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ABSTRACT  

Theoretical findings show that only 25 percent of manufacturing companies in major industrialized 

countries like the US, Canada and Germany use process and cycle time management to streamline 

operations. In this thesis, the main purpose is to clarify the importance of continuous measurements and 

analyzes of cycle times, by highlighting different relations between cycle time management and the 

performance of a production system. Furthermore, the purpose is to show how updated cycle times can 

be achieved and maintained in the long term. The purpose can be explained by the fact that today it is 

important for a high level of competitiveness in the manufacturing industry to remain in the global market. 

Previous research shows that performance requirements: quality, cost, delivery capability and flexibility 

are the most important performance requirements and have a significant impact on corporate 

competitiveness. The thesis shows that cycle time management is linked to these four performance 

requirements. As a guide to the research study, questions were formulated: 

Question 1: What wastes can be detected by cycle time analysis, and how do these affect the performance 

of a production system? 

 

Question 2: How should manufacturing companies design processes that will improve the handling of 

cycle times? 

 

To accomplish the purpose, theory was gathered through a literature study. Parallel with the literature 

study, a case study was conducted. The case study was conducted at a Swedish global manufacturing 

company. At the company a number of unstructured interviews and a structured interview were 

conducted. Observations and meetings have also been conducted. The case study included a cycle-time 

analysis of the production processes in the production line, where the focus was on cycle time sampling 

and analysis of disturbances. Data collected by the case company was also provided. This data, for 

example, related to standard times and quantities. The case company has gone from functional layout to 

process layout. However, it appears in the study that the production line was not utilized appropriately, 

which meant that resource use was higher than planned. 

 

The study shows that continuous measurements of cycle times not only highlights incorrect cycle times, 

but also highlight disturbances and poor quality, which are not of value to the customer. Through the 

knowledge of errors and disturbances, a real cycle time can then be achieved. Which is of great 

importance, since cycle time is an important basic parameter in planning workforce and pricing to 

customers. In order for companies to successfully carry out continuous measurements and accurate 

analyzes, the study provides a model for process design. 

 

Keywords: Performance requirements, cycle time management, process design. 

  

  



  



SAMMANFATTNING 

Teoretiska fynd visar att enbart 25 procent av tillverkningsföretagen i stora industrinationer som: USA, 

Canada och Tyskland nyttjar process- och cykeltidshantering för att effektivisera verksamheten. I denna 

avhandling är huvudsyftet att tydliggöra vikten av kontinuerliga mätningar och analyser av cykeltider, 

detta genom att visa olika kopplingar mellan cykeltidshantering och prestandan hos ett 

produktionssystem. Vidare är även syftet att visa hur uppdaterade cykeltider kan uppnås och bibehållas 

på lång sikt. Syftet kan förklaras med att det idag är viktigt med en hög konkurrenskraft inom 

tillverkningsindustrin för att hållas kvar på den globala marknaden. Tidigare forskning visar att 

prestandakraven: kvalitet, kostnad, leveransförmåga och flexibilitet är de mest angelägna prestandakraven 

och har betydande inverkan på företags konkurrenskraft. I avhandlingen påvisas att cykeltidshantering är 

sammankopplad med dessa fyra prestandakrav. Som en vägledning i forskningsstudien formulerades 

frågeställningar:  

 

Frågeställning 1: Vilka slöserier kan upptäckas genom cykeltidsanalys, och hur påverkar dessa ett 

produktionssystems prestanda? 

Frågeställning 2:  Hur ska tillverkningsföretag utforma processer vilka ska förbättra hanteringen av 

cykeltider?  

 

För att genomföra syftet samlades teori genom en litteraturstudie. Parallellt med litteraturstudien 

genomfördes en fallstudie. Fallstudien utfördes på ett svenskt globalt tillverkningsföretag. På företaget 

genomfördes även ett flertal ostrukturerade intervjuer samt en strukturerad intervju. Observationer och 

möten har även utförts. Fallstudien innehöll en cykeltidsanalys av produktionsprocesserna i 

produktionslinan där fokuset var cykeltidstagning och analys av störmoment. Även data vilken var 

insamlad av fallföretaget tillhandahölls. Denna data berörde exempelvis standardtider och kvantiteter. 

Fallföretaget har gått från funktionell layout till processlayout. Dock, framkommer det i studien att 

produktionslinan ej nyttjas ändamålsenligt, vilket bidrog till att resursanvändningen var högre än planerat. 

Den empiriska data och litteraturstudien mynnade ut i en analys. Analysen berör sammankopplingen 

mellan de fyra prestandakraven och cykeltidshantering. Avsnittet redovisar vikten av god hantering av 

cykeltider samt vilka konsekvenser som kan uppkomma vid bristfällig hantering. Analysen behandlar 

även hur bristfällig hantering av cykeltider kan motverkas på längre sikt. Följaktligen, redogörs en metod 

vilken kan användas vid utformning av processer vilka ska förbättra hanteringen av cykeltider. Här 

belyses värdet av ett ordentligt förarbete och att det finns en person utsedd att driva arbetet med 

cykeltidshanteringen.  

Studien visar att kontinuerliga mätningar av cykeltider inte enbart belyser felaktiga cykeltider, utan även 

lyfter fram störningsmoment och dålig kvalitet, vilka inte är av värde för kunden. Genom kännedomen av 

felaktigheter och störningar kan sedan en verklig cykeltid tas fram. Vilket är av stor vikt då cykeltiden är 

en viktig grundparameter vid planering av arbetsbemanning och prissättning till kund. För att företag ska 

lyckas utföra kontinuerliga mätningar och korrekta analyser, tillhandahåller studien en modell för 

processframtagning.  

Nyckelord: Prestandakrav, cykeltidshantering, processutformning. 

 

 

  



  



FÖRORD 
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Mälardalens Högskola. Examensarbetet har knutit samman flera års studier och berör ämnet utveckling 
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medvetenheten om cykeltider och dess inverkan på företags prestanda samt vikten av att kontinuerligt 

arbeta med dessa.  

Vi vill tacka vår handledare Yuji Yamamoto för allt stöd under arbetets gång. Yuji, du har ifrågasatt och 

påpekat brister med arbetet. Detta har bidragit till att vi har fått backa, tänka om och gasa på igen, dock, 

på en tydligare och rakare linje. Du har tagit dig tid att guida oss genom det vetenskapliga skrivandet och 

du gav oss verktyg. Verktyg vilka vi har använt för att forma denna avhandling. Arigatō! 

Conny L, tack för att vi fick genomföra en intervju med dig! Intervjun var betydelsefull för att få tillgång 

till viktiga pusselbitar. Det du berättade för oss bekräftade även påståenden som vi hade utformat under 

arbetets gång. Detta medförde att våra påståenden övergick till konstateranden. Tack Conny! 

Vi vill även tacka fallföretaget för att vi fick möjligheten att genomföra vår fallstudie vid er 

produktionsanläggning. Utan er hjälp och ert stöd skulle inte arbetet ha varit möjligt att fullborda. Tack 

till Joakim S, Dan E. Gustav B, Kent J och Jani R. Men även ett stort tack till alla operatörer vid 

produktionslinan som välkomnade oss och berättade om sina erfarenheter och tankar. Utan er alla hade 

inte fallstudien varit möjlig att genomföra. Tack! 
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Förkortningar och begrepp  

Cykeltidshantering  Hantering av cykeltider, genom kontinuerliga mätningar 

och analyser, utifrån standardiserade metoder samt 

efterföljande uppdateringar av standardtider.   

Cykeltidsanalys Mätning och analys av cykeltider i olika processer eller 

delprocesser, vilka existerar från mottagande av kundorder 

tills att produkten är levererad till kunden. 

Cykeltid Tiden det tar för ett jobb att gå igenom ett processteg eller 

en process, eller tiden det tar att utföra processteget eller 

processen. 

Processtid Tiden det tar för en batch, med flera komponenter, att gå 

igenom en produktionsprocess eller ett 

produktionsprocessteg. 

Produktionssystem Ett produktionssystem är där input transformeras genom ett 

transformationssystem för att sedan lämna som output i 

önskad form. 

Process En process kan beskrivas som en grupp av aktiviteter som 

tillsammans skapar värde för kunden. 

Produktionsprocess Produktionsprocesser associeras med att processerna skapar 

produkter vilka sedan levereras till en extern eller intern 

kund. 

PM Prestandamätningar vilka används vid fastställning av inre 

och yttre effektivitet av en handling. 

PMS Prestandamätningssystem är en grupp av mätningar vilka är 

organiserade i en bestämd ordning. PM är en central 

byggsten i PMS. 

Slöserier Syftar till de sju slöserierna: överproduktion, väntan, 

överlagring, onödig rörelse, omarbete, överarbete och 

transporter. 
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1. INLEDNING 

Det första kapitlet i avhandlingen börjar med en bakgrundbeskrivning samt definition över avhandlingens 

kontext. Sedan följer en problemformulering samt syfte och frågeställningar där problematiken lyfts fram 

och specificeras. Avslutningsvis beskrivs avhandlingens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Det är idag vedertagen fakta att en nations ekonomiska tillväxt och välstånd är direkt beroende av 

industrisektorns välmående (Andersson & Bellgran, 2015). I dagsläget råder det en skoningslös 

konkurrens på den globala marknaden, vilket i samband med dagens sofistikerade kunder, kortare 

produktlivscykler och en snabb teknikutvecklingen medföljer en hård press på tillverkningsföretagen till 

att fortsätta vara konkurrenskraftiga (Zhang & Sharifi, 2000; ElMaraghy & Wiendahl, 2009). Företagen 

måste idag vara framgångsrika med framtagning av innovativa och högkvalitativa produkter med korta 

ledtider samt med design av robusta och flexibla produktionssystem för att upprätthålla samt utveckla sin 

förmåga att konkurrera på den globala marknaden (Bellgran & Säfsten, 2005). På grund av dessa 

övergripande utmaningar måste tillverkande företag kontinuerligt förbättra prestandan hos 

produktionssystemen för att möjliggöra för sänkta produktionskostnader (Andersson & Bellgran, 2015). 

Andersson och Bellgran (2015) uttrycker att prestandakraven måste spegla de dynamiska 

marknadskraven för att företagen ska kunna tillgodose kundernas krav. Följaktligen måste 

produktionssystemet hanteras på ett sätt som möjliggör att prestandakraven uppfylls på ett 

tillfredsställande vis, annars finns en överhängande risk att ett gap bildas mellan kraven från marknaden 

och prestandan hos produktionssystemet. Resultatet av detta är förlust av konkurrenskraft och därmed 

även marknadsandelar och lönsamhet (Andersson & Bellgran, 2015).  

Prestandamätningar (PM), på engelska performance measurement, används inom tillverkningsindustrin 

av en mängd olika anledningar. Det kan exempelvis vara för att: mäta prestandan i verksamheten, styra 

kontinuerliga förbättringsprocesser, förbättra produktiviteten, identifiera områden vilka behöver 

förbättras, stödja kommunikationen, förse information till strategiska implementeringar eller för att stödja 

målsättningar (Bernolak, 1997; Neely, 1999). Tidigare studier påvisar att företag vilka ej mäter prestanda 

överträffas av företag som mäter prestanda; prestandamätande företag har ofta en högre lönsamhet och 

hanterar förbättringar inom verksamheten mer effektivt (Lingle & Schiemann, 1996). Fördelarna med att 

mäta prestanda förstärks ytterligare av Ittner och Larcker (2003), vilka menar att användning av 

prestandamätningssystem (PMS), som hanterar både finansiella och icke-finansiella parametrar, bidrar 

till att företaget får utökade marknadsandelar jämfört med företag med liknande strategier och mätetal 

vilka inte nyttjar kapaciteten i ett PMS fullt ut. 

Neely, Gregory och Platts (2005) definierar prestandamätning som en parameter vilken används för att 

fastställa inre och yttre effektiviteten av en handling. I litteraturen förekommer en mängd olika typer av 

mätparametrar. Neely, Gregory, och Platts (1995) definierar output i form av kvalitet, kostnad, 

leveranstid, tillförlitlighet och flexibilitet i ett produktionssystem som viktiga övergripande 

mätparametrar. Maskell (1991) bekräftar argumentet ytterligare genom att i sin studie påvisa att 

mätparametrar som: kvalitet, kostnad, leveranstid, tillförlitlighet och flexibilitet är de mest frekventa 

parametrarna inom tillverkande företag i världsklass (world class manufacturers).  
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För många företag är genomloppstider i olika delar av ett produktionssystem en viktig 

prestandaparameter, som med en korrekt hantering bidrar till en ökad effektivitet och produktivitet för 

systemet. Genomloppstiden är en nyckelfaktor för konkurrenskraftiga verksamheter, vad gäller 

kundnöjdhet genom fokus på leveranstid, kostnad och kvalitet. Denna parameter har i sin tur en stark 

koppling till cykeltider, produkter i arbete (PIA), utrustningsutnyttjande och variabilitet (Marsudi & 

Shafeek, 2014). 

1.2 Problemformulering 

Det finns en mängd olika studier som relaterar till konceptet cykeltid, men det är alltid relevant att fortsätta 

studera det vidare (Marsudi & Shafeek, 2014). Precis som Marsudi och Shafeek (2014) nämner, så finns 

det många studier kring begreppet cykeltid i litteraturen och det är vedertaget att cykeltiden har en central 

roll inom utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem. I denna avhandling definieras cykeltiden 

enligt följande: en variabel vilken karaktäriserar tiden det tar för att ett arbete eller en order att gå igenom 

ett processteg (Hopp & Spearman, 1996; Rother & Shook, 2009; Chen & Zhou, 2010). Chen och Zhou 

(2010) nämner i sin studie att cykeltiden är en viktig prestationsmätningsparameter inom 

produktionssystem. Pinedo och Chao (1999), Mukundarao (2006), Ignizio (2009) samt Marsudi och 

Shafeek uttrycker att företag som fokuserar på cykeltidanalys, det vill säga kontinuerliga analyser och 

mätningar av cykeltider, minskar produktionsrelaterade kostnader. Klarin et al. (2016) och Gangala et al. 

(2017) menar att reducerade cykeltider bidrar till en ökad kundnöjdhet, detta genom kortare leveranstider 

eftersom det är en betydande faktor vid köp av en produkt.  

Det finns idag många olika metoder och tekniker för prestandastyrning inom tillverkningsindustrin. 

Marsudi och Shafeek (2014) menar på att många tillverkande företag mäter sin prestanda mot felaktiga 

parametrar, som exempelvis: utrustningsutnyttjande, produktivitet eller leveransprecision och bildar en 

falsk uppfattning om att de är framgångsrika när dessa parametrar visar positiva utfall. Ett företag med 

tron att de är framgångsrika baserade på dessa parametrar riskerar att bli utkonkurrerade om de ej får ut 

produkten till kunden under utlovad tid. Genom att ha tillförlitliga data kan beslut som baseras på denna 

data generera bättre utfall, jämfört med felaktiga data (Mukundarao, 2006). En korrekt utvärdering och 

fastställning av standardcykeltid är en förutsättning för att applicera många andra prestationsmätningar 

på ett tillförlitligt sätt (Marsudi & Shafeek, 2014).  

Cykeltider förändras över tid och det är därför viktigt att kontinuerligt observera de olika 

produktionsprocesserna för att få korrekta cykeltider (Klarin et al, 2016). För att inneha trovärdiga 

cykeltider måste företaget kontinuerligt utföra mätningar i produktionssystemet, vilket tyvärr inte utförs 

så ofta som det behövs (Tomas & Hult, 1997). Marsudi och Shafeek (2014) visar i sin studie att mindre 

än 25 procent av tillverkningsindustrierna i stora industrinationer som: Canada, USA och Tyskland 

använder sig av cykeltidsanalyser och processtyrning i syfte att förbättra verksamheten. Neely (1999) är 

enig med detta. Samtidigt menar Salloum (2013) att företag kan hålla sig till en riktlinje genom att 

kontinuerligt arbeta med sin produktionsprocess med anledning av föränderliga förhållanden. Egenll 

(1994) förklarar att om företag inte fokuserar på produktionsprocesserna blir det svårt för företag att 

erbjuda enhetliga produkter med samma egenskaper. Produktionsprocesserna hos ett företag måste vara 

effektiva och ändamålsenliga för att behärska en produktion av hög kvalitet. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att tydliggöra vikten av att kontinuerligt mäta samt analysera korrekta 

cykeltider. Detta genom att visa kopplingar mellan cykeltidshantering och viktiga prestandakrav som: 

kvalitet, kostnad, leveranstid och flexibilitet. Vidare är även syftet att visa hur korrekta tider kan uppnås 

och bibehållas på lång sikt. I avhandlingen har följande frågeställningar formulerats:  

• Vilka slöserier kan upptäckas genom cykeltidsanalys, och hur påverkar dessa ett 

produktionssystems prestanda? 

• Hur ska tillverkningsföretag utforma processer vilka ska förbättra hanteringen av cykeltider?  

1.4 Avgränsningar  

Tidsramen för avhandlingen är begränsad i förhållande till omfattningen gällande konceptet cykeltid. 

Fallstudien är utförd på ett globalt företag där enbart cykeltider i produktionsprocesser har undersökts. 

Därmed har många arbetsmoment som faller in mellan orderskapande och leverans till kund exkluderats 

i studien. För att ytterligare förstärka tillförlitligheten av studiens slutsatser, hade fallstudier på ett flertal 

globala industriföretag varit ändamålsenligt. Författarna har utfört egna stickprovsmätningar i 

produktionslinan under tidsperioden, där cykeltider har klockats och störningar har loggats. Tidsperioden 

var långt ifrån tillräcklig för att kunna fånga upp samtliga avvikande cykeltider och produktionsstörningar 

för avdelningen, vilket medföljer att antaganden vid beräkningar i empirin har gjorts. Detta begränsar 

bilden över den verkliga situationen. 
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2 METOD 

Detta kapitel innehåller en noggrann beskrivning av de metoder vilka används i denna avhandling. I detta 

kapitel presenteras likaså de argument till varför dessa metoder har valts ut. Först beskrivs den 

övergripande forskningsmetoden, sedan hur litteraturstudien samt fallstudien med dess datainsamling har 

utförts. Slutligen behandlas validiteten och reliabiliteten för denna avhandling. 

2.1 Forskningsdesign 

Genom att använda en forskningsdesign kunde empiriska och teoretiska data kontinuerligt samlas in för 

att sedan användas till en analys samt slutsats för att besvara frågeställningarna. En forskningsdesign 

bidrar till att samla in material på ett strukturerat och effektivt sätt och materialet understödjer sedan 

möjligheten till att förstå samt reflektera över forskningens frågeställningar (Blomkvist & Hallin, 2015). 

Syftet med forskningsdesignen är att på ett systematiskt sätt svara på forskningsfrågorna genom att utföra 

olika aktiviteter i en specifik ordning, se figur 1. Aktiviteterna presenteras vidare i nästkommande 

delkapitel.  

En forskningsmetod kan antingen vara kvalitativ eller kvantitativ. En kvantitativ undersökning söker efter 

djupare förståelse för ett problem, medan en kvantitativ undersökning söker efter generalisering av ett 

problem (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016). Denna avhandling har bestått av både kvalitativt och 

kvantitativt arbete med anledningen att införskaffa skälig information för att uppnå syftet med 

Figur 1: Flödeskarta över aktiviteter (egenproducerad). 
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avhandlingen samt att besvara forskningsfrågorna. Den kvantitativa delen har bestått av tidsstudier av 

produktionsprocesser och den kvalitativa delen har bestått utav intervjuer, möten, observationer och en 

litteraturstudie.  

2.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien fokuserar på åtta nyckelord vilka presenteras i tabell 1. Nyckelorden har kombinerats på 

olika sätt, dessa har översatts till engelska samt att synonymer har använts vid sökning i sökmotorn Primo 

vilken är sökmotorn vid Mälardalens Högskolas bibliotek. Genom att kombinera flera nyckelord skapades 

vida sökningar, däremot hade de få nyckelordens betydelse för att sökningarna inte blev irrelevanta 

gentemot avhandlingens ämnen (Taylor, 2018). Utöver nyckelorden användes tidsspannet år 2010 till och 

med år 2018 för att litteraturen skulle innehålla data vilken är aktuell gentemot dagens utveckling. Två 

sökfilter applicerades: ”expertgranskad” samt ”fulltext”. Genom att litteratursökningen avgränsades 

skapades en aktuell bild av informationstillgången (Taylor, 2018). Sökmotorn Primo användes för att 

lokalisera litteratur i form av vetenskapliga artiklar. Den aktuella litteraturen kunde sedan kopplas till de 

sökmotorer där de var publicerade; Emerald Insight, IEEE Xplore, Scopus, DiVA, ScienceDirect och 

SpringerLink. Den aktuella litteraturen sparades för att sedan sorteras. Sorteringen genomfördes genom 

att först läsa sammanfattning samt introduktion för att sedan avgöra vilken litteratur som var av värde för 

avhandlingen. Om innehållet i litteraturen ansågs relevant, granskades den och en sammanfattning av 

betydelsefull information genomfördes. Sedan summerades informationen i syfte att avgöra om 

information saknades (Taylor, 2018). Om intressant information förekom i en artikel gjordes ett 

snöbollsurval för att finna ytterligare information. Snöbollsurval kan beskrivas som en metod där 

författarna väljer ut intressant litteratur och utgår sedan från litteraturens källor (Bryman & Bell, 2017). 

