ofta används. 

Jina et a. (1997) menar att paretoprincipen kan 

användas, 20 % av produkterna utgör 80 % av 

produktionen, och jämna ut produktionen däref-

ter. Detta flyttar företaget från en kategorisering 

inom de typiska produktionsstrategierna, och pl-

Produktionsstrategi Design Produktion Slutmontering Frakt 

Make-to-order

Make-to-stock

Engineer-to-order

Assemble-to-order

OPP

OPP

OPP

OPP

 

Figur 6 Produktionsstrategins påverkan på OPP där den streckade linjen motsvarar aktiviteter i produktionen som är prognosbase-

rade medans den heldragna linjen motsvarar aktiviteter som utförs utefter kundefterfrågan, modifierad från Olhager (2003)
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acerar företaget som ett mellanting där man ut-

nyttjar en kombination av ATO- och MTO-

produktion. Syfte med en kombination mellan 

ATO- och MTO-produktion är att få ut en max-

imal intern effektivitet och samtidigt kunna er-

bjuda en hög flexibilitet mot kunder. 

Denna kombinerade typ av produktionsstrategi 

är något som har belysts i den vetenskapliga lit-

teraturen relativt nyligen och befinner sig i dess 

begynnelse stadie enligt Rafiei & Rabbani 

(2011). I litteraturen lyfts dock enbart en hybrid 

mellan make-to-stock och MTO fram som alter-

nativa produktionsstrategier (exempelvis Rafiei 

& Rabbani, 2011; Soman, Van Donk & Gaal-

man, 2004), medan strategier så som ATO och 

engineer-to-order, vilka är välanvända begrepp 

inom den vetenskapliga litteraturen utesluts (se 

exempelvis Olhager, 2003). Denna ofullständiga 

beskrivning av produktionssystem inom denna 

kombinerade produktionsstrategi föreslår att be-

greppet kan byggas på. Rafiei & Rabbani (2011) 

presenterar en modell för att bestämma OPP för 

en hybrid produktionsstrategi där produktfamil-

jer skapas och hänsyn tas till marknadsrelate-

rade-, processrelaterade- och produktrelaterade 

faktorer. Dessa faktorer kan även vara av intresse 

att undersöka närmre vid val av produktionsstra-

tegi och i förlängningen hanteringen av en JIT 

implementation. 

4.4.3 Typ av processflöde 

Inom litteraturen så beskrivs främst två typer av 

processflöden vilka är maskinverkstäder och 

flödesverkstäder, även om kombinationer existe-

rar. Shabtay (2012) beskriver att den typiska 

maskinverkstaden karaktäriseras av att varje en-

skild produkt har ett unikt flöde genom produkt-

ionen, vilket gör att maskiner ofta är placerade 

utefter funktion. I en flödesverkstad är maskiner 

placerade utefter ett flöde där varje produkt ge-

nomgår varje steg i det extrema fallet. Typ av 

processflöde är något som är av intresse att un-

dersöka vid implementering av JIT då detta på-

verkar komplexiteten för schemaläggningen i 

produktionen. Med JIT som har som mål att le-

verera precis i rätt tid blir schemaläggning en 

viktig komponent och då det konventionella JIT-

systemet har sina rötter i en repetitiv flödesverk-

stad kan anpassningar behöva göras (Diaz & 

Ardalan, 2010).  

Shabtay (2012) menar att produkter som är fär-

diga för tidigt och för sent gentemot överens-

kommen tidpunkt är en form av slöseri, något ett 

produktionsschema därför bör minimera samti-

digt som det är önskvärt att hålla en hög effekti-

vitet. I litteraturen beskrivs därför en rad simule-

rade modeller för optimal hantering och priorite-

ringsregler för schemaläggning i syfte att minska 

slöseriet (Diaz & Ardalan, 2010). Li (2003) visar 

bland annat i sin studie att en reducering av vari-

ationen för processtiden och ställtiden är av stor 

vikt för implementerandet av Kanban i en ma-

skinverkstad. Få empiriska studier har dock ge-

nomförts inom området för JITs tillämpbarhet 

där hänsyn tas till typ av processflöde. Gravel & 

Price (1988) och Lee, Lin, Uzsoy & Wong 
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(1994) fann dock att Kanban kan implementeras 

med positiva resultat i en maskinverkstad.  

4.4.4 Applicerbarhet av dragande system 

I litteraturen lyfts dragande system fram som 

lösningen på flexibilitets- och kvalitetsproblem 

till skillnad från sin motpart tryckande system. 

Bonney, Head, Tien & Barson (1999) menar att 

många argument som förespråkar dragande sy-

stem är cirkelresonemang. 

”Således, om prestandan av ett dragande system 

är undermålig så föreslås att detta beror 

på att grunderna av JIT inte följs, 

medans, om prestandan av ett tryckande 

system är undermåligt så är detta en 

konsekvens av att det är ett tryckande sy-

stem”  

– fritt översatt från Bonney et al. (1999) 

Då icke-repetitiva förhållande, en MTO-strategi 

samt typ av processflöde troligtvis kommer ha en 

påverkan på applicerbarheten av dragande sy-

stem, så är det vettigt att ställa sig kritisk mot 

användandet av dragande system enbart för an-

vändandet skull med tanke på den bias som tycks 

finnas inom litteraturen. Då exempelvis Olhager 

(2003) menar att aktiviteter före OPP är dra-

gande medan aktiviteter efter OPP är tryckande, 

så föreslår detta att en MTO miljö inte är lämplig 

för dragande system. Li (2005a) menar att effek-

tiviteten av ett dragande system i en maskinverk-

stad ligger i visuella signaler och ett minskande 

av produkter i arbete.  

Ett flertal JIT-aktiviteter ger support till och är 

en nödvändighet i ett dragande system, så som 

skapandet av arbetsceller (gruppteknologi), re-

ducera ställtider och ett enstyckessflöde (Li, 

2011). Dessa supporterande aktiviteters roll i ett 

dragande system medför att beslut för dragande 

system bör ta hänsyn till närliggande JIT-

aktiviteter, ett holistiskt perspektiv föreslås. Li & 

Barnes (2000) fann att för en maskinverkstad 

med dragande system så krävs att ett användande 

av arbetsceller enbart är rättfärdigat ur ett effek-

tivitetsperspektiv om detta leder till stora skill-

nader i reduceringen av ställtider, vilket är dess 

huvudsyfte. Om enbart små ställtidsreduktioner 

kan uppnås via arbetsceller så bör en funktionell 

fabrikslayout behållas. Samtidigt fann Li (2005b) 

i sin simuleringsbaserade studie att givet an-

vändningen av arbetsceller i produktionen, där 

en ställtidsreduktion är given den cellulära lay-

outen, så är en tryckande produktion överlägsen 

en dragande produktion med avseende på ledti-

der och variationen i ledtider.  

Stevenson et al. (2005) menar att Kanban-system 

kräver stora partistorlekar, ett jämnt flöde, få 

produkter och få omställningar för att vara effek-

tivt, något som tycks fungera i repetitiva stora 

tillverkande företag medan mindre, MTO-företag 

ofta stöter på motsatta förhållande. Då Kanban är 

ett decentraliserat system som inte tar hänsyn till 

faktiska kundorderna utan fungerar som ett 

kommunikationssystem mellan processer krävs 

en högre nivå av planering integrerat i en MTO 

miljö (Stevenson et al., 2005). Dock anses 

grundprinciper kring implementerandet av Kan-

ban gynnsam så som eliminerandet av slöseri 
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och lagerkontroll, därför föreslås CONWIP som 

ett bättre alternativ i en MTO miljö. 

4.4.4.1 CONWIP 

Konceptet CONWIP (CONstant Work In Pro-

cess) introducerades av Spearman, Woodruff & 

Hopp (1990) som förklarar det som en generali-

serbar form av Kanban. CONWIP fungerar likt 

Kanban genom att signaler för produktion skick-

as från processer nedströms där skillnaden ligger 

i att produktionssignalerna inte är produktspeci-

fika. Se figur 7 för en enkel principmodell för 

CONWIP och Kanban. CONWIP-systemet inne-

bär att den produkt som ska produceras bestäms 

utifrån en given orderstock i början av produkt-

ionslinan, vilket på så vis kombinerar ett dra-

gande och tryckande system. Eftersom signaler-

na inte är produktspecifika har systemet en stor 

fördel i produktioner där en stor mängd olika 

produkter existerar, och där det inte är möjligt att 

hålla en jämn lagernivå av samtliga produkter. 

Kumar & Panneerselvam (2007) finner i sin litte-

raturgranskning att litteraturen kring CONWIP 

visar att dessa system fungerar mer effektivt än 

det konventionella Kanban-system. Li (2011) 

fann att CONWIP är bättre lämpat i en MTO 

miljö med hänsyn till både ledtiden så väl som 

variation i ledtid och föreslår även att CONWIP 

är enklare att implementera, en win-win situat-

ion.  

Figur 7 En principmodell över ett Kanban- och CONWIP system 

A) CONWIP

B) Kanban Produktflöde

Informationsflöde
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4.5 IMPLEMENTERING AV JIT 

Ledningens engagemang och förmåga att för-

ändra organisationskulturen nämns ofta i littera-

turen som en viktig faktor vid praktiserande av 

kvalitetsarbete för att nå lyckade resultat (Ahire 

& O'shaughnessy, 1998; Hu, Mason, Williams & 

Found, 2015). Dessa påståenden i litteraturen 

föreslår att ledningens engagemang och en stöd-

jande kultur är nödvändiga förutsättning vid im-

plementeringen av JIT, något Alcaraz, Mal-

donado, Iniesta, Robles, & Hernández (2014) 

påvisar i sin studie. Exempelvis hävdar Patter-

son, Kennedy & Fredendall (1995) att om en 

stödjande organisationskultur saknas för imple-

menterandet av TPM, en del av JIT, så avre-

kommenderas en implementation. Givet dessa 

okontroversiella antaganden angående ledning-

ens engagemang och en stödjande kultur så besk-

rivs framgångsfaktorer och barriärer som åter-

finns i litteraturen vid implementerandet av JIT. 

4.5.1 Fördelar och framgångsfaktorer 

I sin studie om implementering av Lean i små 

och medelstora företag så menar Hu et al. (2015) 

att storleken på mindre företag kan vara en fördel 

på grund av att möjligheterna till en god kom-

munikation är bättre genom en plattare organisat-

ion, korta beslutskedjor och en naturligt nära 

kontakt mellan operatörer och chefer, något som 

anses kritiskt vid implementerandet. Andra posi-

tiva faktorer som oftare går att finna bland 

mindre företag är flexiblare produktionssystem 

som kan producera små partistorlekar samt pri-

vatägda företag där fokus ligger på långsiktigt 

perspektiv och åtagande för företagets utveckling 

(ibid.). 

Singh & Ahuja (2012) menar att vid implemen-

terandet av JIT så krävs relevant styrning och 

mätning som återspeglar JIT-filosofin. En styr-

ning som stödjer JIT innebär användandet av 

icke traditionella mätningar som exempelvis 

lagernivåer, defekter, ledtid till kund och ställti-

der i syfte att kunna påvisa förbättringar. Fuller-

ton & McWatters (2002) finner i sin studie att 

användandet av icke traditionella mätningar och 

kompensationer relaterat till dessa mätningar är 

starkt korrelerat med grad av implementation av 

JIT. Viktigt är dock att mätningar är strategiskt 

utformade som ett stöd i företags långsiktiga mål 

(ibid.) 

4.5.2 Nackdelar och barriärer  

På grund av mindre företags låga inköpsvolym 

skapar detta barriärer för JIT-inköp då den låga 

volymen inte ger tillräckligt incitament för leve-

rantörerna att ändra sina leveranspolicies (Faw-

cett & Pearson, 1990; Golicic & Medland, 2007; 

Hua et al., 2015). Dowlatshahi & Taham (2009) 

menar dock att mindre företag om möjligt kan 

minska antalet leverantörer i syfte att skapa mer 

långsiktiga kontrakt och en närmre relation med 

sina leverantörer.  

Andra barriärer för mindre företag är brist av de 

finansiella medel som krävs för en implemente-

ring. Fawcett & Pearson (1990) föreslår en se-

kventiell implementering av JIT i mindre företag 

där resurser saknas, något även Abdul-Nour, 
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Lambert & Drolet (1998) rekommenderar. För-

slagsvis genom multifunktionella medarbetare då 

detta tycks vara mest frekvent förekommande 

och bör således vara det enklaste att starta upp 

med. Vidare så föreslår Fawcett & Pearson 

(1990) att förändringar kan behöva göras i själva 

tillverkningsmiljön snarare än en förbättring av 

rådande tillverkningsmiljö vilket lägger grunden 

för JIT implementerandet genom förändrade 

beteende. Andra exempel är Patel, Shaw & Dale 

(2001a) som i sin studie för ställtidsreduktion i 

mindre företag också fann att resurser var en 

barriär, men identifierandet även kunskapsbrist 

som ytterligare en barriär. Kunskapsbristen ma-

nifesterade sig bland annat i en brist på mätning-

ar av ställtid, eller en syn på ställtider som vär-

deskapande vilket gör att incitament för reduce-

rande saknas.  

Jadhav et al. (2015) finner i sin studie, som inte 

tar hänsyn till storlek på företag, att den största 

barriären som tidigare nämnt är finansiella resur-

ser, då en implementering av JIT brukar innebära 

omstruktureringar av produktionsgolvet. Vidare 

finner Jadhav et al. (2015) att bristande engage-

mang från ledningen och organisationskultur är 

de två näst största barriärerna, vilket stödjer tidi-

gare antagande. Här vill dock Dowlatshahi & 

Taham (2009) hävda att mindre företag har en 

klar fördel gentemot större företag, och menar att 

mindre företag stöter på mindre motståndskrafter 

och att det är enklare att koordinera ett föränd-

ringsarbete. 

4.5.3 En sammanfattning 

Vid studie av framgångsfaktorer och barriärer så 

är det viktigt att komma till insikten att dessa 

påverkande faktorer är förenade med en varierad 

grad av möjlighet hos företag att påverka dessa. 

Denna möjlighet till att påverka betyder i prakti-

ken att företag i sitt implementeringsarbete i 

vissa fall enbart kan acceptera dessa förutsätt-

ningar och ta hänsyn till dessa faktorer medan 

man i vissa fall har möjlighet till att aktivt arbeta 

för att överkomma dessa. Därför krävs identifie-

ring av dessa faktorer för att kunna genomföra en 

analys av företagets förutsättningar. Litteraturen 

stödjer även en sekventiell implementering av 

Just-In-Time där hänsyn tas till förutsättningar 

snarare än att försöka kopiera en färdig mall för 

implementering av JIT (Abdul-Nour et al., 1998; 

Chen & Hua Tan, 2011; Raafat & Chen, 1990). 

När dessa faktorer väl är identifierade så re-

kommenderar vissa författare verktyg som 

Quality Function Deployment för en effektiv 

implementering (Jadhav, Mantha & Rane, 2014; 

Rajam Ramaswamy, Selladurai, & Gunasekaran, 

2002). 

Utifrån genomförd litteraturstudie följer i figur 8 

en sammanfattande modell över de fördelar och 

nackdelar mindre företag förväntas ha gentemot 

större företag vid implementeringen av JIT. Mo-

dellen visar också på allmänna framgångsfak-

torer och barriärer vid implementerandet av JIT 

som kan antas gälla oavsett miljö och vilka kon-

textuella faktorer som kan påverka en implemen-

tering av JIT. Ledningens engagemang och or-
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ganisationskulturen kan beroende på rådande 

förutsättningar vara både en möjliggörare för 

arbete med JIT såväl som ett hinder, vilket bör 

beaktas i ett implementeringsarbete.  
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Figur 8 Modell över faktorer som kan påverka implementerandet av Just-In-Time 
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5 
FALLSTUDIE 

 I följande avsnitt presenteras en sammanfattning 

av de empiriska data som samlats in genom för-

fattaren av examenarbetets observationer, fyra 

intervjuer med anställda samt interna dokument 

från studiens fallföretag. Avsnittet ger informat-

ion kring företagets processer kopplade till pro-

duktionen, produktionsplaneringen, informat-

ionsflöden mellan processer, lagerhållningen 

samt hur inköp sker.  
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5.1 ARBETSSTATIONER 

Tillverkningen av företagets huvudprodukt, hus 

enligt deras småblocksystem, beskrivs nedan 

övergripande för att få en förståelse för de mo-

ment som ingår vid tillverkningen. Tillverkning-

en sker i dagsläget på sex tillverkningsstationer 

som är funktionellt indelade och arbetar i stor 

utsträckning oberoende av varandra. Fem av 

dessa stationer bidrar direkt till slutprodukten 

som sedan sätts ihop till ett paket som levereras 

till slutkund. Medan en station, kapstationen, 

fungerar som stödfunktion till både småblocks-

stationen, gavelspetsstationen och takstolsstat-

ionen genom att kapa virke till rätt längder. De 

procenttal som anges i detta avsnitt är en ögon-

blicksbild för rådande orderstock den 29 februari 

2016, denna orderstock bekräftades från produkt-

ionsansvarig väl avspegla normala omständig-

heter på företaget. Figur 9 presenterar vart de 

olika delarna sitter på slutprodukten. 

