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Förord 
Denna rapport är resultatet av det examensarbete som avslutar min civilingenjörsutbildning i 
Kommunikation, transport och samhälle vid Linköpings Universitet. Arbetet är utfört i 
samarbete med Söderbergs Personbilar i Norrköping AB.   

Målet med arbetet har varit att identifiera områden inom företagets process för begagnade bilar 
som kan tidseffektiviseras, samt ge förslag på hur denna effektivisering kan gå till. Förslagen 
som ges i rapporten är sådana förändringar som jag tror skulle ha mest effekt för företaget. En 
förutsättning för att förslagen ska kunna ge effekt är att de genomförs i praktiken, varför de är 
anpassade till en realistisk nivå.  

Även om jag under arbetets gång har fått en stor insyn i processen för de begagnade bilarna så 
finns det ytterligare kunskaper att hämta inom området. Därmed finns det sannolikt ytterligare 
faktorer som skulle kunna öka effektiviteten förutom de som tas upp här. Då processen för de 
begagnade bilarna dessutom är föränderlig så finns det all vinning för företaget fortsätta 
förbättringsarbetet på egen hand. 

Jag vill rikta mitt största tack till  all trevlig personal på Söderbergs Personbilar som har 
medverkat och gjort detta arbete möjligt. Ett särskilt tack går till min handledare på företaget, 
Jimmy Carlsson, och min handledare vid Linköpings universitet, Veronica Lindström, som har 
väglett arbetet mot mål.   

Ett sista tack riktar jag till  mina nära och kära som har stöttat mig under hela min studietid.  

Norrköping, augusti 2016. 

 

 

Veronica Forsberg  
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Sammanfattning 
På Söderbergs Personbilar i Norrköping AB bedrivs en serviceprocess för begagnade bilar, en 
tjänsteverksamhet som idag är präglad av en stor ineffektivitet med avseende på tid. I detta 
examensarbete utförs en fallstudie på företaget där problemet analyseras i syfte att identifiera 
det tidssvinn som förekommer i processen, utreda dess uppkomst, samt formulera passande 
åtgärdsförslag till företaget som vid ett genomförande skulle minska genomloppstiden för 
bilarna i processen. I arbetet har de fyra huvudområdena Lean produktion, Fokuserade fabriker, 
Kapacitetsplanering och Kö- och flaskhalsanalys utgjort grunden. Inom dessa områden har 
teori studerats för att öka förståelsen kring problemet samt hur det kan behandlas på lämpligast 
vis. Information om processen för de begagnade bilarna är erhållen genom intervjuer med den 
personal som är involverad i processen, samt även genom egna observationer. Intervjuerna och 
observationerna har skapat en övergripande förståelse för processen, där förklaringar har 
erhållits om hur processen är tänkt att fungera, hur den fungerar i praktiken, och varför den 
fungerar som den gör. Som komplement till detta har värdeflödeskartläggning av två bilar 
genomförts, där bilarnas färd genom processen studerades i praktiken. De två bilarna studerades 
från dess inkommande till företaget tills det att de var klara till försäljning. Genom detta erhölls 
ytterligare information om processen. I värdeflödeskartläggningen framkom det att tidssvinnet 
var stort för bägge bilar, och att andelen tid för värdehöjande aktiviteter var mycket liten för 
bilarna. Allt material om processen analyseras och ett antal olika åtgärdsförslag för processen 
är framarbetade till företaget. Tre huvudåtgärder presenteras som vid ett införande troligen 
skulle underlätta avsevärt för företaget vid ett genomförande av övriga åtgärdsförslag. Den 
första av dessa tre huvudåtgärder är att tillsätta en ledare för processen, något som saknas idag. 
Ledaren ska ha befogenheter att genomföra förändringar i processen, och ska arbeta för en 
ständig förbättring av processen. Den andra huvudåtgärden är att utveckla nedskrivna 
standarder för personalen som beskriver hur alla aktiviteter inom processen ska utföras. 
Standarderna ska vara utformade så att aktiviteterna utförs på ett optimalt sätt. Den tredje 
huvudåtgärden är att göra fler resurser dedikerade inom processen. Dessa tre åtgärder, och 
övriga åtgärdsförslag skulle med största sannolikhet generera en avsevärt kortare 
genomloppstid för bilarna, det vill säga precis det resultat som eftersöks i processen. 
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1. Inledning 
I detta kapitel ges en introduktion till examensarbetet. Bakgrundsbeskrivning ges, och 
bilhandelsföretaget Söderbergs Personbilar i Norrköping AB (SPB) där examensarbetet är 
utfört presenteras. Efter detta följer en problembeskrivning för arbetet, och dess syfte och 
frågeställningar presenteras.  

1.1. Bakgrund 
De senaste åren har bilmarknaden präglats av en hård konkurrenssituation, detta på grund av en 
överproduktion av bilar. Situationen har uppstått efter en expansion av antalet bilmärken och 
producerade bilar. Konkurrensen har lett till storskalighetsfördelar som har skapat en trend där 
mindre bilhandelsföretag har blivit utkonkurrerade och uppköpta av större bilhandlare 
(Kristiansson & Skiöld 2007). Den hårdare konkurrensen har i kombination med små 
vinstmarginaler inom nybilsförsäljningen bidragit till att allt fler bilhandlare har lagt ett större 
fokus på sin verksamhet för begagnade bilar. (Gleisner et al. u.å; Elstner 2005)  

Det finns flera faktorer som skiljer marknaden för begagnade och nya bilar åt. 
Nybilsförsäljningen regleras i stor utsträckning av en generalagent som har inflytande på 
bilarnas prissättning. Vinstmarginalen för en ny bil ligger runt 10 procent av bilpriset. Vid 
försäljning av begagnade bilar där den egna bilhandeln kan bestämma mer, når vinstmarginalen 
upp till runt 15 procent av bilpriset. Förutom denna fördel så skapar försäljning av begagnade 
bilar direkta intäkter, medan försäljningen av nya bilar istället skapar framtida intäkter på 
serviceverkstaden. (Elstner 2005)  

Strävan för företagen att öka sin försäljning av begagnade bilar har de senaste åren stött på nya 
problem. En förändring som har uppkommit är att försäljningen av begagnade bilar oftare sker 
direkt mellan privatpersoner. En förklaring till detta är att det i och med den ökade 
internetanvändningen har blivit lättare för privatpersoner att hitta en köpare via internet. Det 
har även blivit lättare för köpare att jämföra bilhandlares och privatpersoners alternativ på 
begagnade bilar något som i viss utsträckning har pressat ner försäljningspriset. (Hagström & 
Tholin 2008)  

Volkswagen AG är en av världens största biltillverkare. Dotterbolag till Volkswagen AG är 
Volkswagen Group Sverige, Sveriges generalagent för Volkswagen (VW). (Volkswagen Group 
Sverige u.å) Under Volkswagen Group Sverige ligger det svenska bilhandelsföretaget SPB. 
SPB är ett försäljnings- och tjänsteföretag inriktat på bilförsäljning och service av bilar. De 
aktiviteter som företaget ägnar sig åt är försäljning av nya och begagnade bilar, bilservice, 
biluthyrning, reservdelsförsäljning, finansieringshjälp och tillhandahållning av däckhotell. SPB 
grundades år 1954 och har idag 169 anställda. (Söderbergs Personbilar i Norrköping 2016) SPB 
påverkas av den hårda konkurrens som förekommer både inom handeln med nya och begagnade 
bilar, där detta examensarbete fokuserar på verksamheten för de begagnade bilarna.  

