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Abstract
This is a final year project about the productionfilosophy called Just-In-Time. By using
Just-In-Time a company can improve and make its production more effective. The aim
of the report is to study the requierments on the production when using Just-In-Time
and how to achieve these requierments. Another purpose is to study if Just-In-Time
can be integrated with Computer Integrated Manufacturing (CIM).
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Sammanfattning
Under slutet av 1970-talet förändrades marknaden, från att har varit säljarens marknad,
där kunderna fick vara nöjda med de produkter de erbjöds, till att bli köparens
marknad. Kunderna började ställa högre krav på produkterna, till exempel när det
gällde prestanda och kvalitet. Konkurrensen mellan företag ökade. Företag från Japan
lyckades slå sig in på de västerländska marknaderna. Detta berodde i stor utsträckning
på den tillverkningsfilosofi som japanerna använde sig av, som radikalt skilde sig ifrån
den västerländska synen på tillverkning. Bland annat har japanska företag drastiskt
minskat sina lager och man använder sig av några få leverantörer som har
långtidskontrakt. Den filosofi som många tillverkande företag i Japan använder sig av
kallas för Just-In-Time (JIT). Genom att använda sig av JIT kan företag öka sin
produktivitet och effektivitet.

De problemställningar som jag i första hand kommer att belysa är: “Vilka krav ställs på
ett företags produktionsstyrning vid en övergång till JIT-tänkande?”, “Vilka
förändringar/åtgärder behöver vidtas när företaget övergår till JIT?” och slutligen “Hur
kommer ett företags datasystem/IS att påverkas, vid en övergång till JIT?”. Dessa
problemställningar kommer i första hand att besvaras med hjälp av litteraturstudie, men
även en intervju på ett företag har genomförts.

Att införa JIT i produktionen kan medföra stora fördelar och förbättringar som kan
vara avgörande för ett företags fortsatta överlevnad. För att erhålla ett JIT-system som
fungerar på ett tillfredställande sätt ställs det stora krav på företags produktions-
styrning. Genom att vidta lämpliga åtgärder så kan dessa krav genomföras och leda till
ett förbättrad och effektivare produktion. För att erhålla bästa möjliga resultat bör JIT
även integreras med de befintliga datasystem som ett företag kan tänkas ha, såsom
MPS-system.
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1. Inledning

Det råder en hård konkurrens mellan tillverkande företag på marknaden idag.
Utländska företag, främst japanska, har bland annat genom att använda effektiva
produktionsmetoder kunnat öka försäljningen av produkter på den västerländska
marknaden, enligt Roos (1992). Västerländska företag har länge använt sig av mer
traditionella tillverkningsfilosofier, såsom tillverkning mot lager och kortfristiga
leverantörskontrakt.

Roos (1992) skriver vidare att i och med att japanska företag i allt större utsträckning
etablerar sig på den västerländska marknaden, med stor framgång, har många företag
börjat titta på hur de japanska företagen arbetar och hur deras tillverkningsfilosofier ser
ut. En tillverkningsfilosofi, främst använd av Toyota, som visat sig väldigt
framgångsrik är Just-In-Time (JIT). Många västerländska företag har under de senaste
10-15 åren insett fördelarna med JIT och har allt mer börjat arbeta enligt JIT:s
principer.

Det här kapitlet är upplagd på följande sätt. Först kommer en kortfattat beskrivning av
historiken bakom JIT. Sedan följer en förklaring av vad JIT är för något. Sedan följer en
beskrivning av de grundläggande målen med JIT. Avsnitt 1.4 beskriver kortfattat hur en
implementation av JIT kan gå till. I avsnitt 1.5 beskrivs olika datasystem, som till
exempel MRP- och MRPII-system, som kan användas för att ytterligare förbättra och
effektivisera produktionsstyrningen hos ett företag. Som avslutning följer sedan en
problembeskrivning samt en avgränsning av problemet.

1.1 Historik - hur utvecklades JIT?

När feodalismen avskaffades i Japan i slutet av 1800-talet var Japan ett rike som inte
koloniserats på 1200 år. Roos (1992) skriver att i över 200 år hade utrikeshandel och
utlandsresor varit förbjudna och inga utlänningar hade fått besöka landet. De styrande i
landet, främst militärer, ville göra Japan starkt igen. De insåg snabbt att för att detta
skulle lyckas behövde man en social, ekonomisk och intellektuell förnyelse, vilket
skulle göras med västerlandets hjälp. Vidare nämner Roos (1992) att japanerna började
studera olika västerländska länder och det område som respektive land var bäst på.
Som exempel kan nämnas att myntsystemet utvecklades enligt amerikansk modell.
Efter franskt mönster skapades lagar och domstolar.

Denna filosofi, som Roos kallar för russinfilosofi - “där russinen plockades ur den
västerländska kakan” (Roos, 1992, sid 14), resulterade i att japanerna enbart hämtade
kunskaper som kunde vara bäst anpassningsbara för det japanska samhället. När
japanska företag sedan efter andra världskriget började kopiera produkter och
produktionssynsätt från västerlandet använde de sig också av russinfilosofin. Enbart de
metoder som ansågs anpassningsbara till de japanska förhållandena studerades. De
första produkterna som Japan började exportera efter krigsslutet var dock av låg
kvalitet, enligt Roos (1992), och under de kommande två årtiondena var ‘Made in
Japan’ förknippat med billiga skräpprodukter. Idag, 30 år senare, är ‘Made in Japan’
förknippat med hög kvalitet och avancerad teknik, vilket inneburit att Japan har
kommit att dominera en rad olika branscher. En orsak till den japanska framgången är,
vilket Roos (1992) framhäver, att vidareutveckling av importerad teknologi har varit
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väldigt framgångsrik och medfört ett flertal stora genombrott inom olika
produktområden.

Denna enorma utveckling som skett i Japan under dessa år beror på en mängd olika
faktorer. En person som i stor utsträckning har bidragit till den japanska utvecklingen
från billiga kopierade skräpprodukter på 50- och 60-talet till högkvalitetsprodukter
under 80- och 90-talet, är enligt Roos (1992), Shigeo Shingo. Hans tankesätt angånde
kvalitetskontroll ledde till utvecklandet av begreppet ‘noll-fel’. År 1970 införde Shingo
det så kallade ‘SMED-systemet’ åt biltillverkaren Toyota, vilket radikalt förkortade
Toyota’s ställtider och därmed effektiviserade deras produktionssystem. SMED-
metoden kommer att beskrivas i kapitel 4.2.6. Exempel på andra begrepp som Shingo
infört är ‘lagerlös produktion’, vilket innebär att man ska undvika att använda sig av
lager.

Slutligen skriver Roos(1992) att de begrepp och metoder som utvecklats i Japan under
de senaste 30 åren, bland annat av Shingo, för att effektivisera produktionen i företag
utgör grundstommen i den tillverkningsfilosofi som brukar kallas för JIT. Som exempel
kan nämnas ‘noll-fel’ som är en viktig del av JIT. Vidare är korta ställtider en
förutsättning för att JIT ska fungera på ett tillfredställande sätt.

De begrepp som nämnts i det här kapitlet kommer närmare och mer ingående att
beskrivas längre fram i rapporten.

1.2 Vad är JIT?

Det är, enligt Hay (1988),  viktigt att förstå vad JIT är och vad det innebär att arbeta
enligt JIT, för att få ett resultat som uppfyller de krav som satts upp av företaget. Med
JIT menas tillverkning av rätt kvantitet i rätt tidpunkt till rätt kvaliet. JIT är inte ett
datasystem som finns tillgängligt på marknaden och som det bara är att köpa. JIT är
heller inte en metod som enkelt kan appliceras. JIT är mer än så. JIT är, vilket Hay
(1988) betonar, en filosofi som talar om hur ett företag kan styra sin produktion och
som kan användas för att genomföra förbättringar inom produktionen och övriga delar i
tillverkande företag. JIT koncentrerar sig i första hand på att effektivisera processer
inom produktionen, bland annat genom att skapa enkla och effektiva flöden. Att arbeta
enligt JIT ställer höga krav på alla funktioner inom ett företags organisation.

Att arbeta enligt JIT är, enligt Hay (1988), en långsiktig process som kräver tålamod
från alla parter, även från leverantörer och kunder. JIT är en itererande process, vars
arbete med att åstadkomma olika förbättringar fortlöper hela tiden och inte något
projekt som avslutas när vissa resultat uppnåtts. Hay (1988) skriver att därför är det
viktigt att hela tiden sträva efter att förbättra och effektivisera verksamheten inom alla
funktioner och på alla nivåer.

1.2.1 Vad är produktionsstyrning?

Eftersom begreppet produktionsstyrning utgör ett så centralt begrepp i mitt
examensarbete har jag valt att redan här, innan beskrivning av till exempel mål och hur
en implementation kan se ut, beskriva vad som menas med produktionsstyrning.

Med produktionsstyrning menas olika sätt med vilka ett företag styr och kontrollerar
sin produktion, till exempel vid behovsplanering, beläggningsgrad och krävd kapacitet.
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Det finns, enligt artikel i tidningen Transport och hantering (2/89), en mängd metoder
som kan användas för att styra produktionen.

I en traditionell tillverkningsmiljö är det vanligt att en stor databas tillhandahåller
information för att styra produktionen. Produktionen styrs av arbetsorder och
behovsprognoser. Det tankesätt som följer med JIT-produktion skiljer sig mycket åt
från det traditionella tankesätten, vilket kommer att beskrivas närmare längre fram i
rapporten. JIT försöker hela tiden att effektivisera produktionsstyrningen och
produktionen så mycket som möjligt och med så enkla medel som möjligt. Vidare står
det i artikeln att en stor databas för att styra produktionen behövs till exempel inte
eftersom en JIT-produktion styr produktionsresurserna genom tillverkningsceller, där
en produkt eller en hel produktfamilj tillverkas. Det finns stora skillnader i hur
produktionen styrs, beroende på vilket tankesätt som tillämpas.

1.3 Grundläggande mål

Syftet med att börja utveckla ett JIT-system1 är, enligt O’Grady (1990), att effektivisera
produktionen så att företaget kan tillgodose sina kunders krav, till exempel när det
gäller kvalitet och leveranstider. Det finns vissa grundläggande mål vid utvecklandet av
ett JIT-system. De grundläggande målen för JIT kan skilja sig åt en aning, beroende på
vilken litteratur man studerar. Jag har valt att ta fram följande fyra mål, som får
representera grundstommen i de mål som ett företag vill uppnå när det inför ett JIT-
system:

• angripa de grundläggande problemen

• eliminera all form av slöseri

• enkelhet

• utveckla system som upptäcker problem

    (O’Grady, 1990)

1.3.1 Angripa de grundläggande problemen

Det första mål som O’Grady (1990) belyser är att angripa de grundläggande problemen
som finns hos ett företag. Dessa problem är inte alltid synliga, vilket framgår av figur
1.1 på nästföljande sida, utan kan upptäckas under tiden då arbetet med att sänka
lagernivån sker. En viktig del av JIT är just att eliminera de olika lager som ett företag
kan tänkas ha. Arbetet med att eliminera lager kan inte göras i ett svep, utan sker
successivt, vilket leder till att för tillfället dolda problem kommer att upptäckas ju mer
lagernivån sänks. Hay (1988) skriver också att en vanlig inställning hos chefer i
västerländska företag har tidigare varit att problem som ej ännu upptäckts bäst förblir
oupptäckta, även om detta innebär stora lager, där lagret ses som en säkerhet för
eventuellt kommande problem. Detta synsätt går rakt emot JIT:s grundsyn, att angripa
de grundläggande problemen.

                                               
1 Begreppet JIT-system syftar inte på att JIT är ett datasystem, utan är bara en term som författaren
  använder för att generalisera uttrycket JIT.
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Figur 1.1. Reducering av lagernivån leder till att oupptäckta problem upptäcks

Lagernivån (nuläge)

Lagernivå (sjunkande)

Problem som blir synligt
         när lagernivån sjunker.

Kommande problem

Källa: Egen bearbetning efter O´Grady, 1988

Figuren, som är tagen från O’Grady (1988), visar vad som händer vid en reducering av
lagernivån och vad detta medför när ett JIT-system implementeras. Den översta
heldragna linjen visar den lagernivå som företaget har idag. När ett företag börjar arbeta
enligt JIT, så strävar man efter att reducera lagernivån, vilket den streckade linjen visar.
Lagernivån kommer att successivt minskas (sjunka) ju längre arbetet med JIT fortlöper.
I och med att lagernivån sjunker kommer också problem som tidigare varit dolda att bli
synliga. Att göra dolda problem synliga och lösa dem är viktigt för att JIT ska fungera.
När ett problem löses är det viktigt att sträva efter en permanent lösning, så att
problemet inte kommer att uppstå på nytt i framtiden. Enligt O’Grady (1990) är en
västentlig del av JIT just att lösa de grundläggande problem som finns detta kan få en
stor betydelse om det fortsatta arbetet med JIT ska bli framgångsrikt eller inte.

1.3.2  Eliminera all form av slöseri

Nästa mål med JIT, är att eliminera det slöseri som förekommer inom produktionen och
andra funktioner. O’Grady (1990) skriver att eliminera slöseri utgör en central del vid
påbörjandet av arbetet att utveckla ett JIT-system. Frågan är då, vad menas med
slöseri? Enligt Hay (1988, sid 15) är slöseri; “anything other than the minimum amount
of equipment, materials, parts, and working time absolutely essential to production”. En
översättning av detta skulle bli; allt annat än det minimum av utrustning, material, delar
och arbetstid som är absolut nödvändig för produktionen. Med detta menas att ta bort
alla processer som inte tillför produkten något värde. Exempel på sådana processer är
transport mellan olika maskiner, lagring av produkter, omställning av maskiner och
lager- och kvalitetskontroll.

I traditionella produktionsmetoder brukar, enligt O’Grady (1990), vissa gränsvärden
sättas som visar den grad av avvikelse som tillåts för en produkt. Om en produkt
överskrider dessa gränsvärden kasseras den. Detta medför att en kvalitetskontroll blir
nödvändig, exempelvis genom inspektion, för att se om en färdig produkt är godkänd
eller ej. Inom JIT försöker man undvika att tillåta avvikelser, vilket leder till att
kvalitetskontroll och inspektion ej behöver utföras i den grad som krävs i traditionell
produktion. Ett annat exempel på en process som ej tillför produkten något i värde är
lagerhållning. O’Grady (1990) framhäver också att en vanlig inställning inom
traditionell tillverkning är att ju större lager desto bättre garderade är företaget mot
eventuella problem som kan dyka upp. Som det nämnts tidigare i rapporten är JIT:s
inställning den motsatta. Ett stort lager belastar företaget med höga kostnader, bland
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annat för hyra av lokaler och det kapital som binds i de produkter som finns i lagret.
För att få ett framgångsrikt JIT-system krävs därför att företaget hela tiden försöker
minska lagernivån.

1.3.3 Enkelhet

Det tredje målet vid utvecklandet av ett JIT-system är enkelhet. Med enkelhet menas
helt enkelt att företaget ska sträva efter så enkla lösningar på problem som möjligt. Ett
exempel på en ganska enkel lösning inom produktionen är, enligt Storhagen (1989), att
införa så kallade tillverkningsceller, för att få ett så enkelt och okomplicerat material-
flöde som möjligt. Vad som menas med en tillverkningscell visas i figur 1.2.