5.1.1 Kapstationen 

Kapstationen består av en datakap, en halvauto-

matiskt kap som kapar råmaterial till främst 

takstolar då den kan kapa vinklar efter datapro-

gram med god precision, vilket takstolstationen 

kräver. Kapning av material sker med virket 

K24, ett specialvirke för takstolar. En manuell 

kap finns även som främst kapar material till 

småblockstationen i form av reglar och paneler 

och annat material. Ett ständigt problem kapstat-

ionen står inför är hur man maximerar använ-

dandet av virke och minskar spillet från station-

en. I dagsläget läggs ca 15 miljoner SEK på 

material enligt produktionsansvarig, en minsk-

ning av spill kan alltså medföra väsentliga kost-

nadsbesparingar för företaget. Enligt operatörer i 

verkstaden så är kapstationen flaskhalsen när 

produktionen går på full fart.  

5.1.1.1 Materialtillgång 

Kapstationen hämtar sitt material i första hand 

från ett utomhuslager med olika dimensioner och 

längder på det virke som finns tillgängligt. Efter 

Figur 9 Exempelbild på företagets slutprodukt 

Väggblock

Gavelspets

Tillval fönster

Lösvirke 

väggknut
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det att virke blivit kapat så placeras det färdigka-

pade materialet i ett av tre möjliga lager bero-

ende på material, se figur 10. Resterna vid kap-

ning som består av material som inte blivit kapat 

samt spillet vid själva kapningen av materialet 

som placeras i ett av fyra restlager beroende på 

mängd och lagerstatus, i huvudsak följs den prio-

ritet som visas i figur 10.  

Det fjärde mellanlagret beskrivs av en operatör 

som kaotiskt, delvis på grund av den bristande 

designen av lagret där truckar enbart tillåts 

hämta material från en sida. Designen av lagret 

gör att material som ligger längst in är svåråt-

komligt och tar lång tid att få fram. Ett annat 

problem som produktionsmedarbetaren lyfter 

fram är att ibland märks material med kund-

namn, där material sedan blivit över från kapen 

vilket gör att operatörer uppfattar materialet som 

kundreserverat lager medan de i själva verket 

inte är det. Produktions-medarbetaren arbetar i 

dagsläget med ett system för lagerhantering av 

samtligt material och beskriver sina framsteg i 

arbetet som ”Det var totalkaos i lagret men nu är 

det uppstrukturerat, förr visste man inte vart 

man skulle fara och hämta materialet”. Företa-

get har kommit en bit på vägen men både VD, 

Produktionsansvarig och Produktionsmedarbe-

taren menar att materialhanteringen är en av de 

största, om inte den största flaskhalsen på företa-

get. 

5.1.2 Småblockstationen 

Väggpaneler med en standardbredd på 1,2m pro-

duceras i dagsläget på två närliggande arbetsstat-

ioner, vilka betraktas som en enhet även om de 

enligt en operatör i regel arbetar självständigt 

med olika kundordrar. Den ena stationen har en 

begränsad kapacitet på 3,2m med avseende på 

höjden på väggblocken medan den andra arbets-

stationen klarar av att producera samtliga vägg-

block. Väckblocken erbjuds i höjder allt från 

2,0m till 4,8m med den vanligaste höjden på 

2,4m som står för 44 % av den nuvarande order-

stock vilket bekräftas av produktionsansvarig 

som ett normalläge. Fyra typer av paneler er-

bjuds, standardpaneler, ribbpaneler, lockpaneler 

och liggande paneler. 

5.1.2.1 Valmöjligheter 

Kunder har möjlighet att välja en luftspalt på 

väggpanelerna, ett tillval som en majoriteten av 

kunderna väljer, 64 %. Tillverkningsmässigt kan 

Figur 10 Materialflödet vid kapstationen, för symbolförklaring se 
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tillvalet enbart göras direkt vid producerandet av 

väggpanelerna och kan inte läggas till efter pro-

duktionen av ett väggblock. Denna valmöjlighet 

innebär att antalet olika typer av väggpaneler 

företaget erbjuder fördubblas med hänsyn till 

alternativen luftspalt och ingen luftspalt. Andra 

tillval kunden kan göra med avseende på vägg-

panelerna är målning där fyra olika val erbjuds; 

ingen färg, vit grundfärg, röd grundfärg och fa-

lurödfärg. Målning utförs hos en leverantör, före-

taget skickar dit väggpaneler för målning var 

fjärde vecka. Målningen hos en extern leverantör 

innebär att produktionsplaneringen måste anpas-

sas beroende på färg som kund valt till vägg-

panelen.  

5.1.3 Takstolstation 

Takstolar tillverkas på en separat station och 

bredden på dessa behöver anpassas utifrån bred-

den på huset. Antal takstolar som krävs för ett 

hus är en mellan varje väggblock, alltså en 

takstol var 1,2m längd på ett hus. Takstolar er-

bjuds även i fyra olika standardvinklar för takets 

lutning, och utöver detta kan företaget i vissa fall 

erbjuda sig att producera takstolar utanför de 

angivna standardmåtten. I vissa fall, 7 % av nu-

varande orderstock, beställer företaget färdiga 

takstolar från en leverantör i de fall produktionen 

inte klarar av möta kundens krav. Utöver de 

takstolar som krävs för färdigställande av hu-

vudprodukten småhus så produceras även taksto-

lar som isolerad produkt mot kunder, vilket stod 

för 25 % av tillverkningen av takstolar under 

föregående år enligt produktionsansvarig. 

5.1.3.1 Partistorlek 

Takstolar tillverkas mot lager i partistorlekar om 

20, dessa paketeras och fraktas ut mot ett lager. 

Enbart vid specialordrar tillverkas takstolar i 

partistorlek utefter kundefterfrågan. Tillverkning 

mot lager har valts i syfte att utjämna produkt-

ionen då efterfrågan är betydligt lägre under vin-

tern gentemot sommaren. Tillverkningen mot 

lager gör att företaget kan behålla fler heltidsan-

ställda och så här förklarar produktionsansvarig 

situationen ”Ett medvetet val vi gör även fast vi 

vet att det kanske inte är det bästa rent ekono-

miskt, men vi värderar att kunna behålla perso-

nal så pass mycket, så därför väljer vi att göra 

så istället.” Även VD beskriver situationen lik-

nande, därför tillverkas mycket takstolar under 

lågsäsongen. 

5.1.4 Gavelspetsstation 

Gavelspetsstationen har i huvudsak två uppgifter, 

där den ena är produktion av gavelspetsar och 

den andra är paketering av gavelspetsar och 

takstolar till ett gemensamt paket som är redo att 

levereras åt kund. Gavelspetsarna tillverkas ge-

nom att paneler fästs på takstolar från takstolstat-

ionen. Gavelspetsstationen tar fram önskvärt 

antal takstolar utifrån kundens beställning, spikar 

fast gavlar och paketerar ihop gavlar och taksto-

lar redo för leverans till kunden. De takstolar 

som blir över skickas tillbaka till lagret. Ställti-

den för stationen består enligt operatörer främst 

av materialhantering då det produktionsmässigt 

inte finns någon direkt ställtid för skiftandet mel-

lan olika typer av takstolar och paneler. Gavel-
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spetsstationen har även i ansvar att paketera se-

parata takstolsordrar där kunder enbart beställt 

takstolar. Paketering av takstolar innebär att ga-

velspetsstationen hämtar upp takstolar från lagret 

och paketerar om dessa för att möta det antal 

kunden beställt.  

Spill från producerandet av väggpaneler används 

vid gavelspetsstationen eftersom panelerna för 

en gavelspets har en stor variation av dimension-

er. Detta innebär att gavelspetsstationen får sitt 

material primärt från kapstationens spill. En sys-

tematisk hantering av detta spill och tillgång till 

material för gavelspetsar saknas dock hos företa-

get. 

5.1.5 Lösvirkestation 

Lösvirke i form av exempelvis väggreglar, knut-

brädor och extra paneler som används vid mon-

tering av huset genereras i form av en plocklista 

som i dagsläget sker mestadels per automatik vid 

orderläggning via ett datasystem. Dock saknas 

en fullt automatiserad process vilket gör att 

plocklistan måste manuellt utökas och kontrolle-

ras för att sedan kunna skickas ut till produktion-

en. Lösvirkestationen består av ett förråd där 

virket lagerhålls samt en kap som används för att 

kapa material till rätt dimensioner, inte att för-

växla med kapstationen (se 5.1.1). Lösvirket 

samlas ihop och kapas inför varje kundorder av 

en enskild operatör och paketeras för att sedan 

placeras på lager redo att skickas till kund.  

5.1.6 Tillvalstation 

Kunder kan göra olika tillval i form av exempel-

vis dörrar, portar, fönster, grundsatser och vat-

tenledningssystem. Dessa tillval beställs i regel 

av företaget direkt mot kundefterfrågan och la-

gerhålls inte. Vissa tillval som fönster, skruvar 

och vinkeljärn är produkter som dock kan lager-

hållas då de dels har en jämn efterfrågan och kan 

ha lång ledtid under högsäsongen, vilket motive-

rar en lagerhållning enligt produktionsansvarig. 

Tillvalen levereras oftast till fabriken där de pa-

keteras tillsammans med byggsatsen för att sedan 

skickas iväg till kund. Enligt operatörer tar lagret 

för tillval onödig plats och menar att smidigare 

vore att leverera dessa tillval direkt till kund. 

Produktionsansvarig förklarar att tillval kan 

skickas direkt till kund vid behov då tid inte 

finns för att leverera tillvalen till företaget och 

sedan paketera om, då det går snabbare att leve-

rera direkt till kund. 

5.1.7 Produktvariationer 

På grund av valmöjligheter har företaget en 

mängd olika produkter de arbetar med i produkt-

ionen, se tabell 5. I och med valmöjligheterna för 

småblocken, fyra paneltyper, fyra färgtyper, två 

luftspalter och tolv höjder så genererar detta 384 

olika typer av paneler företaget kan producera i 

sitt standardutbud. Antalet takstolar de erbjuder 

är 27 olika enligt standardsortimentet och utöver 

detta så erbjuds även specialtillverkade takstolar 

som den 29 februari 2016 utgjorde 32 % av or-

derstocken. 
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Tabell 5 Varianter av Lundqvist Trävarus småblock och takstolar i standardsortimentet 

Småblock Takstolar bredd 

Paneltyp Målning Luftspalt Höjder 16° 22° 27° 38° 

Standardpanel Ingen färg Ja 2,0 m 2,4m 2,4m 3,6m 4,8m 

Ribbpanel Röd grundfärg Nej … 3,6m 3,6m 4,8m 6,0m 

Lockpanel Vit grundfärg 

 

… … … … 7,2m 

Liggande panel Falurödfärg   4,8 m 10,8m 10,8m 10,8m 8,4m 

 

5.2 PRODUKTIONSSYSTEM 

En förenklad värdeflödeskarta för materialflödet 

mellan stationerna går att finna i figur 11. En 

mer detaljerad värdeflödeskarta med både 

material- och informationsflödet har samman-

ställts och går att finna i Bilaga B. Nedan följer 

en förklaring kring produktionsstyrningen, lager-

styrning, leveranser och kommunikationen på 

arbetsplatsen. 

5.2.1 Planering 

När kundordrar för småhus tas emot planeras 

dessa in i ett produktionsschema där man lagt en 

maximal gräns på 15 hus per vecka. Utifrån 

denna schemaläggning planeras kundordrar in 

utefter kundens önskemål för leverans och de 

luckor som finns på produktionsschemat varpå 

en leveransvecka utlovas kunden. Ingen konkret 

mätning för produktionskapacitet finns, den 

maximala gränsen på 15 hus är en estimerad 

maxkapacitet som inte tar hänsyn till det faktum 

att hus kan vara olika stora och således innebär 

olika mängd arbete, samtliga intervjuade perso-

ner anser dock att veckoplaneringen fungerar 

bra, VD förklarar ”Veckoplanering som metod 

tror jag är rimlig där vi är just nu … det finns 

två stationer där jag tycker den funkar sämre 

och det är framförallt takstolar och gavelspet-

sar”.  

Utifrån denna veckoplanering skickas en gemen-

sam digital planeringslista samt ett orderunderlag 

till produktionsstationerna; tillval-, lösvirke-, 

småblock-, takstol- och gavelspetsstationen. Se 

tabell 6 för hur planeringslistan kan se ut, färg-

kodning finns för att snabbare avläsning, och 

varje station kryssar sedan för i listan när ett 

moment är klart och redo för leverans. Operatö-

rerna får därefter fria händer att planera produkt-

ionen så att veckans planering är färdig till och 

med fredag, så att företaget kan skicka iväg ord-

rarna kommande måndag och tisdag. Ansvarig 

för planering kan dock sätta prioritet för vissa 

ordrar vilket i så fall syns i systemet. Kapstation-

Figur 11 Förenklad bild av materialflödet 
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en arbetar en vecka i förväg gentemot de övriga 

stationerna och ser till att material finns tillgäng-

ligt för småblock- och takstolstationen. Denna 

planering innebär att ett mellanlager existerar 

motsvarande en veckas produktion framför små-

block- och takstolstationen. 

En intern prioritetslista finns på varje station där 

man prioriterar liknande typer av produkter i 

syfte att undvika ställtider och materialhantering. 

Produktionsmedarbetaren förklarar dock ”… få 

ut underlaget i tid är vad det handlar om, för 

många gånger blir det häftat och det kommer 

aldrig ut något underlag och då blir det stopp i 

produktionen och då får man göra något an-

nat…”. Vid frågan vad produktionsansvarig an-

ser vara största flaskhalsen på företaget så har 

han en bild liknande produktionsmedarbetarens, 

”Då får vi flaskhalsar på produktionssidan på 

kontoret istället, vi skulle aldrig kunna hinna få 

ut orderunderlagen”.  

Målning som sker hos en leverantör utförs enligt 

kontrakt var fjärde vecka där produktions-

ansvarig avgör den kommande månadens behov 

av specifika paneltyper och färger utifrån order-

stocken. Därefter skickas paneler i sin rålängd 

till leverantören, vilket tar ungefär fyra dagar 

enligt produktionsansvarig. Eftersom det är rå-

längder som skickas så är planeringen inte exakt 

beräknad eftersom hänsyn måste tas till spill vid 

kapning. En operatör menar att en effektivare 

hantering vore att skicka färdigkapat material till 

målning, och på så vis få en mer korrekt mängd 

utifrån behov. 

5.2.2 Kommunikation 

De mest komplexa flödena i produktionen är de 

för takstolar, gavelspetsar och småblocken där 

materialhanteringen är mer komplex då material 

måste kapas vid kapstationen. Både produkt-

ionsmedarbetaren och VD anser att materialhan-

teringen är den största flaskhalsen på företaget 

Tabell 6 Ett exempel på hur planeringslistan kan se ut på Lundqvist Trävaru 
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och VD uttrycker bland annat ”Den som tillver-

kar takstolar vad gör dem när dem inte tillverkar 

takstolar? Vi har ganska låga effektivitetstal, vi 

kanske har 50 % effektiv tid, dem andra 50% det 

är paketering, köra fram virke, köra ut taksto-

larna”.  