Då de begagnade bilarna går igenom en serviceprocess från det att de kommer in tills att de är 
klara till försäljning, så räknas SPB till kategorin tjänsteföretag. Tjänsteföretag benämns ofta 
som serviceföretag och syftar på företag som utför åtgärder eller aktiviteter såsom kontroll eller 
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underhåll av exempelvis maskiner. En serviceprocess som de begagnade bilarna genomgår är 
en kedja av sådana åtgärder eller aktiviteter. (Nationalencyklopedin u.å) 

SPB har verksamhet i både Norrköping och Nyköping, men eftersom examensarbetet är gjort 
på SPB i Norrköping så är det denna verksamhet som avses vid benämningen SPB i rapporten 
om ingenting annat anges. 

1.2. Problembeskrivning  
Alla begagnade bilar som inkommer till SPB går igenom en process med ett antal operationer, 
detta innan de är klara till försäljning. De operationer som bilarna kan passera och som ingår i 
processen visas i Figur 1. De tre första operationerna är sådana som alla begagnade bilar 
passerar. När bilen kommer in till företaget så registreras den in i företagets datorsystem på 
Inkommen. Därefter testas bilen där det utreds vilka skador som förekommer på bilen. Detta 
sker på Testning. På Beslut om åtgärd tas beslut om vilka av skadorna som ska åtgärdas. Efter 
detta följer fyra operationer där flödesgången för bilarna varierar beroende på vilka skador som 
ska åtgärdas. Bilen kan komma till verkstaden, avdelningen för däck, 
skadereparationsverkstaden samt till extern verkstad. De tre sista operationerna är precis som 
de tre första, sådana som alla bilar passerar. På Rekond rengörs bilen efter behov, därefter fotas 
den och på Klar till försäljning placeras bilen i bilhallen där försäljning sker. De begagnade 
bilarna går alltså igenom ett antal operationssteg i processen där service sker utifrån bilens 
aktuella status. 

 
Figur 1 – Operationerna inom processen för de begagnade bilarna. 

Från det att en begagnad bil kommer in till företaget tills dess att den är servad och klar till 
försäljning så tar det i genomsnitt 58 dagar. Ledningen på företaget uttryckte vid 
examensarbetets början att denna genomloppstid är anmärkningsvärt hög, men att den alltid har 
varit hög och att det i nuläget ändå är bättre än för några år sedan. Företaget önskade en analys 
av vad som sker med bilarna inom detta tidsintervall, detta för att kunna sätta in åtgärder för att 
sänka genomloppstiden.  

Det examensarbetet fokuserar på är en tidseffektivisering av processen för de begagnade 
bilarna. Problemet i examensarbetet består av att identifiera förekommande tidssvinn i 
processen, härleda dess uppkomst, och presentera åtgärdsförslag för att eliminera detta. 

1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att analysera SPBs process för begagnade bilar för att identifiera 
var tidssvinn uppstår och orsakerna till dess uppkomst. Med det som grund tas åtgärdsförslag 
fram som vid ett genomförande skulle kunna minska tidssvinnet i processen.  

Baserat på detta syfte är två frågeställningar formulerade som ska besvaras i arbetet. 

 Var uppkommer det tidssvinn i processen idag och varför?  Vilka åtgärder skulle kunna minska tidssvinnet i processen och hur rimligt är det för 
företaget att genomföra dessa åtgärder?  
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1.4. Avgränsningar 
Efter diskussion med SPBs ledning beslutades det om gränserna för de begagnade bilarnas 
process. Processen omfattar tidsrymden från det att bilarna registreras in hos företaget, till s dess 
att bilarna är placerade inne i SPBs bilhall och klara till försäljning.  

SPB har försäljning av bilar från ett antal olika bilmärken. Efter diskussion med SPBs ledning 
beslutades det om att examensarbetet endast skulle omfatta processen för VW-bilar.  

Data som används i examensarbetet från processen är tagen för bilar som tidigast inkommit den 
1:a januari 2015 och som senast lämnat processen den 15:e februari 2016. På detta sätt används 
endast data för de bilar som har genomgått hela processen. Varför tidigare data inte används är 
att en omstrukturering i SPBs verksamhet i Norrköping ägde rum under hösten 2014. 
Omstruktureringen bestod övergripande av att varsamheten för de begagnade och nya VW-
bilarna separerades till två olika verksamheter. Denna förändring har enligt företaget haft en 
betydande positiv påverkan på antalet dagar som bilarna i genomsnitt uppehåller sig i processen. 
Information från anställda på SPB anger att data före förändringen med en viss eftersläpande 
effekt även efter förändringen, sannolikt inte speglar nuläget med de problem som finns idag. 
Av denna anledning togs beslut i samråd med ledningen på SPB om att inte använda data tagen 
tidigare än detta.  

1.5. Disposition av rapporten 
I Kapitel 1 presenteras de förutsättningar som examensarbetet bygger på. 
Bakgrundsinformation och problembeskrivning ges, därefter följer arbetets syfte, 
frågeställningar och avgränsningar. I Kapitel 2 beskrivs olika vetenskapliga förhållningssätt 
som används inom forskning och i efter detta beskrivs de metoder som används i 
examensarbetet. Kapitel 3 innehåller en genomgång av den teori som har relevans för arbetet. 
Kapitel 4 redogör för nuläget kring processen för de begagnade bilarna, där de två 
värdeflödeskartläggningarna som har genomförts ingår. I Kapitel 5 sker en analys av nuläget. I 
Kapitel 6 analyseras processen för de begagnade bilarna och ställs mot teorin, här arbetas även 
åtgärdsförslagen till företaget fram. Kapitel 7 sammanfattar de åtgärdsförslag som 
rekommenderas till företaget. Kapitel 8 innehåller en slutdiskussion av det arbete som har 
utförts. I Kapitel 9 listas de referenser som har använts i arbetet.  

För ledning och personal på SPB som inte har för avsikt att läsa hela rapporten rekommenderas 
kapitlen att läsas bakifrån enligt ordningsföljden 8, 7, 6, 5, 4, då dessa är de mest väsentliga 
kapitlen för företaget. Resterande kapitel kan läsas i den ordningsföljd som läsaren själv 
föredrar.    
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2. Metod och genomförande  
I detta kapitel sker en genomgång av olika vetenskapliga positioner inom forskning samt ett 
antal metoder inom dessa. Den positionering som har valts för examensarbetet presenteras och 
de metoder som har använts beskrivs. 

2.1. Metodansats 
Vetenskapliga traditioner beskrivs och den positionering inom dessa som har gjorts för 
examensarbetet. Förutom detta behandlas även olika perspektiv på studiers trovärdighet.  