Dock, bidrog snöbollsurvalet till att tidsspannet i vissa fall fick utökas. Detta resulterade även i att 

författarna arbetade igenom originalkällorna för att säkerställa uppgifter. Beträffande de källor som 

ansågs intressanta, men där originalkällorna ej påträffades, nyttjades sekundärkällor som referenser. 

Böcker har likaså använts för att insamla information till denna avhandling. Upplägget för framtagning 

av relevanta böcker ser densamma ut, med undantag att innehållsförteckningarna har granskats för att 

avgöra om böckerna var användbara. Ett flertal av böckerna som har nyttjas som källor har ansetts 

intressanta på grund av att dessa har rekommenderats av personer vilka har insyn i ämnet. 

Licentiatavhandlingar och doktorsavhandlingar har nyttjats som källor i denna avhandling. I 

avhandlingarna identifierades information vilken var intressant och författarna har därefter gjort 

snöbollsurval för att utvinna informationen hos primärkällorna. 

Syftet med granskningen av litteraturen var att bilda en förståelse av forskningsproblemet, att få fram 

information berörande aktuella ämnen samt läsa och jämföra med andra fallstudier vilka berörde samma 

eller liknande ämnen. Visuell bild av genomförandet av litteraturstudien presenteras i figur 2. 

Tabell 1. Tabell över nyckelord 

Nyckelord  

  

Cykeltid Produktionssystem 

Genomloppstid Littles lag 

Process Ledtid 
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Leveransförmåga Produktionsprocess 

  

 

Figur 2. Flödeskarta över tillvägagångsättet vid litteraturstudien (egenproducerad). 
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2.3 Val av fallstudie 

En fallstudie bör användas när ”hur” och ”varför” används vid frågeställningar kring samtida händelser 

och om det finns en svårighet att kontrollera hur utfallet blir samt när skillnaden mellan fenomen och 

omgivning inte är tydlig (Yin, 2014). Ytterligare en anledning till att en fallstudie valdes var på grund av 

att en fallstudie grundar sig i att en eller flera individuella fall kunde studeras i realtid samt att det ur ett 

fall kan bidra med högt antal data genom att utföra en analytisk generalisering. Detta betyder att den data 

som samlades in kunde diskuteras tillsammans med teorin för att sedan visa att data från fallstudien 

stämde/inte stämde med teorin (Blomkvist & Hallin, 2015). Att genomföra en fallstudie ansågs därför 

vara passande för att kunna besvara forskningsfrågorna samt för att uppnå målet med studien.  

Fallstudien är utförd på ett globalt tillverkningsföretag vilket betyder att det är en enfallsstudie. Under 3 

månader samlades information och data ifrån en utredande fallstudie där ett företags produktionssystem 

analyserades. Det utfördes en nulägesanalys över produktionssystemet, detta beskrivs närmare i de två 

nästkommande kapitlen. 

2.4 Datainsamling - kvalitativ 

Den primära datainsamlingsmetoden har varit kvalitativ där data har insamlats in via en nutidsanalys 

genom observationer, ostrukturerade intervjuer med nyckelpersoner och möten hos det berörda 

fallföretaget. Observationerna, intervjuerna och mötena skedde vid produktionsanläggningen hos 

fallföretaget vilket gjorde det möjligt att analysera flödet av produkterna, genomföra en tidsstudie samt 

analysera hur produktionsprocessen går till. Analysen genomfördes mestadels på en avdelning i 

anläggningen, men även analys på andra avdelningar har genomförts. Individerna vilka har intervjuats 

samt deltagit vid möten arbetade vid och med den mest aktuella avdelningen, men det har även 

förekommit intervjuer och möten med personal från andra avdelningar. Valet av att i majoritet analysera 

en avdelning grundas i att fallföretaget tidigare har omställt den aktuella avdelningens produktion från en 

funktionell verkstad till en automatiserad produktionslina. Detta är den enda automatiserade 

produktionslinan på företaget, vilket medförde att fallstudien till stor del fokuserade på den avdelningen. 

Valet är även kopplat till att det vid en automatiserad produktionslina är maskiner som genomför 

produktionsprocesserna och att produktionsprocesserna ansågs mer enhetliga och lättare att studera. 

Nutidsanalysen hade också syftet att skapa en helhetssyn över hur mätningarna av prestanda utförs under 

produktionsprocessen samt hur tillförlitliga data från dessa är. Observationerna medförde, enligt 

Dahmström (2011), att det blev lättare att ställa frågor om den visuella miljön. Kontinuerligt under 

fallstudien genomfördes ostrukturerade intervjuer tillsammans med nyckelpersonerna för att få 

information om frågor som uppenbarades under fallstudiens gång. Intervjuerna har bidragit till att 

utförliga svar har erhållits och att oklarheter berörande frågor har rätts ut (Dahmström, 2011). 

Sekundärdata samlades in från databaser samt ostrukturerade intervjuer, se tabell 2, primärdata samlades 

in genom nutidsanalysen. För att få en ökad förståelse för produktionslinan har ett flertal ostrukturerade 

intervjuer samt möten förekommit på fallföretaget, se tabell 3. Mötena var viktiga för att veta om 

fallstudien under tidens gång höll sig till ursprungssyftet. I början av fallstudien lade intervjuer och möten 

grunden till att klargöra vilka problem som fanns hos produktionsprocesserna samt vilket syfte det var 

med fallstudien. Under intervjuerna och mötena ställdes ledande frågor, dock undveks värdeladdade och 

prestigefyllda frågor för att hålla samtalen neutrala från känslor (Dahmström, 2011). Senare användes 

dessa sammanslutningar till att samtala kring frågor uppkommit under fallstudiens gång. Detta ledde till 
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att viktig information noterades. Om en del av produktionsprocessen behövde förklaras djupare bokades 

ett separat möte för att diskutera frågan.  

Även en intervju med en controller på fallföretaget har genomförts. Denna intervju var strukturerad och 

respondenten tog del av frågorna innan intervjun. Detta av anledningen att respondenten skulle få tid för 

att förbereda sig samt samla in den information som var nödvändig för att besvara frågorna. Frågorna 

presenteras i bilaga A. 

Tabell 2. Sammanställning av insamlade dokument 

Typ Beskrivning 

  

Sammanställning av produktfamiljer Innehöll data om olika produktfamiljer.  

Info om maskiner Innehöll maskiners namn och dess maskin-

nummer. 

Uttag av data från affärssystem Innehöll data om ordrar under 2017 och 2018: 

Cykeltid, ställtid, kvantitet. 

Mål och prestandakrav Dokument med fallföretagets mål och 

prestandakrav. Innehöll nulägesstatus, mål och 

hur ofta prestandakraven ska mätas.  

Layout Karta över fallföretagets fabrik. 

  

 

Tabell 3. Sammanställning av sammankomster 

Typ Antal  Beskrivning 

   

Strukturerad intervju 1 Intervjun bidrog med 

information om cykeltid och 

kostnader (lönekostnader och 

produktionskostnad). 

Ostrukturerad intervju, mellan 5–

30 minuter 

34 Intervjuerna gav information 

om produktionslinan och 

arbetsmomenten samt 

arbetstimmar och info om 

maskiner. 

Möte 3 Mötena bidrog med 

dokument över företagets 

mål och prestandakrav, 

layout, uttag av data från 

affärssystem.  

Observation 18 Observationer av 

produktionslinan och 

arbetsmoment. 
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2.5 Datainsamling – kvantitativ 

Blomkvist och Hallin (2015) förklarar att det i en fallstudie är viktigt att arbeta på ett systematiskt sätt vid 

insamling av data. Av den anledningen bygger fallstudien på en forskningmodell vilken presenteras av 

Ljungberg (1998), se figur 3. Dock har några av delmomenten i modellen exkluderats då målet med 

fallstudien är att beräkna de data som utläses från de aktuella produktionsprocesserna. Detta medför att 

Ljungbergs modell är anpassad efter fallstudien. 

Den kvantitativa datainsamlingen utfördes genom observationer, klocktagning, ostrukturerade intervjuer, 

en strukturerad intervju och möten där dokument och utdrag från affärssystemet presenterades som sedan 

gavs till författarna. Nedan presenteras en beskrivning av tillvägagångssättet:  

• Produktionsvillkor: Fyra aktuella produktionsprocesser har analyserats. Observationer, 

tidtagningar av ställ och cykeltider samt tidtagning av olika arbetsmoment och störningar har 

genomförts. Data har även utvunnits ur fallföretagets affärssystem, samt att dokument har samlats 

in från fallföretaget.  

• Samlade data: Data från affärssystemet och det data som samlats in under fallstudien berörde 

cykeltid, ställtid, kvantitet, genomloppstid, kostnader och arbetstimmar.  

• Förluster: Data sammanställdes och oplanerade stopp och haveri togs i beaktande. Därefter 

jämfördes de verkliga tiderna med standardtiderna.  

• Prestanda: Jämförelsen resulterade en beräkning vilken berörde prestandakraven: leveranstid, 

kostnad, flexibilitet och kvalitet.  

Verkliga data insamlades av författarna trots att fallföretaget tog fram befintliga data. Detta grundar sig i 

att författarna inte ansåg den befintliga data som pålitligt, med anledning av att den befintliga data 

insamlades vid inkörningen av de respektive produktionsprocesserna (Blomkvist & Hallin, 2015).  
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Figur 3. Datainsamlingens tillvägagångsätt (egenproducerad och modifierad utifrån 

Ljungbergs (1998) modell). 

2.6 Dataanalys 

Syftet med en vetenskaplig dataanalys är att på ett enkelt och tydligt sätt kunna svara på en frågeställning, 

detta genom att sammanställa både empirisk och teoretisk information på ett strukturerat vis. Inom 

analyser ingår även bearbetning av information. Bearbetning av information kan ses som ett försteg innan 

själva analysen, där bearbetning handlar om att förbereda informationsmängden inför analysen. Inom 

informationsbearbetning redigerar, kodar, klassificerar samt sammanställer forskaren datamängden 

(Kothari, 2014). I avhandlingen har informationen bearbetats och analyserats manuellt via en kvalitativ 

metod, vilket tillsammans med kvantitativ metod är två vedertagna analysmetoder inom forskning. Inom 
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kvalitativ analys utförs en innehållsanalys, som handlar om att identifiera huvudteman vilka kan knytas 

till frågeställningen (Kumar, 2011).  

Författarna har initialt samlat primärdata genom observationer, tidtagningar, intervjuer och sekundärdata 

genom befintliga dokument, från affärssystemet och genom en litteraturstudie. Informationen har initialt 

bearbetats för att sålla bort fakta som ej är relevant för frågeställningarna. Nästa steg har varit att utföra 

en innehållsanalys, där översiktliga huvudteman har identifierats (produktionssystem, prestanda, 

cykeltider och processer). Därefter har information som är relevant till frågeställningen klassificerats in 

under dessa teman. Dessa huvudteman har sedan blivit grunden för själva analysen, där den empiriska 

och den teoretiska har hämtats och jämförts för att bilda slutsatsen. Dataanalysen av den kvantitativa data 

var både envariabel- och flervariabelsanalys. Först analyserades variablerna var för sig och sedan gjordes 

en flervariabelsanalys för att se hur de olika variablerna påverkade varandra och vad detta resulterade i. 

Den kvalitativa data analyserades parallellt med empirin. Detta för att författarna skulle skapa en 

förståelse hur den empiriska och teoretiska data hör samman (Blomkvist & Hallin, 2015). Avslutningsvis 

har informationen sammanställts i avhandlingen, där den har förenklats så mycket som möjligt för att 

läsaren ska förstå innehållet 

2.7 Forskningens kvalitet 

En fallstudie har genomförts på ett globalt svenskt tillverkningsföretag, dock menar Blomkvist och Hallin 

(2015) på att genom att endast genomföra en fallstudie på ett företag avgränsar möjligheten att 

generalisera. Då fallstudier endast utförs på ett begränsat område är det viktigt att en grövre generalisering 

inte görs då denna kan vara felaktig (Blomkvist & Hallin, 2015). 

Under den tid vilken denna avhandling har formats har data samlats in från flera olika källor; 

vetenskapliga artiklar, böcker, möten, intervjuer samt data insamlad under nutidsanalysen. Författarna har 

varit noggranna med att styra innehållet i den teoretiska referensramen samt empirin till ämnena i 

frågeställningarna. Det har även varit av stor vikt att den litteratur som används tillika berör områdena i 

avhandlingen (Taylor, 2018). Författarna har, i den mån som varit möjligt, vänt sig till ursprungskällorna 

(Dahmström, 2011). Dock har många av dessa källor uppdagat sig genom snöbollsurval, vilket gör att 

genomskinligheten för denna avhandling minskar (Lindh & Gustafsson, 2018). Snöbollsurvalet har även 

bidragit till att vissa av grundkällorna har valts bort då författarna inte har fått tillgång till grundkällorna. 

Detta har medfört att sekundärkällor har refererats till som alternativ till primärkällor.  

Mötena och intervjuerna gav en bekräftelse på att den data som insamlats var införskaffad på ett korrekt 

sätt. Mötena med nyckelpersonerna gav även vägledning för hur primärdata skulle mätas på ett likadant 

sätt som sekundärdata för att sedan kunna jämföras. Mätningarna har skett med samma instrument, vilket 

minskar risken för slumpmässiga variationer. Det användes två olika mätinstrument, vilka båda gav 

samma svar. Detta medförde att trovärdigheten berörande resultatet av mätningen ökade. Detta hade till 

följd att mätningarna, vilka har samlat data från variabler, kunde mätas igen. Gällande osäkerheter efter 

mätningar kunde mätningarna genomföras igen för att kontrollera de tidigare mätningarna (Dahmström, 

2011). Det fanns redan innan mätningarna en metod, vilken var bestämd av författarna och baserad på 

Rother och Shook (2009) definition av cykeltid, för att mäta data. Detta medförde att alla mätningar utgick 

från samma metod oavsett vilken produktionsprocess det berörde.  
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Ytterligare en faktor vilken påverkar är att en stor del av det data som har använts från fallföretaget var 

sekundära vilket gjorde att trovärdigheten för denna data minskas, dock var denna data insamlad dagligen 

under ett års tid vilket gav en mer representativ bild av hur produktionen såg ut (Dahmström, 2011). 

Genom att det samlandes in egna data och att dessa variabler vilka har undersökts faktiskt mäts genom 

intervjuer eller observationer, ökade möjligheten för att samla in samma typ av data igen (Dahmström, 

2011). Dahmström (2011) förklarar att genom att använda variabler vilka inte påverkas direkt av känslor, 

ökar möjligheten för att dessa variabler påvisar samma resultat vid nästa mätning. Mätvärden från 

produktionsprocesserna jämfördes med fallföretagets mätvärden, vilket uppdagade att standardvärdena 

och de verkliga värdarna ej stämde överens. Detta kunde sedan förklaras med att fallföretaget endast tog 

mätvärden vid inkörning av maskiner.  

Intervjuerna har i vissa fall varit till viss del ledande. Detta för att det skulle utvinnas information vilken 

kunde öka förstående för produktionsprocesserna (Dahmström, 2011). 

 



13 

 

 

 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

Kapitlet presenterar resultatet av litteraturstudien. Initialt tas begreppet produktionssystem upp, där 

prestandakrav och mätningar diskuteras. Sedan följer ett avsnitt om processer och avslutningsvis tas 

begreppen ledtid och cykeltid upp.   

3.1 Produktionssystem 

Detta kapitel behandlar begreppen produktionssystem, prestandamätningar och 

prestandamätningssystem. Prestandakraven flexibilitet, kostnad, kvalitet och leveransförmåga tas även 

upp.  

För att kunna diskutera begreppet produktionssystem måste först ordet produktion definieras. CIRP 

(citerad  i Yamamoto, 2010, s. 21) definierar begreppet produktion enligt följande: 

” Production is the act of processes (or the connected series of acts or processes) of actually physically 

making a product from its material constituents.” 

Produktion kan ses som flera element; lokaler, människor, verktyg och maskiner, vilka tillsammans 

organiseras med syfte att tillhandahålla en fungerade produktion (Seliger, Viehweger, & Wieneke, 1987; 

Bellgran & Säfsten, 2009). Mjukvara och tillvägagångssätt kan även inkluderas som element. Elementen 

bildar tillsammans ett system där värdehöjande transformation sker (Bellgran & Säfsten, 2009). En input 

av råmaterial förädlas genom till exempel målning, montering och tillverkning (Gangala et al., 2017). 

Outputen bildar den önskade komponenten (Bellgran & Säfsten, 2009). Relationen mellan elementen är 

komplexa och beskrivs ofta ur ett systemperspektiv (Seliger et al, 1987). Om en förändring sker i ett 

element så påverkar förändringen även de andra elementen. Det är därför viktigt att ha alla elementen i 

beaktande samt att det finns en förståelse för hur dessa har en inverkan på de övriga elementen i 

produktionen. Följaktligen är det passande att beskriva ett produktionssystem som ett 

transformationssystem, se figur 4, där input transformeras genom ett transformationssystem för att sedan 

lämna som output i önskad form. Mänskligt system, tekniskt system, informations- och 

förvaltningssystem deltar alla i transformationsprocessen och de påverkar alla varandra (Yamamoto, 

2010).  
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PM beskrivs enligt Neely et al. (2005) som en parameter vilken används vid fastställning av inre och yttre 

effektivitet av en handling. PM används av tillverkningsföretag på grund av flera anledningar: mäta 

prestanda, bidra med information om strategisk implementering, stötta måluppsättningar, bidra till 

organisatoriskt lärande, styrning, skapa motivation, kontinuerligt förbättra processer, öka produktivitet, 

identifiera vilka områden som är i behov av översyn, öka kommunikation, klargöra mål och syften (Neely, 

1999). Lingle och Schiemann (1996) förklarar att tidigare studier påvisar att företag som ej mäter 

prestanda ej är konkurrenskraftiga gentemot företag som mäter prestanda; prestandamätande företag har 

ofta en högre lönsamhet och hanterar förbättringar inom verksamheten mer effektivt.  

PMS är en grupp av mätningar vilka är organiserade i en bestämd ordning (Bellgran & Säfsten, 2009). 

PM är en central byggsten i PMS (Franco-Santos et al., 2007), vilket medför att PMS hanterar både icke-

finansiella och finansiella parametrar (Ittner & Larcker, 2003). Kerssens-van Drongelen (citerad i 

Bellgran & Säfsten, 2009, s. 271) definierar PMS med följande ord:  

” …the mechanism supporting the measurement process, by with the required performance information 

is gathered, recorded and processed.” 

Ett PMS spelar en stor roll vid kontroll över flera aktiviteter (Bellgran & Säfsten, 2009). Kerssens-van 

Drongelen (presenterad i Bellgran & Säfsten, 2009, s. 272) menar att meningen med att använda PMS är 

att det:  

• Bidrar med insikt om avvikelser, vilka kan stötta beslut. 

• Snabbar på förbättringen av styrprocesser. 

• Orienterar och kommunicerar syften, överenskommelser och taktik. 

• Stöttar beslutsfattande berörande prestandabaserade belöningar. 

• Rättfärdigar existens, beslut och prestanda. 

• Motiverar människor genom feedback. 

PMS har en livscykel vilken kan delas in i fyra olika faser: design, implementering, ledning och 

utveckling (Bourne, Mills, Wilcox, Neely, & Platts, 2000). Searcy (2011) nämner de olika fasernas 

betydelse:  

Mänskligt 

system 

Tekniskt 

system 

Informations-

system 

Förvaltnings-

system 

Transformationsprocess 

Transformationssystem 

Input  Output 

Figur 4. Transformationssystem (egenproducerad och modifierad utifrån Hubaka och Eder 

(presenterad i Bellgran & Säfsten (2009, s. 39)). 
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• Designfasen: Här bestäms vad som ska mätas och hur. 

• Implementeringsfasen: Fokus ligger på att byta ut den gamla PMS-strukturen och att istället 

introducera den nya.  

• Ledningsfasen: Här bestäms hur organisationen eller företaget ska agera för att arbeta efter sitt 

PMS.  

• Utveckling: Fokuserar på att ständigt utveckla PMS för att det ska vara relevant och uppdaterad 

över tiden.  

Det är viktigt att företag ständig uppdaterar sina strategier då marknaden är dynamisk (Simons, 1995). 

Det är därför angeläget att företag har möjlighet att förändra sin PMS över tid så att den fortsätter vara 

relevant gentemot marknadsklimatet (Salloum, 2013). Likväl, fokuserar inte företag på PMS-livscykeln, 

vilket medför att företag ej uppdaterar sina PMS:er (Bititci, Carrie, och Turner, 2002). Bititci et al. (2002) 

redovisar att de flesta företags PMS är statisk och endast utrustade med informella informationsvägar vid 

förändring, vilket kan leda till begränsad anpassbarhet samt lyhördhet. Företag inser inte att i och med 

den snabbt ändrade marknaden måste PMS:en hållas tidsenlig (Bourne, 2008). PMS bidrar till att företaget 

får ökade marknadsandelar jämfört med företag med liknande strategier och mätetal vilka inte nyttjar 

kapaciteten i ett PMS fullt ut (Ittner & Larcker, 2003). 

Prestandakrav 

Att nå ett högkvalitativt produktionssystem är viktigt för företag vilka arbetar på en konkurrerande 

marknad samt för att säkerställa kvaliteten på de produkter som produceras (CCPS, 2010). 