Figur 1.2. Tillverkningscell för enkelt materialflöde

Material

Maskin

Färdig
produkt

Källa: Egen bearbetning efter Monden, 1993

Figuren visar hur ett företag kan förenkla sitt materialflöde genom att införa olika
tillverkningsceller. En tillverkningscell består, enligt Monden (1993), av likartade
bearbetningsmoment. Införandet av tillverkningsceller ska leda till färre produkter
under bearbetning och kortare tillverkningstider. Vidare blir transporten av produkter
lättare eftersom maskinerna står uppställda efter varandra.Vidare skriver Monden
(1993) att den U-formade layouten också leder till förenklad kommunikation och ökad
gruppsammanhållning samt ökad motivation eftersom varje person ges möjlighet att
överblicka produktionen och studera sin egen arbetsinsats i relation till den färdiga
produkten.

Ett annat exempel på enkelhet, som Roos (1992) tar upp, är att införa standardisering
av olika tekniska och administrativa tillämpningar. Det kan röra sig om standardisering
av produkter, operationer och kvalitetskrav. Genom standardisering av bultar och
muttrar kan  omställningstider av maskiner reduceras kraftigt. Syftet med
standardiseringen är att få en enhetlighet och förbättrad koordination inom
produktionen samt att ta till vara på  rationella arbetsmetoder.
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1.3.4 Utveckla system som upptäcker problem

Nästan alla produktionssystem dras med olika problem. Exempel på några sådana
problem är:

• dålig kvalitet

• flaskhalsar i produktionen

• försenade leveranser

• maskinproblem

     (O’Grady, 1988)

Eftersom JIT bygger på tillverkning i rätt tid av rätt kvantitet och till rätt kvalitet, så är
det, enligt O’Grady (1988), viktigt att företaget utvecklar system som varnar när ett
problem eller en avvikelse uppstår. Det finns vissa hjälpmedel som kan användas för att
upptäcka avvikelser. Genom att använda sig av statistisk kvalitetskontroll som
övervakar tillverkningsprocessen och uppmärksammar om det förekommer någon trend
av feltillverkade produkter. Ett pull-system, till exempel ett kanbansystem identifierar
eventuella flaskhalsar som finns inom produktionen. Pull-system och kanbansystem
kommer att djupare beröras i kapitel 4.2.5.

Även de som arbetar inom produktionen får vara vaksamma för avvikelser eller fel. Om
det exempelvis uppstår något fel med en maskin så stannas bandet och man samlas runt
den maskin där felet uppstått. Där försöker man åtgärda felet och förebygga att ett
liknande fel uppstår i framtiden. När felet sedan är åtgärdat, så startas bandet igen.
O’Grady (1988) skriver också att förhoppningsvis har det nu vidtagits förebyggande
åtgärder för att liknande fel inte ska uppstå i framtiden.

Att hela tiden stanna bandet är både kostsamt och ineffektivt, så det är viktigt att
maskinerna underhålls med jämna mellanrum. Underhållet kan göras av den som arbetar
med maskinen då det uppstår en naturlig paus, till exempel då beläggningen inte är så
intensiv. En annan aspekt som O’Grady (1988) tar upp är att det också är viktigt att
lyssna på de anställdas synpunkter, eftersom de som arbetar med en viss maskin är de
som vet bäst hur maskinen i fråga fungerar, så att förebyggande åtgärder kan vidtas
redan innan ett problem uppstår och därmed också förhindra att problemet kommer att
uppstå.

Det finns en mängd mål som ett företag, som börjar införa JIT-tänkande, kan uppnå. De
fyra som beskrivits i detta avsnitt, kan dock ses som de grundläggande målen. Lyckas
ett företag att uppnå dessa mål med gott resultat, så har man lagt grunden till ett väl
fungerande JIT-arbete och företaget kan börja inrikta sig på de övriga mål som före-
taget vill att JIT-arbetet ska resultera i. Det är dock viktigt att företaget fortsätter att
aktivt arbeta med att förbättra de områden som de grundläggande målen berör.

Jag anser att de fyra målen som beskrivits här, mycket bygger på sunt förnuft och
logiskt tänkande, vilket även O’Grady (1988) menar.  Målen kan också genomföras
utan allt för stora kostnader, vilket enligt min åsikt är en av JIT:s stora fördelar. Enkla
lösningar till låga kostnader men med stora fördelar, om de genomförs på rätt sätt,
borde vara ett starkt skäl till att börja arbeta enligt JIT:s principer.

För att dessa fyra mål ska kunna uppnås måste en rad olika åtgärder vidtas. Då mitt
arbete är inriktad på produktionsstyrningen, som kommer jag att i första hand diskutera
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sådana åtgärder som berör detta område. Det finns dock åtgärder som ej är inriktade på
produktionsstyrningen, men som ändå är viktiga, till exempel utbildning. De åtgärder
som jag valt att belysa är följande:

• utbildning

• utjämnad tillverkning

• kvalitetsförbättring

• reducera lager

• effektivisera flöden

• reducera ledtider

• förbättra kontakten med leverantörer

    (Lubben, 1988, Hay, 1988, O´Grady, 1988)

En utförlig beskrivning och diskussion kring respektive åtgärd kommer att göras i
kapitel 4.

1.4 Implementation

Det här avsnittet kommer att beskriva hur en implementation av JIT kan gå till och vad
som krävs för att implementationen ska gå så smidigt som möjligt bland annat med
tanke på de grundläggande mål som beskrivits i föregående avsnitt, 1.3. Det finns
många olika sätt beskrivna om hur en implementation kan genomföras. Det beror på
vilken författare som studeras. Jag har valt att i första hand studera Lubben (1988) och
de synpunkter som han har på hur en implementation kan genomföras, men jag har
också studerat andra författare som komplement till Lubben’s åsikter. Orsaken till att
jag valt Lubben (1988) är att jag anser att de synpunkter som han har ger en över-
gripande bild av hur en implementation av JIT kan genomföras, utan att gå in allt för
djupt på mer detaljerad fakta. Jag menar inte att de synpunkter som beskrivs här är rätt
eller fel eller bättre än någon annans.

Målet med implementationen, består enligt Lubben (1988), av två delar. Dels kort-
siktiga mål, dels mer långsiktiga mål. De kortsiktiga målen går ut på att reducera
tillverkningskostnaden genom att effektivisera och förbättra produktiviteten. De
långsiktiga målen syftar till att dels reducera ledtider, dels att förbättra förmågan att
anpassa produktionen vid förändringar i produktmixen.

Lubben (1988) menar vidare att en implementation av ett JIT-system karaktäriseras av
det japanska uttrycket Kan Ri, som på engelska betyder “plan, do, check, action”
(Lubben, 1988, sid 105). Med detta menas att för det första planera (plan) de åtgärder
som ska genomföras. För det andra att genomföra (do) dessa åtgärder. För det tredje
att kontrollera (check) genomförda åtgärder för att utvärdera deras resultat. För det
fjärde och sista så ska ytterligare åtgärder (action) vidtas, baserade på resultatet av de
tidigare åtgärderna. Jag tycker att detta är ett ganska logiskt sätt att genomföra en
implementation på. Att först ingående planera lämpliga åtgärder för att sedan
genomföra dessa åtgärder och studera resultatet för att slutligen genomföra vidare
åtgärder baserade på tidigare resultat tycker jag är ett lämpligt tillvägagångsätt när
företag ska implementera ett JIT-system.
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Processen med att implementera ett JIT-system består, enligt Lubben (1988) av
följande tre punkter:

• utvärdera om företaget är lämpligt för JIT-tänkande

• utveckla en JIT-strategi

• utveckla en operationell plan för JIT

1.4.1 Utvärdera om företaget är lämpligt

Om ett företag är lämpligt för införandet av ett JIT-system beror, enligt Lubben (1988),
mycket på inom vilken bransch företaget finns. Ju smidigare det naturliga materialflödet
är i produktionen desto lättare är det att övergå till JIT-tänkande. Det går att dela upp
företag i tre olika grupper med hänsyn till materialflödet i produktionen. Dessa tre
grupper är följande:

1. Kontinuerlig produktion

2. Enformig tillverkning

3. Funktionell tillverkning

    (Lubben, 1988)

1. Med kontinuerlig produktion menas företag som endast tillverkar en produkt och
där det finns små eller inga avbrott i materialflödet. Exempel på sådan industri är
oljeraffinaderier. Lubben (1988) skriver att företag som använder sig av kontinuerlig
produktion har det enklast att övergå till JIT, eftersom man har ett jämnt
produktionsflöde med liten variation av produktmixen och där omställningar av
maskiner är väldigt få och oftast inte är så tidskrävande.

2. Enformig eller upprepande tillverkning symboliseras av ett jämnt materialflöde med
kortare avbrott. Ett exempel får beskriva hur detta kan se ut. En tillverkare
producerar till exempel ett månadsbehov av en artikel på väldigt kort tid. Efter att
behovet av den aktuella artikeln är uppfyllt, så avbryts tillverkningen och maskinerna
ställs om för att tillverkning av en annan artikel ska vara möjlig. Denna process
upprepas gång på gång för att kunna uppfylla kundordrarna. Företag som har en
produktion som den ovan beskrivna kan, enligt Lubben (1988), använda sig av JIT,
men det kan bli mer komplicerat att införa JIT än ett företag med produktion enligt
punkt 1.

3. Funktionell tillverkning karaktäriseras, enligt Lubben (1988), av ett ofrekvent behov
av artiklar, små partistorlekar och där användandet av permanenta verktyg är mycket
liten. I en funktionell tillverkningsmiljö är det svårt att konvertera kundernas behov
av små tillverkningsvolymer till ett kontinuerligt flöde. För att ett JIT-system ska
kunna implementeras så krävs det att tillverkningskvantiteten av en artikel
optimeras. Detta kan göras genom att införa så kallade tillverkningsceller baserade
på olika produktfamiljer och genom att reducera maskiners ställtider.
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Efter att en utvärdering av företagets lämplighet för JIT har genomförts så måste
företaget besluta om man ska fortsätta med sitt JIT-arbete. Om företaget beslutar att gå
vidare så är nästa steg att utforma någon slags JIT-strategi.

1.4.2 JIT-strategi

Ett sätt som ökar möjligheten är, enligt Lubben (1988), att utveckla ett JIT-system som
kommer att fungera på ett tillfredställande sätt är att utveckla någon form av JIT-
strategi. Syftet med en JIT-strategi är att övergången från mer traditionell tillverkning
till JIT-tänkande ska gå så smidigt som möjligt inom alla funktioner hos ett företag.
Utvecklingen av en JIT-strategi innebär att en undersökning av vilka förändringar som
måste genomföras utförs och att sedan prioritera i vilken ordning dessa förändringar
ska genomföras. Att utveckla en JIT-strategi innebär bland annat följande:

• utse projektgrupp

• ta fram en tidsram

• utveckla ett system för informationsrapportering

• övervaka och följa upp implementationen

     (Lubben, 1988)

Den första åtgärd som Lubben (1988) tar upp är att en projektgrupp bör utses. När
man ska utse de medlemmar som ska ingå i projektgruppen, bör de anställda som är
motiverade och entusiastiska att arbeta med JIT väljas. Vidare bör de ha en bra förmåga
att acceptera och tillgodogöra sig förändringar och deras förmåga att genomföra för-
ändringar bör vara god. O’Grady (1988) skriver också att projektledaren bör har
grundläggande kunskaper och förståelse för JIT och vad det innebär att arbeta enligt
JIT.

När en tidsram ska tas fram är det, enligt Lubben (1988), viktigt att ta hänsyn till hur
brådskande det är att införa JIT i verksamheten. En tidsram på 2-5 år är inte oskälig,
beroende på företagets storlek. Tiden det tar att implementera ett JIT-system beror
nästan helt på graden av brådskande som företaget anser det vara att implementera JIT.
Även graden av kunskap om hur en implementation går till påverkar tiden.

Lubben (1988) skriver vidare att vid en implementation av JIT är det viktigt att det
nuvarande informationssystemet studeras och utvärderas för att se om några för-
ändringar måste göras. Det finns många sätt att samla in information på. Ett sätt som
O’Grady (1988) tar upp är att ha korta möten i slutet av varje arbetsdag för att få
feedback om de problem som funnits under dagen. För att detta sätt ska fungera är det
viktigt att cheferna lyssnar och försöker att åtgärda de problem som kommer fram
under dessa möten.

Ett annat sätt att samla in information är, enligt Hay (1988), att använda sig av någon
form av datoriserat informationssystem. Ett informationssystem hos ett företag som
arbetar enligt JIT karaktäriseras av behovet av snabb och korrekt data. Om
informationen ska användas för att kontrollera den dagliga produktionen så är data i
realtid nästan ett måste. Med realtid menas att datan samlas in och utvärderas nästan
meddetsamma då en händelse uppstår.
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Den sista delen av strategin innebär att övervaka och följa upp arbetet med implemen-
tationen. Syftet är, enligt Lubben (1988), att ta fram metoder för att studera
utvecklingen och utförandet. Den här typen av information används sedan för att kunna
genomföra förbättringar i produktionssystemet och att planera för framtida åtgärder.

Exempel på sådant som bör övervakas under och efter implementationen är:

• resultat av utbildningsprogram

• de anställdas deltagande i problemlösningsprocessen

• kontinuerlig förbättring av produktionssystemet

• respons till olika typer av problem

• integrationen mellan JIT och olika system

     (Lubben, 1988)

När arbetet med att utveckla en JIT-strategi är klar, så bör företaget utveckla en plan
för hur det operativa arbetet med JIT ska utföras. Hur detta ska genomföras beskrivs i
nästa avsnitt.

1.4.3 Utveckla en operationell plan för JIT

Lubben (1988) skriver att det primära syfte till att ta fram en operationell plan är att
definiera olika mål som är lätta att identifiera och mäta och som är enkla att studera
och se om förväntat resultat uppnåtts. Det kan till exempel vara att reducera ställtider
till en minut eller att reducera ledtiden för en produkt med 50%. Ett annat syfte är att
försäkra sig om engagemang i arbetet med implementeringen av JIT. Vid utvecklandet
av en operationell plan kan man dela upp de olika kraven i funktionella krav och
fysiska krav.

Lubben (1988) skriver vidare att i de funktionella kraven ingår bland annat att definiera
olika typer av nyckelfunktioner i implementationen, problemlösning och de anställdas
deltagande. Även att utveckla olika polycies och procedurer för verksamheten ingår i
de funktionella kraven. Vilka nyckelfunktioner som ska finnas bestäms av hur det
funktionella gränssnittet i produktionen ska se ut. En stor fördel med JIT är att det går
snabbt att upptäcka problem som uppstått. När problem upptäckts måste de snabbt och
rutinmässigt åtgärdas. De anställdas deltagande i JIT-arbetet är mycket viktigt
eftersom det är de som har de bästa kunskaperna, speciellt inom produktionen.

De fysiska kraven är, enligt Lubben (1988), mer inriktade på själva produktionen och
åtgärder inom exempelvis produktdesign, tillverkningsprocesser och verkstadslayout.
För att uppnå optimal effektivitet inom produktionen så måste det redan på
utvecklingsstadiet av nya produkter tas hänsyn till hur produktionen är upplagd.
Tillverkningsprocessen består av ett antal aspekter som materialkvalitet,
processkontroll, ställtider och ledtider. Det ska hela tiden strävas efter att förbättra
dessa aspekter. En annan aspekt som Lubben (1988) anser viktig, är att anpassa
verkstadslayouten vid JIT-implementationen. Åtgärder bör vidtas så att det erhålls ett
minimum av  produkter i arbete (PIA), att få så enkla och effektiva flöden som möjligt,
så att uppföljning av feedback på information blir så enkel som möjlig.
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Det här avsnittet har övergripande beskrivit hur en implemetation kan gå till, utan att
gå in på detaljer. Om en implementation kommer att blir framgångsrik beror mycket på
engagemanget i att genomföra olika förändringar, både på chefsnivå och hos de anställ-
da inom produktionen. Vid en implementation av JIT är det också viktigt att utvärdera
om en integration med företagets nuvarande datasystem är möjlig eller om nuvarande
datasystem måste förändras för att företaget ska få ett så effektivt produktionssystem
som möjligt. En beskrivning av olika datasystem samt en kortare diskussion om en
integration är lämplig följer i nästa kapitelavsnitt.