2.1.1. Vetenskapligt förhållningssätt 
Forskning inom samhällsvetenskap delas in i de två huvudinriktningarna positivism och 
interpretivism. Inom positivismen använder forskare forskningsmetoder från naturvetenskapen 
och applicerar på samhällsvetenskapen. Hos interpretivismen ligger istället fokus på 
människors upplevelser och tolkningar av världen. I och med detta är det vanligt med deduktiv 
ansats och kvantitativa metoder inom positivismen, medan induktiv ansats och kvalitativa 
metoder är vanliga inom interpretivismen. (Williamson et al. 2002) 

Deduktiv ansats är kopplad till hypotesprövning där bevisad fakta används för att validera 
specifika antaganden. Kvantitativa metoder som ofta används i en deduktiv ansats är 
exempelvis systematiska och strukturerade observationer, experiment och enkäter. Till skillnad 
från deduktiv ansats kan slutsatser dragna inom induktiv ansats inte anta formen av ett sant 
påstående. Kvalitativ informationsinsamling som vanligen används inom induktiv ansats kan 
exempelvis ske genom osystematiska och ostrukturerade observationer, intervjuer och 
fallstudier. Genom detta kan slutsatser dragna utifrån induktiv ansats utgöra grunden för 
hypoteser. (Le Duc 2007; Carroll 2014) 

I examensarbetet används både positivistiskt och interpretivistiskt perspektiv även om det 
interpretivistiska perspektivet dominerat arbetet. Utifrån positivismen införskaffades en ökad 
förståelse inom områden relevanta för examensarbetet genom studie av teori. I och med att 
problemet som har studerats är en fallstudie har olika kvalitativa metoder använts. I arbetet har 
osystematiska observationer och intervjuer samt att en värdeflödeskartläggning (VSM) av bilar 
inom processen genomförts.  

2.1.2. Fallstudier 
I en fallstudie undersöks ett fenomen i dess naturliga miljö, detta genom användning av ett antal 
metoder av datainsamlingstekniker för att erhålla information från en eller ett fåtal enheter. Ett 
enskilt fall studeras på djupet. I fallstudier är deltagarna placerade inom en begränsad miljö där 
dess gensvar observeras. Inom kvalitativa studier såsom fallstudier är planeringen inte lika strikt 
som inom kvantitativa studier. Forskaren är fri att ändra sina hypoteser och omforma sin plan 
under informationsinsamlingens gång. (Benbasat et el. 1987; Graziano & Raulin 2014) 

Voss et al. (2002) skriver att forskare kan dra nytta av fallstudier. Detta som följd av att 
forskaren exponerar sig för de verkliga problem som förekommer inom studien och på så vis 
kan få insikter om problemen som annars hade varit svåra att erhålla. Benbasat et al. (1987) 
nämner tre fördelar med fallstudier. För det första kan forskaren studera fallet i sin naturliga 
miljö. Detta gör det möjligt för forskaren att erhålla kunskap om fallet och att genom detta 
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utveckla teorier utifrån det aktuella fallet. För det andra är det möjligt för forskaren att få svar 
på frågor som ”hur” och ”varför” vilket skapar förståelse kring fallet och dess komplexitet i 
dess naturliga miljö. För det tredje är fallstudien lämplig som metod inom områden där få 
tidigare studier har genomförts. (Benbasat et al. 1987) 

Graziano och Raulin (2014) nämner ett antal begränsningar hos fallstudier som forskaren bör 
ha vetskap om. Till att börja med är representationen låg i och med att studien endast omfattar 
enstaka fall. Detta medför att forskaren bör vara försiktig med att göra generaliseringar utifrån 
det resultat som erhålls. Ytterligare en begränsning är att fallstudiers flexibilitet medför 
begränsade möjligheter till att återskapa studien. Eftersom studiens riktning kan byta väg under 
studiens gång kan det vara svårt för forskaren att dokumentera precis allt som sker. Andra 
forskare kan inte återskapa den studerade miljön för att testa resultatet. En sak forskaren bör 
vara försiktig med inom fallstudier är att dra för snabba slutsatser om huruvida olika faktorer 
påverkar varandra. Ytterligare en sak att vara medveten om är att forskaren själv kan missleda 
resultatet i en fallstudie. Detta kan exempelvis ske i en intervju där intervjupersonen säger det 
som den tror att forskaren vill höra istället för den korrekta sanningen. (Graziano & Raulin 
2014) 

I examensarbetet utförs en fallstudie då problemet utgörs av ett unikt fall. Detta görs med ett 
antal kvalitativa metoder som hjälp. Observationer görs av fallet i dess naturliga miljö där 
kunskaper och insikter om fallet skapas. För en ökad förståelse kring fallet intervjuas den 
personal på företaget som på något sätt kommer i kontakt med problemet.  

2.1.3. Trovärdighet hos studier 
Vid forskning är det viktigt att studien har en hög validitet och reliabilitet. Validitet handlar om 
hur väl kvaliteten eller precisionen hos en studie uppfylls och reliabilitet handlar om att samma 
resultat ska erhållas vid upprepade mätningar och oberoende av vem som utför studien. Inom 
forskning anses slutsatserna vara valida när slutsatserna är sanna och ha en hög reliabilitet när 
studien är repeterbar. (Graziano & Raulin 2014; Connaway & Powell 2010) Generaliserbarhet 
kan vara svårt att uppnå inom en fallstudie, men genom en kombination av flera olika 
datainsamlingstekniker skulle slutsatserna kunna generaliseras (Olhager 2010).  

Voss et al. (2002) tar upp trovärdighet hos fallstudier där metoden triangulering nämns som 
central för ökad validitet. Triangulering innebär att en kombination av flera olika metoder 
används för att studera ett och samma fenomen. Även Benbasat et al. (1987) och Christensen 
et al. (2010) tar upp triangulering och menar att det ideala för en studie är att kombinera material 
från två eller fler källor då detta ökar trovärdigheten hos materialet.  

I examensarbetet används i hög utsträckning triangulering för att få en hög validitet i studien. 
Detta sker genom att olika metoder kombineras, bland annat intervjuer och egna observationer. 
Även andra metoder används för att höja validiteten och reliabiliteten hos studien. Detta 
beskrivs mer i Stycke 2.2 där metoder för datainsamling presenteras. Eftersom arbetet utgörs av 
en fallstudie så är representationen låg och i och med detta görs generaliseringar med 
försiktighet.  
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2.2. Metoder för datainsamling  
Inom alla vetenskapliga studier är fasen för datainsamling central. Alla faser innan 
datainsamlingen fungerar som förberedelse inför datainsamlingsfasen och de efterkommande 
faserna fokuserar på att bearbeta, tolka och förmedla den. (Graziano & Raulin 2014) Insamlad 
data kan delas in i de två grupperna sekundärdata och primärdata. Sekundärdata är sådan 
information som redan finns tillgänglig och har samlats in med ett annat syfte än den aktuella 
studien. Hit räknas exempelvis litteratur och internt material med information från 
uppdragsgivaren. Christensen et al. (2010) menar att det är lämpligt att använda sekundärdata i 
början av en studie då detta ger kunskap och förståelse inom det område som ska studeras. 
Primärdata är information som med någon teknik samlas in på egen hand. Fördelar med 
primärdata är att denna information är anpassad efter aktuellt problem. (Christensen et al. 2010) 
I arbetet används sekundärdata i form av litteratur och material från SPB. Primärdata samlas 
bland annat in i värdeflödeskartläggningen. I detta stycke presenteras den data som har använts 
i examensarbetet.   