5.2.2.1 Takstol- och gavelspetsstationen 

Takstol- och gavelspetsstationen ligger mycket 

nära varandra och gavelspetsstationen är indirekt 

kund åt takstolstationen. Dock så arbetar takstol-

stationen mot lager vilket innebär att gavels-

spetsstationen får sin materialförsörjning av 

takstolar från lagret. Vid de fall då specialbe-

ställningar av takstolar sker och ett begränsat 

antal produceras istället för partistorleken 20 kan 

takstolar skickas vidare direkt till gavelspetsstat-

ionen. Genom att skicka vidare takstolar direkt 

till gavelspetsstationen undviks onödig material-

hantering vilket annars tar upp mycket tid, enligt 

arbetsledaren så sker detta sällan då kommuni-

kationen mellan stationerna inte fungerar, ingen 

formell prioriteringslista eller kommunikation 

existerar mellan stationerna. Se figur 12 där det 

översta flödet A) är det flöde företaget i prakti-

ken går efter medan det understa flödet B) är det 

önskade flödet som dock sällan följs. Detta beror 

enligt operatörerna på bristande kommunikation. 

VD förklarar att försök har gjorts i syfte att för-

bättra kommunikationen mellan kap-, takstol- 

och gavelspetsstationen genom att ha en gemen-

sam ansvarig för den kedjan, så att man jämnar 

ut arbetsbelastningen genom arbetsrotering. Här 

finns dock utmaningar då kommunikationen 

tycks vara bristande, VD uttrycker ”jag tror det 

skulle funka jättebra men vi har inte kommit nog 

långt i utvecklingen av den kedjan” 

5.2.2.2 Småblocktillverkningen 

Småblocksstationen noterar behov av material 

efter varje enskild ritning som finns i en produkt-

ionsunderlagmap som skickas ut manuellt till 

varje station, och skickar en manuell lapp till 

kapstationen för mängd, paneltyp och längder. 

Kapstationen i sin tur kontaktar då truckföraren 

som levererar material som skall kapas till kap-

stationen. Truckföraren kan sedan hämta materi-

al från två olika lager, där det ena är huvudlagret 

där material enkelt går att hitta samt ett restlager 

som beskrivs i 5.1.1.1. Efter det att materialet 

ankommit och sedan kapats efter småblockstat-

ionens behov transporteras detta till ett mellanla-

ger. Småblockstationen är i behov av tre olika 

typer av virke från kapstationen, reglar, luftspal-

Figur 12 Två alternativa materialflöden efter takstolsstationen 
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ter och paneler. Paneler är det enda som i dags-

läget kapas efter behov, medan reglar och luft-

spalter är standardiserade för samtliga typer av 

block och kan tillverkas i större kvantiteter mot 

lager. 

Rester från kapning i form av hela paneler trans-

porteras primärt till ett mellanlager, där tanken är 

att detta ska vara snabbtillgängligt till både kap-

stationen och gavelspetsstationen. Spill som inte 

kan användas till nya paneler på grund av för 

korta längder går till ett lager som är tillägnad 

gavelspetsstationen, då denna station kan ta till 

vara på en stor mängd av detta spill. 

Småblockstationen transporterar material från 

mellanlagret till stationen med en gaffeltruck för 

att sedan arbeta igenom materialet och tillverka 

småblock. Småblocken staplas på varandra i an-

slutning till stationen, när denna stapel nått en 

viss höjd lyfter operatören stapeln med truck och 

placerar denna stapel vid sidan av stationen. En 

annan operatör får då i uppgift att paketera denna 

stapel och göra den redo för att levereras. När 

samtliga block för en kundorder tillverkats an-

tecknar operatören vid småblockstationen antal 

paket, höjd på dessa och placerar anteckningen i 

en pärm som används vid beställning av frakt, 

operatören kryssar även för att ordern är klar i 

produktionsplaneringen samt på planeringstav-

lan. 

Småblock tillverkas i regel direkt mot kundefter-

frågan och tillverkas därför i partistorlekar efter 

kundefterfrågan. Ett visst lager finns dock som i 

förstahand används i de fall då en mängd olika 

ordrar med samma lagerförda block ska utföras. 

Lagerförda småblock används på detta sätt ef-

tersom det tar tid att hämta färdiga block då 

väggblocken måste delas upp efter det kundbe-

hov som finns för att sedan paketeras. Samt 

väggblock med fönster eller dörrar måste tillver-

kas utifrån kundordern beroende på vilken höjd 

kunden vill ha sitt fönster på samt dimensioner 

på fönster och/eller dörr. Se figur 13 för en karta 

av flödet kring småblockstationen. 

Figur 13 Karta över informations- och materialflödet för småblockstillverkningen 
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5.2.3 Leverans 

Frakt bokas i regel under fredagar för att skickas 

vidare till kunder under måndagar och tisdagar 

beroende på fraktbolagets möjligheter till att 

hämta upp frakten. Företaget har valt att samar-

beta med en leverantör för frakt, enligt produkt-

ionsansvarig ligger valet av leverantör på grun-

derna bättre samarbete och bättre service till 

kunder framför pris. Företaget har som princip 

att inte skicka produkten till kund innan betal-

ning kommit in, vilket kan fördröja leveranstiden 

i de fall kunder missat att betala. Företaget bru-

kar därför ringa upp kunder under fredagar för 

påminnelser, vilket kan göra att frakten dröjer 

beroende på kundens agerande. 

Då leveranstiden kan variera beroende på vart i 

landet produkten ska levereras så försöker pro-

duktionsansvarig att boka frakter till hus där le-

veranstiden är långt borta tidigare och lägger 

därför också prioritet på dessa ordrar i plane-

ringslistan. Företaget kan inte garantera leverans-

tider till kunder då deras leverantör för frakt i sin 

tur inte kan garantera leveranstider. Kunder vill 

ofta ha byggsatsen levererad innan helgen, då de 

i många fall bokat snickare eller talat med vän-

ner/familj för att bygga ihop byggsatsen under 

helgen. Därför händer det på fredagar att företa-

get möts av kunder som ringer och klagar på 

missade leveranser, något produktionsansvarig 

och andra anställda kallar för ”fraktfrossan”. 

Produktionsansvarig menar att ett stort problem 

med leveranser är att fraktbolag inte alltid kan 

garantera ett visst leveransdatum och ibland 

ringer på kort notis till kunden. Den ibland bris-

tande kommunikationen mellan fraktbolag och 

kunder skapar ibland problem för kunden, då det 

som privatperson inte är helt oproblematiskt att 

ta emot ett hus.  
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5.3 INKÖP  

Företaget har tre leverantörer av virke samt ett 

tiotal leverantörer för tillval. För materialet K24 

och paneler använder sig företaget av en leveran-

tör vardera. Dessa får företaget leveranser av 

varje månad. Ett allmänt problem inom trä- och 

skogsbranschen är enligt samtlig personal på 

företaget att få rätt längder på virket. Då vissa 

längder är mycket populära är det svårt att få tag 

på dessa, vilket leder till att företaget måste ac-

ceptera icke önskvärda längder vilket i sin tur 

leder till onödigt spill. Företaget måste dock ac-

ceptera detta virke, som produktionsansvarig 

uttrycker det ”Annars står fabriken still”. Leve-

rantörer av dessa virken har betydligt större om-

sättning än fallföretaget.  

Lösvirke köps från en närliggande leverantör 

som kan leverera varorna med kort notis, normalt 

tar leverans från en halvtimma upp till två tim-

mar. Företaget har ett lager för lösvirket men 

lagerför inte lösvirket formellt på grund av den 

korta leveranstiden. Dock vet operatörerna på 

företaget att vissa virken är svåra att få tag på, på 

grund av ovanliga dimensioner. Därför brukar 

operatörerna i förväg kolla igenom planeringslis-

tan för ovanligare material, och därefter beställa 

dessa från leverantören. Ett försök till ett gemen-

samt digitalt lagersaldo är i idéstadiet med syfte 

att leverantören ska ha information angående 

företagets nuvarande lagersaldo och ordrar. Syf-

tet med ett gemensamt lagersaldo är att kunna ha 

framförhållning för att ha rätt i virke redo för 

leverans. Företaget är leverantörens största kund 

och leverantören är mindre sett till omsättning. 

5.3.1 Målning 

Paneler som ska målas skickas i sin rålängd till 

en leverantör som företaget har uppbokad tid var 

fjärde vecka. Produktionsansvarig behöver däref-

ter planera nästkommande fyra veckors  

behov av respektive panel och färg för att skicka 

iväg detta till leverantören. Ledtiden är fyra till 

fem dagar enligt produktionsansvarig och tider 

kan eventuellt bokas vid fler tillfällen men detta 

är utifrån leverantörens möjlighet till att ta extra 

ordrar. Väntetiden kan under högsäsongen, 

sommaren, vara flera veckor.  
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6 
ANALYS 

 I följande avsnitt presenteras exempel på fallfö-

retagets förutsättningar utifrån de kontextuella 

faktorer som tagits fram i litteraturstudien. Möj-

ligheten för fallföretaget att arbete med de aktivi-

teter som definierar Just-In-Time har sedan ana-

lyserats. Dels har fallföretagets nuvarande ar-

bete med JIT analyserats samt hur de kan gå 

vidare i sitt arbete för ett arbete mer enligt JIT 

och vilka krav som då ställs samt vilka fördelar 

detta kan medföra.  
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6.1 FALLFÖRETAGETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Nedan analyseras de förutsättningar fallföretaget 

besitter utifrån de kontextuella faktorer som be-

skrivits i litteraturstudien. Genom kategorisering 

av företaget kan förutsättningar för ett arbete 

med JIT fastställas, vilket skapar en förståelse 

för hur företaget kan arbeta med JIT och kan 

användas för att formulera framtida handlings-

planer. 

6.1.1 Repeterbarhet i produktionen 

För att bestämma karaktärsdrag och skillnader 

mellan ett icke-repetitivt och ett repetitivt pro-

duktionssystem så används White & Prybutok 

(2001) karaktärsdrag för olika produktionssy-

stem. För att bestämma fallföretagets placering 

av produktionssystem tillades en fem gradig 

skala som bedömdes subjektivt av examenarbe-

tets författare utifrån den insamlade empirin, 

bedömning går att finna i tabell 7. Vid ett me-

delvärde av den subjektiva bedömningen får fall-

företaget värdet 1,92 (min=1, max=5) vilket gör 

att fallföretaget bedöms ha ett icke-repetitivt 

produktionssystem. Denna bedömning gör att 

fallföretaget kan antas ha en relativt sämre effekt 

av att arbeta med vissa JIT-aktiviteter, se 4.4.1 

(Bortolotti et al., 2013; White & Prybutok, 

2001). Andra faktorer att beakta är företagets 

variation i volym, stor säsongsvariation, men 

även till viss del en variation i produktefterfrå-

gan. Variation i produktefterfrågan har kunnat 

ses genom en förändrad efterfrågan på småblock 

utan luftspalt, som gjort att ett stort lager existe-

rar i dagsläget som inte blivit sålt enligt en ope-

ratör. Företagets variation i efterfrågan bör enligt 

Bortolotti et al. (2013) medföra att företaget kan 

förvänta sig en relativt sämre effekt på kortare 

leveranstid, leveranser i tid, volymflexibilitet och 

produktionsmixflexibilitet vid arbetandet med 

JIT. Samtidigt finner Bortolotti et al. (2013) stu-

die att kundanpassningar på produkter inte tycks 

ha någon negativ påverkan, då detta kan lösas 

genom exempelvis variationreduceringsprogram 

och modulsystem. Detta är ett område fallföreta-

get arbetar mycket med genom att begränsa kun-

dernas val samt arbete utifrån ett modulsystem. 
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Tabell 7 Klassificering av produktionssystem på Lundqvist Trävaru, inspirerad av White & Prybutok (2001) 

Produktionssystem          Lundqvist Trävaru 

  Icke-repetitiv 1 2 3 4 5 Repetitiv 

1. Variation av produkter Kundanpassad * 

    

Standardiserad 

2. Materialbehov Svårt att förutspå 

  

* 

  

Väldigt förutsägbart 

3. Schemaläggning Osäkert, frekventa för-

ändringar * 

    

Fast schema, oflexi-

belt 

4. Produktionsserier Korta 

 

* 

   

Långa 

5. Ställtider Olika för varje jobb * 

    

Få och kostsamma 

6. Typ av utrustning Allmänt syfte * 

    

Specialiserat syfte 

7. Medarbetares arbetsomfattning Stort 

   

* 

 

Litet 

8. Medarbetares individuella skicklighet Hög 

  

* 

  

Låg 

9. Kontroll över leverantörer Låg * 

    

Hög 

10. Lagernivåer  

     

 

a. Råmaterial Låg 

  

* 

  

Hög  

b. Produkter i arbete Hög 

 

* 

   

Låg 

c. Färdiga produkter Låg * 

    

Hög 

 

6.1.2 Typ av processflöde 

Processflödet hos fallföretaget definieras som en 

allmän flödesverkstad, där produkter har ett givet 

flöde genom verkstaden men tillåts för alterna-

tiva flöden vid behov (Stevenson et al., 2005). 

Samtliga komponenter i företagets produktutbud 

följer en given sekvens av processer och aktivite-

ter genom fabriken, dock tillåts variationer av 

detta flöde och exakta rutiner för varje flöde sak-

nas. Produktionsmedarbetaren menar exempel-

vis att spillhanteringen från kapstationen inte 

hanteras efter standardiserade flöden. Kapstat-

ionen som består av två kapar har inte heller ett 

givet flödesschema även om ett huvudflöde exi-

sterar av produkter, och småblocksstationen be-

höver vid fönster och dörrar ordna reglar som 

tillverkas vid lösvirkesstationen. Allt som allt så 

existerar avvikelser från huvudflödet, även om 

ett tydligt huvudflöde existerar. Ett tydligt hu-

vudflöde är positivt sett från produktionsplane-

ringen då det skapar bättre förutsättningar för 

tillämpningen av dragande system då detta liknar 

mer det konventionella JIT-systemet (Diaz & 

Ardalan, 2010).  

Tydliga flöden skapar förutsättningar för använ-

dandet av gruppteknologi då man kan utnyttja 

produktflöden för sammanslagningar av arbets-

stationer och bilda U-celler, något som kan 

minska ställtider, förbättra materialhanteringen 

och skapar förutsättningar till att ha ett stort pro-

duktutbud (Kruger, 2012). Materialhanteringen 

är något som både VD och produktionsmedarbe-

taren nämnde som flaskhalsar i produktionen. På 

grund av nuvarande processflödets utformande 

bör detta möjliggöra för tillämpning av grupp-

teknologi och är således något som kan bidra till 

förbättrad materialhantering.  
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6.1.3 Produktionsstrategi 

Företagets VD nämner att företagets produkt-

ionsstrategi för småblockshusen är någonstans 

mellan make-to-order och assemble-to-order, en 

bedömning författaren av examensarbetet håller 

med om. Företaget arbetar i regel mot kundefter-

frågan när det kommer till väggblocken, även om 

ett visst lager finns. Samtidigt som takstolarna i 

regel arbetar mot lager så arbetar de även mot 

den direkta kundefterfrågan, vilket är nödvändigt 

vid exempelvis specialbeställningar. Denna la-

gertillverkning har både VD och produktionsan-

svarig förklarat varit ett medvetet val för att be-

hålla personal under lågsäsong. Företaget har 

alltså valt att arbeta med en säsongbetonad hy-

brid produktionsstrategi, som exempelvis Rafiei 

& Rabbani (2011) beskriver, i syfte att jämna ut 

produktionen i och med stor variation i produkt-

ionsvolym. Som Olhager (2003) förklarar så 

påverkar produktionsstrategin huruvida ett sy-

stem kan antas vara dragande eller tryckande, i 

och med företagets OPP är positionerad relativt 

uppströms i den egna produktionen så påverkar 

detta förutsättningarna att arbeta med dragande 

system.  

Handfield (1993) fann i sin studie att företag som 

arbetar med en MTO-strategi arbetar mindre med 

TPM, vilket tycks bero på osäkerheten i efterfrå-

gan som försvårar schemaläggning av underhåll. 