1.5 JIT och IT

Det här kapitelavsnittet kommer att ta upp olika datorssytem som kan integreras med
ett JIT-system och som kan leda till en förbättrad och effektivare styrning av produk-
tionen. Datasystem som användes före JIT:s tid, till exempel olika MRP-system
kommer också att beskrivas, för att få en bild av skillnaden mellan gårdagens och
dagens datasystem och vilka krav som ställs på dessa system.

1.5.1 MRP och MRPII

Under 1960- och 1970-talet utvecklades en rad olika datorbaserade metoder för att
kontrollera och beräkna ett företags lager, materialbehov och kapacitet. Hay (1988)
skriver att en sådan metod är MRP-system (Material Requierments Planning), som är
en typ av datorbaserat kontrollsystem för råmaterial- och produktlager. MRP-system
används främst för att beräkna materialbehovet genom att bryta ned huvudplaneringen
i individuella delar, som sedan överförs till produktionen. Många företag har länge haft
den åsikten att MRP-system är det bästa hjälpmedlet i ett produktionssystem. Det
finns, enligt Lubben (1988), dock två stora nackdelar med MRP. För det första
använder sig ett MRP-system av huvudplanen, vilken bygger på framtida uppskattade
behov. För det andra är MRP-system exempel på ett push-system, som genererar ett
materialbehov baserat på prognoser, vilket strider mot JIT.

Hay (1988) skriver att en vidareutveckling av MRP-system är de så kallade MRPII-
systemen (Manufacturing Resource Planning), som är ett datorbaserat system som
används för att beräkna maskinbeläggning och behovet av kapacitet, material och
arbetskraft.

Det finns, förutom de nackdelar som nämnts innan, en rad problem som kan påverka
MRP-system på ett negativt sätt. O’Grady (1988) skriver att eftersom MRP-system
används för kontroll av lager, så är korrektheten av lagernivån väldigt viktig, för att få
rätt output från systemet. Andra problem som kan få svåra konsekvenser är felaktiga
ledtider, felaktiga bill of material (BOM)2 , dålig material- och produktionsstyrning
(MPS) och data som är inaktuell. Ett MRP-system kan fungera hur bra som helst, men
om datan som matas in i systemet är felaktig, så är det omöjligt att få ett MRP-system
att fungerar bra.

1.5.2 JIT och MRP

                                               
2 BOM betyder på svenska stycklista eller produktstrukturlista
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En vanlig åsikt är, enligt Schniederjans (1993), att JIT och MRP ej går att kombinera,
utan bara fungerar åtskilda som separata system. En annan åsikt är att JIT endast
fungerar för att förbättra flöden i produktionen medans MRP och MRPII är bättre
inom funktionell produktion. Vidare anses det att den funktionella produktionen med
stora satsstorlekar maximalt redan utnyttjar kapaciteten hos MRP- och MRPII-system.

Det går dock bra att integrera JIT och MRP. Vidare skriver Schniederjans (1993) att
för ett lyckat resultat krävs bland annat, en övergång från flernivås produktstrukturer
till ennivås, att satsstorlekar minskas så att lagerställen kan flyttas in i
produktionshallen där de tillfälligt kan lagras och att ta fram en huvudplan som är tålig
för variationer. När man implementerar JIT i en MRP-miljö, är det viktigt att inse att
vissa tillverkningsoperationer fungerar bättre i ett MRP-system än i ett JIT-system. För
att få en framgångsrik implementation av JIT i en MRP-miljö så bör någon form av
strategi tas fram, som innehåller alla de principer för JIT som har diskuterats i den här
rapporten. Schniederjans (1993) skriver också att omvandlingen till ett datorstödjande
JIT-system, kräver flera förändringar i MRP-systemet, som ökad flexibilitet i kontakten
med leverantörer och arbetare, en flödesorienterad produktion och bättre kundkontakt.

1.5.3 Datorintegrerad JIT

Datorintegrerade tillverkningssystem3 , på engelska CIM (Computer Integrated Manu-
facturing), har funnits sedan 1970-talet. Schniederjans (1993) skriver att ett dator-
integrerat tillverkningssystem är ett tillverkningssystem som är kontrollerat av en
dator, bestående av olika automatiserade delar. Ett datorintegrerat system är oftast
uppbyggt runt MPS- och MPR-system. Datorintegrerade system består av hård- och
mjukvara för att erhålla ett produktionssystem som, i delar eller helt, kontrolleras av ett
datasystem.

Många företag har, enligt Schniederjans (1993), under de senaste åren allt mer infört
datorer i produktionen, men det är få företag som har uppnått ett helt datorintegrerat
tillverkningssystem. Ett datorintegrerat system uppfyller vissa mål, som behovet av en
större flexibilitet i produktionen för att möta de allt större marknadsförändringarna på
1990-talet och förbättrad planering och kontroll. Många företag som använder sig av
datorintegrerade system har utvecklat sitt produktionssystem enligt figur 1.5.

Figur 1.5. Utveckling av produktionssystem till ett datorintegrerat system (CIM)

Manuella system

Introduktion

Halv-automatiserad

CIM

Källa: Egen bearbetning efter Schniederjans, 1993

Figuren visar utvecklingen hos många företag. Där har utvecklingen gått från en
användning av helt manuella system till en introduktion av datorer, till exemepel i form

                                               
3 Med datorintegrerade system menas de system som ett företag kan tänkas tillämpa inom
  produktionen, som MPS-system och MRP- och MRP II-system
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av NC-maskiner4, där datorerna har används inom en begränsad del av produktionen.
Den datoriserade delen av produktionen har sedan successivt ökat, vilket Schniederjans
kallar för den halv-automatiserade fasen. Här börjar företaget att använda sig av
datorer som kontrollerar flera steg av produktionen. Det typiska för den här fasen är
att det förekommer en integration inom olika avdelningar, men inte mellan
avdelningarna. Den översta fasen kallas för CIM. Den här fasen karaktäriseras, enligt
Schniederjans (1993), av en total integration mellan alla produktionsprocesserna. Varje
process är antingen kontrollerad av eller övervakas av olika datasystem. De olika
datasystemen är också integrerade med företagets MIS (Management Information
System), vilket är ett informationssystem som bland annat underlättar när beslut, som
till exempel rör produktionen, ska fattas.

Ett datorintegrerat system kan användas inom en rad olika områden, som datorstödd
konstruktion (CAD), datorstödd tillverkning (CAM), datoriserade MPS-system och
MRP-system. Att investera i ett datorintegrerat system medför höga kostnader, vilket
Schniederjans (1993) framhäver, men han menar att dess fördelar uppväger oftast de
här kostnaderna. Det finns några fördelar med att använda ett datorintegrerat system
som är mer inriktade mot JIT, nämligen flexibilitet, snabb information och produkt-
kvalitet.

Ett område där ett datorintegrerat system har större flexibilitet än ett JIT-system är,
enligt Schniederjans (1993), produktstrukturer. För att JIT ska fungera krävs
produkter med relativ platt produktstruktur och korta ledtider. Ju komplexare och ju
längre ledtid en produkt har, desto mindre chans är det att JIT ska fungera. Ett
datorintegrerat system däremot kan ta hand om vilken typ av produkt som helst, även
om den är väldigt komplext uppbyggd och har lång ledtid. Andra områden där ett
datorintegrerat system är flexiblare än ett JIT-system är förändringar i
produktionsvolymen, förändringar i produktmixen och mottagandet av ny teknologi
inom produktionen. Att integrera JIT med ett datasystem kan därför få stora fördelar.

Schniederjans (1993) skriver vidare att en annan fördel med ett datorintegrerat system
är att det går snabbt att få fram och behandla information. Det går att få en snabbare
och effektivare kommunikation med sina leverantörer och kunder genom att införa
papperslös kommunikation, till exempel med hjälp av eletronisk dataöverföring, på
engelska electronic data interchange (EDI). På grund av att ett datorintegrerat system
kan behandla information i real-tid, kan ett företag som integrerar JIT med ett
datasystem effektivisera kommunikationen och beslutsprocessen i företaget.

Produktkvaliteten i ett datorintegrerat system kan uppnås genom automatisering av
produktionen. Genom att införa robotar och andra automatiserade system och
omplacera de anställda inom produktionen till de aktiviteter som de utför bäst, till
exemepel att övervaka så att robotarna fungerar som de ska, så kan, enligt
Schniederjans (1993), produktkvaliteten förbättras. Det här tankesättet följer lite av
JIT:s tankesätt som säger att man bör automatisera produktionen där detta är praktiskt
möjligt.

För att integrera JIT med ett datasystem så finns det enligt Schniederjans (1993) en
strategi bestående av tre steg. För det första ska förbättringar av produkter och
processer och strävan efter enkelhet ske, helt enligt JIT:s principer, för det andra ska
man sträva efter en automation där det är praktiskt lämpligt och för det tredje en

                                               
4 Maskiner som är numeriskt kontrollerade
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integration av JIT med ett datorbaserat system. Om resultatet av en integration blir
lyckad beror på var företaget börjar, se figur 1.5. Ett företag som befinner sig på de två
översta nivåerna måste ha program som stödjer JIT:s principer för att en integration
ska bli framgångsrik. Schniderjans (1993) skriver också att ett företag som befinner sig
på den lägsta nivån, där allt JIT arbete mer eller mindre utförs manuellt, måste gå
stegvis fram vid implementationen av ett datorbaserat tillverkningsystem, till exempel
genom att börja använda sig av en viss grad av automation i produktionen.

Som avslutning kan nämnas att en integration mellan ett datoriserat tillverkningssystem
och JIT bör, enligt Schniederjans (1993), utformas på ett sånt sätt att fördelarna från
båda systemen erhålls. Ett datoriserat tillverkningssystem kan användas för att förenkla
och hjälpa implementationen av  JIT:s principer. Samtidigt kan enkelheten hos ett JIT-
system användas för att förenkla ett annars ganska komplext datasystem. Tillsammans
kan dessa två system ge ett företag ett kraftfullt system som medför förbättrad kontroll
och planering av produktionen med fördelar som skulle gå förlorade om systemen
implementerades var för sig.

1.6 Problembeskrivning

Syftet med rapporten så här långt, är att ge läsaren förståelse om vad JIT är och hur
JIT fungerar, även om läsaren inte har tidigare kunskaper om JIT. Vidare har
rapporten försökt beskriva mycket övergripande hur en implementation av ett JIT-
system kan gå till samt att beskriva olika datasystem, som MRP-system, som många
västerländska företag använder sig av.

1.6.1 Problemprecisering

Jag har valt att inrikta mitt examensarbete mot produktionsstyrningen och hur
produktionsstyrningen påverkas när ett företag beslutar att börja arbeta enligt JIT:s
principer.

Mitt arbete är i första hand uppbyggt kring frågan: Vilka krav ställs på produktions-
styrningen när ett företag beslutat sig för en övergång till mer JIT-tänkande inom
produktionen och vilka förändringar/åtgärder måste genomföras. Jag kommer dessutom
att försöka undersöka och diskutera huruvida ett företags befintliga datasystem, i första
hand MPS-system, kommer att påverkas av JIT. Är det möjligt att integrera företagets
befintliga datasystem eller måste det helt eller delvis ersättas eller kasseras?

Som jag beskrivit i avsnitt 1.5.4 så anser Schniederjans (1993) att för att få en så
effektiv styrning av produktionen som möjligt, så bör JIT integreras med det
datoriserade produktionssystem, det vill säga de MPS- och MRP-system, som företaget
använder sig av. Jag anser därför att detta är en viktig del att ta upp i mitt arbete,
speciellt som det de senaste 10-20 åren blivit alltmer vanligt att företag datoriserar delar
av eller hela sin produktion och att människorna ersätts av robotar.

Följande problemställningar kommer jag att belysa i mitt exeamensarbete:
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• Vilka krav ställs på ett företags produktionsstyrning vid en övergång till JIT-
tänkande?

• Vilka förändringar/åtgärder behöver vidtas när företaget övergår till JIT?

• Hur kommer ett företags datasystem/IS att påverkas, vid en övergång till JIT?

1.6.2 Avgränsning

JIT är ett område som spänner över ett företags hela organisation. Det går därför att
välja mellan många olika inriktningar, som exempelvis människornas roll i ett JIT-
system eller själva implementationen av ett JIT-system. Då mitt arbete är inriktad på
produktionsstyrningen, så har jag därför valt att inte ta upp några mänskliga aspekter
och till exempel beskriva hur de anställda påverkas och hur deras arbetsuppgifter
förändras vid införandet av ett JIT-system. I stället har jag inriktat mig på att beskriva
och belysa hur styrningen av produktionen kommer att påverkas och vilka åtgärder
som måste vidtas, till exempel eliminera slöseri, reducering av lager, reducering av
ställtider och ledtider

När det gäller att besöka företag så har valt att inte avgränsa mig, till exempel när det
gäller antal anställda eller omsättning, eftersom jag anser att företags storlek inte spelar
någon roll vid en övergång till JIT.
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2 Metod
En metod kan, enligt Patel & Davidson (1994), ses som ett verktyg som används för
att lösa de problem- och frågeställningar som tas upp i en undersökning. En problem-
ställning kan oftast lösas med olika metoder och det är viktigt att använda sig av den
metod som är mest lämplig för det aktuella problemet. Bäcklund (1994) menar också
att genom att använda sig av en kombination, av till exempel kvantitativa och
kvalitativa metoder, så går det att komma till rätta med de svaga sidorna som
respektive metod kan ha och det går på så sätt att få en metod som är mer heltäckande
än om man enbart väljer den ena av de två olika metodtyperna.

2.1 Kvantitativa kontra kvalitativa metoder

När insamlingen av information är gjord behövs, enligt Bäcklund (1994),  en
bearbetning av det insamlade materialet för att kunna besvara de problem- och fråge-
ställningar som ställts. Man brukar då skilja på två typer av metoder, kvantitativa och
kvalitativa. Kvantitativa metoder är mer statistiska metoder som används för
bearbetning av information i numerisk form, till exempel vid olika typer av under-
sökningar. En kvalitativ metod används för tolkning av textmaterial, till exempel vid
litteraturstudier. Skillnaden mellan en kvantitativ metod och en kvalitativ metod visas i
figur 2.1.

Figur 2.1 Kriterier för kvantitativa respektive kvalitativa metoder

_____________________________________________________________________

Kvantitativ metod Kvalitativ metod

- Stor undersökningspopulation - Liten undersökningspopulation

- Data består av numeriska värden (kvantiteter) - Data består av ord (kvaliteter)

- Mäter någonting - Beskriver, förklarar

- Statistiska resultat - Resultat presenteras med ord

- Vill simulera/förutsäga - Syftar till förståelse

   Källa: Bäcklund 1994

Ovanstående figur visar några av de skillnader som finns mellan en kvantitativ och en
kvalitativ metod. Det finns givetvis en mängd andra skillnader som ej redovisats i
figuren. De kriterier som finns i figur 2.1 visar de mer grundläggande skillnaderna
mellan de olika metodtyperna.