Produktionssystem som inte nyttjas optimalt ger upphov till onödiga kostnader och att företaget kommer 

att tillverka produkter som inte är konkurrenskraftiga (Krajewski & Ritzman, 2002). Genom att analysera 

produktionssystemen kan lärdomar göras, denna analys bör ske innan starten av ett nytt projekt vilket 

berör produktionssystemet (Bellgran & Säfsten, 2009). Genom att mäta ett produktionssystems prestanda 

kontinuerligt kan företag uppnå samt behålla god prestanda. Yamamoto (2010) förklarar att prestanda 

mäts i majoriteten av fallen i kostnad, kvalitet, flexibilitet, samt leveransförmåga.  

• Kostnad. Förmågan att producera och leverera till en låg kostnad.  

• Kvalitet. Förmågan att möta kundens behov samt förväntan.  

• Flexibilitet. Förmågan att snabbt och effektivt anpassa produktionen utefter nödvändiga 

förändringar. 

• Leveransförmåga. Förmågan att leverera pålitligt och snabbt. 
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Prestandamålen kan förändras över tid för att anpassa sig till den konkurrens som finns på den aktuella 

marknaden. Det är viktigt att förstå att prestandafaktorer bygger på varandra (Bellgran & Säfsten, 2009). 

Ferdows och de Meyer (presenterad i Bellgran & Säfsten, 2009, s. 54) klargör att ett företags förmåga att 

vara konkurrenskraftigt bygger på en hög kvalitet, följt av leveransförmåga, kostnad och sedan flexibilitet, 

se figur 5. En notering bör dock göras då olika företag har olika prestandamål, vilket medför att det inte 

alltid är kvalitet som utgör grunden (Bellgran & Säfsten, 2009). Prestandamålen bör hänga ihop med de 

mål som företaget har satt upp. På så sätt kan företag identifiera vart i produktionen goda resultat samt 

svagheter finns (CCPS, 2010). För att mäta konkurrensen i ett produktionssystem måste ett flertal 

prestandaparametrar analyseras (Yamamoto, 2010). Tillverkningsföretag måste ständigt arbeta för att 

förbättra dessa konkurransparameterna för att öka eller behålla sin konkurrensfördel (Andersson & 

Bellgran, 2015). Konkurrenskrafter hos ett företag kan delas in i två delar, statisk och dynamisk. Med den 

dynamiska delen menas att konkurrenskraften analyseras parallellt med att tiden går. En dynamisk 

konkurrensutveckling kan förklaras med att ett företag genomför en förändring och samtidigt förbättrar 

prestandaparametrarna. Tvärtom berör den statiska delen att konkurrenskraft kan analyseras vid en 

specifik tid. En statisk konkurrensutveckling kan vara en analys av maskinerna eller verktygen i en 

produktion (Yamamoto, 2010). 

För att utveckla och skapa ett konkurrenskraftigt produktionssystem måste förändringar ske. Förändringar 

kan ske ofta och i små steg (Kaizen) (Liker, 2009) eller sällan och drastiskt (Kaikaku). Det är av fördel 

att arbeta med både Kaizen och Kaikaku om ett företag strävar efter att öka sin konkurrenskraft. Detta 

kan förklaras med att Kaizen har syftet att öka ett produktionssystems prestanda genom att uppgradera 

arbetsmetoder och reducera slöseri samt att Kaizen är grunden till en fungerande Kaikaku (Yamamoto, 

2010).  Slöserierna är icke värdehöjande aktiviteter och det finns sju olika typer av slöserier enligt Liker 

(2009):   

1. Överproduktion - att tillverka mer eller tidigare än vad som behövs. Denna är den värsta av 

slöserier, eftersom det orsakar flera andra slöserier.   

2. Väntan – outnyttjad tid i väntan på resurser. 

3. Lager - att lagra mer än vad som är nödvändigt resulterar i kapitaluppbindning, döljer 

kvalitetsproblem och tar upp plats. 

4. Rörelse - onödiga förflyttningar när medarbetarna utför sina arbeten. 

Flexiblitet

Kostnad

Leveransförmåga

Kvalitet

Figur 5. Konkurrenskraftens byggstenar (egenproducerad och modifierad utifrån Ferdows och 

de Meyer (presenterad i Bellgran & Säfsten (2009, s. 54)). 
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5. Omarbete - reparationer och omarbete som inte tillför något värde för kund. 

6. Överarbete - att göra mer arbete än vad kunden kräver genererar inte i extra inkomst.  

7. Transporter - transporter genererar inte i ökat värde. 

Det är av stor vikt för företag att ha ett fungerande standardiserat uppföljningsarbete efter att en drastisk 

förändring inom produktionssystemet har skett (Yamamoto, 2010).  Detta kan förklaras med att Kaizen 

hjälper till att skapa en attityd där drastiska och radikala förändringar blir mer accepterade (Burnet & 

New, 2003). Harrington (1995) förklarar att ett företag först måste skapa en förståelse av Kaizen och 

sedan arbeta utefter detta innan företaget genomgår en större förändring i produktionssystemet. Kaikaku 

bör ske när Kaizen inte längre bidrar till konkurrenskraft. Med andra ord när kontinuerliga anpassningar 

inte fungerar eller när effektiviteten har minskat, uppstår en press att en större förändring bör ske (Weick 

& Quinn, 1999).  

Innan en större förändring ska genomföras i ett produktionssystem måste det befintliga systemet 

analyseras (Bellgran & Säfsten, 2009). Att inte analysera existerade produktionssystem kan orsaka att bra 

lösningar, vilka i sin tur kan bidra till en mer lönsam produktion, förkastas (Karlsson, 1990). En analys 

genererar i värdefulla data som kan bidra till utvecklingen av produktionssystemet. Genom att genomföra 

en analys av ett befintligt produktionssystem genomförs också en självbedömning där både bra och 

mindre bra egenskaper hos systemet kommer till ytan. För att få en omfattande syn av hur det befintliga 

produktionssystemet fungerar, måste varje produktionsprocess analyseras. Den kunskap berörande 

produktionssystemet som erhålls från analysen bör sparas för att senare användas när egenskaperna för 

det nya produktionssystemet är fastställda (Bellgran & Säfsten, 2009).  

3.2 Processer 

För att besvara den andra frågeställningen behövs en genomgående presentation om processer. Kapitlet 

behandlar begreppen process och processyn. Beskrivning av hur produktionsprocesser ska analyseras 

samt hur produktionsprocesser och dess prestandamätning kan förbättras tas även upp. Kapitlet avslutas 

med en arbetsmodell för införing av processer vilka ska förbättra hanteringen av cykeltider. 

En process kan beskrivas som en grupp av aktiviteter som tillsammans skapar värde för kunden (Hammer, 

1997). Ljungberg och Larsson (2012, s. 60) definierar en process enligt följande: 

” En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder information 

och resurser för att utifrån ett givet behov skapa det värde som tillfredsställer behovet.” 

Egnell (1994) förklara att det är processerna som är nycklarna till kvalitet. Detta då processerna gör det 

möjligt att förädla produkter. Genom att arbeta med processer skapas möjligheten att mäta kostnader, 

ledtider och kundtillfredsställelse. Egnell förklarar att om ett företag inte fokuserar på processen blir det 

svårt att erbjuda enhetliga produkter med samma egenskaper. Detta då produktens egenskaper kommer 

att variera. Ett framgångsrikt företag måste kunna erbjuda produkter vilka är av samma kvalitet. Detta 

medför att processerna måste vara effektiva och ändamålsenliga för att behärska en produktion av 

produkter med hög kvalitet (Egnell, 1994).  

Processer kan delas in i två kategorier: produktionsprocesser och affärsmässiga processer. 

Produktionsprocesser associeras med att produkten levereras till en extern kund och affärsmässiga 
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processer inkluderar alla processer vilka stöttar produktionsprocessen (Bellgran & Säfsten, 2009). 

Processer kan även ses ur fyra olika perspektiv. Rentzhog (1998) beskriver de fyra perspektiven enligt 

följande:  

• Produktperspektivet. Följer flödet av produkter. 

• Förbättringsperspektivet. Följer processen utifrån insamlade data tills förbättringar är 

genomförda.  

• Informationsperspektivet. Följer processens informationsflöde. 

• Serviceperspektivet. Följer kundflödet i processen. 

Vid arbete med processer kan företag arbeta med processyn, vilket innebär att det finns en helhetsbild 

över arbetsprocesserna som finns hos ett företag och att fokus ligger på det tvärfunktionella flödet. 

Processynen visar att arbetet sker i processer vilka skär igenom funktionella gränser (Egnell, 1994). 

Processyn beskrivs av Davenport (1993) som en balans mellan investeringar i produkter och processer. 

Imai (1991) förklarar att en processyn bygger en bro mellan process och resultat, mål och medel samt 

skapar en helhetsbild över arbetsprocesserna. Egnell (1994) menar att det är vid dessa gränssnitt som 

problemen i ett företag uppstår. Centralt i processynen är fokuset på kunden (Egnell, 1994), av den 

orsaken att arbetet och den färdiga produkten är ett resultat vilken produceras till kundens nytta 

(Goldkuhl, 1995). Harrington (1991) förklarar processyn enligt nedan: 

• Mäta och styra processer. 

• Förstå hur mitt arbete passar in i den totala processen. 

• Hjälpa till med att få saker uträttade.  

• Det går alltid att förbättra processen. 

• Kundcentrering. 

• Varför uppstår fel? 

• Minska variation. 

• Riva ner barriärer. 

• Utveckla människor. 

• Samarbeta mot samma mål. 

• Medarbetare med sociala behov.  

• Processen är problemet. 

• Förändra processer. 

Analys av processer 

Stor vikt läggs ofta på arbetet som utförs inom företaget. För att ett produktionssystem ska vara 

konkurrenskraftigt måste processerna inom företaget, vilka tillhör produktionssystemet, ständigt 

förbättras för att konkurrenskraft ska uppstå (Salloum, 2013). Egnell (1994) nämner ett flertal olika 

utgångspunkter för att analysera en process:  

• Underhåll och öka nyttjandet av den utrustning som används i processen. Om utrustningen är i 

god kondition ökar tillförlitligheten inte enbart hos utrustningen, utan även för hela processen.  
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• Bygga en processäkerhet. Fel kommer att uppstå, det gäller därför att utforma aktiviteterna i 

processerna så att det finns en möjlighet att minimera felen.  

• Utöka samarbetet med leverantörerna. Leverantörerna måste få kunskap om vad en process är i 

behov av för att sedan kunna leverera produkter eller tjänster vilka uppfyller behoven.  

• Standardisera arbetsmoment. För att förbättringar ska kunna implementeras är det viktigt att 

arbetsmoment är standardiserade. Effektiva processer är ett resultat av standardiserade 

arbetsmoment.  

• Minimera processens ledtid. Långa ledtider medför förlorade kunder.  

• Förenkla processen. Processer har en förmåga att under tid bli mer komplexa vilket medför att 

de blir svårare att betrakta. Om en förenkling av processen sker skapas möjligheter att lättare 

kontrollera, genomföra samt förstå den.  

• Ta bort upprepande aktiviteter. Tid kan sparas om liknande aktiviteter tas bort eller slås 

samman.  

Däremot bör ett företag jämföra sina analyser mot en annan organisation i syfte att skapa ett perspektiv 

över hur processen kan förbättras. För att företag på ett kontinuerligt och systematiskt sätt ska kunna 

analysera en process för att bättre förstå den och sedan förbättra processen är benchmarking mot andra 

företag ett alternativ (Krajewski & Ritzman, 2002). Inom benchmarking är det viktigt att förstå att det är 

processer som jämförs och att båda företagen måste vara i samförstånd (Egnell, 1994). Benchmarking ska 

ses som ett verktyg vilket används för att analysera konkurrenters process och inte kopiera dessa 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Bergman & Klefsjö (2012) menar att det finns fyra olika processjämförelser:  

• Intern processjämförelse. En processjämförelse inom den egna koncernen. 

• Processjämförelse med konkurrent. En processjämförelse hos en konkurrent. 

• Funktionell processjämförelse. En processjämförelse med en organisation vilken är ledande 

inom ett samma eller liknade område. 

• Allmän processjämförelse. En processjämförelse med den bästa organisationen men ej inom 

samma område.  

Krajewski och Ritzman (2002) är i enighet med Bergman och Klefsjö (2012), dock utelämnas den fjärde 

processjämförelsen. För att förbättra en process genom benchmarking måste företaget arbeta utefter Plan-

Do-Check-Act-cykeln (PDCA-cykeln) (Bergman & Klefsjö, 2012; Krajewski & Ritzman, 2002).  PDCA-

cykeln berör systematiskt förbättringsarbete och lärande samt innebär att; åtgärder planeras (P), planerna 

införs och implementeras (D), implementeringen utvärderas (C) och sedan följs åtgärderna upp (A) 

(Bergman & Klefsjö, 2012). PDCA-cykeln är en av byggstenarna i Kaizen (Bellgran & Säfsten, 2009) 

och används för att kontinuerligt utveckla processer (Bergman & Klefsjö, 2012; Krajewski & Ritzman, 

2002). Liker och Meier (2006) menar att fokus bör ligga i det första steget, plan. Detta med anledning av 

att problembeskrivning är det svåraste och viktigaste steget i en förändringsprocess. Problemet måste 

förstås och sedan definieras. Om plan-steget är korrekt utfört, utfaller det att de nästkommande stegen 

kan komma att genomföras på ett enklare och snabbare sätt (Liker & Meier, 2006). 
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Förbättring av processer och dess prestandamätning  

En process kan förbättras eller ersättas med en ny. Om processen förbättras beskriv det som en deduktiv 

process, om processen ersätts så beskrivs den som en induktiv process. Vid en deduktiv process utgår 

förbättringsarbetet utifrån den befintliga processen, problem identifiera och problemen löses. 

Förbättringsarbetet är ofta kontinuerligt, tvärfunktionellt, logisk, med en hög förbättringspotential och 

med en liten risk för misslyckande. Syftena med en deduktiv process är att minska onödiga administrativa 

rutiner, minimera icke-värdeskapande aktiviteter, förenkla processen, minimera processens ledtid, 

standardisera arbetsmoment och aktiviteter, utöka samarbete med leverantörer, automatisera, bygga in 

processäkerhet, förenkla språk, underhåll och öka utnyttjade av utrusning i processen. En induktiv process 

bortser från den befintliga processen och förutsättningslöst utformar en helt ny process med en ny 

processturktur. Företaget strävar efter att skapa en så effektiv process som möjligt (Egnell, 1994). För att 

ett företag ständigt ska förbättra processerna måste företaget sätta upp ett mål och att det finns en 

förbättringsgrupp som arbetar med att processen ska nå de uppsatta målen (Ljungberg , 2000). Egnell 

(1994) menar dock att många företag lägger ner stora resurser för att minska kostnader, reducera antalet 

defekter samt förkorta ledtiden, men misslyckas. För att nyttja resurserna väl och för att nå målen bör 

företag tänka på följande aspekter för att nå en välvårdad produktionsprocess (Melan, 1993): 

• Att regelbundna mätningar utförs för att styra produktionsprocessen och produkten: I 

tillverkningsprocessen samt vid dess gränssnitt till andra produktionsprocesser görs mätningar 

vilka baseras på statistiska metoder. Dessa mätningar görs dels för att övervaka och dels för att 

säkerställa produktionsprocessen. Detta för att säkra att produktionsprocessen är stabil och att 

det är så små och få variationer hos produkten som möjligt. Mätningar sker efter varje 

förädlingssteg för att säkerställa att den färdiga produkten lever upp till kraven samt för att 

hindra att felaktiga objekt når nästa förädlingssteg.  

• Att arbetsflödet och arbetsuppgifterna är dokumenterande: Det är viktigt med utförliga 

beskrivningar vilka visar hur objekt ska bearbetas och förädlas. Det är av vikt att dokument som 

beskriver bearbetningsmetoder finns tillgängliga.  

• Att gränserna mellan produktionsprocesser ska vara klart definierade: En tillverkningsprocess 

har en tydlig start och ett tydligt stopp. Dock återger inte alltid produktspecifikationerna 

kundens behov. Det är inte heller med säkerhet som tillverkaren har förstått vad som krävs för 

att produktionsprocessen ska fungera så effektivt som möjligt.  

• Att det finns en processägare: Genom att det finns en ansvarig över produktionsprocessen finns 

det en person som vet vad produktionsprocessen ska prestera. Den ansvariges arbete redovisas 

genom rapporter innehållande produktionsprocessens kostnader, antal defekta produkter samt 

förmågan att hålla tidsplanerna.  

Få organisationer nyttjar processer för att på ett effektivt sätt utveckla deras PM (Neely, 1999). Salloum 

(2013) menar att företag håller sig på rätt linje genom att kontinuerligt arbeta med sin process med 

anledning av föränderliga förhållanden och att denna process bidrar med att förstärka möjligheten att hålla 

sig på rätt linje. Riktlinjen som PM och de strategiska målen arbetar efter refereras ofta som en 

’kaskadprocess’, detta då en effektiv implementering ofta kav vara svår att implementera. Det första 

misstaget görs i praktiken när sammankoppling av PM och strategi utelämnas, för att sedan inte ta hänsyn 

av de strategiska målen vid generering av PM. Studier visar att företag vilka har lyckats med den 
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strategiska riktningen är mer framgångsrika än företag som har likvärdig strategi men har misslyckats 

med riktningen samt företag vilka inte har någon form av strategisk riktning (Salloum, 2013).  

En process behöver vara inkörd för att försäkra att överflödiga PM avskaffas och att endast nödvändiga 

PM är finjusterade (Salloum, 2013). Salloum (2013) menar att antalet PM ofta ökar till en nivå där de blir 

ohanterliga, vilket medför att en process vilken övervakar PM är nödvändig. Stevenson (2014) är enig 

med detta och förklarar att det är viktigt att det finns en överenskommelse om att tillämpning av verktyg, 

tekniker, arbetsordning och protokoll finns tillgängliga, då dessa är avgörande för att processer kan 

genomföras på ett effektivt sätt. Dock uppkommer en försummelse av den grundläggande processen vilket 

kan skapa problem på sikt och detta inte enbart ur resursanvändning och informationsperspektiv, utan 

tolkningen av den tillgängliga data kan även ta skada (Stevenson, 2014). 

Många företag har idag en vision om att implementera nya innovativa verktyg för att förenkla en process. 

Nackdelen med detta är att företag inte kan behärska de nya verktygen och att detta medför att den nya 

data som är ett resultat av de nya verktygen är svårhanterlig. Företag vet inte hur den nya data ska hanteras 

och det kan därför bli vilseledande och följaktligen leda till att hela processen övergår till att vara ett 

problem istället för en problemlösare. Fördelen med att inte ha det senaste och mest innovativa verktygen 

på marknaden och att istället arbeta med de verktyg som idag finns i processen är att det finns erfarenhet 

kring de tillgängliga applikationerna. Detta gör det lättare och mer tillgängligt att införskaffa data ur 

processen (Stevenson, 2014). Stevenson (2014) poängterar att det är viktigt att företag fokuserar mer på 

den processen som finns idag som alternativ till att köpa in nya verktyg. Nya verktyg ger möjligheten att 

utveckla processens dimensioner, men de verktyg som företag har tillgängliga idag är pålitliga 

(Stevenson, 2014). Meekings (2005) instämmer att en sådan process ofta kopplad till budget eller till det 

strategiska utförandet samt att förståelsen för processen utvecklas med tiden inom företaget. Meekings 

har därför utvecklat en lista på vad en funktionell bedömningsprocess av ett PM bör innehålla:   

1. Processen ska vara strukturerad och noga definierad. 

2. Processen ska vara tillgänglig för alla i organisationen. 

3. Uppföljningsmöten, vilka i sig själva bidrar med värde, måste vara säkrade. 

4. Implementeringen av processen bör genomföras på ett sätt vilket skapar förutsättningar för 

hållbar användning.  

Men för att en PMS kontinuerligt ska kunna uppdateras bör företag implementera fyra typer av processer 

(Bourne et al., 2000):  

1. En process vilken går igenom målen för nulägets mätningar. 

2. En process vilken går igenom nulägets mätningar. 

3. En process för utveckling av nya mätningar. 

4. En process för att utmana strategin. 
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Arbetsmodell vid införing av processer 

Egnell (1994) presenterar en modell, se figur 6, av Rise och Wiklungs vilken berör hur en process ska 

ledas. Modellen innehåller stegen: identifiering, planering, implementering och operativ styrning (Egnell 

1994). 

Identifiering: Syftet med denna fas är att en identifiering av företagets processer sker och att dessa 

processer tilldelas en processägare för att skapa ett underlag för ett kontinuerligt förbättringsarbete 

(Egnell, 1994).  

Utforma verksamhetsmodell: utifrån företagets affärsidé ska en processorienterad modell över 

verksamheten genomföras. Grunden till detta är att klargöra vilka processer som är viktigaste och vart 

gränserna går mellan processerna. Viktigt att ta fram vilka processer som behövs för att driva företaget 

samt vilka processer som löper genom ett flertal funktioner (Egnell, 1994).  

Välj process: Denna delfas gäller företagets val av processer som processledningen ska implementeras i. 

Beslut måste ske om flera implementationer ska ske samtidigt eller en i taget. Valet bör göras noggrant, 

Identifiering

•Utforma verksamhetsmodell

•Välj process

•Utse ansvarig

•Ange riktlinjer och krav

Planering

•Definiera kundbehov och process

•Definera mätningar

•Analysera processen

•Utforma/modifiera processen

Implementering

•Analysera problem vid implementeringen

•Planera implementeringen

•Genomför implementeringen 

Operativ 
styrning

•Etablera processtyrning

•Förbättra processen

•Genomför periodiska processrevisioner

Figur 6. Arbetsmodell vid införandet av en process (egenproducerad och modifierad utifrån 

Rise och Wiklungs (presenterad i Egnell (1994)) modell). 
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då den första implementeringen bör ske i en process med goda förutsättningar, för att lyckas. Därför bör 

den valda processen idag till exempelvis: ha höga kostnader, långa ledtider och engagerad personal 

(Harrington, 1991).  