Samtliga intervjuade bekräftade att rutiner sak-

nades för underhåll och att detta ibland lett till 

stopp i produktionen. Stopp i produktionen och 

en övergripande veckoplanering som ibland inte 

alltid färdigställs utan övertidsarbete bekräftar de 

svårigheter som finns med schemaläggning i en 

MTO-strategi.  

6.1.4 Order-penetrations-punkten 

Ett företagets möjlighet att placera OPP beror 

som sagt på produktionsstrategi, strategin tycks 

vara en hybrid mellan MTO och ATO. I tabell 8 

visas hur OPP är placerad bland företagets olika 

produkter. Som synes finns en primär OPP sam-

tidigt som en sekundär OPP existerar i de fall 

produktion sker både mot lager och mot kundef-

terfrågan. Småblocken har två parallella OPP, 

där ena är för virket som skickas till målning var 

4:e vecka. Mängden virke som skickas är baserat 

på orderstocken och kan alltså ses som en långt 

uppströms placerad OPP. Samtidigt existerar en 

OPP på själva småblocksstationen, då stationen 

primärt arbetar direkt utifrån kundordrar och 

beställer material från kapstationen, material som 

finns tillgängligt på grund av den tidigare place-

rade OPP.  
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Tabell 8 Placering av OPP för Lundqvist Trävarus produktfamiljer 

  Placering av OPP 

Produkt Primärt Sekundärt 

Standardiserade takstolar Gavelspetsstationen (Lager) Takstolsstationen 

Specialbeställda takstolar Takstolsstationen Leverantör 

Småblock Småblocksstationen och målning Lager 

Gavelspetsar Gavelspetsstationen  

Tillval Lager och inköp  

Lösvirke Lager  

 

6.1.5 Industri 

Ett problem som nämndes av många medarbetare 

på företaget är problem med att få rätt dimens-

ioner och kvalitet på virket. När fallföretaget får 

leverans av virke menar VD att kanske hälften av 

virket är rätt dimensioner, medan andra hälften 

är varierande dimensioner, vissa operatörer i 

produktionen menar också att kvaliteten ibland 

inte är den önskvärda. Vid samtal med produkt-

ionsansvarig så framkom att företaget värderar 

kvalitet och vill ha rätt längder, men att företaget 

helt enkelt inte får fram dessa. Bristen av till-

gängligt material är ett stort förhinder i möjlighet 

att arbeta med JIT-inköp då industrin tycks vara 

utformad så att skogsföretagen har stor förhand-

lingsmakt. Ett annat industrirelaterat problem är 

det faktum att trävaror till viss del är färskvaror, 

de tål lagring men blir sämre med tiden. Fre-

kvent materialhantering av virke menar även 

operatörer skadar materialet till den grad att man 

inte kan använda detta. Därför måste lagernivåer 

och materialhantering hanteras utifrån dessa för-

utsättningar. 

 

6.2 JUST-IN-TIME AKTIVITETER 

Jadhav et al. (2015) menar att ett JIT tillverk-

ningssystem kräver en noggrann produktionspla-

nering och verkställande i alla avseenden. 

Material och resurser måste vara tillgängliga vid 

rätt tillfälle, i rätt kvalitet och en förmåga krävs 

att veta den sanna ledtiden för varje produkt. 

Nedan beskrivs vad som krävs av fallföretaget 

samt vilka fördelar de kan få av att arbeta med de 

JIT-aktiviteter som beskrivits i litteraturstudien. 

6.2.1 Reducera ställtider 

I dagsläget arbetas det inte systematiskt med att 

reducera ställtider, och vid frågan hur detta arbe-

tas med så fokuserar man enligt produktionsan-

svarig mer på att minska antalet omställningar. 

Arbetet med minskning av antalet omställningar 

visar sig på arbetsstationerna där veckoplane-

ringen i stort får styras fritt, vilket gör att opera-

törerna producerar liknande kundordrar efter 

varandra. Vid frågan om de faktiska ställtiderna 

så finns i dagsläget inga konkreta tider på hur 

lång tid en omställning tar. Enligt arbetsledaren 

så är det störst ställtid på takstolsstationen där 

det kan ta mellan en halvtimme upp till en halv 
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dag. Vissa stationer menar arbetsledaren inte har 

någon ställtid även då det vid närmare utfrågning 

kom fram att materialhanteringen kan sätta stopp 

på samtliga stationer, vilket är att betrakta som 

en ställtid.  

I syfte att arbeta med reducerande av ställtider 

krävs att fallföretaget är medvetna om de nuva-

rande ställtiderna, det vill säga hur man utför en 

omställning och om detta följs i praktiken, ett 

kritiskt första steg för en effektiv ställtidsreduce-

ring (Patel, Dale & Shaw, 2001b). Vidare steg 

för en lyckad implementering är enligt Patel et 

al. (2001b) att börja arbeta med TPM, träna an-

ställda i de nya metoderna som implementeras, ta 

vara på anställdas förslag och ha ledningens en-

gagemang och support vid arbete med ställtids-

reducering. För vidare arbete med ställtidsredu-

cering behöver företag enligt Patel et al. (2001b) 

börja arbeta enligt SMED metodologin, något 

Patel et al. (2001a) i sin studie fann minskade 

ställtiden från fyra timmar till 15 minuter i en 

arbetscell. Patel et al. (2001a) menar dock att 

barriärer existerar i form av ovilja till förändring 

och svårigheter att rättfärdiga investeringar i 

ställtidsreducering.  

Fördelar med en ställtidsreducering ligger föru-

tom i själva minskandet av ställtiden i att fallfö-

retaget kan arbete efter en mer detaljerad pro-

duktionsplanering då mindre hänsyn till ställtider 

behöver tas om dessa minskas. Vidare kan detta i 

förlängningen leda till bättre leveranssäkerhet 

samt mindre övertidsarbete och avvikelser i pla-

neringen. Krav som ställs på fallföretaget är kun-

skap kring metoder för ställtidsreducering, nya 

rutiner och en implementeringsplan. 

6.2.2 JIT-Inköp från leverantörer 

Fallföretaget använder sig redan i dagsläget av 

ett fåtal, tre, huvudleverantörer till sitt virke, 

något som rekommenderas i arbetet med JIT. 

Dock brister kvaliteten något i form av felaktigt 

virke och för dålig kvalitet enligt operatörer. 

Även om man enligt produktionsansvarig värde-

rar kvalitet högre än pris så är detta inte möjligt 

vid inköp av virke. Att fallföretaget inte kan på-

verka virkets kvalitet i den mån man vill beror 

troligtvis på bristande inflytande fallföretaget har 

på sina leverantörer då de står för en liten del av 

leverantörernas verksamhet. Bristen på infly-

tande är något som beskrivits tidigare i litteratu-

ren och kan bekräftas i denna studie 

(Dowlatshahi & Taham, 2009; Raafat & Chen, 

1990) 

Fawcett & Pearson (1990) menar att vanliga 

element vid JIT-inköp är det faktum att köparen 

står för en stor del av leverantörens verksamhet, 

vilket leder till en hög service och mottaglighet. 

Av naturliga skäl är det svårare att hitta dessa 

relationer bland mindre företag, men kan i denna 

studie bekräftas då en av fallföretagets leverantö-

rer uppfyller dessa krav, de är mindre än fallföre-

taget och fallföretaget står för en majoritet av 

leverantörens omsättning. Fallföretaget nära re-

lation med leverantören har resulterat i en leve-

ranstid på så lite som en halvtimma till maximalt 

en dag, företagen försöker även i dagsläget sam-

arbeta genom delandet av lagersaldo som skulle 
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ytterligare öka leverantörens möjlighet till att 

uppfylla fallföretagets materialbehov. 

6.2.3 Multifunktionella medarbetare 

Fallföretagets medarbetare som är heltidsan-

ställda kan enligt anställda utföra samtliga ar-

betsuppgifter ute i produktionen. Även om det i 

praktiken blivit så att anställda fått egna ansvars-

områden för olika arbetsstationer och på så vis 

utvecklat en större kompetens inom specifika 

områden. Det faktum att anställda kan utföra 

flera arbetsuppgifter är positivt och är något som 

i litteraturen beskrivits som en fördel bland 

mindre företag där arbetsuppgifter ofta är bre-

dare och restriktiva arbetsregler existerar inte 

(Fawcett & Pearson, 1990).  

Multifunktionella medarbetare har dock en bre-

dare definition och innefattar även arbete med 

underhåll, lagerkontroll och träning (Peters & Jill 

Austin, 1995). Med hänsyn till dessa aspekter av 

multifunktionella medarbetare så uppfyller fall-

företaget inte dessa kriterier. Anställda arbetar 

inte kontinuerligt med underhåll och arbete med 

lagerkontroll är i dagsläget förlagt på vissa per-

soner på företaget. Vid frågan kring träning så 

får anställda på företaget träning i form av truck-

utbildningar och interna utbildningar för hur man 

hanterar verktyg och arbetsregler i en verkstad. 

När det kommer till annan utbildning så är den 

begränsad, en viss satsning har gjorts i form av 

utbildningar inom Lean för att enligt produkt-

ionsansvarig lyfta fram hur man kan arbeta med 

förbättringsarbete bland de anställda. Denna ut-

bildning tycks dock vara en engångsföreteelse 

och inte något som systematiskt utförs med 

samtliga anställda. Jadhav et al. (2015) menar att 

bristande utbildning och träning är en stor barriär 

för ett lyckat implementerande av ett kvalitets-

program. Träning inom koncepten för JIT blir 

därför kritiska framgångsfaktorer för ett lyckat 

JIT program enligt Jadhav et al. (2015), insikter 

även Gunasekaran & Lyu (1997) kommer fram 

till i sin fallstudie på ett mindre företag. 

Det som krävs av fallföretaget för att bredda 

medarbetarnas arbetsuppgifter är framförallt ut-

bildning men även rutiner och dialog för vad 

som förväntas av de anställda i produktionen att 

utföra. Möjlighet till utbildning är även något 

som Chen, Gupta & Chung (1996) visat öka an-

ställdas engagemang vid implementering av flex-

ibla produktionssystem. Chen et al. (1996) menar 

därför att det kan vara en god idé vid en imple-

mentering att fokusera på träning och utbildning 

som är uppgiftsrelaterad. Multifunktionella med-

arbetare tycks därför vara en möjliggörare för 

implementeringar i produktionen och är därför 

viktigt för det långsiktiga utvecklingsarbetet i en 

organisation. Förutom direkta fördelar så som 

möjlighet till ett strukturerat underhållsarbete 

och möjlighet till mer flexibla produktionsmöj-

ligheter så är det långsiktiga utvecklingsarbetet 

en annan stor fördel som till stor del möjliggörs 

genom träning och utbildning. Krav som ställs på 

organisationer blir därför att utveckla relevanta 

utbildningsprogram som stimulerar medarbetares 

förmåga att utöka sina arbetsområden. 
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6.2.4 Totalproduktivt underhåll 

Företaget har i dagsläget inga rutiner för under-

håll av maskiner och utrustning, ett underhålls-

schema har tagits fram så företaget är medvetna 

kring vad som behöver underhållas och hur ofta. 

Avsaknaden av rutiner beror enligt VD på att en 

viss konsekvensanalys gjorts, där exempelvis om 

en spikpistol går sönder så kan företaget relativt 

snabbt låna eller hyra en ny från närliggande 

företag. Företaget är därför bättre på att under-

hålla datakapen eftersom om denna blir stillastå-

ende så blir företaget starkt lidande av detta, 

även här tycks dock rutiner vara bristfälliga då 

underhåll utförs på känsla enligt produktions-

medarbetaren. Företaget har enligt anställda ti-

digare blivit lidande på grund av utrustning varit 

ur funktion, exempelvis truckar som ställt till 

problem med materialhanteringen. 

Det som krävs av företaget för ett arbete med 

TPM är framförallt rutiner som är accepterade 

bland samtliga medarbetare samt adekvat träning 

i underhållsarbete men även träning för använ-

dande av utrustning. Eftersom arbete med TPM 

även involverar optimalt utnyttjande och bästa 

arbetsmetoder för utrustningen som därmed sä-

kerställer rätt kvalitet, bästa effektivitet och även 

bästa arbetsmiljö (McKone, Schroeder & Cua, 

1999). Då underhållsrutiner finns men inte följs 

så bra så anser VD att detta beror på att företaget 

inte varit nog tydliga med vad som gäller. Chan, 

Lau, Ip, Chan & Kong (2005) menar att för ett 

lyckat arbete med TPM så krävs ett engagemang 

från samtliga anställda, från de som arbetar på 

produktionsgolvet till ledningen. Därför krävs att 

företaget involverar samtliga anställda för att 

kunna börja ett arbete med TPM. Fördelarna med 

ett TPM arbete ligger i minskade oförutsedda 

stopp och optimal användning av utrustning, 

arbetet innebär även utnyttja utrustning efter 

bästa möjliga förmåga (ibid.). McKone, Schro-

eder & Cua (2001) finner även i sin studie att 

arbete med TPM har positiva effekter på till-

verkningsprestandan, ett arbete med TPM kan 

alltså bidra till lägre tillverkningskostnader, ökad 

kvalitet och förbättrad leveransförmåga. 

6.2.5 Mindre partistorlekar 

I dagsläget tillverkas gavelspetsarna och små-

blocken i huvudsak direkt mot kundefterfrågan. 

Partistorlekarna blir därefter direkt anpassade 

mot den direkta kundefterfrågan och behovet att 

förändra partistorlekar finns därför inte. Detta är 

en direkt konsekvens av företagets MTO-strategi 

och en minskning av partistorlekar givet en 

MTO-strategi är något Handfield (1993) menar 

är svårare än i en ATO-strategi. Produktionen av 

takstolar utförs dock mot lager och en förändring 

av partistorlek kan därför ses över, i dagsläget 

tillverkas takstolar i partistorlekar om 20 taksto-

lar. Valet av att producera mot lager beror enligt 

VD på en variation i efterfrågan, produktionen 

mot lager utjämnar då arbetsbelastningen och 

möjliggör fler heltidsanställda.  

Flera aspekter behöver tas hänsyn till när det 

kommer till att finna optimal partistorlek för 

takstolar. Bland annat ställtider, korta ställtider 

möjliggör mindre partistorlekar då mindre effek-
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tivitetsförluster sker vid omställningar. En annan 

aspekt som specifikt gäller fallföretaget är det 

faktum att takstolarna paketeras i sina partier och 

ställs på lager. Paketeringen tar tid och är obero-

ende av partistorlek och detta gäller även materi-

alhanteringen (antas ta lika lång tid att paketera 

och lagerföra ett parti oavsett storlek). Sedan 

tillkommer även ompaketering när en specifik 

takstol matchas mot en kundorder, det optimala 

fallet vore att takstolar finns tillgängliga pakete-

rade i efterfrågad kvantitet. Eftersom det då inte 

tillkommer ompaketering och extra materialhan-

tering. I figur 14 presenteras antalet kundordrar 

som gjorts med hänsyn till hur många takstolar 

respektive kundorder har, orderunderlaget kom-

mer från 2015. Som synes i histogrammet varie-

rar antalet takstolar relativt mycket vilket gör det 

svårt att finna en optimal partistorlek med hän-

syn till att minska tiden för materialhanteringen 

och paketeringen. Fördelar fallföretaget kan dra 

från mindre partistorlekar är därför i dagsläget 

givet nuvarande produktionsstrategi svåra att 

motivera och finns nödvändigtvis inte. 

6.2.6 Dragande system 

På grund av OPP placering bland företagets pro-

dukter så är möjligheterna till att skapa dragande 

system begränsade. Olhager (2003) menar att 

aktiviteter efter OPP är tryckande medan aktivi-

teter innan OPP är dragande. OPP placering på 

fallföretaget medför att den enda produkten som 

är väl lämpad för dragande system är takstolarna, 

detta då OPP är placerad efter takstolarna är pro-

ducerade. Syftet med dragande system är att 

styra materialflödet på ett effektivt sätt, vanligt-

vis via Kanban-system. Stevenson et al. (2005) 

menar att bristen på repeterbarhet i en MTO-

produktion gör Kanban svårt att implementera i 

en sådan miljö. Som tidigare nämnt så finns det 

stöd i litteraturen som pekar på att ett CONWIP-

system fungerar effektivare och är lättare att im-

plementera än ett Kanban-system (Kumar & 

Panneerselvam, 2007; Li, 2011). Stevenson et al. 