2.1.1 Kvanitativa metoder

Kvantitativa metoder är, enligt Dahmström (1991), starkt förknippade med statistik.
Statistik används för att beskriva, bearbeta och analysera den insamlade datan, för att i
siffror beskriva det insamlade materialet och lösa de framtagna problem- och fråge-
ställningarna. Det finns olika alternativ som kan användas för att samla in data vid
användandet av kvantitativa metoder. Några av dessa är:
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• enkät

• intervju

• observationer

- En enkät består av ett antal frågor som berör det aktuella problemet. Dahmström
(1991) skriver att det finns olika typer av enkäter; postenkät, gruppenkät och
besöksenkät. Postenkät är en mycket vanlig typ av enkät. En postenkät kan skickas till
enskilda personer, företag och myndigheter. Fördelen med en postenkät är att den är
billig och att det är möjligt att ha en stor undersökningspopulation. Nackdelen är att
det finns stor risk för bortfall och den kan ej göras alltför omfattande samt att den är
tidskrävande. En gruppenkät innebär att en beskrivande undersökning görs bland
grupper, till exempel en skolklass eller bland deltagare i konferens. Fördelen ligger i att
många personer kan undersökas och att det är både billigt och går snabbt att
genomföra. Nackdelen är att det finns risk för påverkan av gruppledaren och att det
inte alltid går att skydda anonymiteten. Dahmström (1991) skriver vidare att
besöksenkäter går till väga på så sätt att låta besökande, till exempel på ett bibliotek
eller någon myndighet, fylla i enkäten i fråga. Fördelen ligger här i att det behövs inte
skapas någon ram över besökande i förväg. Nackdelen är att det finns risk för stort
bortfall samt att den är personalkrävande.

- Intervjuer kan genomföras på olika sätt, beroende på om det är en kvantitativ eller en
kvalitativ intervju. En kvantitativ intervju kan ses som en enkät som genomförs i form
av en intervju, där frågornas ordningsföljd är bestämd. En kvalitativ intervju är mindre
formell och här har personen som intervjuas möjlighet att lägga fram sina egna syn-
punkter och åsikter. Det finns, enligt Dahmström (1991), två olika typer av intervjuer;
besöksintervjuer och telefonintervjuer. En besöksintervju kan beskrivas som “en dyrbar
metod som ibland är nödvändig för att få utförliga svar med tillräcklig hög kvalitet”
(Dahmström, 1991, sid 43). Det finns dock många fördelar med en besöksintervju. Det
går att ställa många och invecklade frågor, eventuella oklarheter i frågorna kan enkelt
redas ut och öppna frågor kan lättare besvaras. Nackdelen är att det är dyrt och är
tidskrävande samt att det finns risk för så kallad prestigebias. En telefonintervju
genomförs, som det hörs av namnet, via telefon. Det är ett snabbt sätt att samla in data
på och också ganska billigt. Precis som vid en besöksintervju kan intervjuaren  med-
verka till att få en högre kvalitet på svaren än vid en enkätundersökning. Fördelen är
att det är en snabb och relativt billig metod och att oklarheter i frågorna lätt kan redas
ut. Nackdelen är att finns risk för en stor andel oanträffbara personer, att det inte går
att ställa  alltför invecklade frågor och att den ej får ta för lång tid.

- Patel & Davidson (1991) skriver att observationer i första hand används för att
studera olika beteenden och skeenden vid olika tidpunkter. Främst används
observationer i samband med så kallade explorativa undersökningar. En explorativ
undersökning innebär att man försöker samla in så mycket information som möjligt om
ett visst problemområde. Det resultat som erhålls via observationerna ligger sedan till
grund för att vidare studera problemområdet med hjälp av andra metoder. Det finns två
olika typer av observationer; strukturerad och ostrukturerad. Vid strukturerade
observationer förutsätts det att problemet som ska undersökas är så väl preciserat att
det nästan är givet vilka beteenden och situationer som ska studeras. Ett
observationsschema, som innehåller ett antal kategorier som täcker det som ska
undersökas, kan då konstrueras. Patel & Davidson (1991) skriver vidare att
ostrukturerade observationer används oftas för att samla in så mycket information om
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problemområdet som möjligt. Det går inte att använda sig av ett observationsschema
utan allting som händer måste registreras, vilket i sig är en omöjlighet. En fördel med
obeservationer jämfört med enkäter och intervjuer är att vid observationer går det att
studera beteenden i samma stund de inträffar och man är inte beroende av den
minnesbild som de som ingår i undersökningen har av en viss händelse eller uppgift.
Observationsmetoden är inte heller lika beroende av de inblandades villighet att
intervjuas eller svara på frågor. Nackdelen är att den är dyr och väldigt tidskrävande
och att den kan vara svårt att veta när beteenden är spontana.

2.1.2 Kvalitativa metoder

Kvalitativa metoder används, enligt Patel & Davison (1991), för att erhålla en mer
ingående och djupare kunskap om ett problemområde än vid kvantitativa metoder. Vid
användadet av kvalitativa metoder försöker man förstå och analysera helheter och
bearbetningens resultat beror mycket på den person som genomfört arbetet. En
kvalitativ undersökning kan genomföras på en mängd olika sätt. Ett sätt är att genom-
föra en så kallad litteraturstudie. Syftet med en litteraturstudie är att samla in det
material som redan finns om det aktuella problemområdet för att sedan dra sina egna
slutsatser. En litteraturstudie kan också användas i början av ett arbetet för att få
bakgrundsinformation och underlag för att göra en relevant problembeskrivning. Patel
& Davison (1991) skriver att det gemensamma vid användandet av kvalitativa metoder
är att här bearbetas och studeras textmaterial. Det går också bra att använda de
metoder som beskrivits i avsnitt 2.1.1, men bearbetningen och analyseringen av
insamlade data blir annorlunda.

Resultatet vid användadet av kvalitativa metoder blir inte samanställningar i tabeller
och diagram utan här analyseras vad som sagts och gjorts för att sedan dra sina
slutsatser. Patel & Davison (1991) skriver också att vid genomförandet av intervjuer
kan ett begränsat antal intervjuer resultera i ett ganska stort textmaterial, vilket medför
att kvalitativa undersökningar är både tidskrävande och arbetskrävande. Att göra
löpande analyser kan vara lämpligt att göra vid kvalitativa undersökningar. Som
exempel kan nämnas att om analyser görs direkt efter en intervju så kan det ge idéer
om hur det fortsatta arbetet ska struktureras upp. Nya frågeställningar kan dyka upp
som kan diskuteras i kommande intervjuer och vissa frågeställningar kanske kan
strykas eller omformuleras. Detta arbetssätt skiljer sig åt mot en kvantitativ
undersökning där bearbetning och analysering sker först när allt material är insamlat.

2.2 Lämpliga metoder

Det finns olika angreppssätt som kan användas för att besvara och lösa de problem-
och frågeställningar som jag har tagit upp i avsnitt 1.6. Först följer en beskrivning av
olika metoder som kan användas för att lösa de problemställningar som mitt arbete
omfattar. Till sist beskriver jag den metod som jag valt för mitt arbete. Jag har valt att
belysa tre olika angreppssätt som skulle kunna vara lämpliga för mitt arbete.

1. Litteraturstudie och undersökning av tidigare forskning inom området

2. Fallstudie knutet till ett företag där mestadelen av arbetet utförs

3. Undersökning av flera företag genom intevjuer eller enkäter

2.2.1 Litteraturstudie
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Ett alternativ är att genomföra en renodlad litteraturstudie. Vad som menas med en
litteraturstudie framgår i avsnitt 2.1.2. Eftersom JIT utvecklades redan under 1960-
talet så finns det en mängd litteratur, som behandlar JIT ur olika synvinklar och med
olika inriktningar. Det har också skrivits ett antal artiklar om JIT, så det är inga
problem att få fram material som kan fungera som underlag för en litterturstudie.
Nackdelen med att enbart göra en litteraturstudie är att man går miste om förankringen
i näringslivet, som man får om arbetet skulle genomföras på ett företag. Det krävs
också en mängd olika litteratur, både böcker och artiklar, som ingående måste studeras
för att få tillräckligt med underlag, för att det sedan ska gå att analysera och slutligen
dra sina egna slutsatser. Detta är en process som är väldigt tidskrävande.

Jag anser att mina två första problemställningar med fördel skulle kunna lösas med
hjälp av litteraturstudie. Detta grundar jag på att mina problemställningar i första hand
är kvalitativa. Däremot är jag skeptisk till om den sista problemställningen skulle vara
lämplig att svara på med en litteraturstudie, eftersom olika företags datasystem
påverkas på olika sätt vid införandet av JIT. Denna problemställning anser jag bättre
besvaras med någon av de andra metoderna, de som beskrivs under 2.2.2 och 2.2.3.

2.2.2 Fallstudie knutet till ett företag

Ett annat sätt som kan vara lämpligt är att genomföra större delen av sitt arbete ute på
ett företag, det vill säga att göra en fallstudie och där lösa de olika problem- och fråge-
ställningarna. Att ha sitt arbete knutet till enbart ett företag tror jag kan vara en stor
fördel. Dels får man en inblick i hur det aktuella företaget fungerar och det går att få en
djupare kontakt med de anställda, speciellt som arbetet sträcker sig över en hel termin,
dels kan man som utomstående komma med nya idéer och förslag till förbättringar och
förändringar inom det aktuella problemområdet. Det kan ställas högre krav på arbetet
om det utförs på ett företag, speciellt om företaget i fråga har erbjudit vederbörande att
genomföra en undersökning för att lösa ett eller flera problemställningar.

När det gäller JIT tror jag att det kan det vara svårt att hitta företag som använder sig
av mer utpräglad JIT-tillverkning, såsom effektivisering av flöden, reducering av lager
och ledtider, förbättrad kvalitet och förbättrade kontakter med leverantörer och kunder
genom EDI. Vanligast är att företag tillämpar någon eller några delar av JIT, till
exempel införandet av flödesorienterad verkstadslayout med olika tillverkningsceller
(se figur 1.2) eller strävan mot att reducera ledtider och ställtider.

Med utgångspunkt från att mina problemställningar i första hand är kvalitativa, så anser
jag inte att den här metoden är lämplig. Detta grundar jag på att såsom mina problem-
ställningar är utformade så anser jag att det kan vara svårt att få svar på dessa genom
att göra en fallstudie knuten till endast ett företag. Speciellt så tycker jag att det skulle
bli ett för tunt material för att dra slutsatser ifrån, med tanke på utformningen av mina
problemställningar. Det kan också vara svårt att komma in i ett lämpligt skede, då
arbetet med JIT fortgår under en längre tid.

2.2.3 Undersökning av flera företag
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Som sista alternativ kan tänkas att undersöka flera olika företag, för att sedan
analysera och dra slutsatser. Det material som samlas in sammanställs och analyseras
för att upptäcka likheter och skillnader mellan de berörda företagen. När det gäller JIT
skulle det kunna tänkas att en jämförelse av förändringar i produktionsstyrningen hos
företagen görs, för att på så sätt se hur olika företag har förändrat sin produktion vid
införandet av JIT.

En fördel med att undersöka flera olika företag är att materialet som ska undersökas
och sammanställas blir större, förusett att man genomför undersökningarna på ett bra
sätt. Man blir heller inte låst vid låst vid endast ett företag, som vid fallstudie. En
undersökning på flera företag kan genomföras med hjälp av intervjuer och enkäter.
Svårigheten här ligger i att det kan vara svårt att veta vem som ska intervjuas på
företaget. Det är inte säkert att de berörda är positivt inställda till att intervjuas eller
har tid.

Jag anser också att vid besök på många företag finns det en viss risk att undersökning-
en inte blir så djupgående, som om arbetet utförs på endast ett företag. Det går heller
inte att få samma kontakt, eftersom det här bara är aktuellt med kanske ett eller max
två besök hos varje företag. Det finns risk för att företagen inte vill deltaga i
undersökningen på grund av att de inte offentligt vill visa vilka åtgärder som vidtagits
vid införandet av JIT, då deras konkurrenter kan ta del av den här informationen. En
åtgärd för det här problemet är att garantera anonymitet för de olika företagen och helt
enkelt inte skriva vad företagen heter i rapporten.

Den här metoden skulle vara tänkbar med tanke på mina problemställningar. Speciellt
den sista problemställningen, tror jag kan passa för en sådan här undersökning, efter-
som den här problemställningen kan vara svår att få svar på med en litteraturstudie.
Genom att undersöka ett flertal företag med enkäter och intervjuer, kan nog resultera i
ett tillräckligt stort material för att dra slutsatser från. Med tanke på de nackdelar som
jag tagit upp tidigar i det här avsnittet, så anser jag dock att det kan vara riskfyllt att
endast genomföra en sådan här undersökning.

2.3 Val av metod

Den metod som jag anser är den mest lämpliga och som jag därför har valt för att
kunna besvara de problemställningar som jag tagit upp, är att i första hand göra en
litteraturstudie, samt att komplettera denna med företagsundersökningar. Litteratur-
studien ska i första hand användas för att besvara de två första problemställningarna:
“Vilka krav ställs på ett företags produktionsstyning vid en övergång till JIT?” och
“Vilka förändringar/åtgärder behöver vidtas när företaget övergår till JIT?”. Det
material som till största delen finns att tillgå är böcker, men det finns även artiklar och
tidigare arbeten som behandlar JIT ur olika synvinklar. Då det finns en mängd olika
böcker inom JIT att tillgå, så har jag tänkt att i första hand välja böcker som inriktar
sig på produktionen. Eftersom JIT till största del består av olika åtgärder som kan
vidtas inom produktionen, som reducering av lager och olika former av slöseri, så
handlar de flesta böcker om just produktionen. Det har alltså inte varit något problem
att få tag på material. Även tidigare arbeten som till någon del berör JIT kommer att
studeras.

Jag har, förutom att genomföra en litteraturstudie, tänkt att undersöka ett antal
företag, enligt punkt 3. Skillnaden är dock att jag endast avser att undersöka ett fåtal
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företag, vars undersökningar i första hand ska användas för att besvara den sista
problemställningen, “Hur kommer ett företags datasystem/IS att påverkas, vid en
övergång till JIT?”. Detta har jag gjort eftersom jag anser att olika företags
datorsystem kommer att påverkas på olika sätt vid en övergång till JIT.  Det kan därför
var svårt att undersöka denhär problemställnigen med hjälp av enbart litteraturstudie.
Samtidigt så får man också en anknytning till näringslivet, vilket jag anser vara
givande. Eftersom det inte har varit aktuellt för mig att genomföra en fallstudie knutet
till ett företag, anser jag därför att detta är det bästa alternativet, eftersom det
kombinerar både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Orsaken till att jag valt att inte använda mig av metod 2, det vill säga fallstudie är att
arbetet med JIT kan fortgå under en längre tid, flera år. Jag anser därför att det inte är
lämpligt att göra en fallstudie med avseende på mina problemställningar. Dessutom
anser jag att det kan vara svårt att hitta ett lämpligt företag och komma in i ett lämpligt
skede av JIT.
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3. Genomförande
Det här kapitlet syftar till beskriva hur mitt metodval har anbringats på mina problem-
ställningar. Jag beskriver hur de olika problemställningarna har besvarats och vilket
material som används för respektive problem.

3.1 Arbetsprocess

Som det framgått i kapitel 1.6 så är det följande problemställningar som jag valt att
belysa:

• Vilka krav ställs på ett företags produktionsstyrning vid en övergång till JIT-
tänkande?

• Vilka förändringar/åtgärder behöver vidtas när företaget övergår till JIT?

Hur kommer ett företags datasystem/IS att påverkas, vid en övergång till JIT?