Utse ansvarig: Processägaren är viktig för processens utveckling. Processägaren är personen som ska 

driva förbättringarna samt säkerställa att processen möter de externa och interna kundernas behov, samt 

företagets interna mål (Egnell, 1994). 

Ange riktlinjer och krav: Processägaren ska tillsammans med sina medarbetare formulera syftet och målet 

med processen. Därigenom skapar processgruppen en uppfattning om i vilken riktning förbättringsarbetet 

ska utövas (Egnell, 1994).  

Planering: Syftet med denna fas är att processägaren tillsammans med berörda intressenter som arbetar 

med processen ska utveckla den kunskap som behövs för att förbättra processen. Processen ska utformas 

för att möta och gärna överträffa kundernas behov (Egnell, 1994). 

Definiera kundbehov och process: Definiera vart processen börjar och slutar. Här bör även processens 

kunder definieras och vad dessa vill få ut från processen. Leverantörer till processen bör även definieras 

samt vilka objekt de levererar till processen (Egnell, 1994).   

Definiera mätningar: Mätningar är grundläggande för allt förbättringsarbete då resultaten fungerar som 

verktyg för att beskriva processens utveckling. Mätningar ökar även förståelsen för processen 

(Harrington, 1991). Medarbetarna som arbetar med processen behöver information om hur väl resultaten 

överensstämmer med de externa och interna kundernas behov. Dessutom lyfts problem som uppkom vid 

processen innan i processtegen fram, vilket gör att medarbetarna till den processen kan ta till sig den 

informationen och därmed utveckla processen. Mätningarna ger en bild om processen följer sin 

förbättringsriktlinje (Egnell, 1994).  

Analysera processen: Analysen går igenom mätningarna och riktar in sig på varför processen agerar som 

den gör. Här utreds de bakomliggande orsakerna till problemen med processen (Egnell, 1994). Här ingår 

även en fysisk analys, det vill säga att medarbetarna står och analyserar varje aktivitet i processen 

(Harrington, 1991).  

Utforma/modifiera processen: Utifrån analysen ska beslut fattas om vilka förbättringar som ska 

implementeras. Förbättringsmålen och processens nuvarande förmåga att möta interna och externa 

kundernas behov avgör om utvecklingen ska vara deduktiv eller induktiv (Egnell, 1994). 

Implementering: Syftet med implementeringsfasen är att processägaren tillsammans med medarbetarna 

ska implementera den nya eller den modifierade processen i verksamheten (Egnell, 1994).  

Analysera problem vid implementering: Innan implementeringen sker måste de problem som kan komma 

att uppstå vid implementeringen identifieras. Processägaren, tillsammans med medarbetarna, analyserar 

och åtgärdar problemen (Egnell, 1994).  

Planera implementering: Efter att problemen vid implementeringen har åtgärdats kan 

planeringen av implementeringen påbörjas. Medarbetarna måste fundera på hur 
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organisatoriska frågor ska hanteras (Egnell, 1994): Vem har ansvar för beslut, resurser, 

implementeringen och tidplan? 

Genomför implementeringen: Här genomförs aktiviteter som planerats. Det tar dock tid att implementera 

en ny process. Oftast går det snabbare vid implementering av en deduktiv process jämfört med en induktiv 

(Melan, 1993).  

Operativ styrning: När förbättringarna har implementerats och fungerar gäller det för medarbetarna och 

processägaren att skapa ett systematiskt underhålls- och utvecklingsarbete (Egnell, 1994).  

Etablera processtyrning: Genom att regelbundet genomföra mätningar i processen och att använda 

statistisk processtyrning går det att identifiera orsakerna till den systematiska variationen i processen. När 

dessa har eliminerats återstår slumpmässiga variationer (Egnell, 1994).  

Förbättra processen: Oavsett om processen är ny eller om den är modifierad måste den ständigt förbättras 

om den ska upprätthålla samt förbättra resultatet. För att processen ska ha möjlighet att bevara resultatet 

måste problem angripas systematiskt. För att göra detta bör PDCA-cykeln användas (Imai, 1991).  

Genomför periodiska processrevisioner: Processrevisioner betyder att det, utifrån kraven, sker 

regelbundna kontroller av processen. Kontrollen berör framtagning av processens styrkor och svagheter, 

för att sedan analysera hur väl processen fungerar. Utifrån analysen tas beslut om förbättringsåtgärder 

(Egnell, 1994). 

3.3 Ledtid 

Nedan definieras begreppet ledtid, vad ledtid har för inverkan på ett företags flexibilitet samt hur en 

ledtidsanalys går till. Ledtiden är påverkas av cykeltiden och är starkt sammankopplad till 

prestandakraven flexibilitet, kvalitet, kostnad och leveransförmåga. 

Ledtid kan enligt Storhagen (2011) definieras som den totala tid som förlöper från den tidpunkt när en 

beställning har utförts till den tidpunkt när färdig order anländer till mottagaren. En lång ledtid försämrar 

flexibiliteten för anpassning av varierat kundbehov. För att optimera en produktionsprocess och generera 

i kortare ledtider, är det viktigt att få ett jämt flöde samt eliminera onödiga aktiviteter (Rother, Helling, 

Shook, & Sweden, 2001). Johnson (2003) menar att det finns sex faktorer vilka påverkar ledtiden: ställtid, 

batchstorlek, transport, cykeltid, variationer och maskinutnyttjande. Det är allmänt känt att långa 

cykeltider medför längre ledtid men långa ställtider är även en faktor som direkt påverkar ledtiden. Längre 

ställtider bidrar till att produktionsprocessen står still (Johnson, 2003). Om ställtider minskas kan 

batchstorlekar också minskas (Krajewski, Malhotra, & Ritzman, 2007). Kortare ställtider bidrar också till 

att fler batcher kan köras. Vad gäller transporter så påverkar dessa ledtiden då transport kräver tid och 

tiden adderas till ledtiden. Variationer i batchstorlekar, cykeltider, ställtider kan göra produktionsflödet 

svårplanerat och leder i praktiken till att köerna mellan produktionsprocesserna ökar (Johnson, 2003). En 

hög utnyttjandegrad hos maskiner inverkar på ledtiden genom att variationer gör att förlorad tid inte kan 

tas igen (Segerstedt, 2009). Johnson påpekar att det är en högre sannolikhet att maskinen arbetar och att 

en inkommande batch måste vänta vid hög utnyttjandegrad, vilket har en negativ påverkan på ledtiden.  
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Genom att minska tider kan flexibiliteten öka, produkter i arbete minskas, kötider minskas och ledtider 

minskas. Responstiden för hela leveranskedjan blir också snabbare då ledtiden minskas (Segerstedt, 

1999). För att göra detta måste produktionsprocesser analyseras. Med hjälp av att analysera 

produktionsprocesser finns det möjligheter att upptäcka brister och sedan förbättra dessa. Förbättring av 

brister kan bidra till kortare ledtider, säkrare leveranser och mindre slöseri (Rother et al., 2001).  En analys 

av en ledtid innebär att ett företag på ett strukturerat sätt analyserar information och materialflöde med 

ett syfte att minska den totala tiden i flödet. För att detta ska vara möjligt måste en flödeskartläggning 

vara gjord (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006). Storhagen (2011) menar att analysen av ledtiden 

bidrar till en klarhet över hur tiden används och hur effektiv denna är. Arbetsgången i en ledtidsanalys 

kan följa dessa punkter (Storhagen, 2011):  

1. Definiera och fastställ den totala ledtiden. 

2. Omfatta både administrativa och fysiska flöden. 

3. Identifiera alla aktiviteter som förbrukar tid. 

4. Identifiera värdeförädlande tid. 

5. Identifiera icke värdeförädlande tid. 

6. Ifrågasätt all tid som inte har något kundvärde. 

7. Analysera och ge förslag till nya lösningar. 

8. Genomför. 

9. Följ upp. 

Genom att skapa ett kontinuerligt flöde med minskade lager och buffertar mellan produktionsprocessteg 

minskar PIA, genomloppstid, ledtid och kapitalbindning (Rother et al., 2001). Alla typer av avbrott som 

ej är värdeskapande påverkar nämligen ledtiden. (Olhager, 2013). Lumsden (2012) förklarar att det ofta 

är endast 10 procent av tiden som en produkt förädlas och värde skapas. Detta betyder att 90 procent av 

ledtiden är icke-värdeskapande. Storhagen (2011) menar dock att det är upp till 95 procent. För att öka 

värdeskapande måste flödet tids effektiviseras (Modig, Åhlström, & SSE, 2012). Oskarsson et al. (2006) 

förklarar att det finns 7 sätt att genomföra tidsreduktion för att skapa flödeseffektivitet.  

Eliminera: ta bort eller minska tiden som läggs på aktiviteter som ej tillför något till företaget eller kunden.  

Förenkla: Genom att förenkla nödvändiga aktiviteter kan företag minska tiden för dessa aktiviteter.  

Integrera: Genom att slå ihop aktiviteter som utförs var för sig skapas mervärde.  

Parallellisera: utföra oberoende produktionsprocesser parallellt istället för var för sig.  

Synkronisera: undvika väntetider. Flödet bör styras så att aktiviteter påbörjas direkt efter en annan.  

Dessa fem bör utföras i uppräknad ordning för att minska risken med att två aktiviteter integreras och 

sedan måste dessa två elimineras (Oskarsson et al., 2006).  

Förbereda: Allt material ska vara framtaget i förväg så att aktiviteter ej behöver bromsas upp.  

Kommunicera: Snabb, korrekt och ändamålsenlig kommunikation bidrar till effektivisering av tid. 
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3.4 Cykeltid och genomloppstid 

Detta avsnitt syftar till att utreda konceptet cykeltid, där begrepp som total cykeltid, cykeltid och 

genomloppstid berörs, samt vilken påverkan dessa tider har på produktionssystemet. Vidare visar kapitlet 

varför cykeltider är viktiga att analysera samt vilken koppling olika cykeltider i en process har till 

varandra. 

I litteraturen florerar en mängd olika definitioner av begreppet cykeltid. Exempelvis beskrivs konceptet 

ibland som: ”Tid till marknad”, ”Snabbhet”, ”Slip rate”, ”Time line”, ”Total cykeltid” eller ”Delcykeltid”. 

I denna avhandling definieras cykeltid som en variabel vilken karaktäriserar tiden det tar för att ett arbete 

eller en order att gå igenom ett processteg (Hopp & Spearman, 1996; Rother & Shook, 2009; Chen & 

Zhou, 2010). Genomloppstiden i sin tur definieras som summan av process- eller cykeltiden för varje 

steg, plus all eventuell väntetid mellan dessa steg, vilka krävs för att förädla en produkt eller komponent 

till färdig form (Marsudi & Shafeek, 2014). Figur 7, som är framtagen av Miltenburg & Sparling (1996) 

illustrerar cykeltid, genomloppstid och total cykeltid för en produkt.  

 

Figur 7. Illustration av begreppet cykeltid i en make-to-order-miljö (egenproducerad bild, modifierad 

utifrån modellen av Miltenburg och Sparling (1996)). 

Det har varit en stadig konsumtionsökning på senare tid, där kunderna har begärt mer produkter från 

tillverkningsföretagen (Marsudi & Shafeek, 2014). Det har därmed blivit ännu viktigare för företagen att 

kunna leverera produkter i tid, detta för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden. Cykeltiden är 
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en viktig parameter inom tillverkningsindustrin som influerar lager, kvalitet, produktionskostnad, respons 

till en kundorder eller flexibilitet. Reducering av cykeltid kan generera kortare genomloppstid, vilket i sin 

tur kan öka kapaciteten att producera fler artiklar (Chen & Zhou, 2010). Dessutom är cykeltiden starkt 

relaterad med andra delar av leveranstiden, som genomloppstiden och ledtiden samt alla övriga moment 

som faller under dessa tider (Miltenburg & Sparling, 1996). Cykeltiden påverkar därmed förmågan att 

kunna leverera till kunden i rätt tid (Gordon, 1993). Genom att minska cykeltiderna kan ett företag minska 

produktionskostnaderna och därmed öka kundnöjdheten (Tomas & Hult, 1997). Gangala et al. (2017) 

bekräftar argumentet och tillägger att cykeltiden även är viktig för att öka kundnöjdheten, detta då kunden 

tar leveranstiden som en betydande faktor vid köp av en produkt.  

Marsudi och Shafeek (2014) nämner i sin studie att det råder en brist på processförenklingar och 

cykeltidsanalyser inom tillverkningsindustrin. Argumentet togs även upp av Tomas och Hult (1997), som 

uttrycker att trovärdiga cykeltider fås endast genom kontinuerliga mätningar men att det tyvärr inte mäts 

så ofta som det behövs. Marsudi och Shafeek uttrycker att mindre än 25 procent av 

tillverkningsindustrierna i Canada, USA och Tyskland nyttjar processförenklingar och cykeltidsanalyser 

för att effektivisera processerna i verksamheten. De nämner att Japan är det enda landet i världen som 

nyttjar rutiner för processförenklingar och cykeltidsanalyser. Marsudi och Shafeek nämner vidare att det 

finns en mängd olika orsaker till långa leveranstider, från order till leverans, inom tillverkningsindustrin. 

Marsudi & Shafeek framhäver dock två möjliga orsaker: för många icke-värdehöjande aktiviteter i flödet 

samt prestationsmätning av fel parametrar i produktionsprocessen. Av den totala leveranstiden utgör 

orderhanteringen cirka fem procent av den tiden för de flesta företag, vilket betyder att under resterande 

95 procent av tiden lagras produkten på lager eller väntar i produktionsprocessen på att förädlas (Marsudi 

& Shafeek, 2014). Marsudi och Shafeek nämner även i sin studie att många tillverkningsföretag mäter fel 

prestationsparametrar, som exempelvis: maskinutnyttjande, produktivitet eller orderframställningsdatum 

och när dessa mätparametrar visar positiva utfall uppstår tron att de är framgångsrika och sedan blir de 

utkonkurrerade på grund av att produkten ej når kunden vid utlovad tid. Miltenburg och Sparling (1996) 

menar att genom att analysera alla aktiviteter som faller in under den totala cykeltiden kan 

konkurrensfördelar skapas. Aktiviteterna kan fördelas in under fem huvudcyklar: orderhantering, design, 

leverantörshantering, produktion och distribution (Miltenburg och Sparling, 1996), se figur 7. Miltenburg 

och Sparling menar att genom att fokusera på aktiviteterna under dessa huvudcyklar åstadkommer 

tillverkningsföretag två starka målsättningar: 1) De minskar produktionskostnad och ökar kvaliteten. 2) 

De ökar flexibiliteten samt snabbheten i leveranser. Miltenburg och Sparling förklarar att genom att 

fokusera på att sänka cykeltider i tillverkningskedjan, minskar följaktligen de icke-värdehöjande 

momenten. Slöseri är inget som kunden betalar för och därmed förorsakar extra resurser som tillförs för 

att hantera slöseri extra kostnader (Athapornmongkon, Deuse, & Wong, 2006). Exempel på värdehöjande 

aktiviteter är tillverkning, målning och montering, icke värdehöjande aktiviteter är exempelvis upp- och 

nedpackning, rengöring av maskin, mätningar, ställ och onödig materialhantering (Gangala et al., 2017). 

Genom att identifiera och eliminera slöseri minskar följaktligen cykeltiden och därmed minskar 

produktionskostnaden och kvaliteten höjs, då momenten som associeras med dålig kvalitet också 

elimineras. Detta bekräftas även av Klarin, et al. (2006) som uttrycker att genom att minska cykeltiden 

kan företag minska produktionskostnaden, öka kvaliteten, minska tid till marknad, vilket ofta kan vara 

avgörande för företags lönsamhet och därmed överlevnad. Genom att kontinuerligt analysera cykeltiderna 

kommer problem upp till ytan. Detta medför att det blir mindre defekta produkter om problemen tas om 

hand om. Såvida problemen försvinner så minskar cykeltiden (Mukundarao, 2006). Lönekostnad är också 
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en viktig komponent inom produktionskostnader som kan associeras till cykeltider. Detta eftersom 

cykeltiden är en riktlinje för resurstillförsel och därmed sker även resurstillförsel i form av 

arbetsbemanning utifrån dessa tider (Marsudi & Shafeek, 2014). Effektivt utnyttjande av arbetskraft är 

avgörande för att fortsätta vara konkurrenskraftig, då lönekostnaderna idag stiger (Kwan, Hee, & Han, 

2013).  

Tomas och Hult (1997) uttrycker att cykeltider spelar en stor roll för företag som vill mäta sig med andra 

företag i världsklass. Bernedixen (2018) uttrycker följande i sin studie: för att möjliggöra optimering av 

en process måste cykeltiden identifieras. Tomas och Hult förklarar vidare att det är viktigt att en 

förbättring av cykeltiden går att koppla mot prestandan, som exempelvis kostnaden; ökad vinstmarginal.  

Cykeltider är individuella, men påverkar också varandra i en processkedja. Det är således inte bara den 

process där tiden mäts som berörs av en förändring (Tomas & Hult, 1997). Det är följaktligen av stor vikt 

att analysera alla cykeltider i det aktuella produktionssystemet (Klarin et al. 2016). Om en cykeltid i 

exempelvis en produktionslina är markant högre än någon annan process i linan, så är det den högsta 

cykeltiden som bestämmer takten för systemet (Bernedixen, 2018). Detta då flaskhalsen bestämmer 

kapaciteten för ett system (Goldratt, 2009). Det medför också att en vidare analys av den processen bör 

genomföras; genom att eliminera flaskhalsar, kommer totala systemets cykeltid att minska (Bernedixen, 

2018). Miltenburg och Sparling (1996) bekräftar argumentet och tillägger att genom att fokusera på att 

sänka cykeltiderna under samtliga huvudcyklar kommer flexibiliteten att öka, detta då tiden ut till kunden 

blir kortare och därmed får företaget en snabbare respons mot förändringar. Det kommer alltid finnas en 

flaskhals, men för varje flaskhals som försvinner så minskar den totala cykeltiden (Bernedixen, 2018). 

Vid analys av cykeltider kommer flaskhalsar och nära-att-bli-flaskhalsar att tas upp till ytan. Genom att 

ständigt arbeta bort flaskhalsarna kan cykeltiden reduceras. På så sätt ökar även möjligheten att producera 

mer (Kim, Wang, & Havey, 2014).  

Littles lag 

Genomloppstidens påverkan på prestandan i ett produktionssystem kan illustreras utifrån Little’s Law, 

eller Littles lag, (N = λ * T), vilket är en modell framtagen av John Little, 1961. Satsen berör köteori, där 

N är antalet genomsnittliga kunder i ett kösystem, T är den genomsnittliga väntetiden för kunden i 

systemet och λ är hur ofta en kund dyker upp per tidsenhet. Littles lag används ofta inom 

tillverkningsindustrin. Satsen är densamma, men N är produkter i arbete (PIA), T är genomloppstid och 

λ är genomsnittlig output per tidsenhet (O). Vilket kan definieras enligt följande: O = PIA / T. Sambandet 

i satsen visar att den genomsnittliga outputen ökar om genomloppstiden ökar eller om PIA minskar, eller 

att den genomsnittliga outputen minskar om genomloppstiden minskar eller PIA ökar (Little & Graves, 

2008).  

Inom tillverkningsindustrin används Littles lag ofta inom planeringsfunktionerna. Där satsen kan nyttjas 

för att planera ordersläpp, då satsen kan tydliggöra output och kapacitet samt PIA i en produktionsprocess. 

Utifrån informationen kan det sedan bestämmas hur mycket som är möjligt att sälja till kunden. Littles 

lag ger planerare viktig information, då kännedom om nyckelparametrar som PIA och genomloppstid är 

grundförutsättningar för en ordentlig planering (Little & Graves, 2008). Satsen indikerar även sambandet 

att PIA kommer att öka när genomloppstiden ökar, när den genomsnittliga outputen är konstant. Satsen 

är därför till stor hjälp vid lager- och bufferthantering i olika tillverkningsmiljöer (Chen & Zhou, 2010). 

Dock, poängterar Little och Graves (2008) och Kanet (2004) att vid beräkning av Littles lag är det ytterst 



29 

 

 

 

viktigt att inputparametrarna till satsen, det vill säga genomloppstid, PIA och genomsnittlig output per 

tidsenhet, speglar verkligheten. En korrekt bild av inputparametrarna är alltså en förutsättning för att 

kunna nyttja satsen, vid exempelvis planering (Little & Graves, 2008). Vidare menar Mcconnell (2001) 

att satsen även tydliggör vikten av att reducera genomloppstiden, då sambandet visar att outputen ej kan 

öka om tiden ej minskas. 

Beräkning av genomloppstid 

Goyal och Singhal (1989) presenterar en matematisk modell för att beräkna genomloppstiden. Modellen 

gäller för uträkning av genomloppstiden vid ett sekventiellt flöde, utan buffert. För att ge en mer 

verklighetstrogen bild vid beräkning, presenterar författarna parametern TL, som kompletterar 

beräkningen med bufferttid. Buffertiden beskriver tiden i lager vid ett specifikt flöde för en detalj genom: 

cykeltiden (systemets) * antal detaljer i lagret. 