(2005) menar också att CONWIP är bättre läm-

pat än Kanban i en MTO-produktion men pro-

blem existerar i form av sämre kontroll för när 

ordrar ska vara färdigställda och när arbeten bör 

påbörjas. 

Produktionsstyrningen av takstolar sker 

i dagsläget från kontoret, där arbetsle-

daren har i uppgift att planera produkt-

ionen utefter lagersaldot och inkom-

mande kundordrar. Operatörerna har 

sedan friheten att planera hur de vill 

lägga upp produktionen utifrån vecko-

planeringen, syftet är att minska antalet 

Figur 14 Fördelning av antal takstolar per order hos Lundqvist Trävaru, från 2015  
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omställningar. Eftersom materialet kommer från 

kapstationen som arbetar en vecka framför 

takstolsstationen så finns det i regel en veckas 

material att arbeta med på takstolsstationen. 

Denna typ av planering har många likheter med 

ett CONWIP-system, stationerna får själva styra 

vad som ska produceras men signaler för pro-

duktion kommer från kontoret. Frågan blir då om 

det nuvarande systemet är dragande? Planering-

en är dragande då den utförs utifrån kundordrar 

och nuvarande lagersaldo, styrningen skiljer sig 

dock från ett dragande system då både kapstat-

ionen, takstolsstationen och gavelspetsstationen 

styrs centralt. Ett Kanban- och CONWIP-system 

utnyttjar en mer decentraliserad styrning där flö-

det styrs genom en visuell kontroll av anställda 

(Junior & Godinho Filho, 2010). 

Om företaget istället hade använt sig av ett 

CONWIP-system så hade det i praktiken kunnat 

fungera genom att produktionsunderlag ges till 

kapstationen. Kapstationen har sedan friheten att 

genomföra beställningarna i valfri ordning som 

sedan skickas fram till takstolsstationen och se-

dan fram till gavelspetsstationen alternativt lag-

ret. Här kan varje order märkas genom exempel-

vis ett fysiskt kort som beskriver varje order, på 

kortet bör information finnas kring om det ska 

tillverkas mot lager alternativt om det ska till-

verkas direkt mot en kundorder, när ordern ska 

vara klar och om gavelspetsar ska tillverkas. På 

så sätt kan även kommunikationen efter takstols-

stationen fungera bättre genom information kring 

nästa steg i processen, mot lager eller mot gavel-

spetsstationen. Fördelar med en implementering 

av ett sådant system ligger i bättre kommunikat-

ion som kan leda till en effektivare materialhan-

tering och högre effektivitetstal. Som VD beskri-

ver situationen idag så har företaget låga effekti-

vitetstal, ett enklare produktionssystem kan möj-

ligtvis öka effektiviteten genom att mer tid kan 

läggas på den faktiska produktionen istället för 

kringliggande aktiviteter. 

Stevenson et al. (2005) anser att konceptet the-

ory-of-constraints (TOC) med fördel kan kombi-

neras med ett CONWIP-system i en MTO-

produktion. Konceptet bygger på att en given 

flaskhals existerar i produktion, varpå produkt-

ionen planeras och styrs utifrån flaskhalsen. För 

fallföretaget kan anammandet av detta koncept 

innebära flera fördelar, identifikationen av en 

flaskhals och dess processtid kan leda till att 

produktionsplaneringen styrs med en bättre pre-

cision. Då man i dagsläget förlitar sig på en 

veckoplanering där kapaciteten är baserad på 

erfarenhet kan TOC vara ett första steg mot en 

mer detaljerad planering som kan ligga till grund 

för förbättringsarbeten gällande produktionska-

paciteten. 

6.2.7 Gruppteknologi 

Då företagets produkter i hög grad är standardi-

serade utnyttjas konceptet gruppteknologi så som 

det beskrivs i litteraturen (Ham, Hitomi & 

Yoshida, 2012). Företaget har en mängd olika 

produkter, 27 takstolar; 384 paneler samt even-

tuella specialbeställningar, vid ett brett produkt-

utbud anser Ham et al. (2012) att standardisering 
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är kritiskt för att kunna rationalisera ett brett 

produktutbud. Fyra typer av standardiseringar 

beskrivs: standardisering av produkter och där-

med minska utbudet; standardisering av kompo-

nenter och huvudsak producera produkter genom 

att kombinera dessa; standardisering av material; 

standardisering av flöden där produkterna produ-

ceras.  

Företaget utnyttjar samtliga av dessa standardise-

ringar i viss grad. Produktutbudet är standardise-

rat även om specialbeställningar kan göras, före-

taget har dock en flexibel produktion som möj-

liggör hantering av specialbeställningar och kan 

ses som en viktig del i företagets kunderbju-

dande, varför ett snävare produktutbud kan vara 

svårmotiverat. Standardisering av komponenter 

används i dagsläget i viss utsträckning, exempel-

vis reglar för småblocken är samma för samtliga 

produkter, fönsterreglar och luftspalter är även 

standardiserade. Materialet som används i pro-

duktionen är helt standardiserat, samma rå-

material används för samtliga takstolar samt rå-

materialet för paneler är också standardiserat. 

Eftersom produkterna är väldigt lika varandra så 

genomgår alla takstolar och småblock samma 

flöde genom verkstaden. Utifrån nuvarande pro-

duktion anses företaget kommit långt inom stan-

dardiserad design.  

Andra aspekter av gruppteknologi som lyfts fram 

i litteraturen är gruppering av produktfamiljer 

(Singh & Ahuja, 2012). Fördelar med gruppering 

av produktfamiljer är att det underlättar schema-

läggningar och minskar ställtider. På grund av 

företagets höga standardisering så kan företaget 

anses ha två stora produktfamiljer, takstolar och 

småblock, där samtliga produkter följer samma 

flöde och genomgår samma processteg oavsett 

produkttyp. Företaget har även en intern pri-

oritetslista på varje arbetsstation i syfte att 

minska omställningstider, som att exempelvis 

vid småblocksstationen prioritera produktion av 

samma paneltyp baserat på nuvarande order-

stock. Slutsatsen blir att företaget anammar pro-

duktfamiljer i hög grad.  

Celltillverkning är även något som beskrivs i 

litteraturen som ett koncept som stödjer grupp-

teknologi på produktionsgolvet (Kruger, 2012). 

Celltillverkning utnyttjar skapandet av produkt-

familjer och grupperar sedan operatörer och stat-

ioner till en gemensam cell, U-formade celler är 

något som ofta rekommenderas (Chen, 2015). 

Syftet är att minska materialhanteringen, produk-

ter i arbete, snabbare respons tid, ökad kvalitet 

och skapa ett jämnt flöde genom verkstaden 

(Hyer & Wemmerlov, 2002). För att en celltill-

verkning ska vara möjligt krävs två eller fler 

efterföljande processer där möjlighet finns att 

gruppera dessa. Celltillverkning bedöms vara 

möjligt att utföra på två processflöden i produkt-

ionen, första möjliga sekvensen av celltillverk-

ning är; Kapstationen  Småblocksstationen, 

och den andra produktionssekvensen; Kapstat-

ionen  Takstolsstationen  Gavelspetsstation-

en. 

Ett flertal svårigheter existerar dock i dagsläget, 

det första kravet för en implementering av en 
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celltillverkning är en ny fabrikslayout för att 

skapa närliggande arbetsstationer. Närliggande 

arbetsstationer är nödvändigt för att minska 

materialhanteringen mellan arbetsstationerna, i 

dagsläget sker detta med truck och detta behov 

bedöms kunna kraftigt reduceras eller i bästa fall 

elimineras genom närliggande stationer. Krav 

ställs även på att identifiera nuvarande processti-

der för att skapa en cell där operatörers tid ut-

nyttjas till fullo. En fördel med celltillverkning är 

att operatörer har bättre möjlighet att arbetsrotera 

på grund av stationernas fysiska avstånd som ger 

en mer holistisk bild av produktionen. De pro-

blem som kan uppkomma med olika processti-

der, där de mänskliga resurserna inte utnyttjas 

optimalt, kan därför förhindras genom använ-

dandet av de mänskliga resurserna i hela arbets-

cellen istället för enbart på en given arbetsstat-

ion. Operatörer som kan arbeta i hela arbetscel-

len samtidigt ställer krav på tydliga processteg 

och rutiner för hur operatörer kan arbeta paral-

lellt på en arbetsstation.  

6.2.8 Utjämning av produktionen 

På grund av fallföretagets MTO-strategi där pro-

duktionen styrs direkt efter kundefterfrågan så är 

applicerbarheten av utjämningsscheman begrän-

sad. Att producera en mix av produkter utifrån 

ett givet produktionsschema bygger på en pro-

duktion mot lager där man snabbt kan ställa om 

produktionen utefter varierad kundefterfrågan. 

På grund av fallföretagets relativt stora utbud av 

produkter i relation till försäljning blir produkt-

ion mot lager och möjlighet till att hålla en jämn 

produktionsmix begränsad då det ställer stora 

krav på en stabil efterfrågan som säkerställer att 

lager inte byggs upp. För att en utjämning av 

produktionen ska bli aktuellt så krävs större för-

säljningsvolymer alternativt ett mindre produkt-

utbud då detta skulle medföra att rimliga lager-

nivåer kan hållas. En större produktion mot lager 

skulle innebära att företaget går mot en ATO-

strategi, vilket bedöms som fullt möjligt utifrån 

företagets produkterbjudande.  

6.2.9 Kvalitetscirklar 

Syftet med kvalitetscirklar är att ha rutinmässiga 

möten där problem i produktionen tas upp och 

gemensamma beslut tas angående produktionen. 

Produktionsmöten hålls enligt personal på före-

taget varje onsdag under högsäsongen i syfte att 

ta upp problem rörande produktionen. På grund 

av rådande lågsäsongen vid datainsamling så har 

författaren av examensarbetet inte haft möjlighet 

att närvara vid ett sådant produktionsmöte varpå 

en analys av innehållet på dessa möten inte går 

att genomföra. Men enligt VD och produktions-

ansvarig så behandlar dessa möten i regel dag-

liga problem och hur arbetet flyter på i produkt-

ionen. Beslut angående förbättringsarbeten sker 

sällan, beslut skjuts istället upp till lågsäsongen, 

då företaget prioriterar arbete med förbättrings-

projekt under lågsäsongen. 

Inman & Boothe (1993) menar att kvalitetscirk-

lar leder till ett ökat engagemang från anställda i 

form av fler förbättringsförslag och bättre arbete 

med totalproduktivt underhåll. Och Prado (2001) 

menar att kvalitetscirklar skapar deltagande i 
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processen ständiga förbättringar. På grund av 

fallföretagets val att arbeta med förbättringsar-

bete under främst lågsäsong kan det tänkas att 

kvalitetscirklarna inte till fullo når ut sin potenti-

al. Problem som kan uppkomma är att problem 

som uppstår i produktionen under högsäsongen 

glöms bort i detalj och en fullständig orsaksana-

lys blir svår att utföra i efterhand. Samtidigt så 

lär uppskjutningen av förbättringsprojekt riskera 

en förminskning av betydelsen för arbete med 

ständiga förbättringar och skapandet av engage-

mang för kvalitetsarbete. Risken finns att kvali-

tetsarbetet inte ses som ett inslag i det dagliga 

arbetet utan som ett andrahandsarbete som utförs 

när tid finns tillgodo.  

6.2.10 Daglig efterlevnad av schema 

Fallföretaget har inget dagligt schema som be-

stämmer på detaljnivå vad som ska göras och hur 

mycket tid som går åt att utföra dessa aktiviteter. 

Istället används en övergripande veckoplanering 

som i stort fungerar väl enligt VD. Syftet med ett 

dagligt schema inom JIT konceptet är att planera 

in bufferttid för oplanerade stopp men även tid 

för exempelvis kvalitetscirklar och underhållsar-

bete. På grund av den inte fullständigt detalje-

rade planeringen så tycks detta ibland leda till att 

planeringen inte följs, även om avvikelser från 

planeringen i princip alltid går att lösas genom 

överenskommelser med kunder alternativt över-

tidsarbete. En bättre koll på produktionska-

paciteten skulle behövas för att möjliggöra en 

mer detaljerad schemaläggning. 

Fördelarna med en mer detaljerad planering lig-

ger i att man kan planera in bufferttid och tid för 

kringliggande aktiviteter. En bufferttid bör leda 

till mindre tillfällen då planeringen brister och 

tid behöver då inte läggas på att lösa akuta pro-

blem och tid kan istället läggas på långsiktigt 

förbättringsarbete.  

6.2.11 En sammanfattning 

I tabell 9 så finns en sammanfattande tabell kring 

de resultat som gjorts i analysen gällande JIT-

aktiviteters lämplighet på fallföretaget. Tabellen 

visar även på de fördelar ett arbete med dessa 

aktiviteter kan bidra till samt de krav som ställs 

för ett arbete med JIT. 

 



61 

 

 

Tabell 9 Sammanfattning av analysen resultat gällande JIT-aktiviteters applicerbarhet på Lundqvist Trävaru samt de fördelar ett 

arbete med respektive JIT-aktivitet kan bidra med på företaget 

Aktivitet Sammanfattande resultat från analys Fördelar 

Reducera ställtider  Nuvarande ställtider och rutiner behöver identi-

fieras 

 Träning och utbildning i metoder för ställtid 

 Stöd och support från ledning att arbeta med 

ställtidsreducering och tillvaratagandet på an-

ställdas förslag och idéer 

 Hänsyn till ställtider be-

höver inte tas 

   Effektivare omställningar 

  

 JIT inköp från  

leverantörer 

 Bristande inflytande på leverantörer förhindrar 

arbetet med JIT-Inköp 

 Multifunktionella 

medarbetare 

  

  

 Anställda klarar av alla moment i produktionen 

 Arbetsbreddningar kan göras i form av utökat 

ansvar för utrustning och dagligt kvalitetsarbete 

 Ställer krav på nya rutiner och förväntningar 

 Flexiblare produktions-

möjligheter 

 Långsiktigt utvecklings-

arbete inom företaget 

Totalproduktivt  

underhåll 

 Rutiner för underhåll behöver fastställas 

 Träning och utbildning krävs för arbete med 

TPM 

 Stöd och support från ledning krävs för arbetet 

med TPM 

 Bättre arbetsmiljö för 

medarbetare 

   Minskad risk för oplane-

rade stopp 

   Effektivt utnyttjande av 

utrustning 

Mindre partistorlekar  Inte möjligt för kundorderstyrd produktion 

 Dragande system  Stora delar olämpliga på grund av företagets 

MTO-strategi 

 Kan förbättra kommuni-

kation på produktionsgol-

vet    Delar av konceptet kan dock användas, så som 

ett kombinerat informations- och materialflöde 

Gruppteknologi  Stora delar av konceptet används redan i form 

av standardiserad produktdesign, material och 

processteg 

 Möjlighet till formandet av U-celler finns, krä-

ver ny fabrikslayout, nya rutiner och ny styr-

ning 

 Minska produktionsledti-

der     

 Minska produkter i arbete 

  
 Förbättrad kommunikat-

ion mellan arbetsstationer 

  
 Möjliggör ett effektivare 

utnyttjande av resurser 

Utjämning av  

produktionen 

 Inte möjligt på grund av stor variation av kund-

efterfrågan och kundorderstyrd produktion 

 Kvalitetscirklar  Genomförs i dagsläget i begränsad omfattning  Skapar ett forum där för-

bättringsarbeten kan dis-

kuteras och förslag kan 

tillvaratas 

   Kan vara ett effektivt sätt för arbete med im-

plementeringar i produktionen och förbätt-

ringsarbete 

Daglig efterlevnad 

av schema 

 En detaljerad produktionsstyrning saknas delvis 

på grund av bristande kunskap kring den egna 

kapaciteten 

 Möjliggör schemalägg-

ning för kringliggande ak-

tiviteter 

 Minskar risken för att 

planeringen inte följs 

   Krav ställs på en bättre produktionsstyrning 



62 

 

6.3 PRODUKTIONSSTRATEGI 

Analysen av individuella JIT-aktiviteters lämp-

lighet hos fallföretaget visar på en del barriärer 

av implementation som till stor del beror på före-

tagets valda produktionsstrategi, MTO. MTO-

strategin förhindrar främst arbete med mindre 

partistorlekar, användandet av dragande system 

och utjämning av produktionen. För att fallföre-

taget ska kunna arbeta enligt JIT så som det be-

skrivits i litteraturen anses det därför nödvändigt 

att företaget går mot en ATO/make-to-stock stra-

tegi. Företaget har till viss del anammat ATO-

strategi när det kommer till produkten takstolar, 

då man i regel arbetar mot lager. Takstolspro-

duktionen producerar dock ibland enligt en 

MTO-strategi då man ibland gör specialtakstolar 

och denna strategi används även vid produceran-

det av gavelspetsar och av småblocken.  