För att kunna svara på de två första problemställningarna har jag studerat olika för-
fattare och deras synpunkter om JIT. När man ska göra en litteraturstudie om JIT, så är
det inga problem att hitta litteratur. Den litteratur som finns är för det mesta inriktad på
just produktionen och hur produktionen bör förändras vid införandet av JIT. De för-
fattare jag valt att studera är i första hand amerikanska, men jag har också studerat
litteratur av svenska och japanska författare. Detta beror på att det finns ett stort utbud
av litteratur om JIT som är skrivna av amerikanska författare och det har därför varit
enkelt att få tag på litteratur av just amerikanska författare.

För att få svar på den första frågeställningen har jag i första hand studerat en
amerikansk författare vid namn Schniederjans som bland annat skrivit boken Topics In
Just-In-Time Management. Orsaken till detta är att jag anser att han klart och tydligt
beskriver de krav som ställs på produktion enligt JIT. Jag har även studerat några andra
författare, som Olhager/Rapp (1985), för att få en bredare bild av vilka krav som ställs
på produktionsstyrningen, men i första hand utgår jag ifrån Schniederjans (1993).

För att kunna svara på den andra problemställningen har jag studerat olika författare,
för att på så sätt få en så bred bild som möjligt av olika åtgärder som är lämpliga att
vidtas vid övergång från traditionell tillverkning till JIT-tillverkning. Olika författare har
också olika synpunkter på vilka åtgärder som är viktigast och som bör prioriteras. Vilka
de olika författarna är och till vilka förändringar/åtgärder som jag valt att använda dem,
framgår klart och tydligt vid respektive åtgärd.

För att kunna svara på den tredje och sista problemställningen, “Hur kommer ett
företags datorssystem/IS att påverkas, vid en övergång till JIT?”, så har jag valt att
intervjua  företag och undersöka vilka svårigheter som de haft vid införandet av JIT i
produktionen, med tanke på att de tidigare kanske använt sig av MPS- och MRP-
system. Meningen var att jag skulle intervju ett antal företag, 2-4 st, och utifrån detta
material få svar på den här problemställningen. På grund av tidsbrist så hann jag endast
genomföra en intervju och jag anser därför att det inte finns tillräckligt material att
utifrån den här intervjun få svar på problemställningen. I stället har jag även här utgått
ifrån litteraturstudie. Det material som intervjun resulterade används istället som
komplement till den genomförda litteraturstudien.
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4 Resultatredovisning
Det här kapitlet syftar till att redovisa det resultat som jag kommit fram till, med hjälp
av den genomförda litteraturstudien samt materialet från intervjun. Kapitlet är uppdelat
på de problemställningar som jag beskrivit tidigare i rapporten. Det material som
kommer att redovisas här ligger till grund för de slutsatser som jag kommer att
redogöra för i nästa kapitel, kapitel 5.

4.1 Vilka krav ställs på ett företags produktionsstyrning?

Vilka krav ställs det då på produktionsstyrningen vid övergång från traditionell till-
verkning till tillverkning enligt JIT? För att kunna svara på den här frågeställningen har
jag valt att utgå från en figur, se figur 4.1, som visar skillnaden mellan traditionell
tillverkning och tillverkning enligt JIT. Utifrån den här figuren har jag sedan dragit
slutsatser om vilka krav som ställs på produktionsstyrningen i ett företag som använder
sig av JIT. Dessa krav stödjer sig på de slutsatser som författaren Schniderjans present-
erar i sin bok Topics In Just-In-Time Management. Med traditionell tillverkning menar
jag det synsätt som länge varit vanligt i västerländska företag.  Den grundläggande
skillnaden mellan tillverkning enligt traditionellt synsätt och tillverkning enligt JIT
beskrivs i nedanstående figur.

Figur 4.1 Skillnad traditionell- och JIT-tillverkning
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Figuren visar skillnaden mellan traditionell tillverkning och tillverkning enligt JIT. I
båda synsätten tillverkas en produkt, ABC, som består av artiklarna a, b och c, vilka
alla köps av externa leverantörer. Produkten tillverkas enligt följande, A blir AB som i
sin tur blir slutprodukten ABC. Den färdiga produkten levereras sedan till olika åter-
försäljare.

I tillverkning enligt JIT så levereras de ingående artiklarna av endast en leverantör, det
vill säga enbart en leverantör levererar artikel a, en leverantör levererar artikel b, osv.
Det behövs heller inga förråd, utan artiklarna transporteras direkt ut till den arbets-
station där den behövs. För att tillverkningen ska fungera utan lager, så förutsätts det
att en ingående artikel levereras vid just den tidpunkt när den behövs. När
slutprodukten är färdig levereras den till olika återförsäljare. Det behövs inget
färdigvarulager eftersom när aktuell kvantitet av slutprodukten är tillverkad så levereras
partiet direkt till återförsäljaren.

I traditionell tillverkning så kan en artikel levereras av många olika leverantörer, oftast i
stora kvantiteter. En leverantör kan också leverera en mängd olika artiklar. När en
artikel levereras så transporteras den till ett förråd. Där förvaras artikeln tills dess att
den behövs i produktionen. En del av partiet transporteras också till ett buffertlager
eller säkerhetslager för att förhindra eventuella stopp i produktionen vid
leveransförseningar. Tillverkningsprocessen skiljer sig också åt. I traditionell
tillverkning tillverkas ett större antal av artikeln A vid en arbetsstation, i det här fallet
arbetsstation 1. Dessa transporteras sedan vidare till arbetsstation 2, för att monteras
ihop till artikel AB, osv genom hela produktionskedjan. När tillverkningen av ett parti
är färdigt så transporteras slutprodukterna till ett färdigvarulager. Det tillverkade partiet
transporteras sedan till de olika återförsäljarna. Eventuellt överskott transporteras till
ett lager. När sedan en ny order erhålls så finns kanske ett antal av den beställda
produkten redan i lager, vilket gör att man kan tillverka mindre än beställt antal och ta
resten från lagret. I JIT-tillverkning tillverkas en slutprodukt åt gången. När denna är
färdig så börjar tillverkningen på nästa produkt tills dess att en order är genomförd.

Det ska dock noteras att figur 4.1 beskriver skillnaden mellan tillverkning enligt ett
utpräglad traditionellt synsätt och ett utpräglat JIT-synsätt. Det går givetvis att använda
sig av en kombination av de båda synsätten. Till exempel går det att införa JIT i en del
av tillverkningen, medans det i en annan del används mer traditionell tillverkning.

Vilka krav måste man då ställa på produktionen för att JIT ska vara lämpligt? Som det
framgår av figur 4.1, så krävs det färre leverantörer men ökad frekvens av leveranser.
Det krävs också en förändring i synsättet på hur samarbete och kontakter bör ske med
leverantörer. I traditionell tillverkning så är det vanligt att använda sig av många
leverantörer för samma artikel. Det är också vanligt att sluta kontrakt som endast gäller
en kortare tid. Det går på så sätt att spela ut leverantörerna mot varandra, eftersom när
kontrakten ska omförhandlas så väljer man den leverantör med de lägsta priserna, även
om inte leverantören tidigare anlitats av företaget. I tillverkning enligt JIT finns ett helt
annat synsätt på leverantörer. Genom att använda sig av några få leverantörer och sluta
långtidskontrakt med dessa går det att ställa högre krav på exempelvis kvalitet och
leveranser i tid. De går på så sätt också att utveckla ett närmare samarbete med sina
leverantörer om företaget endast använder sig av några få leverantörer.
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De krav som, enligt Schniederjans (1993), ställs på produktionsstyrningen kan
sammanfattas i följande punkter:

• korta ställtider

• småserietillverkning

• korta genomloppstider

• kundorderstyrd tillverkning

Genom att studera figur 4.1 så ser man att alla dessa krav uppfylls i JIT-
tillverkningen.Visserligen kan det vara svårt att se om ställtiderna är korta genom att
enbart studera figuren. Att reducera ställtider är dock en viktig del av JIT. Långa
ställtider leder till långa stopp i produktionen, vilket i sin tur kan leda till
leveransförsening och missnöje hos kunder. Att företaget arbetat med att reducera sina
ställtider är något som nästan går att ta för givet.

I tillverkning enligt JIT så används små enhetliga ordrar som sänds till produktionen
med hög frekvens, det vill säga tillverkning av små serier. Artiklarna i de här ordrarna
transporteras direkt till den arbetsstation där artikeln behövs, vilket eliminerar behovet
av lager. Det sker heller ingen tillverkning om det inte kommit någon order från en
kund, vilket kallas för kundorderstyrd tillverkning. Produktionshallen använder sig av
flödesorienterad layout, vilket leder till att ett jämnt materialflöde erhålls. De tre arbets-
stationerna står också uppställda efter varandra för att få ett så naturligt flöde som
möjligt och därmed få korta genomloppstider och undvika onödiga transporter. I
figuren över traditionell tillverkning så tillverkas stora kvantiteter av samma artikel åt
gången. Arbetsstationerna står uppställda på rad, vilket leder till att flödet blir mer
komplicerat än i tillverkning enligt JIT.

När rätt orderkvantitet av slutprodukten är färdigtillverkad så levereras den direkt till
kunden, i det här fallet en återförsäljare. Det behövs därför inga färdigvarulager. I till-
verkning enligt JIT, så behöver återförsäljarna inte heller så stor yta för att kunna ta
hand sina leveranser, eftersom det går att beställa den kvantitet som behövs av en
produkt, inom vissa gränser. I traditionell tillverkning så tillverkas stora kvantiteter,
vilket gör att det går åt mer resurser och lagerkapacitet för återförsäljarna att ta hand
om sina leveranser.

Det finns ett flertal krav som ställs på företagets verksamhet för att en övergång till
JIT-tänkande ska bli framgångsrik. Jag har valt att belysa de som i främsta hand är
inriktade mot ett företags produktionsstyrning, genom att utgå från figur 4.1. Samtidigt
som figur 4.1 visar skillnaden mellan traditionell tillverkning och tillverkning enligt JIT,
så går det också att dra slutsatser om vilka krav som ställs. Jag har beskrivit vilka krav
som ställs på leverantörer, i själva produktionen samt vilka konsekvenser detta får för
kunderna.

Jag har också studerat Olhager/Rapp (1985) för att se om de krav som Schniederjans
(1993) ställer på proudktionsstyrningen stämmer överens med Olhager/Rapp’s åsikter i
den här frågan. De krav som, enligt Olhager/Rapp (1985), kan ställas på produktions-
styrningen vid en övergång till JIT kan sammanfattas i följande punkter:

• få leverantörer med hög frekvens av leveranser
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• flödesorienterad verkstadslayout

• korta ställtider

• små partistorlekar

• jämn efterfrågan

Vilka slutsatser som kan dras utifrån det här materialet kommer att redovisas i nästa
kapitel, kapitel 5.

4.2 Vilka åtgärder behöver vidtas?

Vad krävs det då för åtgärder för att få ett väl fungerande JIT-system? För att kunna
införa JIT i ett företags verksamhet med ett framgångsrikt resultat krävs radikala åt-
gärder inom alla funktioner i ett företags organisation, inte bara inom produktionen.
Eftersom mitt examensarbete är inriktat mot produktionsstyrningen inom JIT, så
kommer jag därför främst att beskriva åtgärder som berör själva produktionen och inte
de övriga funktionerna som exempelvis inköp och redovisning. Jag kommer också att
beröra åtgärder som utbildning och förbättring av leverantörskontakter, eftersom jag
anser att de här två åtgärderna är mycket viktiga, speciellt utbildning, som kan spela en
viktig roll i arbetet med JIT.

För att kunna besvara den här frågeställningen har jag studerat en rad olika författare,
både svenska och utländska, för att få en så bred bild av lämpliga åtgärder som möjligt.
Givetvis går det att argumentera för och emot vilka åtgärder som anses som mer viktiga
än andra och jag säger inte att de som redovisas här är de enda åtgärder som behöver
vidtas. Däremot anser jag, efter att ha studerat de berörda författarnas böcker, att de
åtgärder som jag tar upp är mer övergripande och är åtgärder som i första hand inriktar
sig på förändringar som ska leda till att förbättra  produktionsstyrningen. Följande
åtgärder kommer att diskuteras:

• utbildning

• utjämnad tillverkning

• kvalitetsförbättring

• reducera lager

• effektivisera flöden

• reducera ledtider

• förbättra kontakten med leverantörer

4.2.1 Utbildning

Den första åtgärd som jag valt att diskutera är utbildning. Orsaken till detta är att ut-
bildning utgör grunden i arbetet med att införa JIT. Om de anställda inte får förståelse
för JIT:s principer, så finns det en stor risk till att arbetet med JIT kommer att försenas
och att andra problem uppstår. Det här avnittet utgår ifrån en bok, Just-In-Time
Manufacturing (1988), av den amerikanske författaren Lubben. Orsaken till detta är att
han ger en tydlig beskrivning med syftet med utbildning och dessutom beskriver hur
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utbildningen kan gå till väga. Det finns också författare som inte alls belyser utbild-
ningen i sina böcker, till exempel Hay (1988).

När ett företag fattat beslut att ta fram ett JIT-system är det ledningens uppgift att för-
ankra idén om JIT, på alla nivåer inom organisationen. Det viktigaste hjälpmedlet för
detta ändamålet är utbildning av personalen. För att lyckas sälja idén om JIT till de an-
ställda är det viktigt att ledningen får grundläggande utbildning om filosofin bakom JIT,
bland annat för att lyckas motivera de övriga anställda. Det ska nämnas att det inte
alltid är ledningen som kommer med förslaget att införa ett JIT-system.

Lubben (1988) skriver att genom att bara deltaga i seminarier eller att läsa litteratur
erhålls inte en komplett utbildning inom JIT. En lämplig metod kan vara att utveckla
olika utbildnings- och träningsprogram för de anställda. Dessa program bör de anställda
arbeta med dagligen, för att få den förståelse om vad JIT innebär som är så viktig för
att företaget ska lyckas med sitt JIT-system. Programmen bör utformas så att den
anställde först genomför något arbetsmoment. Resultatet studeras sedan och åtgärder
vidtas för att förbättra processen och sedan får den anställde utföra arbetsmomentet på
nytt. Denna process upprepas till ett tillfredställande resultat uppnås. Det är också
viktigt att utbildningen av de anställda ska påbörjas så snart ledningen fattat beslut om
att införa ett JIT-system.

Lubben (1988) skriver vidare att den mängd av utbildning som krävs är olika beroende
på vilken nivå i företaget man arbetar på. En chef på toppnivå behöver få utbildning så
att han/hon kan planera för de resurser och strategier som krävs för att utveckla ett
framgångsrikt JIT-system. En chef på lägre nivå behöver få mer utbildning i hur JIT
fungerar och vilka förändringar för cheferna på de här nivåerna som kan bli aktuella.
Det är också viktigt att se till att cheferna, på alla nivåer, förstår att kvalitet och
engagemang kommer att utgöra grundpelare i deras fortsatta arbetsuppgifter, speciellt
när det gäller att förankra idén om JIT hos de anställda.

När det gäller de anställda inom produktionen är det viktigt att utbildningen skapar
förståelse om JIT:s filosofi och betonar hur viktigt engagemang är för en framgångsrik
implementation av JIT. Bland annat gäller det att skapa förståelse för:

• behovet av ett JIT-system

• hur den anställdes deltagande leder till att förbättra företagets prestationer

• nya grundregeler och nya procedurer inom produktionen

• att problem kan uppstå under arbetet med att införa JIT

Som det här avsnittet har betonat är utbildning av de anställda av yttersta vikt, vid
övergång till JIT. Om företagets ledning misslyckas med att utbilda de anställda och
därmed ej lyckas skapa förståelse för de förändringar som JIT medför, kan det få svåra
konsekvenser i det framtida arbetet med övergången till JIT och leda till att hela JIT-
projektet blir försenat.