Nedan presenteras parametrar vilka nyttjas i satsen: 

• TG = Genomloppstid 

• Q = Batchstorlek 

• J = Poduktionsprocessteget, j = 1, 2, …, n 

• TJ = Cykeltid per detalj, vid steget j 

• TL = Tid i lager 

Följande formel kan sedan nyttjas vid beräkning av genomloppstiden. Genomloppstiden kan beräknas 

genom kännedom av batchstorlek (Q), cykeltid per detalj samt bufferttiden i produktionsprocessen. 

• TG = Q ∑ T𝑛
𝑗=0 J + TL 
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4 EMPIRI 

I detta kapitel presenteras den insamlade empiriska datamängden från fallföretaget. Kapitlet inleds med 

en kort introduktion av fallföretaget, Alfa Laval AB samt fabriken i Skogstorp där fallstudien är utförd. 

Efterföljande avsnitt ger en nulägesbild över avdelning C6, där produktionsprocessteg, 

produktionskostnader och övriga standardtider presenteras. Detta följs av ett avsnitt där en omfattande 

cykeltidsanalys presenteras. Kapitlet avslutat med en redovisning av prestandakrav och målsättningar som 

fabriken arbetar med att uppfylla. 

4.1 Fallföretaget 

År 1883 grundades AB separator av Gustaf de Laval och Oscar Lamm, men det tog ända till år 1963 innan 

det nuvarande namnet, Alfa Laval introducerades (Wikipedia, 2018). Alfa Laval är ett svenskt globalt 

industriföretag som huvudsakligen sysslar med tillverkning av värmeväxlare, separator, pumpar och 

ventiler men tillhandahåller även servicetjänster. Organisationen är världsledande inom 

nyckelteknologier som värmeöverföring, separering och vätskehantering samt innehar cirka 2500 olika 

patent. Koncernen anställer cirka 17 000 personer som återfinns inom olika divisioner världen över, där 

de flesta är placerade i Sverige, Kina, USA, Danmark, Frankrike och Indien. Tillverkningen sker på 20 

olika produktionsenheter där 12 är placerade i Europa, sex stycken i Asien och två finns i USA (Alfa 

Laval, 2018). Utöver produktionsenheterna finns det även cirka 70 stycken serviceenheter. I Sverige har 

Alfa Laval fabriker i Lund (huvudkontoret), Eskilstuna (produktionsenhet) och Tumba (forskning och 

utveckling). 

I Eskilstuna, Skogstorp finns en av Alfa Lavals primära produktionsenheter, där kärnkompetensen består 

av skärande bearbetning och formning av rostfria material. I fabriken tillverkas och monteras separatorer 

och här återfinns cirka 200 av koncernens anställda där cirka 60 av dessa är tjänstemän och resterande är 

verkstadsanställda. Fabriken levererar cirka 300 separatorer till olika kunder världen över varje år samt 

arbetar mot en kundorderstyrd strategi (make to order). Detta medföljer att produktvariationen är hög då 

kunderna erbjuds att välja produkter utifrån ett stort sortiment. Produktionsprocesserna i fabriken består 

av: svarvning, fräsning, borrning, montering, slipning, gradning, svetsning, ultraljudstvättning, 

överhastighetsrotering, penetrering, koordinatmätning samt laserskärning. 

4.2 Nulägesanalys  

I detta avsnitt presenteras datamängden som författarna samlat in från fallföretaget. Initialt ges en kort 

beskrivning över avdelningen C6, där författarna samlat majoriteten av empirin. Detta följt av ett utdrag 

från företagets affärssystem. Avsnittet avslutas med en produktionsprocessbeskrivning. Vissa 

produktionsprocessteg i beskrivningen är exkluderade, då dessa har tillkommit i efterhand, på grund av 

ökade kvalitetskrav. Syftet med avsnittet är att upplysa samt förbättra förståelsen för läsaren över vilket 

typ av produktionssystem och vilka siffror som ligger till grund för cykeltidsanalysen i efterföljande 

kapitel.  

På avdelning C6 utfördes år 2014 en Kaikaku, det vill säga en omfattande förändring. Förändringen 

innebar en omställning från en funktionell layout till en automatiserad produktionslina. Under projektet 
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var målsättningen att hela linan skulle bemannas med tre operatörer och att flödet skulle likna ett 

enstyckflöde, det vill säga inget lager.  

Figur 8 ger en illustration över avdelningens layout, vilka maskiner som finns samt de olika 

produktionsprocessteg som beskrivs i tabell 5. Vidare beskrivs även produktionsflödet för detaljerna i 

systemet som det var tänkt under projekteringen (omställningen från funktionell verkstad till 

automatiserad produktionsprocess) av produktionslinan (se röda pilar). 

 

Figur 8. Ursprungligt flöde (egenproducerad bild). 

På avdelningen tillverkas konformade plåtar, vilka kallas för insatsplåtar. På grund av plåtarnas funktion 

medföljer att det i varje separator sitter det flera hundra plåtar, vilka staplas på varandra och formar en 

plåtstack. Följaktligen har avdelningen en avsevärd mycket högre output än resterande delar av fabriken, 

men fortfarande samma höga produktvariation. Produkten efterfrågas i cirka 1400 olika varianter. Tabell 

4 visar en äldre lathund som används av planeringsavdelningen, årsvolymen och antalet produktvarianter 

stämmer dock ej överens med dagsfärska siffror, men för övrigt stämmer tabellen. Produkterna är 

uppdelade i familjer, där grupperingen sker utifrån konvinkel och topphålsdiameter (exempel: familj A, 

topp: 35/98. Siffran 35 är konvinkel och siffran 98 är diametern i millimeter), det vill säga artiklar med 

samma topp, oberoende av andra olikheter samlas under en specifik familj. Under varje familj finns det 

sedan mängder av olika varianter vilka skiljer sig åt från varandra. 

 

. 
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Tabell 4. Översikt olika artiklar på C6 

Familj Topp Antal varianter Förbrukning/snitt 

    

A 35/98 192 14 567 

B 35/126 12 8 

C 35/160 30 1400 

D 35/200 118 23 932 

E 40/80 13 425 

F 40/100 16 71 

G 40/115 103 3164 

H 40/128,5 102 2502 

I 40/160 36 5720 

J 40/200 119 9809 

K 40/210 30 847 

L 40/260 70 3106 

N 40/268 18 54 

Q 40/347 8 198 

Merco Uppgift saknas 115 4452 

Totalt  982 70 255 

    

 

Tabell 5 beskriver produktionsprocesstegen som varje plåt tar, från ämne till färdig produkt. Den interna 

kunden för avdelningen är monteringen. 

Tabell 5. Processbeskrivning 

Operationssteg Processbeskrivning 

  

1. Klippning 

(98602) 

Ett manuellt steg där operatören klipper en större plåt till fyra stycken mindre 

plåtar vilka får en kvadratisk form. Då detta operationssteg är snabbt i 

förhållande till övriga steg så produceras operatören mot ett lager och när det 

är fyllt får operatören andra sysslor, som exempelvis: polering av plåtar eller 

assistering vid operationssteg 2. Operatörerna arbetar i treskift här. 

2. Rondellklippning 

(98061) 

Efterföljande manuellt operationssteg, där varje kvadratformad plåt klipps i 

en rondellklippsmaskin, plåtarna får en cirkulär form i detta steg. Även detta 

operationssteg är förhållandevis snabbt, jämfört med övriga, därför sker 

produktion mot lager. Därav innehar operatören, som i operationssteg 1, 

andra sysslor parallellt, som exempelvis: polering av plåtar eller assistering 

vid operationssteg 1. Operatörerna arbetar i treskift här. 

3. Trycksvarvning 

(85870 & 85871) 

På avdelningen finns två stycken trycksvarvar, vilka benämns trycksvarv 1 

(85870) och trycksvarv 2 (85871). I denna produktionsprocess placeras den 

cirkulära plåten på en fixtur inne i maskinrummet till svarven, därefter 

används ett slags ”rullverktyg”, vilket pressar plåten mot fixturen och 

därigenom formar plåten till en slags kona. Produktionsprocessen sker i en 

robotcell, där roboten sköter in- samt urladdning av detaljer till maskinen. 

Produktionsprocessen bemannas med en stycken operatören per skift, vilka 

arbetar i treskift. 

. 

. 
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4. Processtvättning 

(65190) 

Huvudsyftet vid detta operationssteg är att tvätta bort en oljehinna som 

bildats på plåtarna vid föregående steg (där olja används som kylmedel). 

Tekniken nyttjar ultraljudsvibrationer i vatten, vilket skapar rörelse i vattnet, 

vilket i sin tur nyttjas till rengöring av plåtarna. I produktionsprocessen finns 

fyra olika steg; tvätt 1 (grovtvätt), tvätt 2 (fintvätt 1), tvätt 3 (fintvätt 2) och 

vakuumtorkning. I detta steg finns ingen dedikerad operatör, utan 

operatörerna från trycksvarvarna samt svetsarna sköter driften av tvätten. 

5. Svetsning. 

ÅF-cell (97611) 

Svets 2000 (97603) 

För svetsning av klammer på utsida av plåt finns två stycken 

svetsoperationer, vilka producerar i ett parallellsystem. Beroende på vilken 

typ av klammer (böjd eller svängd) går detaljen antingen till svets 2000 

(böjda klammer) eller ÅF-cell (svängda klammer). Svetsprocesserna är 

konstruerade som robotceller, där robotar sköter hantering av plåtarna i 

cellen, där svetsmaskiner i sin tur sköter svetsningen. Respektive svetscell 

bemannas med en operatör vardera, där operatörerna arbetar i treskift plus 

helgskift. 

6. Laserskärning 

(93001) 

I detta steg används laserskärning för att skära olika slags hål eller mönster, 

beroende på funktion, på den konformade plåten. Även detta operationssteg 

är byggd som en robotcell, där roboten sköter in- samt urladdning av detaljer 

på en fixtur i laserskäraren. Cellen är bemannad med en stycken operatör, 

som ej innehar andra kringsysslor, och arbetar i treskift.  

 

I tabell 6 presenteras information som författarna har extraherat från företagets affärssystem. 

Informationen är hämtad från tidsperioden: september år 2017 till och med september år 2018. Den 

erhållna informationen relaterar till aktuella artiklar som har producerats på avdelningen under 

tidsperioden samt cykeltid (CT), ställtid (ST) och volym för dessa artiklar. Lönekostnader, bemanning, 

varianter samt produktionskostnad redogörs också. Cykeltiden presenteras i andelar av minuter (min), 

exempel: 2,1 min betyder 2 minuter och 6 sekunder (sek). Ställtiden redovisas på samma vis. Cykeltiden 

här refererar till bearbetningstid och detaljbytestid per detalj. I tabell 6 redovisas inte alla artiklar under 

tidsperioden, utan enbart standardtider för samma artiklar som författarna utfört stickprovsmätningar av 

cykeltider på, detta för att senare kunna jämföra dessa tider.   

Tabell 6. Sammanställning utdrag från affärssystem  

Artikel-

nummer 

Trycksvarv 

 

Tvätt 

 

ÅF-cell Laser 

 

Årsvolym 

(antal st.) 

 CT ST CT ST CT ST CT ST  

58951581 

(D-familj) 

2,0  72 1,2 0,2 5,07 90 0,9  30 5000 

Bemanning 

avdelning 

Produktions

kostnad 

Lönekostnad 

avdelning 

Artikelvarianter Total årsvolym  

     

En operatör per 

produktionsprocess, 

vilka arbetar i 3-skift. I 

ÅF-cellen tillkommer 

även helgskift med en 

operatör. 

1616 kr per 

timme 

(schablonsu

mma, vilket 

uttrycker 

tappad 

800 – 1200 kr 

(lönekostnade

n varierar 

beroende på 

hur länge en 

operatör har 

1400 stycken. 

(insatsplåtarna 

förekommer i 

1400 olika 

varianter). 418 

ordersläpp av 

103 757 stycken 

(totala 

årsvolymen 

mellan 

september 2017 

. 

. 
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tvättprocessen hanteras 

av operatören i 

trycksvarven eller ÅF-

cellen. Timmar 

förmiddagsskift: 38, 

eftermiddagsskift:40, 

nattskift: 34 och 

helgskift: 30. 

Operatörerna har fem 

veckor semester per år. 

inkomst per 

timme) 

arbetat på 

avdelningen) 

olika 

artikelvarianter 

under 

tidsperioden. 

och september 

2018).  

 

 

Figur 9 presenterar en sammanställning över cykeltider och ställtider utifrån standardtider i 

affärssystemet. Sammanställningen gäller samtliga artiklar vilka har producerats under perioden: 

september 2017 till september 2018. I figuren presenteras produktionstiden för samtliga artiklar i systemet 

vilka har haft flödesvägen via ÅF-cellen. Artiklar som under tidsperioden har haft flödesvägen via svets 

2000 har exkluderats.  

 

Figur 9. Sammanställning ställ- och cykeltid (egenproducerad bild). 

4.3 Cykeltidsanalys 

Avsnittet beskriver den cykeltidsanalys som författarna utfört på cell C6. I analysen har följande steg 

exkluderats: klippning (98602), rondell (98061), svets 2000 samt trycksvarv 1 (85870). Anledningen till 

att klippning och rondell är exkluderade i analysen är på grund av att företaget redan driver ett projekt där 

. 

. 
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dessa manuella steg ska ersättas med mer effektiva automatiska lösningar. Följaktligen, har projektet 

redan utfört förstudier i dessa produktionsprocessteg där prestandan har utvärderats. Anledningen till att 

svets 2000 och trycksvarv 1 är exkluderad i analysen är för att den komponenten som har analyserats ej 

går genom svets 2000 och trycksvarv 1, utan genom ÅF-cell och trycksvarv 2. Analysen redovisas per 

produktionsprocessteg, genom följande ordning: trycksvarv 2, tvättprocess, ÅF-cell och laserskärning. 

Den artikel som författarna följt genom processflödet (exklusive de avgränsningar som redan beskrivits) 

heter: 58951581 (se figur 10). Artikeln tillhör D-familjen, vilken är en högvolyms familj. Batchstorleken 

för artikeln var under analysen 1650 stycken detaljer. Vid varje operationssteg har förädling av 150 

stycken detaljer analyserats, där avbrott har samlats in genom kontrollblad. Varje cykeltid har klockats 

10 gånger för att få en tillförlitlig medeltid. Ställtiden har klockats en gång, då ett ställ enbart utförs en 

gång per ordersläpp. Vissa avbrott har klassats som engångsföreteelser och har därmed exkluderats. De 

avbrott som författarna redovisar i analysen har utifrån kvalitativa intervjuer med operatörerna, vilka 

dagligen står vid maskinerna, bekräftats som återkommande problem.  

 

Figur 10. Artikel: 58951581 (egenproducerad bild). 

Trycksvarv 2 (85 871) 

Tabell 7 visar cykeltider och ställtid som klockades i trycksvarven. I cykeltiden ingår bearbetningstid 

samt detaljbytestid. Klockningen har tagit från att maskindörren öppnas tills att den öppnas nästa gång 

igen. 

Tabell 7. Cykeltider i trycksvarv 

Klockade tider (sek) Medeltid  

Detaljbytestid Bearbetningstid Cykeltid Ställtid Beräkning CT 

24 170 194  6320  

22 177 189   

. 
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21 171 192   (194 + 189 + 192 + 

194 +190 + 189 + 

193 + 192 +195 

+192) / 10 

= 192 sek 

 

192 / 60 = 3,2 min 

23 171 194   

24 166 190   

20 169 189   

22 171 193   

24 168 192   

21 174 195   

20 172 192   

     

 

Den första delen av tabell 8 beskriver de avbrott som observerades under analysen. Den andra delen 

sammanställer en uträkning av den verkliga cykeltiden, där ställtid, bearbetningstid, detaljbytestid samt 

oplanerade stopp sammanställs. Den tredje delen kommenterar övriga fenomen vilka observerades. 

Tabell 8. Observerade avbrott och fenomen samt uträkning av verklig cykeltid 

Del 1. Orsak avbrott Antal (st.) Tid (sek) Kommentar 

    

1. Plåt har hamnat i fel 

position på lastbärare. 

18 82 Lastning av färdiga plåtar sker på 

lastbärare, ett återkommande 

problem är att plåtarna ofta hamnar 

snett, vilket påverkar efterföljande 

produktionsprocessteg, där roboten 

sedan ska greppa detaljen. Se figur 

11, bild 1. 

2. Fästa band över 

plåtstack. 

6 120 Varje plåtstack rymmer 25 stycken. 

plåtar, därmed måste operatören gå 

in i robotcellen varje gång en 

lastbärare är full för att fästa ett band 

runt plåtstacken. Se figur 11, bild 2.  

Del 2. Uträkning verklig cykeltid 

    

 

Antagande: Avbrotten sker med samma frekvens som under observationen. Avbrott 1) sker då 18 

gånger per 150 plåtar eller 1 gång per 8,3 plåt. Avbrott 2 sker då 6 gånger per 150 plåtar eller 1 

gång per 25 plåtar. Årsvolymen är 5000 och ställtiden är 6320 sek och det har skett 14 ställ under 

aktuella tidsperioden. Den planerade ställtiden är 4320 sek, därav räknas enbart differensen. 

 

Uträkning: (82 s/ 8,3 / 60) min + (120 s/ 25 / 60) min + ((6320 – 4320) * 14/ 5000/ 60) min + 3,2 

min ≈ 3,55 min 

 

 

Del 3. Övriga observationer 

 

 

Under analysen observerades att plåtstacken på lastbäraren ej skickades vidare till nästa operation 

(tvättprocessen), utan plåtarna lastades istället på en pall och togs ut manuellt från robotcellen och  
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transporterades till ett mellanlager. Se figur 14, röda pilen som går till lager. Det observerades även 

att cirka 30 extra plåtar var släppta per order, detta för att avdelningen beräknar med att visst antal 

kassationer per batch. 

 

    

 

 

Figur 11. Illustration sneda plåtar och fästband över plåtstack (egenproducerad bild). 

Tvättprocess 

Tabell 9 visar cykeltiderna som författarna har klockat för tvättprocessen. I tvätten finns ej behov av ställ 

mellan olika artiklar. Tvättprocessen består av fyra steg, där första steget är en grovtvätt, följt av fintvätt 

1 och 2 och avslutningsvis ett steg där plåtarna torkas genom vakuumtillförsel. Tvättprocessen hanterar 

fyra stycken plåtstackar åt gången (fyra produktionsprocessteg), det vill säga 100 plåtar. På grund av 

metoden ger detta en produktionsprocesstid på cirka två timmar, därav har enbart tre stickprovstagningar 

av cykeltider utförts vid detta produktionsprocessteg. Dock, genererar tre stickprovstagningar 300 olika 

cykeltid, därav ansågs enbart tre stickprov vid detta produktionsprocessteg tillräckligt. 

Tabell 9. Cykeltid i tvättprocess 

Klockade tider Medeltid  

Processtid      

Grovtvätt Tvätt 1 Tvätt 2 Vakuumtork Cykeltid Beräkning 

1692 1692 1691 1693 67,68  

(67,68 + 67,18 + 

68,18)  

/ 3 

= 67,68 sek 

 

67,68 / 60 = 

1,128 min 

1702 1682 1695 1686 67,18 

1690 1692 1693 1680 68,18 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

. 
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- - - - - 

- - - - - 

      

 

Den första delen av tabell 10 beskriver de avbrott som observerades vid analysen. Den andra delen 

sammanställer en uträkning av den verkliga cykeltiden (medeltid över tvättprocessen fyra steg) samt 

oplanerade stopp. Den tredje delen kommenterar övriga fenomen vilka observerades. 

Tabell 10. Observerade avbrott samt fenomen och uträkning av verklig cykeltid 

Del 1. Orsak avbrott Antal (st.) Tid (sek) Kommentar 

    

1. På grund av att 

operatör i föregående 

steg (trycksvarv 2) 

missat att fästa band 

över plåtstack. Se figur 

12, bild 1. Detta 

medförde att plåt 

lossnade under tvättning 

och orsakade 

maskinstillestånd. 

1 10 800 Tvättprocessen kräver särskild 

utbildning och kunskap för att 

hanteras. På fabriken faller detta 

ansvar på underhållsavdelningen. 

Vid varje oplanerat stopp har en 

underhållstekniker tillkallats, som får 

uppgiften att lösa problemet. 

Tillgängligheten på en 

underhållstekniker är beroende på 

tillståndet i övriga 

produktionsprocesser på fabriken, 

detta eftersom teknikerna arbetar 

tvärfunktionellt. Plåten i detta fall 

skrotades då den hamnade mellan de 

rörliga delarna i tvätten. 

Del 2. Uträkning verklig cykeltid 

    

 

Antagande: Avbrotten sker med samma frekvens som under observationen. Avbrott 1) sker därav 1 

gång per 100 plåtar. 

 

Uträkning: (10 800 s/ 100 / 60) min + 1,128 min ≈ 2,93 min 

 

 

Del 3. Övriga observationer 

 

Under analysen observerades (vilket fastställt tidigare vid analysen av föregående steg) att flödet in 

till tvätten ej går via transportbandet, se gula streckade linjen i figur 14, utan hamnar istället på lager 

(pallställage), se röda linjen från trycksvarv 2 till lager. Dessa plåtar kan ej lagras på en lastbärare 

(på grund av design) i ett pallställage utan måste plockas om till en europapall, vilket görs i 

robotcellen (operatörerna ändrar program för robot). När det är dags för aktuell order att köras in till 

nästa produktionsprocessteg (ÅF-cell i detta fall) måste operatörerna följaktligen plocka om 

plåtarna från europapall till lastbärare igen. Detta extraarbete utförs av operatörerna vid ÅF-cellen 

och tar i genomsnitt fem minuter att utföra. Vid omplockning användes en kniv för att separera 

plåtarna. När plåtstacken var omplockad till lastbärare förde operatören in lastbäraren till systemet 
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via inspektionsluckan vid trycksvarv 2 (se figur 14, den röda pilen från lager till trycksvarv 2). 