2.2.1. Litteratur och dokument 
Ett av huvudsyftena med en litteraturstudie i ett projekt är att ge en ökad kunskap om det 
aktuella problemet. (Connaway & Powell 2010) Christensen et al. (2010) skriver att det finns 
fördelar med att använda sekundärdata i början av en studie då detta kan ge information om 
andras misstag. En risk med sekundärdata är att det kan vara svårt att bedöma dess 
tillförlitlighet. På grund av detta bör ett steg vara att granska de sekundära källor som används. 
(Christensen et al. 2010) 

I examensarbetet har en litteraturstudie utförts som går igenom teori relevant för det givna 
problemet, detta för att öka kunskaperna inom området. Främst är det facklitteratur, 
vetenskapliga artiklar och kurslitteratur som har studerats. De studerade huvudområdena i 
arbetet är Lean produktion, Fokuserade fabriker, Kapacitetsplanering samt Kö- och 
flaskhalsanalys.  

Intern information från SPB har använts i arbetet. Ett program används på företaget utvecklat 
för dess flödesprocess för de begagnade bilarna benämnt Flödet. Detta program beskrivs mer i 
detalj nedan för att ge en inblick i vad för typ av information som programmet har kunnat 
tillhandahålla. Tillförlitligheten i data från programmet är i vissa avseenden bristfällig vilket 
beskrivs även det. På grund av bristande validitet hos data från Flödet så behandlas inte denna 
information som korrekt i arbetet, utan används endast som en fingervisning om förhållandena.  
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Programmet Flödet 
För ett par år sedan introducerades ett program på SPB avsett att underlätta i processen för de 
begagnade bilarna. Programmet benämnt Flödet är utvecklat för SPB till dess process för 
begagnade bilar. Figur 2 visar en bild direkt tagen från programmet.  

 

 

Figur 2 – Bild direkt tagen från Flödet. Varje rad motsvarar processen för en bil. 

I Flödet finns alla operationer som ingår i processen införda i en bestämd ordningsföljd. 
Operationerna är de samma som övergripande beskrevs i Stycke 1.2 och som visades i Figur 1, 
med ett undantag. Undantaget är operationen Rest upg som i Figur 2 är placerad sist i 
ordningsföljden. Detta är en operation som i praktiken aldrig används, det vill säga ingen av 
bilarna passerar denna operation. Arbetet bortser på grund av detta helt från operationen Rest 
upg.  

När en begagnad bil kommer in till företaget så registreras den med registreringsnummer och 
även viss annan information i Flödet. Det specificeras vilka av operationerna i ordningsföljden 
som bilen ska passera. För hantering av programmet Flödet finns det för varje operation en 
ansvarig person. Ansvarig person markerar aktuell operation som ”slutförd” då en bil har 
genomgått alla aktiviteter som ryms inom operationen. När detta görs kan ansvarig person på 
nästkommande operation se att de kan ta sig an bilen, detta genom att den slutförda operationen 
markeras med en grön plupp, samt att nästkommande operation blir markerad med röd plupp. 
Förutom detta så finns det en lista i Flödet för respektive operation som visar de bilar som köar 
till operationen. Så fort föregående operation markeras som ”slutförd” så försvinner bilen från 
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listan för den operationen, och hamnar istället i listan till nästkommande operation. 
Informationsutbytet angående när en bil är redo för nästa operation kan på detta sätt ske via 
Flödet. 

I Flödet räknas antalet dagar som bilarna uppehåller sig på varje operation. Varje dygn adderas 
en dag på den operation som respektive begagnad bil uppehåller sig på vid tillfället. Detta gör 
det möjligt att dels se hur många dagar respektive bil har uppehållit sig på varje operation i 
processen, och dels är det möjligt att se den totala tid som respektive bil har befunnit sig i 
processen. Detta genom att antalet dagar för de operationer som bilarna har passerat summeras. 
När en bil har passerat genom hela processen i Flödet så sparas informationen om antal dagar i 
programmet. Genom detta finns det information tillgänglig om alla bilar som har passerat 
genom hela Flödet. 

Validitet i data från Flödet 
Det finns vissa brister i validiteten hos den data som finns tillgänglig i Flödet som det måste tas 
hänsyn till för god tillförlitlighet. En brist hos programmet Flödet är att det inte går att ändra 
ordningsföljden för operationerna eller backa tillbaka till en tidigare operation i programmet. 
Detta medför att Flödet inte kan användas på tänkt sätt i de fall som en bil inte följer den 
förutbestämda operationsordningen i Flödet. I dessa fall blir data i Flödet missvisande i och 
med att räkningen av antalet dagar för respektive operation inte kan ske på rätt sätt. Detta då 
antalet dagar för flera av operationerna blir felräknade. Andelen bilar som omfattas av den här 
felräkningen är stor. I de fall som bilarna kommer in till företaget med vinterdäck, gäller främst 
under vinterhalvåret, så förekommer detta problem för många bilar. Problemet berör dock inte 
alla operationer i Flödet, utan endast ett fåtal. Detta beskrivs närmare i rapportens 
nulägesbeskrivning i Stycke 4.2.2. Missvisande blir antalet dagar hos enskilda operationer, och 
summeringen av det totala antalet dagar för bilarna sker på ett korrekt sätt. 

Användning av data från Flödet 
Då det finns brister i data angående antalet dagar som bilarna uppehåller sig på vissa av 
operationerna så används denna information med försiktighet. Information från Flödet ses inte 
som någon garanterad sanning utan används som en fingervisning i hur verkligheten ser ut med 
avseende på antalet dagar som bilarna uppehåller sig på operationerna. En sådan fingervisning 
har varit av användning bland annat vid utformningen av intervjufrågor där det exempelvis har 
varit fördelaktigt att veta ungefärlig andel bilar som genomgår en vis operation i Flödet. 

Övrig data 
I analysen används ett värde för antal jobbtimmar under perioden som baserar sig på medeltalet 
jobbtimmar för all personal i processen. Samma värde används alltså för all personal. En mer 
verklighetsnära lösning skulle vara att använda information om varje enskild personals antal 
jobbtimmar. Detta fanns det data för på företaget, men sågs som känslig information, varför ett 
medeltal istället valdes för detta.  

2.2.2. Intervjuer 
Intervjuer kan utföras med flera olika strategier där en vanlig uppdelning är strukturerade 
intervjuer, semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Vid strukturerade 
intervjuer utgår intervjuaren från en enkät med förutbestämda frågor. Inom denna strategi 
brukar även svarsalternativen vara förutbestämda där respondenten har att välja mellan de 
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alternativ som finns. Vid semistrukturerade intervjuer finns det förberedda områden som 
intervjun ska behandla. I detta fall kan områdena samt frågorna inom områdena variera mellan 
olika intervjuer. Den ostrukturerade intervjun sker fritt inom ett område utan förutbestämda 
frågor. (Christensen et al. 2010) 

Svaren från strukturerade intervjuer kan behandlas kvantitativt, medan svaren från 
semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer behandlas och analyseras kvalitativt. För att 
utreda bakomliggande orsaker till företeelser, som ger svar på frågan varför någonting förhåller 
sig på ett visst sätt, lämpar sig den semistrukturerade eller ostrukturerade intervjumetoden bäst. 
Caroll (2014) skriver att intervju är en vanlig datainsamlingsmetod inom kvalitativ forskning, 
och Christensen et al. (2010) menar att intervju som metod alltid är ett alternativ i de fall som 
problemets syfte är explorativt eller förklarande. Detta då man vid semistrukturerade och 
ostrukturerade intervjuer, genom följdfrågor kan be respondenten att utveckla de svar som ges. 
(Christensen et al. 2010) 