Rafiei & Rabbani (2011) presenterar i sin studie 

en modell för val av produktionsstrategi och 

därmed placering av OPP, denna går att finna 

övergripande i figur 15. Modellen anses ge en 

god bild kring hur man kan resonera kring place-

ring av OPP. Som sagt utnyttjas ATO-strategin 

hos takstolarna vilket är möjligt på grund av en 

lägre volatilitet i efterfrågan gentemot småblock-

en. Volatiliteten i efterfrågan är ett stort hinder i 

att gå mot en ATO alternativt make-to-stock 

strategi bland småblocken vilket till stor del be-

ror på företagets stora produktutbud i förhållande 

till försäljningsvolymen. Även en viss grad av 

kundanpassning är nödvändigt på de småblock 

där fönster/dörrar ska monteras, medan vanliga 

småblock är helt standardiserade, takstolarna är 

helt standardiserade. Utifrån fallföretagets nuva-

rande situation och med stöd från Rafiei & Rab-

banis (2011) modell så är den nuvarande strate-

gin väl lämpad.  

Om fallföretaget vill gå mot en ATO-strategi så 

är det därför nödvändigt att minska volatiliteten i 

efterfrågan. Volatiliteten i efterfrågan kan mins-

kas genom att minska utbudet alternativt genom 

ökade försäljningsvolymer som stabiliserar efter-

frågan. En förändrad produktionsstrategi är där-

för något som kan bli aktuellt att ompröva om 

fallföretaget växer alternativt förändrar sitt pro-

duktutbud. En förändrad produktionsstrategi 

skulle medföra att koncept inom JIT blir mer 

aktuella och möjliga att införa i syfte att styra 

produktionen på ett effektivt sätt.  

Olhager (2003) menar att det finns två huvudsak-

liga skäl till att flytta fram OPP, dessa är att 

minska leveransledtiden och den andra öka pro-

duktionseffektiviteten. Dessa två drivkrafter bi-

drar till förbättrad leveranstid, tillförlitlighet och 

pris (ibid.). Olhager (2003) menar att en god 

modularisering ofta leder till ATO-strategi, var-

för fallföretaget är god kandidat till en förändrad 

produktionsstrategi då företaget till stor grad 

utnyttjar en modularisering. De negativa effek-

terna med att flytta fram OPP är ett större bero-

ende av prognoser, minskad möjlighet till kund-

anpassningar och ökade lager.  
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Lista alla produkter

Äkta MTO eller

äkta MTS

strategi?

Äkta MTO eller

äkta MTS

strategi?

Formera produktfamiljer

Hybrid MTO/MTS strategi

OPP för hybrid MTO/MTS strategi

OPP anpassad 

efter strategi

OPP anpassad 

efter strategi

Ja

Ja

Nej

Nej

Beslutskriterier

1. Volatilitet i efterfrågan

2. Ration mellan 

produktionsledtid/

leveransledtid

3. Grad av kundanpassning

 

Figur 15 Beslutsmodell för val av produktionsstrategi och placering av OPP, modifierad från Rafiei & Rabbani (2011) 
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7 
SLUTSATS  

 Följande avsnitt tar upp rapportens slutsatser 

som dragits utifrån den analys som gjorts. Slut-

satsen ämnar besvara examensarbetets syfte. 

Avsnittet tar upp förutsättningar och barriärer 

som existerar på fallföretaget och beskriver kon-

cept inom Just-In-Time som anses vara lämpliga 

att arbeta med samt vilka fördelar dessa kan ge 

fallföretaget. Vidare presenteras alternativa re-

kommendationer i de fall koncepten inom JIT 

inte anses vara lämpliga på fallföretaget. 
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I denna studie har principerna för JIT klarlagts 

och de fördelar ett arbete med JIT medför, olika 

förutsättningar som kan påverka en implemente-

ring av JIT har identifierats, samt svårigheter 

med implementering av JIT har undersökts uti-

från tidigare studier. Utifrån en omfattande litte-

raturstudie så har ett ramverk skapats bestående 

av olika förutsättningarna som kan påverka en 

implementering av JIT. Därefter har en fallstudie 

gjorts på ett mindre tillverkande företag i Sve-

rige, med syfte att ta reda på vilka deras förut-

sättningar och barriärer är för en implementering 

av JIT, samt vilka fördelar en tillämpning av JIT 

kan medföra. De förutsättningar som identifierats 

i litteraturstudien som ansågs ha en påverkan på 

fallföretagets möjlighet till att arbeta med JIT 

var; 

 Repeterbarhet i produktionen 

 Typ av processflöde 

 Produktionsstrategin 

 Order-penetrations-punkten 

 Industri relaterade faktorer 

 Företagets storlek 

Resultat från analysen kom fram till att stora 

delar av konceptet JIT är svåra att applicera på 

fallföretaget. Svårigheterna för en implemente-

ring beror framförallt på företagets produktions-

strategi, MTO, som till stor del är en konsekvens 

av en stor variation i efterfrågan på fallföretaget. 

Det blir därför svårare att arbeta med de domine-

rande koncepten som beskrivs i litteraturen för 

produktionsstyrning inom JIT. 

Mycket av den litteratur som finns inom JIT be-

lyser de fördelar som är förknippat med JIT 

(Mackelprang & Nair, 2010), medan färre studier 

tar hänsyn till de olika förutsättningar företag har 

för en implementering. Studier finns som har 

undersökt mindre företags förutsättningar, ex-

empelvis Dowlatshahi & Taham (2009), men ett 

problem med dessa studier är att de inte tar hän-

syn till de skillnader som finns mellan mindre 

företag. Dowlatshahi & Taham (2009) formule-

rar ett antal hypoteser för barriärer vid imple-

mentering av JIT bland små och medelstora före-

tag. Ett flertal av dessa hypoteser anses utifrån 

fallstudien väl avspegla verkligheten på fallföre-

taget, och dessa är: 

 Bristande kunskap kring JIT  

 Svårigheter att kontrollera kundefterfrågan  

 Bristande träningsprogram för anställda när 

det kommer till kvalitetsarbete 

 Svårigheter att bilda nära relationer med le-

verantörer 

Fallföretagets storlek försämrar förhandlings-

makten vid köp av material hos leverantörer som 

är flerfaldigt större än fallföretaget. Det försäm-

rade förhandlingsläget bland mindre företag går i 

linje med tidigare studier som menar att incita-

ment saknas från leverantörernas sida att ut-

veckla relationerna (se exempelvis Dowlatshahi 

& Taham, 2009; Golhar et al., 1990). I denna 

studie anses även industrin fallföretaget är verk-

samma inom bidra med ytterligare barriärer för 

arbete med JIT. Två av fallföretagets leverantö-

rer har i dagsläget problem med att leverera det 
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material fallföretaget efterfrågar i rätt kvantitet. 

Fallföretaget ansågs sig dock ha god kommuni-

kation med en leverantör som var mindre än fall-

företaget och där fallföretaget är en stor kund. 

Ett flertal forskare menar att minskandet av antal 

leverantörer kan vara en lösning med syfte att få 

upp inköpsvolymerna och på så sätt få en ökad 

förhandlingsmakt (Dowlatshahi & Taham, 2009; 

Raafat & Chen, 1990). En annan slutsats och 

rekommendation är därför att om möjligt välja 

mindre leverantörer, med hänsyn till storleken på 

företaget, där långsiktiga relationer kan utvecklas 

där båda parter ser fördelar i samarbetet. Fawcett 

& Pearson (1990) menar dock att hinder här kan 

vara mindre företags saknar resurser för att ut-

veckla mindre leverantörer till att bli pålitliga 

leverantörer.  

En annan identifierad förutsättning som kan 

skilja sig på företag som nämns i litteraturen är 

grad av repeterbarhet i produktionen. White & 

Prybutok (2001) undersöker förekomsten av JIT 

och finner att icke-repetitiva produktionsmiljöer 

har en lägre grad av implementation av JIT. 

White & Prybutok (2001) och Bortolotti et al. 

(2013) finner att icke-repetitiva produktionsmil-

jöer kan förvänta sig en relativt sämre effekt av 

arbete med JIT. Fallföretaget som bedöms ha en 

icke-repetitiv produktionsmiljö kan därför för-

vänta sig en relativt sämre effekt av att arbete 

med JIT. Framförallt så försvårar den icke-

repititiva produktionsmiljön utjämningsmöjlig-

heterna i produktionen, daglig efterlevnad av 

scheman och arbete med reducering av ställtider.  

Ett flertal studier talar om barriärer kring JIT 

bland mindre företag, men ingen studie som ex-

amensarbetets författare känner till avråder 

mindre företag från att arbeta med JIT. Lander & 

Liker (2007) hävdar dock att avfärdandet av 

Lean (JIT inkluderat) på grund av en annorlunda 

produktionsmiljö är felaktigt då det är Lean-

principer som bör följas och inte direkta tekniska 

lösningar. Synsättet på Lean och JIT som princi-

per kan tyckas problematiskt då litteraturen kring 

JIT ofta definierar specifika verktyg och aktivite-

ter som ”JIT” med ett generellt synsätt på deras 

applicerbarhet. Därför anses att två olika slutsat-

ser kan dras kring JIT litteraturen, den första 

slutsatsen om Lander & Likers (2007) uppfatt-

ning kring Lean delas, så bör varenda implemen-

tering av Lean och JIT bedömas individuellt och 

inga generaliseringar kan antas. En sådan tolk-

ning medför en viss problematik då konceptet 

blir svårt att studera och empiriska resultat 

egentligen enbart kan antas gälla på det specifika 

fallet. En annan alternativ slutsats som kan dras 

är att JIT, som beskrivet i litteraturen, har tydliga 

begränsningar när det gäller användandet av de 

verktyg som beskrivs. En sådan slutsats skulle 

medföra att tydligare förutsättningar för olika 

verktygs applicerbarhet bör definieras alternativt 

att konceptet JIT behöver utvecklas vidare för att 

kunna anpassas utifrån ett företags förutsättning-

ar. Därför föreslås att en restriktivare bild kring 

applicerbarheten på JIT-relaterade aktiviteter bör 

göras på organisationer. Samtidigt är vissa kon-

cept inom JIT sådana som kan anses vara gene-

rellt positiva oavsett förutsättningar, exempelvis 
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reducerandet av ställtider torde anses vara posi-

tivt, eller i värsta fall neutralt, oberoende av pro-

duktionsmiljön det utförs på.  

Lärdomar kan tas från JIT oavsett produktions-

miljö och i denna studie anses det undersökta 

fallföretaget kunna dra nytta av ett flertal meto-

der inom JIT. Exempelvis metoder för ställtids-

reducering, arbete med totalproduktivt underhåll 

och implementerandet av celltillverkning i syfte 

att öka leveranssäkerheten och förbättra produkt-

ionsledtiden. Samtidigt tycks ett flertal koncept 

inom JIT anammats av fallföretaget utan några 

uttalade satsningar på JIT. Fallföretaget använder 

sig av multifunktionella arbetare, även om denna 

aspekt kan förbättras genom utökat ansvar för 

underhåll och dagligt förbättringsarbete. Fallfö-

retaget utnyttjar även en hög grad av standardise-

rad produktion genom ett modulsystem. På 

grund av företagets höga grad av standardisering 

i sitt produktionssystem, som är en del av re-

kommendationerna för gruppteknologi, så dras 

slutsatsen att för ytterligare arbete med standar-

disering så krävs en minskning av produktutbu-

det då det i dagsläget är stort i förhållande till 

försäljningen. En mer omfattande analys av fall-

företagets orderkvalificerare och ordervinnare 

rekommenderas i så fall utföras för att få en 

större kunskap kring hur företaget kan position-

era sig på marknaden och om ett minskat pro-

duktutbud är en god idé. Fallföretaget använder 

sig även av kvalitetscirklar i viss mån, fallföreta-

get anses dock med fördel använda sig av kvali-

tetscirklar mer kontinuerliga då de i dagsläget 

enbart är förlagda under högsäsongen. Syftet 

med ett mer kontinuerligt användande av kvali-

tetscirklar är att skapa ett större deltagande från 

medarbetare i kvalitetsarbetet under hela året.  

Konceptet för celltillverkning som beskrivs i 

litteraturen som ett koncept inom JIT (Chen, 

2015) anses vara något som fallföretaget kan dra 

många fördelar av att implementera. Genom 

grupperandet av arbetsstationer närmre varandra 

så skulle detta kunna minska materialhanteringen 

på fallföretaget, som idag beskrivs som företa-

gets största flaskhals av VD. Grupperandet av 

arbetsstationer skulle även bidra till lägre pro-

duktionsledtider och eventuellt bättre kommuni-

kation mellan arbetsstationerna. Celltillverkning 

ställer dock krav på en förändrad fabrikslayout 

och en större kunskap kring nuvarande process-

tider och rutiner för hur operatörer kan arbeta 

parallellt på arbetsstationerna. Rutiner för paral-

lellt arbete kan medföra ett bättre utnyttjande av 

arbetskraften och därmed en högre produktions-

kapacitet. 

Ett hinder som identifierats på fallföretaget är 

bristande kunskap kring produktionskapaciteten 

vilket försvårar det dagliga kvalitetsarbetet, ar-

bete med TPM och utjämningsmöjligheter i pro-

duktionen. Fallföretaget utgår i sin produktions-

planering enbart efter riktlinjer utformade base-

rat på erfarenhet, vilket ibland resulterar i behov 

av övertidsarbete. Koncept inom JIT för en för-

bättrad produktionsplanering är användandet av 

dragande system i form av Kanban- eller 

CONWIP-system. På grund av deras decentrali-
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serade styrning och behov av en ATO/make-to-

stock strategi så bedöms de inte vara tillämpbara 

på fallföretaget i nuläget. Stevenson et al. (2005) 

analyserar i sin studie sex olika produktionspla-

neringskoncept, bland annat Kanban och 

CONWIP, och rekommenderar för MTO-företag 

att använda sig av konceptet Workload Control 

(WLC). Konceptet WLC är specifikt designat för 

MTO-strategier och syftet är att minska produk-

ter i arbete, minska ledtider och en hög leverans-

säkerhet i icke-repetitiva produktionsmiljöer 

(ibid.). Konceptet anses av Stevenson et al. 

(2005) vara väl lämpat för SMEs, och eftersom 

konceptet i grunden har samma syfte som besk-

rivs i JIT-system så anses WLC vara ett bättre 

lämpat koncept för produktionsplanering på fall-

företaget.  

Kingsman (2000) förklarar konceptet WLC som 

en produktionsplanering där man kontrollerar 

ledtiderna genom att kontrollera input och output 

i produktionen. Input kontrolleras i fyra steg; 

orderförslag från kund; accepterande av en order 

och ett leveransdatum bestäms; ordersläpp, där 

ordern släpps till en kö i produktionen; och slut-

ligen prioritetsregler för ordrar på produktions-

golvet. Genom denna styrning kan företag styra 

ledtider genom att begränsa antalet produkter i 

arbete med hjälp av ett kontrollsystem för or-

dersläpp. Användandet av WLC ställer krav på 

kunskap kring processtider som ger information 

kring kapaciteteten för varje arbetsstation för att 

sedan kontrollera outputen. Det huvudsakliga 

syftet är att kontrollera produktionsledtiderna för 

att hålla en hög leveranssäkerhet men även be-

stämma vilka ledtider som är möjliga för kunden 

(Kingsman, 2000). WLC ställer inte bara krav på 

produktionen utan även på en mer integrerad 

relation med säljare som har möjlighet att pla-

nera in kundordrar så att en jämn arbetsbelast-

ning uppnås.  