Figur 12, bild 2 visar bild på mellanlagret. 

 

    

 

Figur 12. Lastbärare utan fästband samt mellanlager (egenproducerad bild). 

ÅF-cell 

Tabell 11 visar cykeltider och ställtid som klockades i ÅF-cellen. I cykeltiden ingår bearbetningstid samt 

detaljbytestid. Klockningen har påbörjats när robot greppar detalj på lastbärare tills att den greppar detalj 

på lastbärare igen.  

Tabell 11. Cykel- och ställtider i ÅF-cell 

Klockade tider (sek) Medeltid  

Detaljbytestid Bearbetningstid Cykeltid Ställtid Beräkning 

5 151 156 5400  

(156 + 157 + 155 + 

155 +156 + 157 + 

156 + 156 +157 

+155) / 10 

= 156 sek 

 

156 / 60 = 2,6 min 

7 150 157   

6 149 155   

6 149 155   

6 150 156   

7 150 157   

5 151 156   

6 150 156   

7 150 157   

5 150 155   

     

 

. 
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Den första delen av tabell 12 beskriver de avbrott som observerades under analysen. Den andra delen 

sammanställer en uträkning av den verkliga cykeltiden, där ställtid, bearbetningstid, detaljbytestid samt 

oplanerade stopp sammanställs. Den tredje delen kommenterar övriga fenomen vilka observerades. 

 

Tabell 12. Observerade avbrott samt fenomen och uträkning av verklig cykeltid 

Del 1. Orsak avbrott Antal (st.) Tid (sek) Kommentar 

    

1. Rätta till plåtstack 

(hela stacken). 

1 480 Samtliga plåtar på lastbärare var ur 

position. Rättas dessa ej till i 

trycksvarv 2, måste det göras i ÅF-

cellen. 

2. Rätta till plåt 

(enstaka). 

6 60 Enstaka plåtar i plåtstack vilka var ur 

position, samma problematik som 

ovanför. 

3.Justera 

svetsparametrar. 

4 50 Svetsparametrar som exempelvis: 

svetstid, strömstyrka och kyltid 

påverkar kvaliteten på svetsfogen. 

Dessa måste ställas in för varje ny 

artikel. Detta kan ej utföras utanför 

robotcellen, utan operatören måste gå 

in i cellen, vilket orsakar 

produktionsstopp. Utöver detta kan 

minneskortet för svetsen endast lagra 

parametrar för cirka 30 olika 

program.   

4. Byte 

rundklammerrulle. 

1 900 Vid varje ny artikel måste en 

rundklammerrulle bytas, för att 

matcha dimensioner enligt ritning. Se 

figur 13, bild 2. 

5. Borttagning fästband. 6 120 Fästband vilka fästes i trycksvarv 2, 

för att plåtarna ej ska flyta upp, 

måste tas av i ÅF-cellen.  

6. Lasta plåtar från 

europapall till 

lastbärare. 

6 300 Problematiken beskrivs i tabell 10, 

del 3, övriga observationer. Se figur 

14, blå streckad linje över hur 

operatören måste röra sig ifrån sin 

arbetsstation för att utföra momentet. 

Del 2. Uträkning verklig cykeltid 

    

 

Antagande: Avbrotten sker med samma frekvens som under observationen. Avbrott 1) och 4) sker 

då 1 gång per 150 plåtar. Avbrott 3 sker 1 gång per 37 plåtar. Avbrott 2), 5) och 6) sker 1 gång per 

25 plåtar. Årsvolymen är 5000 och ställtiden är 5400 sek och det har skett 14 ställ under aktuella 

tidsperioden. 
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Uträkning: (480 s/ 150 / 60) min + (60 s/ 25 / 60) min + (50 s/ 37 / 60) min + (900 s/ 150 / 60) min 

+ (120 s/ 25 / 60) min + (300 s/ 25 / 60) min + 2,6 min ≈ 3,10 min 

 

 

Del 3. Övriga observationer 

 

 

Under analysen observerades även andra typer av förbättringspotential vilka ej finns med i 

beräkningarna då dem ej har en direkt påverkan på cykeltiden, men anses som vikta för 

produktionssystemet prestanda. Exempelvis så observerades det att varje plåt, på grund av 

kvalitetskrav, måste avsynas. Detta görs manuellt av operatören vid ÅF-cellen där varje avsyning 

tar cirka 8 sek. Operatören letar efter svetsstänk. Under observationen hittades svetsstänk 1 gång per 

75 plåtar, vilket med samma frekvensantagande på hela året ger en total avsyningstid på: (103757/1 

* (8/3600) + (103757/75 * 35/3600) ≈ 244,02 timmar per år. 

I robotcellen observerades även ett stillestånd för roboten som lastar på och av detaljer till 

svetsmaskinerna på: 1 min 51 sekunder. Slutsats: Det finns tid (1min 51 sek) för en robot att genom 

visionkameror utföra avsyningen. Till skillnad att utföra detta manuellt, då en operatör kostar 1000 

kr / timme i snitt (årskostnad: 244 020 kr). Möjligheten bör givetvis utredas mer djupgående för att 

se om det är praktiskt möjligt, då detta enbart är en översiktlig observation vilken framkom under 

cykeltidsanalysen. Övriga saker som uppkom under analysen var: hög ljudnivå och risk för att 

snubbla på kablar inne i robotcellen (se figur 13, bild 1.). Det observerades även att, på grund av att 

lagringen av olika svetsparameterar var begränsad (till 30 st., men det fanns 1400 olika varianter på 

plåten) så riskerar varje ny omställning att svetsfogen blir bristande i kvaliteten och därmed behöver 

kasseras. 

Ytterligare ett fenomen som observerades var att detaljerna ej skickas vidare till nästa operation via 

transportbandet, se figur 14, gula streckade pilen från ÅF-cell till laserskärningen. Detaljerna 

packades istället, efter avsyningen på en europapall i anslutning till cellen. 

 

    

 

Figur 13. Säkerhetsrisk i robotcell och kassett för klammer (egenproducerad bild). 

 

. 
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Laserskärning 

Tabell 13 visar cykeltider och ställtid som klockades i laserskärningsprocessen. I cykeltiden ingår 

bearbetningstid samt detaljbytestid. Klockningen har tagit från att maskindörren öppnas tills att den 

öppnas nästa gång igen. 

Tabell 13. Cykeltider laserskärning 

Klockade tider (sek) Medeltid  

Detaljbytestid Bearbetningstid Cykeltid Ställtid Beräkning CT 

12 60 72 1800  

(72 + 74 + 76 + 74 

+70 + 68 + 70 + 72 

+70 +74) / 10 

= 72 sek 

 

72 / 60 = 1,2 min 

14 58 74  

16 62 76   

14 62 74   

10 58 70   

8 57 68   

12 63 70   

12 63 72   

10 57 70   

14 60 74   

     

 

Den första delen av tabell 14 beskriver de avbrott som observerades under analysen. Den andra delen 

sammanställer en uträkning av den verkliga cykeltiden, där ställtid, bearbetningstid, detaljbytestid samt 

oplanerade stopp sammanställs. Den tredje delen kommenterar övriga fenomen vilka observerades. 

Tabell 14. Observerade avbrott samt fenomen och uträkning av verklig cykeltid 

Del 1. Orsak avbrott Antal (st.) Tid (sek) Kommentar 

    

1. Maskinlarm 6 120 Maskinen nyttjar en slags 

lasermätning, vid justering av 

maskinens nollpunkt. I detta fall 

hittade ej mätverktyget centrum för 

plåten, vilken används som en 

referens. 

Del 2. Uträkning verklig cykeltid 

    

 

Antagande: Avbrotten sker med samma frekvens som under observationen. Avbrott 1) sker då 1 

gång per 25 plåtar. 

 

Uträkning: (120 s/ 25 / 60) min + 1,2 min ≈ 1,30 min 

 

 

Del 3. Övriga observationer 
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Här observerades att operatören hämtar detaljerna på pall från ÅF-cellen, se figur 14, blåa streckade 

linjer som går från laserskärningen till ÅF-cellen. Övriga saker som uppkom under analysen var: 

hög ljudnivå samt risk för att snubbla på kablar inne i robotcellen. 

 

    

 

Flödeskarta 

Figur 14 nedan beskriver det verkliga flödet för artikel: 58951581, vilket uppkom under analysen. De 

röda pilarna beskriver hur flödet för komponenten såg ut under analysen. De gula streckade pilarna 

beskriver flödesvägen, via transportband, vilken plåtarna är avsedda att ta. Från trycksvarv 2 

transporterades plåtarna till ett mellanlager (se röda pilar). De blåa streckade pilarna visar hur operatören 

rör sig utanför sitt arbetsområde. Den röda pilen från ÅF-cellen visar hur varje plåt togs ut via 

inspektionsluckan för att genomgå en manuell avsyning för att sedan staplas på en europapall. 

 

Figur 14. Illustration av det verkliga flödet på avdelningen (egenproducerad bild). 

Beräkning genomloppstid 

Här presenteras genomloppstiden för artikel: 58951581. Genomloppstiden visar den totala tiden en artikel 

vistas i det analyserade produktionsprocessflödet. I denna beräkning har tiden beräknats mellan stegen: 

Trycksvarv 2, tvättprocess, ÅF-cell samt laserskärning. Vilket är samma produktionsprocessteg som 

hanterades under cykeltidsanalysen. Vid beräkning av genomloppstiden användes en förenklad 

. 
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matematisk formel, detta utifrån modellen som Goyal och Singhai (1989) använde i sin studie. Där 

följande parametrar nyttjas: 

• TG = Genomloppstid 

• Q = Batchstorlek 

• J = Stegindex, j = 1, 2, …, n 

• TJ = Cykeltid per detalj (verklig), vid j 

• TL = Lagertid, CT (för verklig flaskhals) * antal detaljer på lager 

Genomloppstiden här beror av batchstorleken, cykeltiden per detalj samt bufferttiden. Detta ger följande 

formel: 

• TG = Q ∑ T𝑛
𝑗=0 J + TL 

Tabell 15, nedanför sammanfattar den verkliga cykeltiden adderat med ställtid för 

produktionsprocesstegen samt knyter den till variablarna TN. Lagertid samt batchstorlek presenteras 

också. 

Tabell 15. Sammanställning verklig cykeltid 

Processteg Verklig cykeltid + ställtid (min) 

  

Trycksvarv 2, J = 1 T1 = 3,55 + 6320 / 60 /5000 ≈ 3,57  

Tvättprocess, J = 2 T2 = 2,93  

ÅF-cell, J = 3 T3 = 3,1 + 5400 / 60 / 5000 ≈ 3,2    

Laserskärning, J = 4 T4 = 1,3 + 1800/60/5000 ≈ 1,31  

  

Lager Antal (st.) 

  

Observerade antal detaljer i lagret mellan 

trycksvarv 2 och ÅF-cell. 

6084 

Batchstorlek (Q) 1650 

  

 

Nedanför presenteras uträkningen för genomloppstiden: 

• TG = 1650 (3,57 + 2,93 + 3,2 + 1,31) + 6084 * 3,57 = 39886,38 min 

• 39550,2 / 60 / 24 ≈ 27,7 dagar 

I uträkningen görs en generalisering. I beräkningen baseras lagertiden för varje artikel utifrån den 

verkliga cykeltiden för den styrande enheten, för den undersökta artikeln. Författarna har inte haft 

möjlighet att analysera samtliga artiklar i lagret för att reda ut den verkliga flaskhalsen för varje artikel. 

Fastställning standardcykeltid  

Kostnader relaterade till produktionsprocessen presenteras i tabell 5. Dessa värden används av företaget 

vid fastställning av kostnader i ett produktionssystem. På företaget sker prissättning av produkten till 
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kunden genom beaktning av fabrikskostnaden (Factory cost). I fabrikskostnaden ingår följande kostnader: 

materialkostnad med fraktkostnad inkluderad, processtimmar(cykeltid) * 

bemanningstimmar(lönekostnad) och overheadkostnad (lönekostnad för stödfunktioner).  

En gång per år sker en budgetgenomgång i fabriken där ett antagande om hur många produkter som ska 

tillverkas ett år framöver görs. Antalet produkter bryts ner i processtid. Detta genererar sedan ett visst 

antal processtidstimmar till affärssystemet och utifrån timmarna planeras sedan bemanningen för hela 

fabriken. På företaget är den största kostnaden personalkostnaden, följt av underhållskostnaden.  

På företaget sker fastställningen av cykeltider vid inkörning av ny artikel. Cykeltiden vid punkten för 

fastställning lagras sedan i företagets system och går endast att ändras en gång per år (under 

budgetfastställning). Ansvaret över cykeltidsfastställning faller under produktionsteknikern, detta 

eftersom den produktionstekniska avdelningen äger och ansvarar över samtliga produktionsprocesser. 

Tabell 16, redogör för en undersökning som författarna gjort på företaget gällande fastställning av 

standarcykeltid. Undersökningen har utförts vid sju olika produktionsprocesser på företaget. 

Tabell 16. Undersökning fastställning av standardcykeltid 

Produktionsprocesser Har standardmetod 

nyttjats? 

Vilken metod 

har nyttjats? 

Vem har fastställt 

cykeltiden? 

    

Process 1 Nej, finns ej Tidtagning ej 

utförd. Tid från 

liknande produkt 

har kopierats 

Produktionstekniker 

Process 2 Nej, finns ej Tidtagning med 

klockur 

Produktionstekniker 

Process 3 Nej, finns ej Tidtagning ej 

utförd. Tid från 

liknande produkt 

har kopierats 

Produktionstekniker 

Process 4 Nej, finns ej Tidtagning ej 

utförd. Tid från 

liknande produkt 

har kopierats 

Produktionstekniker 

Process 5 Nej, finns ej Tidtagning med 

klockur 

Operatör 

Process 6 Nej, finns ej Tidtagning ej 

utförd. Tid från 

liknande produkt 

har kopierats 

Produktionstekniker 

Process 7 Nej, finns ej Tidtagning med 

klockur 

Operatör 
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4.4 Prestandakrav 

I detta avsnitt redogörs fallföretagets målsättningar och prestandakrav för år 2018. Figur 15 visar vilka 

mätparametrar som följs upp inom fabriken. Det finns olika nivåer av mätetal där de sträcker sig från 

strategiska, till taktiska, till operationella. Utöver detta finns mätetal kopplade till arbetsmiljö, friskvård, 

hälsa samt miljö (Founda-tion). De strategiska målen, som exempelvis avkastning är kopplade till de 

taktiska. De taktiska målen mäts utifrån ledtid, antal kundreklamationer (kassationer) vilket är ett typ av 

kvalitetsmål samt leveranssäkerhet (antal order vilka på ett lyckat vis har levererats till kunden, kan även 

vara interna kunder), vilka sedan jämförs med det planerade antalet. I de operationella målen finns 

exempelvis: produktivitetsmål, där tiden för antalet planerade detaljer jämförs med utfallet under en viss 

tidsperiod. En tidsperiod är normalt två till sex veckor. 

 

Figur 15. Prestandakrav på fabriken (egenproducerad bild). 

 

 

. 
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5 ANALYS 

Kapitlet syftar till att svara på avhandlingens frågeställningar. Detta genom att jämföra empiriska och 

teoretiska fynd för att bilda en slutsats. Kapitel 5.1 besvarar den första frågeställningen och skapar 

därför en grund för kapitel 5.2 vilken besvarar den andra frågeställningen.  

5.1 Vilka slöserier kan upptäckas genom cykeltidsanalyser, och hur 

påverkar dessa ett produktionssystems prestanda? 

Marsudi och Shafeek (2014) menar att konsumtionen har ökat på senare tid, och kunderna begär mer 

produkter, vilket ställer hårdare krav på produktionssystemen i tillverkningsindustrin. Utöver detta är 

även dagens kunder mer sofistikerade och kräver ett större utbud att välja mellan samt vill förnya 

produkterna oftare, vilket resulterar i kortare produktlivscykler (Zhang & Sharifi, 2000; ElMaraghy & 

Wiendahl, 2009). Följaktligen har det blivit ännu viktigare för tillverkningsföretagen att kunna leverera 

produkter i rätt tid, plats, antal och kvalitet. Ändock är det mindre än 25 procent av 

tillverkningsindustrierna i Canada, USA och Tyskland som nyttjar cykeltidsanalyser i syfte att förbättra 

verksamheten (Marsudi & Shafeek, 2014). Marsudi och Shafeek nämner i sin artikel att många 

tillverkningsföretag mäter fel prestandaparametrar, som exempelvis: maskinutnyttjande eller 

produktivitet och när dessa mätparametrar visar positiva utfall bildas en falsk tro om framgång, men sedan 

blir de ändå utkonkurrerade när produkten inte kan levereras vid utlovad tid, rätt plats, antal och kvalitet.  

Cykeltiden är en viktig parameter inom tillverkningsindustrin som influerar lager, kvalitet, 

produktionskostnad, respons till en kundorder eller flexibilitet (Marsudi & Shafeek, 2014). Miltenburg 

och Sparling (1996) menar att företag bör fokusera på aktiviteterna under fem huvudcyklar: 

orderhantering, design leverantörshantering, produktion och distribution för att åstadkomma 

konkurrensfördelar. Genom detta åstadkommer tillverkningsföretag två starka ändamål: 1) De minskar 

produktionskostnaden och ökar kvaliteten. 2) De ökar flexibiliteten samt snabbheten i leveranser 

(Miltenburg & Sparling, 1996). 

Tomas och Hult (1997) samt Marsudi och Shafeek (2014) uttrycker att korrekta cykeltider som speglar 

verkligheten endast fås genom kontinuerliga mätningar och att det inte utförs tillräckligt ofta. Detta 

bekräftas även utifrån empirin, där cykeltiderna endast ägnats omtanke vid inkörning av nya detaljer och 

att dessa ej speglar verkligheten. Vid fem av sju undersökta produktionsprocesser var cykeltiden kopierad 

från en liknande produkt. Figur 16 visar en jämförelse mellan standardcykeltiden, från fallföretagets 

affärssystem, och de klockade tiderna, utförda av författarna, vid cykeltidsanalysen. Figuren visar att 

samtliga tider är fel för den analyserade artikeln. Enligt standardcykeltiderna har ÅF-cellen den högsta 

cykeltiden på 304,2 sekunder, medan i verkligheten är cykeltiden 156 sekunder. Det steget som har den 

högsta cykeltiden i verkligheten är trycksvarv 2, vilken ligger på 192 sekunder, men enligt standardtiden 

är den 120 sekunder. Det värdehöjande arbetet enligt standardtiderna summeras då till: 120 + 72 + 304,2 

+ 54 = 550,2 sekunder, eller 9,2 minuter. I verkligheten ligger istället den värdehöjande på: 192 + 67,68 

+ 156 + 72 = 487,68 sekunder, eller 8,3 minuter. 
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Figur 16. Jämförelse standardcykeltid och klockad tid (egenproducerad bild). 

Mcconnell (2001), Mukundarao, (2006) och Klarin et al. (2016) påpekar att om cykeltider kontinuerligt 

analyseras kommer dolda problem flyta upp till ytan. Vilket medför att produktionsstörningar och defekta 

produkter kan reduceras, och därmed kan totala cykeltiden och kostnaden minskas samt kvaliteten höjas. 

Cykeltidsanalysen bekräftar att dolda problem kan komma upp på ytan, detta då analysen visade på att 

onödiga arbetsmoment existerade i produktionsprocesserna. Detaljerna som produceras i trycksvarv 2 

förs direkt in till lager, vilket faller in under tre punkter i de sju slöserierna; överproduktion, onödiga 

transporter och lagerbildning (Liker, 2004). Från ÅF-cellen rör sig sedan operatören bort ifrån sitt 

arbetsområde, mot lagret för att plocka ner en pall och sedan manuellt lasta över detaljer från pallen till 

en lastbärare, för att sedan föra in lastbäraren tillbaks till trycksvarv 2 och avslutningsvis gå tillbaka till 

sin arbetsplats. Dessa moment faller in under två de sju slöserierna; onödiga transporter och onödiga 

arbetsmoment. Vid ÅF-cellen observerades även att varje plåt avsynades manuellt och efter avsyning 

samlades varje plåt på en pall i anslutning till cellen. Plåtarna transporterades sedan manuellt vidare till 

laserskärningen, genom att operatören från laserskärningen rörde sig ifrån sitt arbetsområde och 

transporterade plåtarna in till cellen. Dessa moment faller in under samma slöserier som föregående. 

Utöver detta observerades det även i ÅF-cellen att maskinens minneskort enbart kunde lagra svetsprogram 

(med svetsparametrar som t.ex. kyltid och strömstyrka) för 30 olika produktvarianter, jämfört med att 

produktionslinan hanterar 1400 olika varianter av detaljen. På grund av detta behövde operatörerna ofta 

gå in i cellen, ibland upp till fyra gånger per detalj, för att justera dessa parametrar i syfte att erhålla rätt 

kvalitet på detaljen. Där varje justering innebar en potentiell kassation, eftersom operatören var tvingad 

till att testa sig fram. Detta moment faller in under slöserierna: onödiga rörelser och eventuellt omarbete 

eller till och med kassation av detaljer. 
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Figur 17, nedan visar jämförelsen mellan värdehöjande tid enligt standardcykeltid samt verklig cykeltid 

med observerade oplanerade stop inräknat, men exkluderat utifrån tid i lager och kötid. 