4.2.2 Utjämnad tillverkning
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En annan åtgärd som kan vidtas inom produktionen är så kallad utjämnad tillverkning.
För att kunna beskriva vad utjämnad tillverkning innebär har jag valt att studera en
rapport, Just-In-Time och kanbanstyrning i Japan av Nils Storhagen, som bland annat
beskriver olika övergripande åtgärder som kan vidtas i produktionen vid införandet av
JIT.

I västerländska företag är det vanligt att en resurs inom produktionen, till exempel en
maskin, används efter ett framräknat kapacitetsbehov. Vid skiftande behov så dimen-
sioneras den aktuella resursen efter det högsta behovet och där mellan så utnyttjas inte
resursens fulla kapacitet. (Storhagen, 1989)

Den grundläggande tanken med utjämnad tillverkning är, enligt Storhagen (1989), att
investera i maskiner som har en lägre maximal kapacitet än det högsta kapacitets-
behovet. För att kompensera den kapacitetsbrist som uppstår sker istället en tidsmässig
utjämning. Detta leder till att en mera begränsad ekonomisk insats ger samma produk-
tionsmässiga resultat, som med en maskin med högre kapacitet, eftersom flödena i den
aktuella maskinen blir jämnare.

Storhagen (1989) menar vidare att ju högre grad av automatisering, se figur 1.5, desto
viktigare blir det med utjämnad tillverkning. Företag som använder sig av fullt utbyggd
automatisering behöver ett materialflöde som kontinuerligt flyter genom produktions-
anläggningen, vilket ställer höga krav på att de olika tillverkningscellerna är balansera-
de mot varandra. Det ska dock påpekas att det är sällan som en hel anläggning är auto-
matiserad, utan istället automatiseras delar av den. Även om det finns effektiva flöden
så kan det vara svårt att integrera de olika delarna som är automatiserade med
varandra, vilket bland annat kan leda till hög grad av PIA.

Ett problem med att använda sig av utjämnad och väl balanserad tillverkning är att
produktionen blir känslig för störningar. Om det uppstår problem med underleveran-
törer som inte levererar i tid kan detta få svåra konsekvenser. Till exempel kan man
vara tvungna att stoppa produktionen helt, på grund av materialbrist. Ett annat
alternativ är att producera och vid linerna lyfta ut komponenter och produkter som inte
kan färdigställas. Detta kan dock leda till att det finns produkter som ej går att montera
ihop i monteringshallen.

Det är viktigt vid användandet av utjämnad tillverkning att försöka hålla material-
flödena så jämna som möjligt för att förhindra störningar i produktionen. Utjämnad
tillverkning ställer också höga krav på leverantörer och att leveranser sker i rätt tid. Det
är därför viktigt att använda sig av pålitliga leverantörer och ha bra kontakter med
dessa. Hur detta kan gå till beskrivs i avnsitt 4.2.7.

4.2.3 Kvalitetsförbättring

Kvalitet är en mycket viktig del i arbetet med JIT. För att JIT ska kunna fungera inom
produktionen krävs det att produkterna har hög kvalitet, eftersom det annars kan leda
till maskinstopp och andra problem. Det är därför viktigt att sträva efter att förbättra
kvaliteten hos produkterna. Kundens uppfattning om kvalitet kan skilja sig från vad
tillverkaren menar med kvalitet, vilket gör att det behövs någon form av system för att
mäta kundupplevd kvalitet. För det här avsnittet har jag valt att studera en svensk
författare, Lars-Uno Roos och hans bok Handbok i resurssnål produktion (1992), och
hans synpunkter på vikten av kvalitet inom produktionsstyrningen.
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Strävan mot bättre kvalitet medför givetvis vissa kostnader. De här kostnaderna brukar,
enligt Roos (1992), delas upp i kvalitets- och kvalitetsbristkostnader. Med kvalitets-
kostnader menas bland annat kostnader för att säkerställa kvaliteten vid tillverkningen,
så att den görs rätt första gången. Kvalitetsbristkostnader är kostnader för att åtgärda
fel av olika typer. Det är viktigt att företaget strävar mot att reducera sina kvalitets- och
kvalitetsbristkostnader. Kvalitetskostnader är sådana kostnader som ett företag gradvis
kan undvika, beroende på med vilken effektivitet verksamheten bedrivs med avseende
på produkternas kvalitet. Exempel är kostnader för uppnå en viss kvalitet och
kostnader som följer av dålig kvalitet. Kvalitetsbristkostnader är kostnader som skulle
försvinna om alla produkter och processer vore perfekta, till exempel kostnader för
kvalitetskontroller. En möjlighet att reducera kostnaderna är att införa total
kvalitetsledning. Syftet med total kvalitetsledning, som berör all personal i företaget, är
dels att nå noll-felsprincipen, det vill säga att göra rätt saker första gången, dels att
verka för ständig förbättring, så kallad Kaizen.

Vidare skriver Roos (1992) att om ett företag inför kvalitetsledning och lyckas styra
den på rätt sätt kan alla former av slöseri undvikas, vilket leder till en effektivare
produktion och förbättrad lönsamhet. Ett annat sätt att förbättra kvaliteten är att införa
någon form av kvalitetskontroll. Kvalitetskontroll har till uppgift att minska graden av
nödvändig inspektion och samtidigt öka graden av kvalitetssäkring. Inspektion av
kvaliteten hos mottagna produkter är ett tydligt exempel på slöseri, som inte tillför en
produkt något av värde.

En annan författare, Lubben (1988), skriver att de flesta problem som är relaterade till
kvalitet berör produktionen, bland annat beroende på dålig kommunikation. Ett sätt att
öka graden av kvalitetssäkring är att låta produktionsavdelningen deltaga i arbetet med
att utveckla nya produkter, vilket skulle leda till att man får viktig information om
specifikationer och tips om lämpliga lösningar på kvalitetsproblem. Det är ändå de som
arbetar inom produktionen som vet vilka problem som förekommer hos en produkt.

Som de framkommit i det här avsnittet är det viktigt att förbättra kvaliteten hos
produkterna i och med en övergång till JIT. Det gäller också att ha ett effektivt
kvalitetsarbete så att kvalitets- och kvalitetsbristkostnaderna kan reduceras. Att införa
total kvalitetsledning kan leda till eliminering av slöseri, vilket i sin tur leder till en
effektivare och förbättrad styrning av produktionen.

4.2.4 Reducera lager

En annan viktig del med att effektivisera produktionsstyrningen är att reducera lager.
Som det framgått i avsnitt 1.3.1, så är reducering av lager en förutsättning för att få ett
väl fungerande JIT-system och ett av de grundläggande målen med JIT. Det här
avsnittet utgår ifrån författaren Schniederjans (1993) och hans synpunkter på en
reducering av lager. Målet med en reducering av lagernivån är bland annat att:

• reducera satsstorlekar

• öka frekvensen av order

• eliminera buffertlager

• reducera inköpskostnader
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• sträva efter noll-lager

• använda pålitliga leverantörer

I JIT-produktion är den ideala satsstorleken en (1), det vill säga den aktuella artikeln
bör anlända precis vid den tidpunkt då den behövs. I och med att satsstorlekar
reduceras, så får arbetarna i de olika tillverkningscellerna mindre oanvända lager runt
omkring sig. Lager medför också onödiga investeringskostnader och kräver utrymme
som i annat fall skulle kunna användas till något bättre.

Genom att öka frekvensen av order till leverantörer, exempelvis på en daglig basis,
minskar behovet av lager eftersom leveranserna består av mindre partier. Dessa partier
går direkt in i produktionen för omhändertagande, och eliminerar därmed behovet av
lager.

Ett buffertlager används som säkerhet för att förhindra att en produkt tar slut, innan ett
nytt parti blivit levererat. Buffertlager, som också kallas för säkerhetslager, bidrar till
att dolda problem ej upptäcks och binder också kapital.

Det finns många sätt att reducera inköpskostnaderna på. Bland annat att börja använda
sig av några få leverantörer och sluta långtidskontrakt med dessa. Detta medför att JIT-
företaget kommer att blir en storkund hos leverantören, vilket medför att företaget kan
ställa högre krav på exempelvis partistorlekar, priser och leveranser i tid, vilka alla leder
till en reducering av inköpskostnaderna.

Lager av olika typer är kostsamma och ett slöseri med tid. Alla typer av lager ska
därför elimineras, det vill säga man strävar efter noll-lager. Att införa noll-lager är, även
om det låter omöjligt, ett av de primära målen med JIT.

Om JIT ska fungera beror mycket på att leveranser av artiklar sker vid den tidpunkt då
de behövs. Detta ställer stora krav på leverantören. Om det inte går att lita på en
leverantör så kan det få konsekvenser som avbrott i tillverkningen och försenade
leveranser till kunder. Det är därför viktigt att välja ut leverantörer som kan uppfylla de
krav som ställs, till exempel leveranser i rätt tid och av rätt kvalitet, så att kvalitets-
kontroller kan elimineras.

Arbetet med att reducera lager är en viktig del av JIT. Som det nämnts i avsnitt 1.3.1
innebär arbetet med JIT att eliminera all form av slöseri. Att eliminera lager bidrar i stor
utsträckning till att slöseriet inom produktionen reduceras.

4.2.5 Effektivisera flöden

Det finns en mängd åtgärder för att effektivisera olika flöden i produktionen. Jag har
valt att beskriva olika författares synpunkter när det gäller att effektivisera flöden. De
författare som jag använt mig av är Storhagen (1989), Karlsson/Lundin (1994) och
Olhager/Rapp (1985).

Storhagen (1989) skriver i sin rapport att materialflöden i traditionell tillverkning ibland
kan vara väldigt invecklade och ineffektiva. Maskinerna i fabriken är inte placerade med
hänsyn till materialflödet, utan likartade maskiner är placerade inom samma område.
Detta leder till att man får ett stort transportbehov mellan de olika maskinerna.
Layouten av en fabrik är därför viktig för att uppnå den flexibilitet som JIT eftersträvar.
Givetvis påverkas layouten av vilka produkter som tillverkas och andra förutsättningar,
men man bör eftersträva att bryta ner produktionen i mindre enheter, till exempel
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genom att bilda korta U-formade liner (se avsnitt 1.3.3 och figur 1.2). En fabrikslayout
med U-formade liner leder till kortare transporter, kortare ledtider och en enklare
planering. Ett annat sätt att effektivisera flöden är att införa någon form av pull-system.
I traditionell tillverkning är det vanligt att använda sig av så kallade push-system.
Skillnaden mellan de två systemen visas i figur 4.1.

Figur 4.2 Skillnad pull-och push-system

Produktionsorder

Material-
flöde

Material-
flöde

Produktionsorder

Push-system

Pull-system

Källa: Olhager/Rapp, 1985

Den översta figuren visar hur ett pull-system fungerar. Olhager/Rapp (1985) skriver att
målet med ett pull-system är att dra materialbehovet genom produktionen. När ett
behov av en slutprodukt uppstår, överförs denna information till närmast underliggande
produktionsnivå, där det uppstår ett behov av produkter på den här nivån.
Informationen överförs sedan till nästa produktionsnivå, där det uppstår en ny
efterfrågan osv, enligt den struktur som produkten har. Ett exempel på hur denna
princip kan utnyttjas är Toyotas kanbansystem.

Vidare skriver Olhager/Rapp (1985) att push-system är det system som används inom
traditionell tillverkning och innebär att när ett behov på en slutprodukt uppstår, över-
förs den här informationen till alla lägre produktionsnivåer. Där släpps för det mesta
samtliga tillverkningsorder samtidigt. Produktionen börjar på den lägsta produktions-
nivån. När produkten är färdigtillverkad på den här nivån levereras den till nästa
överliggande nivå osv. Produkten dras genom produktionsnivåerna. Exempel på system
som utnyttjar den här principen är MRP-system.

Kanbansystemet (kanban = kort) är ett informationssystem som används för att
kontrollera att nödvändiga produkter produceras i rätt kvantitet och i rätt tid. Det finns
olika typer av kanbansystem, bland annat tvåkortskanban och enkortskanban.

Karlsson/Lundin (1994) framhäver i sin rapport att biltillverkaren Toyota är det företag
som starkast förknippas med kanban. Toyota använder sig att ett tvåkortskanban, som
fungerar på följande sätt. Varje produkt, detalj eller komponent har en speciell last-
bärare för ett visst förutbestämt antal av den aktuella detaljen. I produktionssystemet
finns två typer av kanban (kort), produktionskanban och transportkanban. Ett produk-
tionskanban förser arbetsstationer med information om bland annat efterfrågan på en
artikel och partistorleken. Ett transportkanban används för att hämta nytt material till
den förbrukande arbetsstationen. I figuren på nästa sida visas principen med ett två-
kortskanbansystem.
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Figur 4.3. Tvåkortskanbansystem
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Figuren visar principen bakom ett tvåkortskanbansystem. Arbetsstation 1 försörjer
arbetsstation 2 med material. Båda stationerna har varsin in- och utbuffert. Med hjälp
av ett produktionskanban får arbetsstation 1 information om bland annat partistorlek
och efterfrågad artikel. Arbetsstation 2 använder ett transportkanban för att hämta nytt
material. Det uppstår en cirkulation av lådor, där varje låda transporteras från
arbetsstation 1 och dess buffertlager, till arbetsstation 2 och deras buffertlager och
sedan tillbaka. Den här processen medför att ett kanban av det ena slaget byts mot en
kanban av den andra slaget.

En orsak till att Toyota använder sig av ett tvåkortskanbansystem är, enligt
Karlsson/Lundin (1994), att företaget har skilda buffertlager för tillverkande och
förbrukande enheter.En fördel med ett tvåkortskanbansystem är att varje behållare av
material motsvarar ett produktionskanban och ett transportkanban, vilket leder till att
antalet kanban för en enhet begränsar PIA-nivån. En annan fördel är att genom en
reducering av antalet kanban får företaget en ökad produktivitet, vilket minskar
kapitalbindningen och bidrar till att finna flaskhalsar i produktionen. En nackdel med
ett tvåkortskanbansystem är dess komplexitet, vilket lett till att det är få företag som
utnyttjar detta system.

Den andra varianten av kanbansystem är enkortskanban. Som det hörs av namnet
används här bara ett kanban. Skillnaden med ett enkortskanbansystem är att här
tillverkar och köper företaget material eller produkter enligt en dagsplan, medans
transporter mellan arbetsstationer regleras med transportkanban. Fördelen med ett en-
kortskanbansystem är att man kan undvika dubbla lagerplatser. Detta tillsammans med
en hög flödesorientering kan minska kapitalbindningen. Nackdelen är att företaget för-
lorar viss information och kontrollen av PIA-nivån tyvärr går förlorad.

För att få ett kanbansystem att fungera på ett bra sätt krävs vissa förutsättningar i
produktionen. Dessa förutsättningar är följande:

• korta ställtider

• små partistorlekar
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• flexibel personal

• decentraliserad produkt- och kvalitetskontroll

• enkelt informationssystem

Genom att effektivisera flöden så går det att få en jämnare produktion. Ett sätt är att
förändra verkstadslayouten och införa tillverkningsceller. Ett annat sätt är att införa ett
pull-system, till exempel ett kanbansystem. Målet med att införa ett pull-system är att
skapa lagerfria fysiska flöden, vilket kan göras genom att inte låta PIA överstiga det
antal som precis behövs för att hålla samman tillverkningskedjan. Ett annat mål med
pull-system är att öka flexibiliteten inom produktionen.