Intervjuerna som har genomförts i detta examensarbete är gjorda med kvalitativ utgång, det vill 
säga med möjlighet att diskutera annat än endast förberedda frågor. Detta gav möjlighet att få 
information om sådant som tidigare varit okänt för intervjuaren, och en bredare förståelse kunde 
därmed skapas. Den mest frekvent använda intervjumetoden i arbetet den semistrukturerade 
metoden, men även ostrukturerade intervjuer har genomförts i viss utsträckning. I de flesta 
fallen har områdena för intervjun varit förberedda, där dessa har varierat beroende på vem 
respondenten är. Genom detta har intervjuerna kretsat kring de områden som intervjupersonen 
ska hjälpa till att reda ut. Följdfrågor har ställts under intervjuernas gång utifrån att ny 
information har uppkommit. Detta för att ge en djupare förståelse i ämnet där exempelvis svar 
har kunnat ges på varför någonting förhåller sig på ett visst sätt. Detta var lämpligt i och med 
att examensarbetets första frågeställning är utredande och frågar varför tidssvinn förekommer i 
processen. Ostrukturerad intervju användes exempelvis i kombination med observation vid en 
runtvisning på företaget där alla operationerna för bilarna förklarades, och frågor ställdes 
angående allt möjligt inom processen.  

En fördel med intervju som metod är att den personliga kontakten är fördelaktig i och med att 
svarsfrekvensen är god samt att forskaren lättare kan skapa ett förtroende hos respondenten som 
ökar tillförlitligheten hos svaren. Detta gör att intervju kan vara att föredra framför exempelvis 
enkätutskick. (Christensen et al. 2010) 

Det finns olika metoder som genom användning kan höja kvaliteten på en intervju. Voss et al. 
(2002) nämner vikten av att välja de bäst informerade personerna inom det område som 
intervjun hålls inom. Om svaret på frågorna ska få en hög reliabilitet så ska man fokusera på att 
identifiera de nyckelpersoner som är bäst informerade och validera att det verkligen är just 
dessa personer som är nyckelpersonerna inom området. (Voss et al. 2002) Christensen et al. 
(2010) tar upp vikten av att vara påläst på både respondenten och det problem som intervjun 
handlar om. Under själva intervjun så är det viktigt att inte bara lyssna på det som respondenten 
säger, utan att även vara uppmärksam på respondentens kroppsspråk och på vilket sätt personen 
svarar, då även sådana faktorer kan förmedla respondentens tankar. (Christensen et al. 2010) 

I de intervjuer som har utförts på företaget har dels de bäst informerade personerna inom olika 
områden identifierats. Exempelvis har de ansvariga för alla olika operationer i processen 
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intervjuats, samt även andra personer som inom operationerna kommer i kontakt med bilarna. 
Triangulering tillämpades inom intervjumetoden genom att personerna i de flesta fall 
intervjuades var för sig där samma frågor kunde ställas till flera personer.  

Till att börja med var intervjuerna i arbetet ostrukturerade där ett antal personer fick förklara 
hela processen med de begagnade bilarna. Målet med dessa intervjuer var att skapa en 
grundförståelse och helhetsbild över processen. Efter detta utfördes en mängd 
semistrukturerade intervjuer med berörda personer som arbetar inom processen. I de 
semistrukturerade intervjuerna förbereddes ett antal frågor inom det område som respektive 
respondent hade insyn i. Målet med dessa intervjuer var att få en så detaljerad beskrivning som 
möjligt av varje enskilt område i processen. I bägge dessa fall användes triangulering.  

För att få fram viss information om processen skulle det i en del fall vara bäst med egna 
observationer, då sådana data ger en bild direkt från verkligheten. Ett sådant fall är då 
information hämtades angående arbetstid hos personalen, samt även hur stor andel av denna 
arbetstid som personalen lade på att arbeta med de begagnade bilarna. I examensarbetet har 
dock intervju valts som metod för att samla in data till detta. Anledningen är att tiden inte har 
räckt till för att samla data om detta från en tillräckligt lång tidsperiod. Eftersom 
säsongsvariationer påverkar alla operationer skulle det krävas data från ett års tid för att få en 
någorlunda bild av verkligheten. På grund av detta verkade det mer lämpligt att intervjua 
personalen som fick ge en uppskattning på dessa data.  

2.2.3. Observationer 
Observation som metod kan med fördel användas för informationsinsamling på egen hand och 
Christensen et al. (2010) menar att metoden är ett bra komplement till intervjumetoden. Detta 
beror på att information hämtad från intervjuer kan jämföras med observerade händelser i den 
riktiga miljön. En fördel med att utföra observationer är att ett händelseförlopp kan studeras 
utan att det finns ett beroende av att exempelvis en respondent framställer händelsen på ett 
precist sätt utifrån verkligheten, vilket intervjumetoden bygger på. Om nya saker av intresse 
dyker upp under observationer så kan riktningen på den utförda studien ändras utifrån detta. 
Det här medför att observationsmetoden är fördelaktig att tillämpa i situationer där på det på 
förhand finns en begränsad kunskap om det som ska undersökas. (Christensen et al. 2010) 

Observationsmetoden kan delas in i två tillvägagångssätt där observatören antingen är diskret 
eller deltagande. Som diskret observatör strävar observatören efter att inte påverka det som 
studeras och kan på så vis undvika att påverka resultatet. Den deltagande observatören är en del 
av den situation som studeras och medverkar i den. En fördel med deltagande i situationen är 
att forskaren ges möjlighet att testa hypoteser genom att själv påverka situationen. Detta kan 
göras genom att forskaren med sitt beteende forcerar situationen genom provokation. Genom 
detta kan forskaren studera fenomen som uppstår till följd av situationer som osannolikt skulle 
uppstå av sig självt. (Graziano & Raulin 2014) Observationstekniken kan även klassificeras 
som systematisk eller osystematisk. Den systematiska observationen planeras i detalj i förväg. 
Detta medför att det endast är vissa förutbestämda beteenden som studeras. Vid osystematisk 
observation studeras alla händelser vilket medför att saker av intresse kan uppkomma som 
tidigare inte var känt för observatören. (Christensen et al. 2010) 
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Det finns ett par saker som bör uppmärksammas vid metoden observation. Inom fallstudier där 
forskaren deltar kan en risk vara att de personer som observeras handlar på ett sådant sätt som 
de tror är lämpligt i den situation som studeras. (Graziano & Raulin 2014) Förutom detta är inte 
materialet som erhålls från observationer generaliserbart. (Christensen et al. 2010)  

En processkartläggning har gjorts i examensarbetet där två bilars färd genom processen 
observerades. I detta fall kombinerades tillvägagångssätten diskret och deltagande observation. 
Målet var att observationerna skulle ske så diskret som möjligt, men för att få information om 
bilarna i realtid så krävdes en viss grad av direkt kontakt med de personer som involverades i 
processen för bilarna. I och med den direkta kontakten med personer i processen så förekom en 
grad av deltagande på vissa ställen. Observation av alla aktiviteter som ingår i alla operationer 
i processen har även gjorts kvalitativt på plats för att öka förståelsen för processen.  