 

Figur 17. Jämförelse standardcykeltid med verklig cykeltid men exkluderad utifrån tid som 

produkterna vilar i lager (egenproducerad bild). 

Ledtiden eller genomloppstiden, beroende vilket perspektiv som används vid studerande av leveranstid, 

är den tid som den interna eller externa kunden får vänta från beställning till att produkten erhålls. En 

längre ledtid resulterar i längre väntan för kunden och försämrar även flexibiliteten för 

produktionssystemet (Rother et al., 2001). Detta eftersom, vid varierat kundbehov, får varje ny 

omställning den långa startsträckan. Argumentet förstärks ytterligare av Segerstedt (1999) som uttrycker 

att reducering av cykeltiden ökar flexibiliteten, minskar PIA, kötider och ledtider och därmed blir 

responstiden för hela leveranskedjan och förändringar från kunden kan snabbare hanteras. För att 

optimera en process och generera kortare ledtider, är det viktigt att få ett jämt flöde samt eliminera onödiga 

aktiviteter (Rother et al., 2001). Utifrån modellen presenterad av Goyal och Singhai (1989), kan företag 

genom kännedom om den verkliga cykeltiden och lagerstorlekar beräkna genomloppstiden. Uträkningen 

i empirin visar en genomloppstid, där tiden produkterna spenderar i lager är inkluderad, på cirka 27,7 

dagar för artikel: 58 951 581. Detta jämfört med den värdehöjande tiden enligt den verkliga cykeltiden 

som ligger på 8,3 minuter. Vilket uttryckt i procent endast blir cirka 0,02. Vilket är ännu mindre än vad 

Storhagen (2011) och Marsudi och Shafeek påstår; att endast 5 procent av leveranstiden består av 

värdehöjande moment. 

Figur 20 visar en sammanställning över produktionstiden (standardcykeltid och ställtid) för samtliga 

produktionsorder med flödesvägen via ÅF-cell, detta mellan september år 2017 och september år 2018. 

120

213

72

175,8

304,2

186

54

78

0

50

100

150

200

250

300

350

Standardtid Klockad tid Standardtid Klockad tid Standardtid Klockad tid Standardtid Klockad tid

Trycksvarv 2 Tvätt ÅF-cell Laser

58951581.



50 

 

 

 

 

Figur 18. Sammanställning produktionstid (egenproducerad bild). 

Grafen visar att ÅF-cellen har mest antal produktionstimmar de produktionsprocesserna som visas. För 

ÅF-cellen visar grafen 7322 timmar och för trycksvarvarna 3222 timmar. Detta ger följande förhållande 

mellan processerna: 7322 / 3222 ≈ 2,3. Det är alltså 2,3 gånger mer produktionstid i ÅF-cellen än i 

trycksvararna. Goldratt (2009) uttrycker att det är flaskhalsen som bestämmer kapaciteten för ett system. 

Bernedixen (2018) nämner att processteget med högsta cykeltiden bestämmer takten för produktionslinan. 

Det vill säga ÅF-cellen för detta system. I empirin framgår bemanningen för trycksvarvarna och ÅF-

cellen, där trycksvarvarna bemannas i treskift med tre operatörer som skiftar och ÅF-cellen bemannas 

likadant som trycksvarvarna med treskift men utöver detta tillkommer även ett helgskift. Där en operatör 

bemannar ÅF-cellen över helgen. Vilket ger följande förhållande av arbetstimmar mellan trycksvarvarna 

och ÅF-cellen: (38+40+34+30) / (38+40+34) ≈ 1,3. Det är alltså 1,3 gånger mer arbetstimmar i ÅF-cellen 

än i trycksvarvarna. För att producera bara det som ÅF-cellen klarar av att hantera, vilken styr takten till 

kunden, bör trycksvarvarna bemannas utifrån liknande förhållande som produktionstimmarna, det vill 

säga 1:2,3 och inte 1:1,3. Den extra bemanningen leder till att maskinerna körs mer än efterfrågan och 

detaljerna hamnar i lager (lagret mellan trycksvarv och ÅF-cell, se figur 20). Detta resulterar i 

överproduktion, vilket är den sämsta utifrån de sju slöserierna (Liker, 2004). Överproduktionen leder i 

sin tur till överlagring (döljer kvalitetsproblem och ökar leveranstiden), extra arbetsmoment (lastning av 

plåtar mellan pall och lastbärare) och rörelse (operatören rör sig bort från sitt arbetsområde) samt extra 

transporter (plåtarna går inte via transportbanden).  

Utifrån efterföljande kalkylering kan en indikation för produktionskostnaden ges. Där variabeln x i 

uträkningen representerar antalet arbetstimmar som behövs i trycksvarvarna för att producera lika mycket 

. 
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som ÅF-cellen klarar av att hantera. Ekvationen är satt till = 2,3 för att representera förhållandet utifrån 

produktionstimmar och 52–5 = 47, ger antalet arbetsveckor per år. Fem veckor dras av för semester. 

• Uträkning: (38+40+34+30) / x = 2,3 -> x = (141) / 2,3 = 61,3 timmar / vecka ->  

111 – 61,3 = 49,7 timmar / vecka 

Kostnad per år: 49,7 * (52–5) veckor / år * 1000 kr/timmen = 2 335 900 kr / år 

Tabell 17, visar en sammanställning över icke värdehöjande moment vilka uppdagades under 

cykeltidsanalysen samt konsekvensen av dessa momenten på prestandakraven: kvalitet, kostnad, 

flexibilitet och leveranstid. 

Tabell 17. Konsekvenser av observerade icke-värdehöjande moment 

Observationer Ökad leveranstid 

försämrad flexibilitet 

Ökad kostnad av att 

utföra icke värdehöjande 

moment 

Risk kvalitetspåverkan 

    

Överproduktion 

i trycksvarvarna 

27,7 dagar / detalj 49,7 * 47 * 1000 =  

2 335 900 kr / år 

Lager kan dölja 

kvalitetsproblem 

Lastning plåtar 

från pall till 

lastbärare. 

103 757 / 25 * 5 / 60 ≈ 

346 timmar / år  

346 * 1000 ≈ 346 000 kr 

/år 

Kniv användes för att 

separera plåtar, riskerar 

kvalitetsproblem 

Manuell 

avsyning av 

plåtar. 

- 244 020 kr / år Riskerar att missa 

kvalitetsproblem på grund 

av tappad fokus 

Justering av 

svetsparametrar. 

481 * 5 * 50 / 3600 ≈ 

33,4 timmar / år 

33,4 * 1000 = 33 400 kr /år Risk för kvalitetsbrist vid 

varje justering 

Plåtar hamnar 

snett på 

lastbärare 

- 103 757 / 8,3 * 82 / 3600 * 

1000 ≈ 285 000 kr / år 

Riska att skada plåt när 

dessa hamnar ur position 

på lastbärare 

Fästa på 

fästband samt 

fästa av 

fästband 

103 757 / 25 * 120 / 

3600 ≈ 138 timmar / år 

103 757 / 25 * 240 / 3600 

* 1000 +  

103 757 / 25 * 120 / 3600 

* 1616 ≈ 500 247 kr /år 

- 

Plåt lossnade 

från lastbärare i 

tvättprocessen 

103 757 / 100 * 10 800 

/ 3600 ≈ 3113 timmar / 

år 

Kostnad för 

underhållstekniker 

tillkommer. Uppgift om 

kostnad av detta saknas i 

avhandlingen. 

Plåtar som lossnar 

riskeras att skadas om 

dessa hamnar mellan 

tvättkorgarna 

Byte 

rundklammer 

rulle vid ställ 

481 * 900 / 3600 ≈ 6,7 

timmar / år 

6,7 * 1000 = 6700 kr / år - 

Kablage ligger 

över golvyta 

och skapar 

snubbelrisk 

- Risk för kostnad om 

personal skadas och blir 

sjukskriven. 

- 

Hög ljudnivå i 

ÅF-cell 

- Risk för kostnad om 

personal skadas och blir 

sjukskriven. 

- 
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Mukundarao (2006) uttrycker att lönekostnad är en viktig komponent inom produktionskostnader som 

kan kopplas till cykeltider. Detta då cykeltiden är en riktlinje för resurstillförsel, vet företaget tiden för ett 

specifikt moment då kan även resurser tillsättas utifrån den tiden. Resurstillförsel i form av arbetstimmar 

sker ofta utifrån dessa tider (Marsudi & Shafeek, 2014). Vilken även bekräftas utifrån empirin, där 

fallföretaget planerade arbetarens timmar utifrån standardcykeltiden. Kwan, Hee, Han (2013) menar att 

det är viktigt att nyttja arbetskraften effektivt eftersom lönekostnaderna idag stiger, då detta kan vara 

avgörande för konkurrenskraften hos företaget. Utöver att arbetsbemanning bestäms utifrån 

standardcykeltiden, så påverkas även prissättning mot kunden utifrån den.  

Fastställning av standardcykeltider sker vid inkörning av nya artiklar i produktionslinan. Figur 21 visar 

utgångläget för företaget när en ny artikel precis har körts in i systemet. Företaget räknar med en viss 

output och en vinstmarginal utifrån standardcykeltiden (kallad cykeltid i figuren), vilket är samma som 

den verkliga cykeltiden (VCT), då den precis blivit fastställd. Sedan sker arbetsbemanningen utifrån 

denna tid.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 19. Utgångläge inkörning ny artikel 

(egenproducerad bild). 
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Klarin et al. (2016) uttrycker att cykeltider förändras över tid och att det är viktigt att kontinuerligt fortsätta 

observera processerna för att inneha korrekta tider. Efterföljande figurer: Figur 22, 23, 24 och 25 visar 

olika scenarion där VCT har förändrats med tiden. Figur 22 visar resultatet i ett scenario där VCT med 

tiden har blivit högre än standardcykeltiden men där bemanningen fortsätter att utgå utifrån 

standardcykeltiden. Resultatet blir en tappad vinstmarginal och output. Figur 23 visar scenariot där VCT 

istället är lägre än standardcykeltiden, och bemanningen sker utifrån standardcykeltiden. Resultatet är 

istället en tappad utökad vinstmarginal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Tappad vinstmarginal och output 

(egenproducerad bild). 

Figur 21. Tappad utökad vinstmarginal 

(egenproducerad bild). 
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Figur 24 visar scenariot där VCT är högre än CT men bemanningen istället sker utifrån VCT. Resultatet 

blir en tappad vinstmarginal. Figur 25 visar ett scenario där företaget har arbetat med cykeltidsanalyser 

och eliminerat slöserier och därmed minskat cykeltiden. VCT är då lägre än CT. Företaget har också 

reflekterat över bemanningen, vilket är gjort utifrån VCT. Resultatet är en utökad vinstmarginal, vilket är 

det företagen strävar efter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Tappad vinstmarginal 

(egenproducerad bild). 

Figur 23. Tappad utökad vinstmarginal 

(egenproducerad bild). 
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5.2 Hur ska tillverkningsföretag utforma processer vilka ska förbättra 

hanteringen av cykeltider? 

Nedan presenteras ett tillvägagångsätt vilken kan användas vid utformning av processer vilka ska förbättra 

hanteringen av cykeltider. Samtliga steg bygger på teori och empiri vilka är presenterade tidigare i 

avhandlingen. Sedan presenteras en modell över tillvägagångsättet.  

Som tidigare nämnt är cykeltiden en nyckelfaktor i vad fallföretaget kan ta betalt för slutprodukten 

(Tomas & Hult, 1997). Cykeltiden bestämmer också bemanningen för produktionsprocesstegen. 

Figurerna 22–25 visar vikten av att basera planeringen på en nutida cykeltid. Figur 25 demonstrerar värdet 

av att ett företag ständigt mäter och ideligen arbetar för att sänka cykeltiden. Om ett företag lyckas med 

att kontinuerligt arbeta med cykeltider och samtidigt bemanna efter den nutida cykeltiden, kan en 

vinstmarginal uppstå. Vikten av en ordentlig utförd cykeltidsanalys redovisas ytterligare i beräkningen av 

genomloppstiden hos fallföretaget. Om cykeltidsmätningen inte är standardiserad och inte mäts 

kontinuerligt redovisar genomloppstiden ett felaktigt svar. Fallstudien redovisar att ingen av de fyra 

produktionsprocesser som granskades har densamma verkliga cykeltid som standardcykeltiden. Detta 

grundar sig i att det under fallstudiens gång upptäcktes att det inte finns ett standardiserat arbetssätt. 

Arbetssättet som var uttänkt för de fyra produktionsprocesserna används inte idag, vilket medför att 

operatörerna får anpassa sitt arbete utifrån arbetssituationen. Under fallstudien uppdagades ett flertal olika 

avbrott som har direkt påverkan på cykeltiden samt olika störningsmoment vilka påverkar cykeltiden 

indirekt.  

Marsudi och Shafeek (2014) nämner i sin studie att det finns brist på processförenklingar samt 

cykeltidsanalyser inom tillverkningsindustrin. Tomas och Hult (1997) är enig med detta och förklarar att 

trovärdiga cykeltider endast erhålls genom att kontinuerligt mäta. Av dessa anledning presenteras nedan 

fyra steg baserade på Rise och Wiklungs modell (Egnell 1994). Modellen har valts som grund då den 

berör hur en process ska ledas i företagsmiljöer. De fyra stegen innehåller teori och empiri som har 

presenterats tidigare. Stegen är uttänkta att hjälpa företag till att ta fram processer vilka underlättar 

hanteringen av cykeltider.  

Steg 1: Identifiering 

Syftet med denna fas är att företaget ska identifiera företagets processer och att dessa processer tilldelas 

en processägare vilken har ansvar för processen. Identifieringsfasen ska även skapa ett underlag för 

kommande förbättringsarbete (Egnell, 1994).  

Yamamoto (2010) beskriver ett produktionssystem som ett transformationssystem, där input 

transformeras till en output i önskad form. Om en förändring sker i ett delelement av systemet påverkas 

de andra delelementen. Av denna anledning är det av stor vikt att det finns en förståelse för hur 

delelementen har en inverkan på varandra innan en förändring sker (Yamamoto, 2010). Förändras 

cykeltiden påverkas därför genomloppstiden, planeringen, kostnaden och ledtiden, se figur 7. Egnell 

(1994) förklarar att utifrån företagets affärsidé ska en processorienterad modell över verksamheten 

genomföras. Grunden till detta är att klargöra vilka processer som är viktigaste och vart gränserna går 

mellan processerna. Det är viktigt att klargöra vilka processer som behövs för att driva företaget samt 

vilka processer som löper genom och påverkar ett flertal funktioner (Egnell, 1994). Vad gäller 
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fallföretaget finns det olika processer vilka uppföljer olika mätetal, se figur 15. Dock, saknar fallföretaget 

en process vilken hanterar cykeltiden. Det har under fallstudien inte uppkommit en tydlighet i vart 

gränserna mellan processerna går. Däremot har information om otydlighet kring produktionsprocesserna 

uppdagats. Baserat på det Yamamoto (2010) och Egnell (1994) beskriver bör fallföretaget tydliggöra vilka 

processer som är nödvändiga och ta bort icke nödvändiga och implementera nödvändiga baserat på 

fallföretagets affärsmodell. Genom detta kan fallföretaget utforma en verksamhetsmodell vilken 

inkluderar vilka processer som existerar och hur dessa står i relation till varandra.  

Vad gäller beslut berörande om flera implementeringar av processer ska ske samtidigt eller en i taget bör 

det valet ske noggrant. Av den orsaken att första implementering bör ske i en process med goda 

förutsättningar, så att första försöket lyckas. Därför, menar Harrington (1991), bör processen som väljs 

till exempel ha höga kostnader, långa ledtider och engagerad personal. Med avseende på Harringtons 

uttalande kan fallföretagets strategi berörande att gå från funktionell till processlayout, ses som ett stort 

steg att börja med. Ytterligare faktorer att tänka på vid valet av process är om det är en produktionsprocess 

eller en affärsmässig process (Bellgran & Säfsten, 2009) samt ur vilket eller vilka perspektiv processen 

ska analyseras; produkt, förbättring, information eller service (Rentzhog, 1998). Genom att arbeta med 

perspektiv kan företag stärka sin processyn. En processyn skapar, enligt Imai (1991), en helhetsbild över 

resultat, medel, process och uppsatta mål. Harrington, Egnell och Davenport (1993) har liknande 

definitioner men Engell förtydligar att det centralt i processynen ska förekomma ett fokus på kunden. 

Fallföretaget har gjort ett aktivt val i att behålla de 1400 artiklar som ska gå igenom avdelning C6. 

Processynen från fallföretaget har ett fokus på kunden, men dock, saknar processynen penetrering av 

enskilda processer i den meningen huruvida dessa processer fungerar utifrån de olika perspektiven. 

Fallföretaget bör i framtiden välja en process och dess perspektiv med nogrannhet.  

Egnell (1994) nämner ett flertal olika utgångspunkter vid en analys av en process, se sida 18. Melan 

(1993) håller med om vikten av att analysera och genomföra mätningar, men menar också att företag 

måste utnyttja resurserna väl och att enbart analysera produktionsprocesser kommer inte bidra till en 

större förbättring. Melan förtydligar att företag måste följa ytterligare tre olika aspekter för att nå en 

välvårdad process: tydliga beskrivningar av arbetsmoment; att medarbetarna är medvetna om vart 

gränserna för processerna är; för att gränserna ska vara tydliga måste en processägare utses, vilken har 

ansvar över en eller flera produktionsprocesser samt har som skyldighet att resultaten redovisas och att 

tidsplanen följs. Processägaren är viktig för processens utveckling (Melan, 1993). Vem som är 

processägare för de olika processerna på fallföretaget är den berörda produktionsteknikern. Processägaren 

är personen som ska driva förbättringarna samt säkerställa att produktionsprocessen möter de externa och 

interna kundernas behov, samt företagets interna mål  (Egnell, 1994), utifrån de fyra olika mätparameterna 

kvalitet, kostnad, leveransförmåga och flexibilitet (Bellgran & Säfsten, 2009). De fyra mätparametrarna 

grundar, som tidigare nämnt, på hanteringen av cykeltider (Chen & Zhou, 2010). Fallföretaget har en 

person vilken ansvar för alla processer i fabriken. Men då Melan menar att processägaren är viktig för 

processens utveckling bör fallföretaget se över ifall det finns en möjlighet att tilldela olika processägare 

till de olika processerna. Detta för att ge processägaren en möjlighet att forma en process vilken fokuserar 

på de fyra olika mätparametrarna.  

Salloum (2013) förklarar att det är nödvändigt att det finns en process vilken övervakar antalet PM. 

Stevenson (2014) håller med och förklarar att det bör finnas en process vilken styr över tillämpningar av 
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nya hjälpmedel. Det är av stor betydelse att nya tillämpningar inte skadar tillgängliga data, utan att 

implementeringen av nya hjälpmedel fortfarande behåller värdet av den utvunna data (Stevenson, 2014). 

Fallföretaget har en uppföljningsprocess av olika mätetal, dock är, som tidigare nämnt, inte cykeltiden en 

av dem, se figur 15. I och med att det inte existerar en metod för uppföljning av cykeltider blir de svårt 

att arbeta efter syften och mål. Detta medför att processgruppen kan mista sin uppfattning om i vilken 

riktning förbättringsarbetet ska utövas (Egnell, 1994). Ljungberg (2000) påpekar att det är av stor vikt att 

företag har tydliga mål och att det finns personer som arbetar med dessa mål. Vikten av att definiera 

tydliga riktlinjer och krav kan förklaras med att många företag inte lyckas sammanslå målsättningar för 

PM och strategiska mål/krav. Företag utelämnar ofta sammankopplingen mellan PM och strategi. De 

företag som har lyckats med sammankopplingen, och där riktlinjerna och de strategiska målen är tydliga, 

resulterar ofta i att vara mer framgångsrika (Salloum, 2013). Vad gäller fallföretaget får medarbetare ta 

del av de riktlinjer som finns och de strategiska målen. Dock finns det, som tidigare nämnt, ingen metod 

för att analysera produktionsprocesserna. Fallföretaget saknar en grundläggande analys vilken kan hjälpa 

företaget att hålla samman riktlinjer och strategiska mål. För att lösa detta kan ett företag enligt Bourne 

et al. (2000) nyttja fyra olika processer vid kontinuerliga kontroller av PMS: 1) en process vilken går 

igenom målen för nulägets mätningar, 2) en process vilken går igenom nulägets mätningar, 3) en process 

för utveckling av nya mätningar, 4) en process för att utmana strategin. Bourne et al. förklarar att varje 

enskilld PMS måste gå igenom de fyra faser: design, implemetering, ledning och utveckling. Simons 

(1995), Salloum  och Bititci et al. (2002) är enhetliga om att det är av stor vikt att företag ständigt 

uppdaterar sina  PMS för att dessa ska relevanta gentemot det dynamiska marknadsklimatet. Ittner och 

Larcker (2003) förstärker skälet för implementering och ständig förbättring av PMS med argumentet att 

företag som använder PMS har ökade marknadsandelar jämfört med företag som inte nyttjar kapaciteten 

i med PMS. 