4.2.6 Reducera ledtider

Nästa åtgärd som kommer att beskrivas är att försöka reducera ledtider. Med ledtid
menas den tid det tar att tillverka en produkt, från det att en order erhållits tills det att
man tillverkat produkten Genom att reducera ställtider och införa mindre satsstorlekar
kommer också ledtider att reduceras. Jag kommer i första hand att utgå ifrån den
metod som Shigeo Shingo utvecklat för att reducera ställtider, den så kallade SMED-
metoden, som Shingo utvecklade i början av 1970-talet åt Toyota.

Ledtiden för en produkt påverkas inte bara av den tid det tar att tillverka den, utan
också av hur ofta produkten tillverkas. Om ett företag exempelvis tillverkar en produkt
en gång i månaden, kommer ledtiden att uttryckas i månader. Om företaget tillverkar
produkten varje vecka, kommer ledtiden att uttryckas i veckor osv.

Ett sätt som bidrar till en reducering av ledtider är, enligt Shingo (1984), att försöka
reducera de ställtider som krävs för maskiner i produktionen. Med ställtid menas den
tid det tar att ställa om en maskin från ett läge till ett annat, till exempel vid produktion
av olika varianter av en produkt. Den metod som jag valt att utgå ifrån för att beskriva
hur reduceringen av ställtider kan gå till, SMED-metoden, består av följande åtta steg:

1. Separera IED och OED

2. Omvandla IED till OED

3. Standardisering måste vara funktionell

4. Funktionella fästanordningar

5. Förhandsjusterade fixturer

6. Parallella operationer

7. Eliminera justering

8. Mekanisera

1. Första steget är att separera IED och OED. Med IED (Inside Exchange of Die)
menas ställtidsarbete som endast kan utföras när en maskin står stilla. OED (Outside
Exchange of Die) innebär ställtidsarbete som kan utföras under tiden maskinen är
igång. Det säger ju sig själv att det är mycket effektivare att utföra ställtidsarbeten
medans en maskin är igång. Det första som måste göras är därför att separera IED och
OED.

2. Omvandla IED till OED. Det här steget är en effektiv åtgärd för att reducera den tid
som en maskin står stilla, det vill säga när man utför IED. Exempel på en åtgärd som
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kan vidtas för att omvandla IED till OED är att standardisera verktygens infästnings-
mått så att fästanordningar slipper att justeras.

3. Standardisering måste vara funktionell. Genom att standardisera verktygens form
och dimension kan det västentligt underlätta verktygsbyten. En standardisering kan
dock vara väldigt kostsam. Det är därför viktigt vid standardisering att endast
standardisera de dimensioner som är väsentliga för verktygens infästningar.

4. Funktionella fästanordningar. Innebär att fästanordningar av olika slag bör
konstrueras så att de kräver minsta möjliga tid och ansträngning, till exempel genom
att förenkla funktionen hos bultar och muttrar.

5. Använd förhandsjusterade fixturer. Med hjälp av förhandsjusterade fixturer går det
ofta att göra det mer tidsödande infästnings- och justeringsarbetet som OED, medans
själva infästningen i maskinen, IED, kraftigt reduceras.

6. Parallella operatioer. Om exempelvis ett verktyg till en maskin behöver fästas både
på fram- och baksida och till höger och vänster av maskinen, så får maskinställaren
vandra fram och tillbaka för kunna klara av arbetet. Om man då istället låter två man
arbeta parallellt med ställarbetet kommer den tid då maskinen står stilla att väsentligt
reduceras.

7. Eliminera justering. Med justering menas att flytta ett verktyg fram och tillbaka för
att uppnå önksat läge. Att underlätta justering av verkstygsbyten är därför en mycket
effektiv åtgärd för att reducera IED. Om man inför styrpinnar och anslag för att justera
ett verktygs läge, skulle en justering av verktyg kunna elimineras.

8. Att mekanisera. En mekanisering kan göras genom att till exempel införa hydraulisk
infästning av verktyg, speciellt om man har flera infästningspunkter.

Shingo (1984) menar att SMED-metoden inte är inriktad mot mekanisering, utan är
istället frågan om intelligent tänkande. Ett alltför stort mekaniserande kan medföra
höga kostnader. Det är därför viktigt att analysera vilka OED och IED som finns, för
att sedan vidta lämpliga åtgärder.

SMED-metoden är en metod som kan användas i arbetet med att reducera ledtider.
Storhagen (1989) skriver i sin rapport att korta ställtider är en förutsättning för att
kunna genomföra andra åtgärder. Genom att reducera ställtiderna så blir det möjligt att
tillverka i mindre serier. Målet är att helt eliminera ställtider. Korta ställtider medför
vidare att buffertar i förråd, PIA, och lager kan reduceras, att flexibiliteten kan ökas
och att förutsättningarna förbättras för att tillverka exakt den produkt som kunden vill
ha.

En annan författare, Monden (1993), skriver att en reducering av ledtider kan leda till
en effektivare produktion. Några av de fördelar som finns med att försöka reducera
ledtider är bland annat att en tillverkning mot kund kan införas eftersom en produkt
kan tillverkas och vara klar för leverans inom en kort tidsperiod. Vidare kan företaget
snabbt anpassa produktionen vid förändringar av efterfrågan, vilket leder till att
färdigvarulagret kan minimeras, om man kortar ned sina ledtider. En sista fördel är att
nivån av PIA kan västentligt minskas med kortare ledtider, eftersom företaget får en
mer balanserad produktion bland annat i och med att korta ledtider gör att man kan
reducera satsstorlekar.

4.2.7 Förbättra kontakten med leverantörer
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Ett bra samarbetet med sina leverantörer är en förutsättning för att få ett JIT-system att
fungera på ett tillfredsställande sätt. Leverantörens roll i ett JIT-system är kritisk, inte
bara för produktionen utan också för andra funktioner inom företagets organisation, till
exempel för inköp. Jag har valt att inte heller här endast utgå från en författare för att
beskriva hur kontakten med leverantörerer kan förbättras, utan jag kommer istället att
belysa olika författare. Detta på grund av att jag anser att författarna kompletterar
varandra på ett bra sätt och man får ett vidare perspektiv över hur leverantörskontaker
kan förbättras.

Den amerikanske författaren Lubben (1988) skriver att ett sätt att stärka sina
leverantörskontakter är att införa ett långsiktigt samarbete, vilket kan göras genom att
sluta långtidskontrakt. I traditionell tillverkning har dock långtidskontrakt setts som en
risk, då företaget blir beroende av en leverantör. I stället har man används sig av
många leverantörer, som man erbjuder korta kontrakt, exempelvis för sex månader.
När dessa sex månader lider mot sitt slut börjar man förhandla om nya kontrakt och
den leverantör som erbjuder kontrakt med lägst kostnader får kontraktet. Detta synsätt
på leverantörskontakter strider mot det synsätt som JIT har. Det synsätt som JIT har
på leverantörskontakter kan uttryckas i följande punkter.

• utveckla långsiktiga leverantörskontrakt

• reducera antalet leverantörer

• kräva noll-fel och inga försenade leveranser

• samarbete med leverantörer i frågor som gäller produktkvalitet och produktions-
förbättringar

Författarna O’Grady (1988) och Schniederjans (1993) framhäver i sina respektive
böcker att några fördelar med att erbjuda leverantörer långtidskontrakt är att företaget
bland annat för större möjlighet till investeringar, bättre kvalitet på produkter samt att
kostnaden sänks. Vidare är det mer troligt att en leverantör med långtidskontrakt upp-
fyller de krav som företaget ställer, än en leverantör med korttidskontrakt. Det här
beror bland annat på att leverantören som erhåller ett långtidskontrakt kommer att se
företaget som en stor kund, speciellt om företaget tänker köpa in hela produktfamiljer
från leverantören. Ett långtidskontrakt ger också leverantören större säkerhet, som inte
behöver vara orolig över att förlora kontraktet efter ett halvår, under förutsättning att
han uppfyller sina krav. I och med att långtidskontrakt sluts med aktuella leverantörer,
kan företaget också ställa högre krav på leverantören i fråga. Man kan också börja för-
bättra kontakten mellan företag och leverantör. Ett sätt att göra detta är att införa EDI.
Med hjälp av EDI går det att reducera och effektivisera pappersarbetet mellan företag
och leverantör, eftersom ordrar nu kan skickas via företagets och leverantörens dator-
system.

Vidare skriver O’Grady (1988) att det är viktigt att företaget tar god tid på sig och
noga undersöker vilka leverantörer som är lämpliga för ett långsiktigt samarbete och
vilka som företaget ska säga upp sitt samarbete med. Man bör dock komma ihåg att en
övergång från ett mer traditionellt samarbete till ett samarbete enligt JIT, inte är något
som görs över en natt. Val av leverantörer som kan vara lämpliga för ett långsiktigt
samarbete bör därför komma i slutet av implementationen av ett JIT-system. Arbetet
med att studera och välja ut lämpliga leverantörer kräver dock mycket tid och bör
därför påbörjas tidigt i implementationsprocessen.
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En annan synpunkt som företaget bör tänka på när det väljer sina leverantörer är, enligt
Hay (1988), vilket geografiskt läge som leverantören har, det vill säga hur stort är
avståndet mellan företaget och leverantören. Eftersom JIT innebär att reducera parti-
storlekar, så kommer frekvensen av leveranser att öka. För att detta ska vara
ekonomiskt krävs det att företagets leverantörer finns inom ett relativt litet geografiskt
område.

4.2.8 Sammanfattning

Att införa ett JIT-system innebär en rad förändringar inom produktionen, bland annat
när det gäller styrningen av produktionen. Ett JIT-system kommer bland annat att
medföra:

• att produktionsmiljön förändras

• användningen av förslagsprogram ökas

• produktivitetscirklar för förbättring av produktionen

• reducera antal nivåer i ordergivningshierarkin

     (O’Grady, 1988)

Att förändra produktionsmiljön innebär att öka graden av samarbete, skapa respekt för
alla arbetare och ta till vara deras synpunkter.

Genom att införa förslagsprogram går det att höja arbetarnas engagemang. De som
sköter en viss maskin vet bäst hur maskinen fungerar och är därför bäst lämpade att
komma med förslag till åtgärder. Det är då viktigt att cheferna går igenom och
analysera de förslag som kommer in.

Ett sätt för att försäkra sig om att förslag kommer in, är att införa produktivitetscirklar,
där de anställda med jämna mellanrum bör träffas och diskutera problem och för-
bättringar inom produktionen.

Genom att reducera antalet nivåer i orderhierarkin kan man minska avståndet mellan
chef och arbetare och på så sätt skapa en större respekt för arbetarna samtidigt som
kommunikationen förbättras.

Jag har behandlat en rad olika åtgärder som ett företag kan vidta för att få ett JIT-
system att fungera på ett tillfredställande sätt. De flesta åtgärder som jag har valt att
beskriva berör på något sätt styrningen av produktionen inom ett företag.

Man bör dock komma ihåg att det är mycket viktigt att förankra JIT-filosofin i hela
företaget. Det bästa sättet att göra detta är att ge de anställda, på alla nivåer inom
företagets verksamhet, en gedigen utbildning i vad JIT är för något och vad det innebär
att arbeta enligt JIT.

Avslutningsvis skriver O’Grady (1988) att de företag som har mest framgångsrika JIT-
implementationerna är de som lyckats genomföra alla fyra punkterna. Detta leder i sin
tur till att en organisation kännetecknad av samarbete och strävan efter ständiga för-
bättringar erhålls. Genom att fortsätta på den här linjen kommer de fördelar som följer
med JIT att blir fler och fler från år till år.
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4.3 Hur kommer ett företags IS att påverkas?

Som det framgått i avsnitt 2.3 så hade jag tänkt att besöka ett antal företag, 2-4 st, för
att komplettera den litteraturstudie som jag genomfört. På grund av tidsbrist så har jag
varit tvungen att reducera antal företagsbesök till endast ett. Jag anser därför att det
inte finns tillräckligt underlag för att dra slutsatser, utifrån endast materialet från
intervjun utan jag kommer istället utgå ifrån min litteraturstudie. Eftersom jag endast
genomfört en intervju har upplägget på den ändrats än vad som först var tänkt. Jag
hade först tänkt att i huvudsak beröra frågor som rörde företagens IS för att kunna
svara på min sista problemställning. Då jag märkte att jag endast skulle hinna med en
intervju, så har frågorna ändrats till att beröra JIT i mer allmänna drag.

Jag hade också tänkt att få svar på om en integration med JIT är lämpligt, med hjälp av
det material som skulle erhållas vid intervjuerna. I stället kommer jag att, förutom det
material som jag fått vid företagsbesöket, också att utgå ifrån Schniederjans (1993)
och det material som jag fått fram i avsnitt 1.5, när jag ska dra slutsatser i kapitel 5 om
den här problemställningen.

Jag har också valt att inte redovisa namnet på det företag som jag studerat. Detta har
jag gjort på grund av att jag anser att det inte spelar någon roll i vilken bransch som
företag har sin verksamhet inom, när det gäller de metoder som ingår i JIT. JIT går att
tillämpa i flesta tillverkande företag, oberoende bransch. Företaget ifråga är ett
tillverkande företag som har sitt huvudkontor på en ort i Skaraborg. Man har också en
del av sin produktion förlagd till Polen. En utförligare beskrivning av företaget ifråga
finns i bilaga 1.

4.3.1 Resultat av intervjun

Mitt metodval vid undersökningen av det aktuella företaget var att genomföra en så
kallad besöksintervju, se 2.1.1. Intervjufrågorna var öppna frågor, vilket innebär att det
inte fanns några fastställda svarsalternativ. De frågeställningar som berördes var.

Vilka förändringar/åtgärder har Ni genomfört vid övergång till JIT?

Företaget har genomfört en rad olika åtgärder. En åtgärd som genomförts är att säkra
ledtiderna, det vill säga att de ledtider som företaget har på sina produkter verkligen
hålls. Man har också vidtagit åtgärder för att säkerställa materialleveranser, så att dessa
ankommer i tid. Leveranser sker också på fasta tider. Detta fungerar på så sätt att
leveranser sker på förutbestämmda dagar, till exempel en gång i veckan och den här
leveransdagen är den samma från vecka till vecka, även om det förekommer en lägre
beläggning. Även ett nytt produktionsordersystem har införts för att företaget bättre
ska kunna kontrollera vad som ska tillverkas och när. Förändringar inom
organisationen är också exempel på åtgärder som vidtagits. Till exempel har man en
bättre planering i början av produktionskedjan för att rätt kvantitet ska erhållas redan
från början. Andra åtgärder som vidtagits är införandet av rullande veckoplanering och
användandet av nytt transportemballage.

Planerar Ni ytterligare förändringar?

Företaget planerar att datorisera sin verksamhet i Polen, vilken i dagsläget till största
del inte är datoriserad. En integration mellan verksamheten i Sverige och den i Polen
skulle medföra en förbättrad kommunikation och effektivare pappershantering. Detta
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ska genomföras med hjälp av någon form av EDI. Om detta är genomförbart inom en
snar framtid är en kostnadsfråga då införandet av EDI är dyrt.

Andra funktioner där det skulle kunna tänkas att genomföra förändringar är inom för-
säljningen. Till exempel skulle ledtiderna kunna reduceras om man införde streckkod-
er. Detta skulle dock medföra att de kunder som företaget har måste göra investeringar
och då företag i första hand har småföretag som kunder utan någon större datorisering
så är detta något som kan vara svårt att genomföra.

Vilka fördelar har erhållits med införandet av JIT?

Förbättrade flöden är en fördel som företaget erhållit. I och med att man har flöden
som är enklare att överblicka så är det också lättare att angripa de övergripande
problemen. Innan var det vanligt att stora resurser lades ned på att lösa de småproblem
som uppstod, i stället för att angripa det primära problemet som gett upphov till
småproblemen. Det är också lättare att styra verksamheten mot de övergripande målen
som företaget satt upp.