2.2.4. Processkartläggning 
Många företag önskar en bättre förståelse för sin egen verksamhet. Motiv till detta kan 
exempelvis vara att företaget vill klassificera operationer efter hur nödvändiga de är att utföra 
och att undvika onödigt arbete samtidigt som nödvändigt arbete garanteras. (Brooker 2001)  

Ett tillvägagångssätt för att ge en tydlig och lättmottaglig beskrivning av de processer som 
förekommer inom en verksamhet är att göra en grafisk presentation av dem. Genom en visuell 
beskrivning ges en överblick av operationerna som snabbt går att ta till sig. (Brooker 2001; 
Jacka & Keller 2009) Processkartläggning är en metod för att grafiskt visualisera händelser 
inom en process. Metoden utgör inte ensamt en fullständig analys utan fungerar som ett verktyg 
som kompletterar analysen av en process. Detta hjälpmedel ger åskådaren möjlighet att skapa 
en god förståelse kring processen. (Jacka & Keller 2002)  

I examensarbetet har en processkartläggning av två olika bilar utförts, detta för att öka 
förståelsen kring det som de begagnade bilarna genomgår i processen. En processkartläggning 
kan utföras på flera olika sätt, varav tre vanliga sådana beskrivs nedan.  

Flow chart-diagram 
Syftet med metoden Flow chart-diagram är att på ett överskådligt sätt visualisera det som anses 
vara viktigt inom ett område, exempelvis inom en process. Van der Steen (2000) nämner att 
detaljrikedomen inom ett Flow chart-diagram kan variera med syftet för visualiseringen. Om 
diagrammet ska visualisera en organisation så väljs huvudprocesserna ut och i diagrammet visas 
det hur dessa processer hänger ihop med varandra. Viktiga delar inom organisationen kan väljas 
ut och ritas upp i ett eget separat Flow chart-diagram. I ett sådant fall kan detaljrikedomen 
utökas genom att inkludera operationer och resultat i diagrammet. (van der Steen 2000) Howard 
(2003) nämner att metoden Flow chart kan hjälpa en organisation att identifiera källor till värde 
och kostnad. Han menar att när källorna har blivit funna så kan kostnaderna rationaliseras och 
värdeskapandet optimeras.   
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Swim lane-diagram 
I ett Swim lane-diagram visualiseras en sekvens av uppgifter och beslut som ingår i en process. 
Dessa är ordnade efter storheten tid där det i diagrammet även framgår vilken person eller enhet 
inom organisationen som är ansvarig för att utföra uppgiften. På detta sätt går det att i ett Swim 
lane-diagram urskilja vilka operationer som är nödvändiga i processen och operationer som är 
överflödiga kan identifieras. Eftersom roller inom verksamheten definieras i diagrammet så 
tydliggör diagrammet vem som ansvarar för vilket område. Detta kan undvika att onödigt arbete 
utförs samt att nödvändigt arbete blir ogjort. (Brooker 2001) 

Värdeflöeskartläggning 
Metoden värdeflödeskartläggning (VSM) används vid förbättringar inom 
tillverkningsindustrier där kartläggningen utgör en viktig del genom att visualisera 
verkligheten. All form av operation inom flödet kartläggs, både materialflöden och 
informationsflöden. (Tapping et al. 2002) Tapping et al. (2002) nämner ett antal möjligheter 
med metoden VSM. Dessa följer nedan.  

 Visualisera hela organisationens material- och informationsflöde istället för enskilda 
operationer.   Visualisera hur de olika operationerna och enheterna inom organisationen 
kommunicerar med varandra.   Visa problemområden och källor till slöseri.   Lokalisera flaskhalsar och PIA.   Tillhandahålla ett gemensamt språk för all involverad personal i organisationen.  

Centralt inom produktionsfilosofin Lean produktion är minimering av olika former av slöseri, 
dit tidssvinn räknas (Helling 2004). Inom Lean produktion är VSM ett etablerat verktyg. 
Womack och Jones (2003) presenterar VSM som metod för kartläggning av värdeflöden i en 
process för transformation till Lean produktion inom företag. I denna process som består av 
fem steg utgör kartläggning av värdeflödet ett av de fem stegen. (Womack & Jones 2003) 
Rother och Shook (2004) effektiviserar i boken Lära sig se ett flöde inom ett 
tillverkningsföretag. Till detta använder de metoden VSM och effektiviseringen omfattar bland 
annat faktorn tid.  

I examensarbetet används processkartläggningsmetoden VSM. Detta på grund av att arbetet 
syftar till att effektivisera processen för bilarna med avseende på tid. Inom VSM är ett 
huvudsyfte med processkartläggningen att visualisera tiden på ett tydligt sätt och förståelsen 
kring denna faktor kan ökas i och med kartläggningen. Tidsfaktorn visualiseras även i metoden 
med i denna metod konkurrerar tidsfaktorn med en faktor som visar ansvarsroller. VSM är den 
Swim lane-diagram, men enda kartläggningsmetoden som endast fokuserar på tiden, varför ett 
diagram utformat med VSM kan utformas på det sätt som är bäst lämpat för faktorn tid.  
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2.3. Metoder för analys  
Det som analyseras i examensarbetet är det material som har erhållits från intervjuer, 
observationer och VSMen. Detta analyseras utifrån den teori som tas upp i rapportens 
litteraturstudie.  

Analysen är uppdelad i två delar. Den första delen är en nulägesanalys, se Kapitel 5. I denna 
del analyseras empirin som i detta fall består av de två VSMer som har gjorts. Nulägesanalysen 
är indelad i de fyra huvudområdena Lean produktion, Fokuserade fabriker, Kapacitetsplanering 
och Kö- och flaskhalsanalys. Inom området Lean produktion är målet att utreda vilka aktiviteter 
som är nödvändiga i processen, och vilka som är slöseri och kan tas bort för en ökad effektivitet. 
Aktiviteterna analyseras utifrån om de är värdeskapande för bilarna i processen eller inte. 
Utredning görs angående vad som sker med bilarna under de aktiviteter som räknas som slöseri. 
Inom området Kö- och flaskhalsanalys analyseras all tid som bilarna spenderar i processen, och 
hur mycket tid varje aktivitet upptar.  

Analysens andra del, se Kapitel 6, utgår från samma fyra huvudområden som nulägesanalysen. 
I denna del analyseras effektiviteten inom processen ur olika perspektiv, bland annat studeras 
processens effektivitet och även resursernas effektivitet, bägge med avseende på tid. Förutom 
detta ställs även resultatet från nulägesanalysen mot teorin.  
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2.4. Arbetsgång för examensarbetet 
Arbetsgången för examensarbetet visas i Figur 3. Till att börja med formulerades syfte och 
frågeställningar till arbetet i samråd med SPB. Utefter detta gjordes en preliminär plan för 
metod och tidsåtgång. Studie av relevanta teorier påbörjades, och nulägesbeskrivningen 
påbörjades sedan parallellt. Dessa tre första steg planering, teoristudie och nulägesbeskrivning 
som visas i Figur 3 utfördes alltså iterativt. Utefter att mer information angående nuläget 
framkom, kunde metodvalen till arbetet anpassas och justeras efter detta. På samma sätt 
anpassades och justerades de studerade teoriområdena allteftersom metodvalen förändrades. 
När dessa tre första steg var avklarade analyserades empirin, det vill säga 
värdeflödeskartläggningarna i nulägesanslysen. Slutligen genomfördes analysen, och 
åtgärdsförslag till företaget utarbetades.  

 
Figur 3 – Arbetsgång för examensarbetet.  
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3. Litteraturstudie  
I detta kapitel presenteras den teori som rapportens analys bygger på och därmed utgör grunden 
för de åtgärdsförslag som presenteras för SPB. Inledningsvis sker en begreppsdefinition av 
begrepp som används i arbetet. Teori presenteras inom huvudområdena Lean produktion, 
Fokuserade fabriker, Kapacitetsplanering samt Kö- och flaskhalsanalys.   