En bättre produktionsplanering hade möjliggjort 

en mer specifik planering, vilket i sin tur möjlig-

gör planerandet av tid för oplanerade stopp, för-

bättringsarbete och tid för arbete med TPM. Pro-

duktionsplaneringen är även något Patel et al. 

(2001) fann var bristande vid studerandet av 

ställtidsreducering på ett mindre företag och me-

nar att ad hoc-lösningar gjordes vid problem, 

något som tycks vara fallet även vid denna stu-

dies fallföretag. Lösning på bristande planering 

anses finnas genom arbete med produktionspla-

neringskoncept utanför JIT, möjligtvis WLC. 

Därför behöver synen på produktionsplanering 

inom JIT breddas inför de utmaningar som står 

för MTO-företag.  
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8 
REKOMMENDATIONER  

 Efter genomförd analys på fallföretaget, Lun-

dqvist Trävaru, så presenterades resultaten för 

VD och produktionsansvarig. Utifrån denna pre-

sentation så fördes en dialog kring vilka resultat 

från analysen som ansågs mest intressanta att 

arbeta vidare med. Som ett resultat från denna 

dialog så har rekommendationerna i följande 

avsnitt utformats. Avsnittet är en brygga mellan 

rapportens slutsatser och de insikter detta arbete 

givit som Lundqvist Trävaru kan ta tillvara på 

inom en tidshorisont på 1-3 år.  
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8.1 MOT 100 MILJONER 

Lundqvist Trävaru har planerat att inom tre år 

påbörja en utbyggnation av fabriken för att 

kunna hantera en ökad kapacitet och har som mål 

att nå en omsättning på 100 miljoner SEK, att 

jämföra med föregående års 32,9 miljoner SEK. 

I och med denna tillväxt så ställer den ökade 

kapaciteten högre krav på en välfungerande pro-

duktionsplanering, då en ökad produktion inne-

bär fler anställda som tillsammans behöver koor-

dinera sitt arbete i fabriken. Dessa rekommendat-

ioner har därför i syfte att ge vägledning kring 

hur Lundqvist Trävaru kan dra nytta av denna 

rapports slutsatser under detta transformerings-

stadie till ett företag med över dubbla omsätt-

ningen. Det ansågs därför intressant att under-

söka hur Lundqvist Trävaru kan gå tillväga för 

att kontrollera produktionens kapacitet. Syftet är 

att kunna skapa en mer detaljerad produktions-

planering med större möjlighet att allokera resur-

ser mer effektivt och på så sätt även säkerställa 

en hög leveranssäkerhet. 

En ökning av omsättning till 100 miljoner SEK 

öppnar även upp för möjligheter till att gå mer 

mot en assemble-to-order strategi och genom 

detta anamma fler koncept inom Just-In-Time. 

Det kan därför bli aktuellt att arbeta med meto-

der så som utjämningsscheman i produktionen 

och större möjlighet till att använda sig av dra-

gande system. Denna tillväxt ställer även krav på 

en fabriksutbyggnad som är planerad att utföras 

inom två år, denna utbyggnad kan ge möjlighet 

till förändrade arbetssätt, skapandet av nya ruti-

ner och skapa en fabrikslayout som stödjer ar-

bete enligt JIT, exempelvis grupperandet av ar-

betsstationer. 

8.1.1 Produktion mot lager?  

Ökade försäljningsvolymer skapar bättre möjlig-

heter till att arbeta mot lager då en jämnare efter-

frågan kan antas givet samma produktutbud. 

Takstolsstationen arbetar i dagsläget mot lager 

till stor del, medan tre arbetsstationer; lösvirkes-, 

gavelspets- och småblockstationen står inför 

frågan om produktion mot lager kan vara fördel-

aktigt. Syftet med produktion mot lager vore att 

jämna ut produktionstakten och på så sätt kunna 

gardera sig mot skiftande efterfrågan. Produktion 

mot lager skulle möjliggöra ett större kostnads- 

och effektivitetsfokus i produktionen vilket i 

längden kan bidra till lägre priser och en ökad 

konkurrenskraft. Enligt Rafiei & Rabbani (2011) 

modell (se figur 15, s.63) så talar en kort pro-

duktionsledtid i relation till leveransledtiden för 

en MTO-strategi. Produktionsledtiden är i dags-

läget betydligt lägre än leveransledtiden, vilket 

talar för den MTO-strategi som Lundqvist Trä-

varu till stor del anammar i dagsläget. Leverans-

ledtiden som ligger på ungefär åtta veckor enligt 

VD beror till viss del på marknadens förvänt-

ningar. Frågan Lundqvist Trävaru därför måste 

ställa sig är vilken leveransledtid är önskvärd i 

syfte att eventuellt attrahera nya kunder. För om 

en kortare leveransledtid inte bidrar till en kon-

kurrensfördel så talar denna aspekt emot att till-

verka mot lager.  
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8.1.2 Kapacitetsstrategi 

Lundqvist Trävarus tydliga säsongsvariation av 

kundordrar medför vissa svårigheter kring val av 

generiska kapacitets- och planeringsstrategier. 

Olhager, Rudberg & Wikner (2001) undersöker i 

sin studie integrationen mellan långtidskapaci-

tetshantering samt sälj- och operationsplanering 

och menar att företags strategiska val av kapaci-

tetsstrategi är ömsesidigt beroende av ett företags 

planeringsstrategi. Därför menar Olhager et al. 

(2001) att eftersom strategierna förhåller sig till 

varandra så bör en integrerad syn av dessa stra-

tegier tas vid beslut av tillverkningsstrategier. 

Syftet med en integrerad syn är att förstå hur 

dessa strategier kan komplettera varandra och 

förstå vilka som anses vara bäst lämpade, plane-

ringsstrategin kontrollerar kapaciteten medan 

kapacitetsstrategin styr den faktiska kapaciteten. 

Olhager et al. (2001) menar även att vissa strate-

gier ofta är nära kopplade till företagets val av 

antigen MTO- eller MTS-strategi. 

Kapacitetsstrategin behöver ta hänsyn till vad, 

när och hur kapacitetsförändringar behöver gö-

ras, detta kan enligt Olhager et al. (2001) göras 

genom två generiska strategier som synes i figur 

16. Genom valet av ett kontinuerligt kapacitetsö-

verskott så möjliggörs en förmåga att hålla en 

hög leveranssäkerhet och klara av en flexibel 

produktion, nackdelen med ett kapacitetsöver-

skott blir sämre utnyttjande av resurser. Den al-

ternativa strategin är att ständigt ha ett överskott 

i kundefterfrågan, fördelar med denna strategi är 

ett högt utnyttjande av företagets resurser, nack-

delen blir förlorade affärer och kunder eftersom 

företaget inte klarar av att möta kundefterfrågan. 

Även varianter av dessa strategier finns, där före-

tag går mellan kapacitetsöverskott och överskott 

i kundefterfrågan. Lundqvist Trävaru går stän-

digt mellan dessa två stadier av kapacitetsöver-

skott under lågsäsong och vad som kan tolkas 

vara ett överskott i efterfrågan under högsä-

songen. Variationen i efterfrågan skapar ett in-

tressant läge då Lundqvist Trävaru här har möj-

lighet att utnyttja olika planeringsstrategier för 

att effektivt möta denna säsongsvariation i efter-

frågan. 

8.1.3 Planeringsstrategi 

Produktionsplanering styrs direkt av den kapa-

citet som finns tillgänglig på ett företag, och 

säljplaneringen och produktionsplaneringen bör 

Figur 16 Kapacitetsstrategier vid förändrad kundefterfrågan i tiden, modifierad från Olhager et al. (2001) 
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vara tätt integrerade och är starkt beroende av 

den kapacitet ett företag har. Samtidigt kan sälj- 

och produktionsplaneringen ge indikationer på 

den långsiktiga kapacitetsplanering ett företag 

behöver utföra utifrån den önskvärda kapacitets-

strategin. Olhager et al. (2001) menar att sälj- 

och produktionsfunktionerna kan genom olika 

verktyg styra ett företags utbud och efterfrågan, 

se figur 17. Det mest intressanta att ta upp med 

hänsyn till produktionsplanering är de två strate-

gier som finns enligt Olhager et al. (2001). Den 

ena är en utjämningsstrategi, där företag försöker 

ha en konstant output under en given tidsperiod 

och i en MTO miljö som Lundqvist Trävaru så 

hanteras förändringar i efterfrågan genom att 

placera ordrar i en planeringslista. Lundqvist 

Trävaru utnyttjar denna strategi till stor del under 

högsäsongen, då man bestämt en given output 

per vecka som hålls konstant under hela högsä-

songen. Dock så tillverkas inte ordrar utifrån en 

prognos utan planeringen är direkt orderstyrd. 

Detta medför att Lundqvist Trävaru till viss del 

även använder sig av den orderstyrda strategi 

som beskrivs av Olhager et al. (2001).  

8.2 FRAMTIDENS STRATEGI 

Följande rekommendationer är utformade utifrån 

scenariot att Lundqvist Trävaru har en hög till-

växt och ses som en strategi lämpad för en fram-

tid då företaget har en omsättning om 100 miljo-

ner SEK. Kapacitetsöverskott som finns under 

lågsäsongen och en ökad kundefterfrågan anses 

ge större utrymme för att gå mer mot en utjäm-

ningsstrategi för Lundqvist Trävaru. För att möj-

liggöra en sådan strategi så ställs ett flertal krav 

på företaget samt ett antal rekommendationer för 

att underlätta en sådan transformation: 

1. Fler produkter behöver tillverkas mot lager 

2. Kapaciteten behöver fastställas 

3. Säljprocessen behöver integreras mer med 

produktionsplaneringen 

4. Se över möjligheterna för outsourcing 

5. Skapandet av dragande system 

Figur 17 Strategiska beslut i syfte att påverka produktionsplaneringen, modifierad från Olhager et al. (2001) 
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1) Takstolar som tillverkas mot lager bör fort-

sätta. Småblocken behöver börja produceras mot 

lager, ett problem med småblocken är att en viss 

kundanpassning behöver göras för de småblock 

där fönster och dörrar ska fästas. Övriga små-

block där inga tillval ska fästas är dock fullstän-

digt standardiserade och därför väl lämpade för 

lagerproduktion. Därför rekommenderas att 

väggblock som tillverkas mot lager paketeras i 

en given partistorlek som vid matchning av en 

kundorder behöver kompletteras med kundorder-

styrd produktion av resterande småblock. Syftet 

med att kombinera kundorderstyrd produktion 

och lagerproduktion är att minska tiden för om-

paketering och på ett smidigt sätt kunna hantera 

lagret. I figur 18 ses fördelningen av antalet 

väggblock för varje kundorder. I praktiken skulle 

förslaget exempelvis innebära att småblock till-

verkas mot lager i en partistorlek om 16 små-

block. En kundorder innehållandes 22 väggblock 

läggs, ett ”paket” om 16 småblock hämtas då 

från lagret redo för leverans medan resterande 6 

småblock produceras utifrån kundordern. Vilken 

partistorlek som är optimal för tillverkning mot 

lager kan diskuteras. En mindre partistorlek på 

exempelvis 2/4/8/10 väggblock skulle innebära 

ett system där en större del av kundordrar kan 

produceras mot lager i och med en flexiblare 

partistorlek. Trade-offen blir tiden för paketering 

av varje parti som antas vara lika lång för varje 

parti, oavsett storlek.  

Gavelspetsar kan även se över möjligheten att 

tillverka mot lager. Eftersom en majoritet av 

samtliga ordrar kräver två gavelspetsar (i få fö-

Figur 18 Antalet ordrar givet antal väggblock per order, från 2015 års orderstock 
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rekommande fall en eller tre) så kan de tillverkas 

mot lager i partier om två.  

2) Lagertillverkningen kräver att produktionska-

paciteten behöver fastställas med en större pre-

cision än i dagsläget. Eftersom lagertillverkning-

en behöver ske parallellt med kundorderstyrd 

produktion så fungerar inte en veckoplanering 

med maximalt X antal ordrar per vecka. Nuva-

rande veckoplaneringen kommer inte fungera 

eftersom kundordrar kommer bestå av olika grad 

av lagerförda produkter som inte kräver någon 

kapacitet från produktionen (dock kapacitet i 

form av materialhantering) och orderstyrda pro-

dukter som kräver en direkt kapacitet från pro-

duktionen. Det innebär att olika antal kundordrar 

kan planeras in varje vecka beroende på kunders 

krav och den kapacitet varje kundorder kräver 

samt lagerstatus.  

3) Säljprocessen behöver integreras med pro-

duktionsplaneringen i en högre grad. I syfte att 

bestämma leveransdatum åt kunder behöver säl-

jare information kring lagerstatus och den kapa-

citet som finns tillgänglig. Eftersom Lundqvist 

Trävarus produktionsledtid i fabriken är under 

tre dagar bedöms denna integrering inte alltför 

komplex. En mer integrerad säljprocess med 

produktionsplanering ställer kravet på informat-

ion kring produktionskapaciteten som nämnt 

ovan eftersom Lundqvist Trävaru i framtidens 

produktionssystem inte begränsas av ett fixt antal 

hus per vecka utan av kapaciteten. 

4) Om en bättre information kring produktions-

kapaciteten skapas så kan eventuella flaskhalsar 

bli tydligare i produktionen för en given vecka. 

Det kan då bli möjligt att se över outsourcing 

alternativ för särskilda produkter som eventuellt 

kan bidra till fler kundordrar och maximalt ut-

nyttjande av ens kapacitet. Outsourcing, att i 

större grad ta hjälp av leverantörer i produktion-

en, kan även hantera oväntade skiftningar i efter-

frågan. Specifikt gäller outsourcing i dagsläget 

för takstolar där Lundqvist Trävaru i dagsläget 

har en leverantör som i vissa fall agerar som le-

verantör för takstolar.  

5) För lagertillverkning rekommenderas att för-

utbestämda lagernivåer fastställs utifrån tidigare 

års försäljningsvolymer i syfte att skapa ett mer 

decentraliserat dragande system där produktion 

sker mot lager. Skapandet av dragande system 

ställer krav på ett välfungerande system för la-

gersaldot där inkommande kundordrar och nuva-

rande lagersaldo ger upphov till nya produkt-

ionssignaler. Produktionssignalerna behöver se-

dan koordineras via ett prioriteringssystem på 

produktionsgolvet då produktion mot lager kan 

komma att ske parallellt med kundorderstyrd 

produktion. För att styra produktionsplaneringen 

så rekommenderas att metoder för Workload 

Control används för att styra vad som produceras 

så att outputen kontrolleras och en god leverans-

säkerhet säkerställs.  

8.2.1 Utjämningsstrategins fördelar 

En av de fördelar en utjämningsstrategi bidrar till 

är ett bättre utnyttjande av företagets resurser, 
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vilket hos Lundqvist Trävaru framförallt innebär 

under lågsäsongen. En utjämningsstrategi kan 

bidra till att investeringar likt den utbyggnad av 

fabriken som planeras troligen kan skjutas fram 

eftersom behovet av en högre kapacitet under en 

given tidpunkt inte finns då produktionen är för-

lagd under en längre tidsperiod. För Lundqvist 

Trävaru kan det även innebära fler heltidsan-

ställda och färre säsongsanställda. Då arbetet till 

viss del kräver en viss skicklighet innebär fler 

heltidsanställda mer effektiva anställda samt så 

kan heltidsanställda antas vara mer engagerade 

kring arbeten med underhåll och förbättringsar-

beten. Andra fördelar strategin kan medföra som 

är en följd av ett mer kapacitetsstyrt produkt-

ionssystem är en bättre leveranssäkerhet, mindre 

oförutsedd övertidsarbete och möjlighet att fri-

göra tid till stödaktiviteter för produktionen.  