Företaget har också fått en bättre beslutsprocess och en personal som är flexiblare.
Personalen har inte fått någon utbildning, inte i någon större utsträckning i alla fall,
utan man har använt sig av “learning by doing”. Detta har dock fungerat bra och man
har idag en personal som är bättre på att lösa eventuella problem som uppstår, än var
den var tidigare.

En annan fördel är att ledtiderna har blivit säkrare. Med detta följer också att tillför-
litligheten av leveranser blivit bättre, när det gäller rätt tid och kvantitet. Med detta
följer också vissa konkurrensfördelar.

Har det medfört några nackdelar att införa JIT?

Företaget har främst erhållit en rad fördelar med att införa JIT. Några nackdelar finns
det dock. Företaget är idag känsligare för störningar av de leveranser som erhålls från
leverantörer, eftersom man beställer mindre partier än tidigare. Dessa störningar är i
första hand sådana som inte går att påverka, till exempel strejker. Även helgdagar kan
leda till störningar av leveranser, eftersom tullmyndigheter då är stängda.

Jag har också försökt undersöka om en integration mellan JIT och företagets MPS-
system varit möjlig. Företaget började övergå till JIT-tänkande 1990. Innan dess hade
man inget datoriserat MPS-system. I och med att företaget började övergå till JIT, så
började man också att utveckla ett datoriserat MPS-system. Det har inte varit några
problem att integrera JIT och detta system. Tvärtom har man erhållit en rad fördelar
med systemet. Det är till exempel enklare att beräkna materialbehov och beläggnings-
grad.

Detta stämmer överens med de synpunkter som Schniederjans (1993) har när det gäller
en integration mellan JIT och datoriserade system, som MPS-system. Han anser att för
att erhålla de största fördelarna med JIT, så krävs en integration mellan JIT och
datoriserade system. Ett datoriserat system är till exempel en förutsättning för att det
papperslösa kontoret, med hjälp av exempelvis EDI, ska fungera.
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5 Slutsatser
JIT är inte en metod, utan snarare en filosofi som kan användas för att förbättra och
effektivisera produktionen hos tillverkande företag. Då jag studerat olika författare, så
har jag fått ett material som är ganska brett. Detta ser jag som en fördel då risken för
att bli låst vid endast en författare och dennes synpunkter reduceras. Likaså blir det
enklare att dra slutsatser, eftersom jag nu har tillgång till olika författares synpunkter
om JIT och hur JIT bör användas. Det som är det gemensamma för all den litteratur
som jag studerat är att den inte tar upp något om nackdelar med JIT, utan istället så ser
man på JIT som något enbart positivt.

Kapitlet är uppdelat på de problemställningar som jag tidigare belyst för att läsaren
enkelt ska kunna följa med i vilka slutsatser som berör den aktuella problemställningen.

5.1 Vilka krav ställs på ett företags produktionsstyrning?

För att få svar på den här problemställningen som utgick jag ifrån Schniederjans
(1993). Han anser att följande krav måste ställas på produktionsstyrningen vid en
övergång till tillverkning enligt JIT:

• korta ställtider

• småserietillverkning

• korta genomloppstider

• kundorderstyrd tillverkning

Då det inte är lämpligt att enbart studera en författares åsikter och synpunkter,
eftersom det resultat som då kommer att redovisas enbart grundar sig på en person
åsikter, så har jag också studerat Olhager/Rapp (1985) och vilka krav de anser som
måste ställas på produktionsstyrningen. Deras åsikter sammanfattas i följande punkter:

• få leverantörer med hög frekvens av leveranser

• flödesorienterad verkstadslayout

• korta ställtider

• små partistorlekar

• jämn efterfrågan

De slutsatser som man kan dra utifrån de här kraven och det material som redovisats i
kapitel 4.1 är att för att JIT ska fungera på ett tillfredställande sätt så krävs det
reducering av bland annat ställtider, genomloppstider och antal leverantörer. Det krävs
också att företaget förändrar sin verkstadslayout och inför så kallad flödesorientrad
verkstadslayout och en övergång till kundorderstyrd tillverkning, vilket innebär att
inget ska produceras såvida det inte finns en order på produkten.

Jag anser att de krav som tagits upp här inte alls är en omöjlighet att införa. Det krävs
dock en hel del förändringar för att dessa krav ska kunna uppfyllas. Vidare anser jag
att ett företag som ej uppfyller alla dessa krav ändå kan införa JIT. Detta grundar jag
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på att JIT kan ses som en filosofi, bestående av en mängd olika metoder, vilka syftar
till att förbättra produktionen. Man behöver då inte sträva efter att införa alla metoder
och genomföra förändringar inom alla delar av produktionen. Även små förändringar
kan leda till resultat. Till exempel kan det vara lämpligt att införa tillverkningsceller
inom en del av produktionen, medan det inte alls är lämpligt i en annan del av
tillverkningsprocessen. Ett annat exempel kan vara att i begränsad del standardisera
fästen och på så sätt få en reducering av ledtider. Bara för att ett företag inte kan
uppfylla alla eller de flesta av kraven som ställs på produktionsstyrningen vid en
övergång till JIT, så anser jag inte att detta ska vara ett hinder till att övergå till JIT i
en begränsad del.

5.2 Vilka åtgärder behöver vidtas?

Det finns en mängd åtgärder som kan vidtas vid införandet av JIT. De åtgärder som
valt att belysa i kapitel 4.2 är i första hand inriktade på produktionsstyrningen. De
åtgärder som kan vara aktuella att genomföra beror på i vilken utsträckning som JIT
ska införas. Om det är ett litet företag som endast ska införa JIT inom en begränsad del
av tillverkningen så behövs inte alla dessa åtgärder vidtas. Det kan då vara lämpligt att
enbart vidta åtgärder som den berörda delen av produktionsstyrningen. Ett stort
företag som har resurser att införa JIT i hela produktionen och andra delar av
verksamheten kan dock behöva genomföra alla de åtgärder som berörts.

Jag anser vidare, med stöd av den litteratur som jag studerat, att JIT är en itererande
process som bör fortlöpa hela tiden och omfatta hela organisationen i ett företag. I
flera av de böcker som jag studerat, bland annat O’Grady (1988), Hay (1988) och
Lubben (1988), så skriver författarna att det är viktigt att JIT inte ses som ett
avslutande projekt som avbryts när vissa resultat uppnåtts. Likaså är det viktigt att alla
parter, både leverantörer och kunder får möjlighet att deltaga i arbetet med JIT. Detta
bland annat för att få bättre kunskap och en bättre motivation hos sina leverantörer och
kunder när det gäller JIT.

En åtgärd där det är viktigt att se JIT som något itererande är reducering av lager. Hur
en reducering av lager kan se ut och vilka konsekvenser den får visas i nedanstående
figur. Observera att figur 5.1 är den samma som figur 1.1.

Figur 5.1. Reducering av lagernivån leder till att oupptäckta problem upptäcks

Lagernivån (nuläge)

Lagernivå (sjunkande)

Problem som blir synligt
         när lagernivån sjunker.

Kommande problem

Källa: Egen bearbetning efter O´Grady, 1988

Som det framgår av figuren så kan en reducering av lager inte ske i ett svep utan måste
ske successivt. Denna process är itererande eftersom när lagernivån sänks så kommer
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dolda problem att upptäckas. När dessa problem är lösta kan arbetet med att reducera
lagret fortsätta tills nästa problem upptäcks osv tills lagret nått en lämplig nivå.

En annan viktig del av JIT, som jag ser det, är att hela tiden sträva efter av förbättra
kvaliteten, både på produkter och flöden. För att lyckas att uppnå de fördelar som kan
erhållas vid införandet av JIT så är det mycket viktigt att ha en bra kvalitet på sina
produkter. Eftersom JIT bland annat innebär att reducera partistorlekar och tillverka
endast då det finns ett behov av en produkt, så är det viktigt att göra rätt från början.
Här har alltså kvaliteten en stor betydelse. Inte heller kvalitetsarbetet kan ske i ett svep,
utan är en itererande process, där man hela tiden arbetar med att förbättra kvaliteten.
Det är också viktigt att kvalitetsarbetet genomsyrar hela organisationen och inte bara
produktionen. Jag anser att ett företag genom att ha hög kvalitet inom alla processer i
verksamheten kan uppnå många av de fördelar som följer med JIT.

Den bästa metoden för att skapa förståelse för JIT och de förändringar som en
övergång till JIT medför är utbildning och åter utbildning. Enligt min åsikt så är
utbildningen en av de viktigaste åtgärderna vid införandet av JIT. Utbildningen har
många syften, vilka framgår i kapitel 4.2.1. Övergripande kan man säga att
utbildningen syftar till att ge de anställda, på alla nivåer inom företaget, förståelse om
att arbeta enligt JIT är en itererande process och inte ett avslutande projekt. Det är
viktigt att alla inom företaget, från högsta ledningen till de som arbetar inom
produktionen förstår detta, eftersom den här förståelsen kan ha stor betydelse om det
fortsatta arbetet med införandet av JIT ska bli framgångsrikt.

5.3 Hur kommer ett företags IS att påverkas?

Då jag endast besökt och intervjuat ett företag så anser jag att det inte finns tillräckligt
material för att besvara den här frågeställningen. Jag har också försökt att besvara om
det är möjligt att integrera JIT med de befintliga datasystem som ett företag kan tänkas
ha, till exempel MPS- och MRP-system. Detta har jag dragit slutsatser om utifrån den
genomförda litteraturstudien.

För att kunna utnyttja JIT:s alla fördelar inom produktionen och få en ännu effektivare
produktion så anser jag att en integration mellan JIT och andra datasystem, såsom
MPS- och MRP-system, bör genomföras. Denna slutsats grundar jag bland annat efter
att ha studerat författaren Schniederjans (1993), som i sin bok Topics In Just-In-Time
Management hävdar att för att kunna utnyttja JIT till fullo och få de största fördelarna
så bör JIT integreras i de redan befintliga datasystemen som finns inom produktionen.
Schniederjans skriver också att vid en integration är det viktigt att en implementation
sker tillsammans, så att inte JIT och de övriga systemen ses som skilda system. Även
det företag som jag besökte hade integrerat JIT med sitt MPS-system med lyckat
resultat. Detta hade i sin tur lett till att företaget erhållit en effektivare och förbättrad
produktionsstyrning.

En integration kan ske på olika sätt. Ett sätt är att göra som det företag som jag
besökte. De utvecklade ett helt nytt system när de började använda sig av JIT, eller
flödesorienterad produktion som de sade. Detta är ett sätt som kan vara lämpligt om
företaget inte har så stor datorisering inom produktionen. Detta var fallet för företaget
i fråga. Jag anser att fördelen med att utveckla ett helt nytt system, är att man redan
från början kan ta hänsyn till de förändringar som följer med JIT.
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Om ett företag redan använder sig av olika datasystem inom produktionen, så kan det
vara svårt att förutsäga hur dessa kommer att påverkas i varje specifikt fall.
Gemensamt är dock att de befintliga datasystem som ett företag kan tänkas använda i
någon mån kommer att påverkas. Detta grundar jag på de aspekter som Schniederjans
(1993) tar upp. Det viktiga är dock, anser Schniederjans, att utnyttja de olika system i
de sammanhang där de passar bäst, vilket jag håller med om. Till exempel som kan
JIT:s enkelhet användas för att förbättra och förenkla en annars invecklat MPS- eller
MRP-system.

Genom att använda de olika system där de bäst passar så anser jag att ett företag kan
få ut det bästa av systemen och erhålla ett produktionssystem som både är effektivt och
som syftar till att hela tiden förbättras.

5.4 Diskussion

Jag anser att genom att övergå till JIT så kan produktionen hos ett företag avsevärt
förbättras. En övergång till JIT ställer dock höga krav på produktionen och de som
arbetar där. Även övriga delar av organisationen kommer att påverkas, så det är viktigt
att alla anställda inom företaget får förståelse om JIT och JIT:s principer. En övergång
till JIT kommer också medföra att en mängd åtgärder/förändringar måste vidtas. Vilka
förändringar som måste genomföras och var någonstans de ska genomföras, beror på i
vilken omfattning JIT ska användas. För att ytterligare effektivisera produktionen, så
bör en integration ske mellan de befintliga datasystem och JIT. Till exempel genom att
införa någon form av EDI, så kan kontakter med leverantörer och kunder förenklas
och pappershanteringen reduceras.

Det gemensamma för allt det material som jag studerat är att ingen av författarna tar
upp eventuella nackdelar med JIT. Jag anser att JIT inte bara är guld och gröna skogar.
Genom att använda sig av JIT så riskerar företag att bli sårbara när det gäller vissa
aspekter. Till exempel så hade det företag som jag besökte fått en större sårbarhet när
det gäller leveransförseningar, eftersom de nu använde sig av mindre partistorlekar.
Denna sårbarhet uppvägdes dock i viss mån av att man nu hade en ökad frekvens av
leveranser från sina leverantörer.

Avslutningsvis anser jag att de fördelar som kan uppnås med JIT är skäl nog att börja
införa JIT, både inom produktionen men också inom andra delar av organisationen,
såsom vid leverantörs- och kundkontakter. Det kan dock vara svårt för ett mindre
företag att använda sig av JIT i stor utsträckning, då det till exempel är dyrt att införa
EDI, men stora företag som har dessa resurser, anser jag kan få stora fördelar med ett
väl fungerande JIT-system.

5.5 Uppslag till fortsatt arbete

JIT är ett brett område och det finns olika inriktningar som det går att göra ett arbete
runt. Till exempel så kan det vara lämpligt att djupare studera hur en implementation
av JIT kan gå till, exempelvis som en fallstudie på ett företag. Även att studera JIT ur
en mer mänsklig aspekt och studera hur arbetsuppgifter kommer att påverkas och
förändras vid en övergång till JIT, anser jag vara lämpligt.

Ett förslag till fortsatt arbete, som jag tror kan var intressant, är att göra en fallstudie
på ett företag och där aktivt få deltaga i arbetet med JIT, såsom att studera flöden,
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arbeta med att reducera ledtider och dylika uppgifter. Det svåra kan kanske vara att
hitta ett relevant företag, som använder sig av JIT till fullo. Ett annat förslag till arbete
kan vara att studera JIT, men ej ur produktionens synvinkel. Bland annat att förbättra
kontakten med leverantörer och kunder och hur inköpsfunktionen skulle kunna
förbättras, vid införandet av JIT. Även dessa arbeten skulle med fördel kunna utföras
på något företag.

Som sista exempel på förslag till fortsatt arbete anser jag att studera de nackdelar som
JIT medför, som större sårbarhet för leveransstörningar, skulle kunna vara lämpligt.
Detta skulle kunna göras med hjälp av någon forma av enkätundersökning.
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Företagsbeskrivning Bilaga 1

  sida 1(1)

Anställda: 60 st i Sverige, 150 st i Polen

Omsättning: c:a 60 milj kr

Verksamhet: Verksamheten är i första hand förlagd i Sverige och här finns också
huvudkontoret, men man har också två produktionsanläggningar i Polen.

Produktion: Produktionen uppgår till 225.000 st per år.

Kunder: Företaget har cirka 500 kunder, till största del småföretag.

Försäljning: 45 % av produktionen säljs på den svenska marknaden, 55% går på
export, i första hand till Norge, Danmark och Storbritannien.

Distribution: Egen transport, vilket medför att det behövs inga mellanhänder. Detta i
sin tur leder till att man får en bättre kontroll av materialflödet