3.1. Begreppsdefinition 
Här definieras ett antal begrepp som förekommer i rapporten. 

3.1.1. Effektivitet 
Begreppet effektiv kan enligt Nationalencyklopedin (u.å.) och Anupindi et al. (2012) användas 
för verksamheter på så sätt att en verksamhet anses vara effektiv om dess erhållna resultat är 
maximerat för en given insats, och insatserna är minimerade för ett givet resultat. Anupindi et 
al. (2012) tar även upp begreppet effektivitet kopplat till företag som producerar flera olika 
produkter samtidigt. De beskriver hur det totala flödet av de olika produkterna kan mätas genom 
att studera en enhet i flödet som har skapats för att representera den totala sammansättningen 
av de olika produkterna. (Anupindi et al. 2012) 

En god kostnadseffektivitet ger ökade förutsättningar för företag att konkurrera med pris. Detta 
kan uppnås genom låga produktionskostnader och lågt kapitalbehov, där kapitalbehov kan syfta 
på bundet kapital i maskiner, anläggningar och material. Olhager (2013) skriver att det finns 
flera olika begrepp som visar på kostnadseffektivitet, där produktivitet är centralt och definieras 
som förhållandet mellan outputen och inputen hos ett företag. Olhager (2013) skiljer mellan 
begreppen yttre- och inre effektivitet. Där yttre effektivitet syftar på verkställighetsförmåga, det 
vill säga huruvida rätt saker görs medan inre effektivitet syftar på verkningsförmåga, det vill 
säga huruvida saker görs på rätt sätt. Det svenska begreppet effektivitet brukar inbegripa en 
kombination av dessa två begrepp. (Olhager 2013)  

Modig och Åhlström (2012) beskriver resurseffektivitet och flödeseffektivitet. 
Resurseffektivitet syftar på företagets förmåga att effektivt utnyttja de resurser som finns till 
förfogande som skapar värde. Flödeseffektivitet är måttet på hur mycket en enhet förädlas under 
det tidsintervall som uppstår från uppkomsten av ett behov till dess att behovet är tillgodosett. 
Till en viss mängd förädlingsarbete ses det som mer effektivt ju kortare tidsintervallet är. 
(Modig & Åhlström 2012) Anupindi et al. (2012) skriver att en förbättring av 
flödestidseffektiviteten är ofta en kraftfull väg för att spara tid och pengar inom ett företag.  

3.1.2. Kapitalbindning 
Kapitalbindning avser värdet av det material som lagerhålls i förråd, PIA och färdigvarulager. 
Detta kapital är bundet och kan därför därigenom inte användas till andra saker av företaget. 
(Olhager 2013) 

3.1.3. Genomloppstid/takttid 
Vad som ingår i begreppet genomloppstid kan variera beroende på situation. I examensarbetet 
används den definition som Rother och Shook (2004) ger där genomloppstiden motsvaras av 
den tid det tar för en artikel att förflytta sig genom hela processen. 
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3.1.4. Takttid 
Takttid mäter den produktionsfrekvens som är nödvändig i en process för att kunna uppfylla 
kundernas efterfrågan. Takttiden används för att anpassa produktionstakten med efterfrågan. 
Beräkning av takttiden görs genom att tillgänglig produktionstid divideras med efterfrågan, se 
Ekvation 1. (Rother & Shook 2004; Edespong & Green 2013) �欠倦建建件穴 = �件健健訣ä券訣健件訣 欠堅決結建嫌建件穴 喧結堅 嫌倦件血建継血建結堅血堅å訣欠券 憲券穴結堅 結建建 嫌倦件血建                        岫な岻 

Ekvation 1 – Takttid. (Rother & Shook 2004) 

3.1.5. Cykeltid  
Cykeltiden avser den tid som åtgår från det att en produkt kommer ut ur en operation, till dess 
att nästa produkt kommer ut ur operationen. Cykeltiden mäter alltså bearbetningstiden för en 
produkt, och visar även frekvensen för hur ofta en produkt blir färdigställd. Bearbetningstiden 
för en produkt divideras med antalet produkter som blir bearbetade under denna tid, se Ekvation 
2. (Edespong & Green 2013; Rother & Shook 2004) 系�倦結健建件穴 = 稽結欠堅決結建券件券訣嫌建件穴畦券建欠健 喧堅剣穴憲倦建結堅             岫に岻 

Ekvation 2 – Cykeltid. (Edespong & Green 2013) 

3.2. Lean produktion 
Ptacek et al. (2011) beskriver Lean produktion som en metod att använda vid optimering av 
hela värdeflöden inom verksamheter, det vill säga som inte enbart fokuserar på enstaka delar. 
Lean produktion beskrivs även som en metod att använda vid ledning av företag som fokuserar 
på kvalitet och ständig förbättring. (Ptacek et al. 2011) Lean produktion presenteras samt de 
principer som produktionsfilosofin bygger på. Fördjupning sker av metoden värdeflödesanalys 
och VSM. 

3.2.1. Bakgrund för lean produktion 
Principerna inom produktionsfilosofin Lean produktion har uppkommit ur Toyota Production 
System (Womack, et al. 1990). Denna filosofi syftar på ett företags fortlöpande, systematiska 
arbete med att eliminera källor till slöseri ur sin produktionsprocess (Connaughton 2015). Idag 
är filosofin om Lean väl utbredd och konceptet återfinns inte bara inom tillverkningsindustrin, 
utan även rena tjänsteföretag försöker implementera principerna (Pettersen 2008).  

Ett centralt begrepp inom Lean produktion är värde där ett företags operationer kan anses vara 
värdeskapande eller icke värdeskapande. Vad som anses vara värde för en produkt eller tjänst 
definieras av kunderna och skapas av producenten. De aktiviteter som inte skapar något värde 
för en slutprodukt anses vara slöseri och strävan från företagets sida ska vara att eliminera alla 
källor till slöseri. (Womack & Jones 2003; Liker 2004) Fokus ska ligga på produkten och dess 
behov snarare än organisationen eller det material eller den utrustning som finns tillgänglig. 
Undvik batcher och köer eller minimera dessa. Bicheno (2004) rekommenderar Stalk och Houts 
regel som säger att ett värdeskapande steg aldrig får fördröjas av ett icke värdeskapande steg. 
Strävan ska vara att utföra dessa steg parallellt. Förutom att kategorisera aktiviteter som 
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antingen värdeskapande eller icke värdeskapande, så är det vanligt att tillföra den tredje gruppen 
icke värdeskapande aktiviteter som ändå är nödvändiga. Exempel på sådana aktiviteter kan vara 
administrativa aktiviteter som inte direkt tillför produkten värde, men som är nödvändiga inom 
produktionen. I detta fall ska strävan vara att eliminera de aktiviteter som inte är nödvändiga 
och inte tillför något värde. (Womack & Jones 2003) 
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Det finns sju klassiska former av slöseri, vilka presenteras nedan. (Liker 2004; Bicheno 2004; 
Sternberg et al. 2013) 

1. Överproduktion. Överproduktion är ett slöseri som lätt ger upphov till nya problem som 
följd av överflödig lagring. Speciellt allvarligt är det om detta slöseri belastar en 
flaskhalsresurs i systemet. Överproduktion leder direkt till en ökad led- och lagertid med 
bland annat ökade lagerkostnader som följd. (Liker 2004; Sternberg 2013) 

2. Väntan. Inom Lean produktion anses det viktigare att hålla ett bra flöde på produkterna 
än att hålla operatörerna upptagna. Väntan för produkter har direkt koppling till ledtiden 
som förlängs så fort väntan uppstår. Är det operatörer som väntar så nämner Liker 
(2004) att en idé är att omplacera dessa personer till  andra operationer i processen. 
Viktigt är att se till att flaskhalsoperationer aldrig behöver vänta på arbete då detta 
innebär ett slöseri för hela systemet (Goldratt 2004). (Liker 2004; Bicheno 2004) 

3. Överflödig rörelse. Syftar på rörelse hos människor och maskiner. (Bicheno 2004) 
Exempel på överflödig rörelse hos arbetskraft är att i onödan behöva plocka upp 
någonting från golvet och hos maskiner att en onödig rörelse repeteras ett stort antal 
gånger.  