Steg 2: Planering 

Syftet med denna fas är att processägaren tillsammans med personerna som arbetar med processen ska 

utveckla den kunskap som behövs för att förbättra processen. Processen ska utformas för att möta och 

gärna överträffa kundernas behov (Egnell, 1994). 

Processägaren och medarbetarna måste definiera vart processen börjar och slutar. Här bör även processens 

kunder definieras och vad dessa vill ha ut från processen. Leverantörer till processen bör även definieras 

samt vilka objekt de levererar till processen (Egnell, 1994). Under fallstudien påträffades det att 

produktionslinjen inte nyttjades som det var tänkt som vid installationen, därav har gränserna mellan 

processerna blivit otydliga. Detta har medfört att produktionsprocesserna på avdelning C6 inte fungerar 

som tidigare tänkt. Frågan om vem av operatörerna som har ansvar över vad är därför inte densamma som 

tidigare var planerat. Däremot har avdelningen anpassat sig för att möta kundernas behov, se uträkning 

på sida 50-51. Harrington (1991) förklarar att när processen och dess kunder är definierade kan 

grundläggande mätningar utföras. Mätningarna är fundamentala för allt förbättringsarbete då resultaten 

fungerar som verktyg för att beskriva processens utveckling. Mätningar ökar även förståelsen för 

processen (Harrington, 1991). Medarbetarna som arbetar med processen behöver information om hur väl 

resultat överensstämmer med externa och interna kunders behov. Planeraren är en av dem personer som 

är i stort behov utav rätt mätparametrar vilket kan ses utifrån både genomloppstidsberäkningen, se sida 

44 till 45, men även utifrån Littles lag (Little & Graves, 2008). Little och Graves (2008) förklarar att det 
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genom Littles lag kan utläsas vikten av nutida mätningar. Planeraren kan använda Littles lag för att få ut 

information till orderplaneringen (Little & Graves, 2008). Detta betyder indirekt att cykeltiden bör vara 

så korrekt som möjligt för att underlätta planeringen. Mätningarna ger en bild om huruvida processen 

följer sin förbättringslinje (Egnell, 1994). Det Harrington, Little och Graves och Egnell gör tydligt är att 

det är av stor vikt att det finns en process hos företag vilken kontinuerligt mäter cykeltiden för att 

underlätta för planeraren. Detta stärks av illustrationerna vilka presenterades i kapitel 5.1, se figur 22-25. 

En analys av produktionsprocesserna bör genomföras. Analysen av produktionsprocesserna består av att 

gå igenom mätningarna och rikta in sig på varför produktionsprocessen agerar som den gör. Här utreds 

de bakomliggande orsakerna till problemen med produktionsprocessen (Egnell, 1994). Det genomförs 

även en fysisk analys, det vill säga att medarbetarna står och analyserar varje aktivitet i 

produktionsprocessen (Harrington, 1991). Detta är något som saknas helt på fallföretaget, det finns ingen 

analysprocess vilken samlar medarbetarna och uppmanar till diskussion.  

Krajewski och Ritzman (2002) tydliggör att företag kan analysera sina processer och 

produktionsprocesser genom att jämföra dessa jämtemot ett annat företags processer och att detta ökar 

möjligheten för företaget att förstå sin egen produktionsprocess. Benchmarking frambringar möjliga 

åtgärder genom att processerna ställs mot varandra och det blir lättare att skapa ett perspektiv på hur den 

egna processen kan förbättras (Krajewski & Ritzman, 2002). Både Krajewski och Ritzman samt Bergman 

och Klefsjö (2012) lägger fram förslag på olika jämförelseprocesser, se sida 19. Fallföretaget kan genom 

att jämföra sina processer se sina processer med nya ögon. Detta kan vara en utväg för att återskapa eller 

förändra avdelning C6 till en mer optimal produktionslina där förhållandena mellan 

produktionsprocesserna inte bidrar till överproduktion.  

 

Utifrån analysen ska beslut fattas om vilka förbättringar som ska implementeras. Förbättringsmålen och 

produktionsprocessens nuvarande förmåga att möta interna och externa kundernas behov avgör om 

utvecklingen ska vara deduktiv eller induktiv. Det är av stor vikt att företag bestämmer sig om en process 

är induktiv eller deduktiv. Genom att avgöra detta blir resursfördelningen enklare av den orsaken att en 

deduktiv kräver mindre medel än en induktiv process (Egnell, 1994). I frågan om fallföretaget hade 

induktiva eller deduktiva processer vid implementeringen av produktionslinan, är svaret induktiv. 

Fallföretaget genomförde en genomgripande förändring. Detta beslut resulterad dock inte i det som var 

planerat. Resursplaneringen var att tre operatörer skulle ha ansvar över linan, treskift. Idag är det sex 

operatörer, treskift, samt två operatörer vilka arbetar helgskift.  

Steg 3: Implementering 

Syftet med implementeringsfasen är att processägaren tillsammans med medarbetarna ska implementera 

den nya eller den modifierade processen i verksamheten (Egnell, 1994).  

Innan implementeringen av en process sker måste de problem som kan komma att uppstå vid 

implementeringen identifieras. Processägaren, tillsammans med medarbetarna, analyserar och åtgärdar 

problemen. Efter att problemen vid implementeringen har åtgärdats kan planeringen av implementeringen 

påbörjas. Medarbetarna måste fundera på hur organisatoriska frågor ska hanteras; vem har ansvar för 

beslut, resurser, implementeringen och tidplan? Det är av stor vikt att frågorna utreds då företag 

misshushållar sina resurser (Egnell, 1994). Neely (1999) menar att genom att ta fram en beskrivning av 

arbetsprocessen kan företag på ett mer effektivt sätt arbeta kring processer. Om det fanns en beskrivning 
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över arbetsprocessen vid implementeringen av processen på fallföretaget är oklart, däremot har det efter 

implementeringen uppstått andra arbetsprocesser än vad som var planerat. Operatörer utför idag 

arbetsmoment som ej existerade vid planeringen av implementeringen. Stevenson (2014) förklarar att 

många företag har en ambition om att implementera nya, innovativa lösningar för att förenkla en process. 

Dock kan de nya verktygen vara svårhanterliga, vilket genererar i att en förbättringsprocess övergår till 

en problemdrabbad process (Stevenson, 2014). Detta argument förstärks av att fallföretaget 

implementerade ett flertal nya lösningar, men efter införandet uppdagades flera problem vilket försvårade 

arbetet. De nya lösningarna medförde att det är till en fördel att arbeta med de verktyg som företaget redan 

erhåller och detta medför att det är lättare och mer tillgängligt för processmedarbetarna att genomföra 

mätningar då verktygen redan är kända (Stevenson, 2014). Stevenson menar att nya innovativa verktyg 

bidrar till att processens dimensioner kan utvecklas, dock ser Stevenson och Meekings (2005) att det finns 

negativa aspekter vilka kan hindra utvecklingen av processen. En sådan process ofta kopplad till budget 

eller till det strategiska utförandet samt att förståelsen för att processen utvecklas med tiden inom företaget 

(Meekings, 2005). Då fallföretaget gick igenom en induktiv process samt en kaikaku kan det ha varit svårt 

att förutspå alla problem som kan uppstå. Baserat på detta samt det Egnell, Neely, Stevenson och 

Meekings menar bör fallföretaget i framtiden vid framtagning av en process fokusera på problem vilka 

berör de fyra prestandakraven. På så sätt kan resursplaneringen och tidplaner lättare planeras. Sedan kan 

det, baserat på Steavensons uttalande, vara av nytta att dela upp implementeringen då det kan bli för 

övermäktigt för företag att genomföra en kaikaku.  

Aktiviteter har planerats vilka tillsammans skapar en process som implementeras. Det tar dock tid att 

implementera en ny process. Oftast går det, som tidigare nämnt, snabbare vid implementering av en 

deduktiv process än vid en induktiv (Melan, 1993). Fallföretaget bör i framtiden, vilket har nämnts 

tidigare, fokusera på att implementera deduktiva processer. Om en till induktiv process ska implementeras 

är det av stor vikt att fallföretaget har full förståelse över hur den kommer att påverka de övriga 

processerna samt planeringen. Om det innan implementering finns kontinuerliga mätningar av 

cykeltiderna kan beslut tas berörande krav över vilka cykeltider som den nya processen får ha.  

Steg 4: Operativ styrning 

När förbättringarna har implementerats och fungerar gäller det för medarbetarna och processägaren att 

skapa ett systematiskt underhålls- och utvecklingsarbete (Egnell, 1994).  

Genom att regelbundet genomföra mätningar i en produktionsprocess och att använda statistisk 

processtyrning går det att identifiera orsakerna till den systematiska variationen i en process. När dessa 

har eliminerats återstår endast slumpmässiga variationer (Egnell, 1994). Salloum (2013) förklarar att en 

positiv konsekvens av att ständigt arbeta med en process ökar möjligheten att hålla PM på rätt linje. 

Förhållandena omkring och i en process är föränderliga. Genom ett ständigt arbete hålls linjen och även 

anpassningen till den föränderliga miljön omkring den (Salloum, 2013). Fallstudien visar dock att det vid 

de sju produktionsprocesstegen i produktionslinan inte användes en specificerad modell eller metod och 

inte heller är det en specifik person som har klockat cykeltiderna hos de sju sammankopplande 

processerna, se tabell 16. Fallstudien exponerar också att fallföretagets standardcykeltider och de verkliga 

tiderna inte stämmer överens. Detta är en konsekvens av att fallföretaget endast har klockat 

standardtiderna vid införande av produktionsprocesserna. Med andra ord har dessa tider inte uppdaterats 

och tidtagandet har inte skett på ett systematiskt sätt. En lösning på detta kan vara att i processen ha med 
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en metod för att kontinuerligt kontrollera cykeltiderna. Imai (1991) nämner att PDCA-cykeln är en 

användbar metod vid för att upprätthålla resultatet efter en implementering. Även Bergman och Klefsjö 

(2012) och Krajewski och Ritzan (2002) ser PDCA-cykeln som en framgångsrik metod vid 

förbättringsarbete. Liker och Meier (2006) förtydligar att plan-steget är det mest kritiska steget då 

problemen i en process måste förstås och ner på djupet definieras. Problemen som uppstår kan då utredas 

och det blir därför lättare att genomföra nästkommande steg i PDCA-cykeln. Kontinuerliga förbättringar 

blir lättare att hantera efter en tydligt identifierad utgångspunkt (Liker & Meier, 2006). Salloum (2013) 

är enig med detta och tydliggör att om ett produktionssystem ska vara konkurrenskraftigt är det viktigt att 

produktionsprocesserna inom företaget ständigt förbättras. Genom de ständiga förbättringarna blir 

flaskhalsar synliga och flaskhalsarna kan elimineras. En effekt av detta är att cykeltiden minskas (Kim et 

al., 2014).  

Utifrån kraven ska regelbundna kontroller av produktionsprocessen, så kallade processrevisioner, ske. 

Kontrollen berör framtagningen av produktionsprocessens styrkor och svagheter, vilka sedan kan 

analyseras för att finna hur väl processen fungerar. Utifrån analysen kan sedan beslut rörande 

förbättringsåtgärder tas (Egnell, 1994). Bellgran och Säfsten (2009) är eniga med detta och menar att 

genom att genomföra en analys av ett befintligt produktionssystem genomförs också en självbedömning 

där både bra och mindre bra egenskaper hos systemet kommer till ytan. Efter en implementering av en 

process är det viktigt att processägaren förstår att processen kommer att modifieras utefter de styrkor och 

svagheter som framkommer vid processrevisionerna. I och med att fallföretaget inte har analyserat 

cykeltiderna under de fyra år som produktionslinjen har gått live har inte heller differensen mellan 

verkliga cykeltider och standardtider noterats.  

Modell 

Meekings (2005) förespråkar att en process vilken ska bedöma PM bör vara strukturerad, definierad och 

tillgänglig för alla i organisationen, uppföljning ska ske regelbundet och att implementeringen av 

processen ska genomföras på ett tillvägagångssätt vilken skapar förutsättningar för hållbar användning. 

Av dessa anledningar har en modell baserad på Rise och Wiklungs modell vilken presenteras av Egnell 

(1994) tagits fram. Modellen bygger på de fyra grundpelarna; identifiering, planering, implementering 

och operativ styrning. Rise och Wiklungs modell för framtagningen av en process liknar Meekings (2005) 

tillvägagångsätt. Båda tillvägagångssätten innehåller de fyra stegen, men Rise och Wiklungs modell har 

flera delmoment i stegen. Skillnaden är också att Meekings har operativ styrning som steg tre, istället för 

Rise och Wiklungs fjärde steg. Dock har nya delsteg tillkommit utifrån det som presenterats i teorin och 

empirin; välja process samt perspektiv, välja PMS-process, jämföra processen med en annan process, 

analysera problem vid implementeringen och framtagning av en beskrivning av arbetsprocessen, se figur 

26. Modellen är utformad för att tillverkningsföretag ska på ett enkelt och strukturerat sätt utforma 

processer vilka ska förbättra hanteringen av cykeltider. 
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Figur 24. Arbetsmodell för införandet av en process. (Egenproducerad och 

modifierad utifrån Rise och Wiklungs modell vilken presenteras av Egnell (1994)). 
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6 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

Kapitlet sammanfattar avhandlingen slutsats samt ger rekommendationer för vidare forskning. 

6.1 Slutsats 

Teoretiska och empiriska fynd är eniga när det gäller frekvensen av cykeltidsanalyser via kontrollerade 

processer inom tillverkningsindustrin. Teoretiska fynd visar att enbart 25 procent av 

tillverkningsföretagen i USA, Canada och Tyskland nyttjar cykeltidsanalyser genom processtyrning i 

syfte att effektivisera verksamheten. Avsaknaden av processtyrning gällande cykeltidshantering bekräftas 

även genom de empiriska fynden.  

Det är vedertaget inom teorin att prestandakrav som: kvalitet, flexibilitet, kostnad och leveransförmåga 

speglar de dynamiska marknadskraven och genom att fokusera på att förbättra dessa parametrar kan 

konkurrensfördelar skapas på den globala marknaden. I teorin framkommer det att företag som fokuserar 

på att analysera cykeltider för aktiviteter inom fem huvudcyklar (mellan ordermottagande och leverans 

till kund): orderhantering, design leverantörshantering, produktion och distribution, åstadkommer två 

starka ändamål: 1) De minskar produktionskostnaden och ökar kvaliteten. 2) De ökar flexibiliteten samt 

snabbheten i leveranser. 

Resultatet av cykeltidsanalysen på fallföretaget visar att det värdehöjande arbetet för den undersökta 

artikeln ligger på 8,3 minuter medan genomloppstiden till den interna kunden visar cirka 27 dagar. 

Innehavandet av den höga andelen av icke-värdehöjande tid i produktionsprocessen försvårade för 

avdelningen att reagera och anpassa sig mot förändringar, vilket påverkade leveransförmågan och 

flexibiliteten. Den största anledningen till den långa tiden var en överbemanning i ett processteg innan 

den verkliga flaskhalsen. Vilket följaktligen bildade ett lager innan den styrande operationen. Lagret 

skapade även extra arbetsmoment. Studien visar att överbemanningen och den extra hanteringen på grund 

av lagret ökade produktionskostnaden rejält. Vid analys av flaskhalsen uppdagades även 

kvalitetsbristrelaterade moment. Vid ställ till ny artikel riskerade operatören att kassera ett antal detaljer 

på grund av begränsningar i maskinens minneskort. Studien visar även att cykeltiden är en parameter som 

bestämmer bemanningstimmar i en produktionsfabrik, vilket genererar en del av den totala 

fabrikskostnaden, vilken i sin tur påverkar prissättningen till kunden. Matchas inte bemanningen utifrån 

den verkliga cykeltiden riskerar företaget att tappa utökad vinstmarginal, vinstmarginal eller både 

vinstmarginal och output.  

Genom att arbeta utifrån en modell, vilken består utav delprocesser, kan ett företag på ett strukturerat sätt 

ta fram en process för hantering av cykeltider.  Modellen förespråkar värdet av att de steg som sker innan 

start av processen. Identifiering, planering och de tre första stegen i implementeringsfasen innehåller 

delprocesser vilka bygger en grund för den operativa styrningen. Genom att utse en processansvarig och 

att arbeta med tydliga riktlinjer och krav finns möjligheten att kontrollera mätparametrar. För att detta ska 

fungera bör tydliga gränser mellan produktionsprocesser sättas för att lättare genomföra tydliga mätningar 

för de olika processerna. Det är även av stor vikt att tidigt välja om en process ska vara induktiv eller 

deduktiv. En deduktiv process kräver mindre resurser, men där nya innovativa lösningar inte är aktuella. 

Det gäller att noggrant bestämma innan så att inte resursplaneringen slår fel. Genom en ordentlig 

identifiering, planering och implementering kan processägaren tillsammans med sina medarbetare 
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systematiskt arbeta med förbättring och utveckling av produktionsprocessen och därigenom kontinuerligt 

ta nya samt sänka cykeltiderna.  

Sammanfattningsvis visar studien att cykeltidsanalyser inte enbart belyser felaktiga tider, utan lyfter även 

fram andra typer av moment vilka ej skapar värde för kunden. Genom att eliminera dessa moment kan 

sedan konkurrenskraft skapas. För att hjälpa företagen att lyckas med att utföra kontinuerliga och korrekta 

analyser, tillhandahåller även studien en processframtagningsmetod. 

6.2 Rekommendationer för vidare forskning 

Nedan presenteras rekommendationer från författarna samt förslag på vidare forskning.  

Införandet av processer innebär stora förändringar för ett företag. Utifrån den kunskap som erhållits under 

arbetet med denna studie, har det framkommit flera områden som skulle vara intressanta för vidare 

undersökning. Några av dessa är:   

• Som tidigare nämnt är de fyra prestandakraven flexibilitet, kvalitet, kostnad och leveranstid 

beroende av cykeltidshantering. Cykeltiden är en viktig variabel och är kritisk vid planering. 

Vikten av att ha en nutida och korrekt cykeltid medför att det skulle vara av intresse att se en 

studie vilken genomför en djup analys om cykeltiders påverkan på de fyra prestandakraven. 

Vidare forskning bör fokusera på hur resultaten av prestandakraven innan en förbättring av 

hanteringen av cykeltider har skett och resultaten efter. Här finns ett intresse av att veta hur 

mycket förbättringsarbetet påverkade prestandakraven. 

 

• Vidare studier bör även verkställa en mer utarbetad och beprövad modell för utveckling av en 

process vilken hanterar cykeltider. Studien har nämnt ett flertal processer vilka kan vara en del i 

utformningen av en process vilken hanterar cykeltider. Dessa delprocesser berör till exempel 

benchmarking, val av processägare, utformning av riktlinjer och krav, definiering av kunder och 

mätningar. En tänkbar inriktning för fortsatta studier är att undersöka hur kritiskt det är att ha 

med delprocesser i framtagningen av en annan process. En annan riktning är att undersöka om 

det finns andra metoder eller delprocesser vilka kan implementeras i utformningen. 

 

• Under de senaste åren har simulation av processer blivit en del av framtagningen vid en ny 

process. Det skulle vara intressant om vidare forskning fokuserade på vilken typ av programvara 

som är mest anpassad för framtagningen av en process vilken hanterar cykeltider. Med andra ord 

en programvara vilken kan undersöka både den organisatoriska delen samt produktionsdelen. 

Detta för att avgöra vilka punkter som är kritiska vid framtagandet och implementeringen av 

processen.  

 

• Fallstudien visade att det inte fanns någon metod eller process vilken inkluderade 

cykeltidstagning, vilket medförde att cykeltidstagning inte prioriterandes av fallföretaget. En av 

anledningarna till varför det inte existerar en metod är på grund av att fackliga bestämmelser. Det 

skulle därför vara intressant att ta del av är en studie vilken behandlar hur attityden mot 

cykeltidstagning är inom olika företag samt hur väl cykeltiden mäts. 
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• I studien har enbart cykeltidshantering gällande produktionsprocesser undersökts. I en MTO 

miljö finns ett flertal arbetsmoment mellan orderhantering och leverans till kund, vilket figuren 

av Miltenburg och Sparling (1996) visar. Författarna anser att det vore av intresse att undersöka 

hur andra delar (än produktionsprocessen) av den totala cykeltiden påverkar prestandakraven: 

kvalitet, leveranstid, flexibilitet och kostnad. 
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8 BILAGOR 

Underlaget till den kvalitativa intervjun presenteras här. 

8.1 Bilaga A – Intervju Controller 

• Hur definierar du begreppet cykeltid som koncept? 

• Hur definierar du cykeltid? 

• Hur definierar du genomloppstid? 

• Hur definierar du ledtid? 

• Vad är kopplingen mellan cykeltid och kostnader för fabriken? 

• Vad är kopplingen mellan bemanning och cykeltid? 

• Vad är kopplingen mellan cykeltid och prissättning till kund? 

• Vad är den genomsnittliga lönekostnaden för verkstadsanställda på fabriken? 

▪ Vad är den genomsnittliga lönekostnaden för förmiddagsskiftet? 

▪ Vad är den genomsnittliga lönekostnaden för eftermiddagsskiftet? 

▪ Vad är den genomsnittliga lönekostnaden för nattskiftet? 

▪ Vad är den genomsnittliga lönekostnaden för helgskiftet? 

• Vad är den genomsnittliga lönekostnaden för tjänstemän på fabriken? 

• Vad är stilleståndskostnaden för ett processteg på fabriken? 

 