8.3 PRODUKTIONSPLANERING 

I syfte att realisera en utjämningsstrategi krävs 

en välfungerande produktionsplanering. I littera-

turen så har konceptet Workload Control beskri-

vits som ett koncept anpassat för små och medel-

stora MTO-företag med partiproduktion (Kings-

man, 2000; Land & Gaalman, 1996; Thürer, Ste-

venson, Silva, Land & Fredendall, 2012). Lun-

dqvist Trävaru har i dagsläget en produktions-

planering som har många likheter med WLC 

utan att medvetet ha anammat konceptet. Utifrån 

nuvarande produktionsplanering och med hjälp 

av det som finns beskrivet inom litteraturen för 

konceptet WLC så anses det intressant att vida-

reutveckla företagets produktionsplanering. Pro-

duktionsplanering kräver som tidigare nämnt 

bättre information kring produktionskapaciteten. 

Syftet med WLC är att ha korta och förutsägbara 

ledtider genom att kontrollera nivån av produkter 

i arbete och ha en jämn arbetsbelastning, genom 

detta stödjer WLC en rad Lean-principer (Thürer 

et al., 2012). 

8.3.1 Workload Control 

Konceptet bygger enligt Fredendall, Ohja & Pat-

terson (2010) på tre olika nivåer där kontroll av 

input och output kan ske, se figur 19 för en kon-

ceptuell bild av WLC. Den första nivån av kon-

troll är orderingången där företaget kan be-

stämma vilka ordrar som ska accepteras och så-

ledes kontrollera inputen, outputen kontrolleras 

genom leveransdatum och kapacitetsplanering, 

denna nivå anses enligt Land & Gaalman (1996) 

bestå av en medellångsiktig planering. I Lun-
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dqvist Trävarus fall innebär detta likt dagens 

läge att kundordrar accepteras och planeras in 

utifrån nuvarande kundorderstock, med en fix 

kapacitet gällande antalet ordrar per vecka. Nästa 

kontroll är i form av ordersläpp till fabriksgolvet, 

vilket innebär när en order släpps från order-

stocken och får börja produceras i fabriken. Syf-

tet är att kontrollera mängden produkter i arbete 

och genom detta säkerställa korta och förutsäg-

bara ledtider. 

En rad olika koncept existerar för hur ordersläpp 

bör göras och delas ofta upp i kontinuerliga och 

periodiska ordersläpp (Thürer et al., 2012). Kon-

tinuerligt frigörande av ordrar från orderstocken 

är något Thürer et al. (2012) beskriver ha visat 

sig ha en bättre prestanda gentemot periodiska 

ordersläpp. Samtidigt så anses kontinuerliga or-

derläpp stödja principer inom JIT, och WLC har 

många likheter med konceptet CONWIP. Skill-

naden enligt Thürer et al. (2012) är att CONWIP 

enbart styr antalet arbeten i produktionssystemet 

med WLC även tar hänsyn till arbetsbelastning-

en. Kapacitetsplanering kan vid denna punkt 

göras med en kortsiktig tidshorisont, vilket kan 

innebära taktisk hantering av personal. Slutligen 

så finns ytterligare en nivå av planering, vilken 

är prioriteringslogik på produktionsgolvet. På 

denna planeringsnivå så kan stationer prioritera 

ordrar utifrån olika rutiner, en enkel lösning är 

Figur 19 En konceptuell bild av WLC konceptet, inspirerad från Fredendall et al. (2010) & Kingsman (2000) 
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att utgå från FIFO-principen. Andra priorite-

ringsregler kan dock gälla för att prioritera pro-

duktion så att stillastående tid på flaskhalsar mi-

nimeras. Då Lundqvist Trävaru har ett väldigt 

enkelt flöde med relativt korta processtider så 

rekommenderas att hänsyn tas till att minimera 

antalet omställningar samt FIFO-principen. 

Kingsman (2000) inkluderar en fjärde nivå som 

kan vara relevant då förhandlingar med kunder 

tar lång tid och utlovade leveransdatum kan be-

höva revideras, detta anses inte gälla på Lun-

dqvist Trävaru. 

8.4 ETT FÖRSLAG  

Med inspiration från WLC konceptet och Lun-

dqvist Trävarus nuvarande produktionssystem 

har ett förslag för utveckling av nuvarande pro-

duktionssystem utformats. Systemet bygger på 

en kombination mellan en utjämningsstrategi 

samtidigt som man behåller en del av den kund-

orderstyrda produktionen. För att exemplifiera 

föreslagna produktionssystem finns en konceptu-

ell bild av hur systemet kan fungera för produkt 

av småblock i Bilaga C. Produktionssystemet 

bygger på att standardiserade paket av småblock 

produceras mot lager samtidigt som produktion 

mot kundordrar sker. Framförallt bör lagerpro-

duktionen förläggas under lågsäsongen för att 

genom detta kunna ta emot fler kundordrar under 

högsäsongen och då även gå mer mot en kundor-

derstyrd produktion. Samtidigt kan lagerprodukt-

ionen fungera som en utjämningsmöjlighet även 

under högsäsongen för att kunna hålla en jämn 

arbetsbelastning och utnyttja fabrikens kapacitet 

på ett så bra sätt som möjligt. 

8.4.1 Sälj- och planeringsfunktionen 

Sälj- och planeringsfunktionen på Lundqvist 

Trävaru behöver vara nära integrerade i detta 

system då säljfunktionen kan påverka antalet 

inplanerade kundordrar. Eftersom kundordrar i 

systemet utnyttjar en högre grad av lagerförda 

produkter så innebär detta att varje kundorder är 

förenad med olika kapacitetskrav på produktion-

en (med hänsyn till rådande lagerstatus). Sälj- 

och planeringsfunktionen måste därför ta hänsyn 

till den kapacitet varje kundorder kräver för att 
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kunna planera in rätt antal ordrar för varje pro-

duktionsvecka. Sälj och planeringsfunktionen 

kontrollerar därför ”orderingången”.  

8.4.2 Kapacitetskontroll  

I syfte att säkerställ en god leveranssäkerhet och 

ge sälj- och planeringsfunktionen möjlighet till 

att planera in ordrar krävs att Lundqvist Trävaru 

har god information kring kapaciteten. Ett pro-

blem med Lundqvist Trävarus processer är att 

dessa har stora inslag av moment som utförs av 

medarbetare vilket innebär att processtider till 

stor del påverkas av den mänskliga faktorn. Trots 

en naturlig variation i processtider krävs gene-

rella riktlinjer likt de som finns idag (15 

hus/vecka) för att på något sätt styra kapaciteten. 

Ett förslag för att hantera processtider är att ta 

fram generella tider för varje parti av lagerförda 

produkter, samt generella tider för kundanpas-

sade produkter. Utifrån de uppmätta generella 

processtiderna kan man planera in kundordrar 

och lagerordrar utifrån den tillgängliga kapa-

citeten på varje station. På så vis kan kapaciteten 

bestämmas genom att placera medarbetare på de 

arbetsstationer där behovet finns samt säljare och 

produktionsplaneraren kan planera in kundordrar 

och lagerordrar utifrån den tillgängliga kapa-

citeten.  

8.4.3 Rutiner för ordersläpp 

Kontinuerliga ordersläpp rekommenderas i form 

av ett mellanlager mellan kapstationen och näst-

kommande station, där ordrar släpps när lagerni-

vån når en kritisk gräns. Vid denna kritiska gräns 

släpps ett antal ordrar från orderstocken och bör-

jar produceras. Denna typ av styrning är mycket 

lik CONWIP och syftet är att kontrollera antalet 

produkter i arbete och genom detta hålla en kort 

och stabil produktionsledtid.  

8.4.4 Lagerkontroll 

Lager kontrolleras av sälj- och planeringsfunkt-

ionerna som styr lagret genom att föra samman 

lagerprodukter med kundordrar. Utifrån denna 

styrning så kan framtida lagersaldo ses och la-

gerproduktion kan planeras in i planeringslistan 

efter behov och tillgänglig kapacitet. Kontroll av 

lagret fyller även ett viktigt syfte i att kunna fast-

ställa det kapacitetsbehov som finns för varje 

kundorder. Därmed kunna planera in kundordrar 

utifrån rådande produktionsplanering och lager-

saldo för att sedan kunna bestämma ett leverans-

datum åt kund. 

8.4.5 Risker med förslaget 

Nackdelar med föreslagna produktionssystem 

ligger framförallt i att produktionen bygger mer 

på prognoser. Prognoser är alltid förenat med en 

viss risk då skifte i efterfrågan kan komma att 

ske och leda till lagerförda produkter utan poten-

tiella kunder. Samtidigt kräver lagerproduktion-

en mer bundet kapital och för Lundqvist Trävaru 

framförallt under lågsäsongen. 
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9 
DISKUSSION  

 Följande avsnitt diskuterar examensarbetets va-

liditet och reliabilitet samt de metoder som an-

vänts vid datainsamling. Vidare diskuteras arbe-

tet teoretiska och praktiska bidrag samt förslag 

för framtida studier. 
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Det huvudsakliga syftet med examensarbete har 

varit att ta reda på vilka förutsättningar och bar-

riärer som existerar samt vilka fördelar mindre 

tillverkande företag i Sverige kan dra inför en 

implementering av Just-In-Time. Det har visat 

sig att ett flertal av de metoder som finns beskri-

vet i litteraturen är svåra att applicera på det un-

dersökta företaget. Examensarbetets deduktiva 

angreppssätt har gjort att data som samlats in 

kunnat jämföras med tidigare studiers resultat. 

Mycket av den tidigare litteratur som berör JIT 

bland mindre företag faller i linje med examens-

arbetets resultat vilket stärker den externa validi-

teten. Examensarbetets enfallsdesign begränsar 

generaliserbarheten i resultaten då arbetet inte 

kan anses vara fullständigt uttömmande av bar-

riärer och förutsättningar på samtliga mindre 

tillverkande företag i Sverige. Fallföretaget anses 

dock väl reflektera omständigheter som kan fin-

nas på mindre företag med stöd från vad som 

beskrivits i tidigare studier och ger även exempel 

på de svårigheter som finns i att implementera 

JIT bland mindre tillverkande företag.  

Examensarbetets metoder för datainsamling, 

observationer och intervjuer, anses ha fungerat 

väl tillsammans för att konstruera en hög validi-

tet i examensarbetets data. Intervjuerna bekräf-

tade mycket av de observationer som genomförts 

vilket skapade en enhetlig data inför analysen. 

Metoderna anses ha fungerat väl i besvarandet av 

examensarbetets frågeställningar, den kritik som 

kan läggas fram är det faktum att datainsamling 

skedde under fallföretagets övergångsperiod från 

låg- till högsäsong. Det hade med fördel genom-

förts observationer under flera tillfällen för att på 

ett bättre sätt få insikter kring hur säsongsvariat-

ionen påverkar fallföretaget.  

9.1 TEORETISKT BIDRAG 

Examensarbetets fallstudie bidrar till den empi-

riska litteraturen som finns angående implemen-

tering av JIT bland mindre företag och konfirme-

rar många av de svårigheter som tidigare beskri-

vits. Arbetet bidrar även till identifierandet av ett 

flertal produktionsfaktorer som kan påverka ett 

företags möjlighet och relativa nytta av att arbeta 

med JIT. Påverkande produktionsfaktorer har i 

tidigare studier identifierats men har tidigare 

enbart gjorts ur en dimension medan detta arbete 

belyser det breda spektra av olika förutsättningar 

ett företag har som kan påverka implementation-

en av JIT. Därför föreslås att ett holistiskt per-

spektiv av förutsättningar antas vid framtida stu-

dier vid undersökandet av JIT.  

9.2 PRAKTISKT BIDRAG 

Examensarbetet visar på den stora skillnad som 

existerar i produktionsmiljön bland tillverkande 

företag och hur detta påverkar implementerandet 

av JIT. Arbetet bidrar till förståelse för hur olika 

karaktärsdrag i en produktionsmiljö påverkar 

implementerandet av JIT. Företag behöver förstå 

sina förutsättningar för att på ett medvetet sätt ta 

fram lösningar som är väl anpassade för det spe-

cifika företaget. Konsekvenserna av detta kan 

vara att arbete med vissa metoder av JIT är 

mindre lämpliga bland vissa företag. Framförallt 
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bland kundorderstyrda företag så ges alternativa 

lösningar för hur hantering av produktionsplane-

ringen kan ske. Samtidigt så är företag dyna-

miska vilket gör att företag över tid kan komma 

att förändra sin uppfattning och genom medvetna 

produktionsstrategier kan arbete med JIT bli ett 

mer eller mindre attraktivt alternativt arbetssätt. 

9.3 FRAMTIDA STUDIER 

Examensarbetet ger flera insikter kring hur olika 

förutsättningar påverkar ett företags möjlighet 

till att arbeta med JIT. Framförallt så visar arbe-

tets analys att produktion mot kundefterfrågan 

försvårar arbetet med den decentraliserade pro-

duktionsstyrning i form av dragande system som 

förespråkas i litteraturen. Samtidigt så tycks 

konceptet Workload Control för produktionspla-

nering vara väl lämpat för de omständigheter 

som finns vid mindre tillverkande företag med 

en MTO-strategi. Därför föreslås för framtida 

studier att undersöka hur WLC kan stödja prin-

ciperna för JIT och Lean som ett alternativ till 

Kanban och CONWIP i kundorderstyrda företag 

med stor variation i kundefterfrågan. WLC är 

särskilt intressant på mindre företag som tycks 

stöta på förutsättningar i form av en kundorder-

styrd produktion i större grad än bland stora före-

tag samt där även barriärer för implementering 

tycks finnas i form av bristande kunskap kring 

hur man arbetar med JIT. Därför krävs enkla och 

praktiska lösningar på hur små företag kan sköta 

sin produktionsplanering som samtidigt stödjer 

kvalitetsarbetet, något WLC kan vara en möjlig 

lösning på.   
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I 

 

BILAGA A INTERVJUFORMULÄR 



II 

 

BILAGA B 

VÄRDE-

FLÖDES-

SCHEMA 

 

 

Kund

Frakt-

bokning

Partistorlek: 20

1.5h-4h ställtid

Takstolar

Separat planering 

Planering takstolar

Gavelspets

Kapat material

1 vecka lager

Spill från kapningen

K24 lager

7 dimensioner

9 längder/dimension

Partistorlek: 

Kundbaserad

Småblock

Skickas var 4:e månad 

til l leverantör

Målning4 paneltyper

7 längder
Målade paneler

Kapning
Kapade paneler

1 vecka lager

Lösvirke

Tillval

Lager av småblock finns

Ledtid för lager < 1 dag

Enbart på kundefterfrågan

Viss lagerföring

Färdigvarulager

efter veckoplaneringen

Kundordrar lagras 

elektroniskt i gemensam 

databas med max 15 ordrar 

inplanerade/vecka

Produktionsplanering

Måndag & Tisdag 

primärt
Leverantörer

Materialflöde

Elekroniskt 

informationsflöde

Utomhuslager

Lager i fabrik



III 

 

BILAGA C PRODUKTIONSPLANERINGSKONCEPT 

Kapstationen

Orderstock

Kundorder X

Lager småblock ribbpanel vit

Lager småblock standardpanel röd

Kundorder Y + 1 pkt stdpanel faluröd

Kundorder Z + 1 pkt ribbpanel vit 

Sälj & Planering

0-10 ordrar

säkerställer en kort produktionsledtid

5 ordrar plockas

intern prioritering

görs på stationen

Lagernivå

Tid

10 – maximal lagernivå

  – signal för produktion till kapstationen

Produktionssignal

Småblockstationen Paketering

Färdigvarulager

Lagerordrar bokförs i lagersaldot

Kundordrar matchas med 

lagerförda varor och 

noteras redo för leverans

Färdigvarulager

Ribbpaneler Vit X pkt

Ribbpaneler Faluröd Y pkt

Ribbpaneler Röd Z pkt

Ribbpaneler standard   

Lockpaneler Vit  

Sälj och planering styr outputen från lagret

Bokar upp lagervaror för specifika kundordrar

Får input från produktionen

Planerar in ordrar i orderstocken

styr långsiktig planering av ordrar

samt outputen

 