4. Överflödig transport eller förflyttning. Kunderna betalar inte för material eller produkter 
som förflyttar sig inom en process. Enligt Bicheno (2004) kan denna form av slöseri 
inte elimineras helt, men den ska minimeras så långt det går. Han menar även att antalet 
transporter och hantering av material är direkt kopplat till sannolikheten för skador samt 
att dubbelhantering påverkar produktiviteten och kvaliteten. Det kan handla om 
transportsträckan för produkter till en fabrik, eller förflyttning av papper till ett kontor 
inom fabriken. (Liker 2004) 

5. Överflödig eller olämplig bearbetning. Det mest lämpade enligt Bicheno (2004) är att 
ha maskiner som kan tillhandahålla precis den kapacitet som krävs för att matcha 
efterfrågan, men inte mer. Liker (2004) menar att slöseri även generas när man tillverkar 
produkter med högre kvalitet än vad som är nödvändigt.  

6. Lagring. Lagring av material eller produkter som väntar på att bli bearbetade eller som 
väntar på att bli konsumerade. Bicheno (2004) skriver att lager är en fiende till kvalitet 
och produktivitet, men trots detta är det ofta ett ouppnåeligt mål att eliminera all typ av 
lagring. Han menar att lagring tenderar att förlänga ledtider, förhindrar en snabb 
identifikation av problem samt ökar avstånd, något som försvårar kommunikation. Detta 
medför att den verkliga kostnaden för lagring omfattar mer än den ekonomiska summa 
som lagringen medför. Han menar även att så kallade push-system mestadels leder till 
denna typ av slöseri. Liker (2004) menar dessutom att överflödig lagring döljer 
produktionsproblem såsom obalans i produktionen, sena leveranser från leverantörer 
och defekter.  

7. Defekter. Defekter kostar pengar både direkt och på längre sikt. Internt kan det 
exempelvis handla om att produkter måste kasseras, omarbetas eller att förseningar 
uppstår. Externt kan det handla om att garantier, reparationer, fältservice samt att 
kundkretsen riskerar att minska. (Bicheno 2004; Liker 2004) 

Womack och Jones (2003) skriver att lösningen för att eliminera slöseri är att använda sig av 
filosofin Lean produktion inom företaget. Även Ptacek et al. (2011) framhåller Lean produktion 
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som lösningsmetod för att ständigt behålla fokus på att eliminera slöseri inom de processer som 
finns hos en organisation. Några steg för att eliminera slöseri är värdeflödeskartläggning, 
standardiseringar inom processen och eliminering av flaskhalsar i processen. (Ptacek et al. 
2011).  

Patil et al. (2015) har utvecklat en optimeringsmodell för schemaläggning av operationer inom 
serviceverksamheter, där målfunktionen minimerar processtiden, det vill säga slöseriet 
tidssvinn minimeras. För att uppnå detta mål krävs det ett effektivt resursutnyttjande och 
användning av tillgänglig kapacitet genom att så effektivt som möjligt minimera påverkan av 
potentiella flaskhalsar. (Patil et al. 2015) 

Att endast producera det kunden vill ha precis när kunden vill ha det är ett dragande 
produktionssystem. En sådan typ av produktion gör säljprognoser överflödiga. Att låta kunden 
dra produkten ifrån dig snarare än att kunden blir påprackad produkten gör att efterfrågan blir 
betydligt mer stabil. Detta på grund av att kunderna vet att de kan få det de vill ha direkt 
samtidigt som producenterna upphör med tillfälliga prisnedsättningar som syftar till att få bort 
redan tillverkade produkter som saknar efterfrågan. (Womack & Jones 2003) 

3.2.2. Värdeflödeskartläggning 
Rother och Shock (2004) beskriver vikten av att identifiera värdeflödet för alla produktfamiljer 
inom verksamheter. De presenterar verktyget Värdeflödeskartläggning (VSM) som ger en 
översikt på värdeflöden genom kartläggning. Womack och Jones (2003) skriver att VSM är en 
metod som ofta avslöjar slöseri som förekommer i flödesprocesser. De anser att detta verktyg 
är det kraftfullaste verktyget vid identifiering av värdeflöden (Womack & Jones förord i Rother 
& Shock 2004). Även Erlach och Sheehan (2016) nämner VSM som metod för att utforma 
produktionssystem enligt Lean produktion och skriver att metoden har en beprövad effektivitet 
som konkurrensfördel hos företag. 

Metoden VSM går ut på att kartlägga värdeflödet genom att följa produktens väg vid sin 
tillkomst, där en representativ bild av flödet ritas upp. Det är lätt att enbart fokusera på 
materialflödets väg inom en förädlingsindustri, men informationsflödet är lika viktigt. Det är 
informationsflödet som berättar vad som ska tillverkas och vad som ska ske i processen, varför 
bägge flöden måste kartläggas. Rother och Shook (2004) poängterar att det ofta inte är någon 
idé att kartlägga alla produkter som flödar genom fabriken. Detta på grund av att det skulle vara 
för komplicerat att rita in alla flöden på en och samma karta. (Rother & Shook 2004)  

Ofta finns det inte någon person på företag som ansvarar för hela värdeflödet. Rother och Shook 
(2004) menar att detta inte gör det konstigt att förbättringsåtgärder fokuseras på enskilda 
deloperationer inom processen. De menar att enskilda operationer kan fungera optimalt om man 
endast ser till just den operationen, men att det inte är det optimala för hela systemet. På grund 
av detta är det viktigt med en ledare för flödet som har ansvar för hela flödet, och att denna 
person bör ha direktkontakt med fabrikschefen. Direktkontakten skulle underlätta förändringar 
inom verksamheten som ledaren för flödet ser. (Rother & Shook 2004)  
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VSM utvecklades ursprungligen för tillverkningsföretag med höga och medelhöga volymer. 
Lane (2007) har gjort en anpassning av kartläggning för producerande företag med små 
volymer. Lane lyfter ett antal rekommendationer vid kartläggning av företag med mindre 
volymer. Dessa följer i punktform.  

 Basera värdeflödena på produktfamiljer, där en grupp produkter genomgår liknande steg 
eller maskiner i processen.   Basera värdeflödeskartan på de vanligast förekommande processerna inom företaget.   Gör en generell värdeflödeskarta med de basprocesser som finns. Lägg i denna karta till 
ett antal tidsangivelser för de delar i processen där volymen är stor.   Gör separata värdeflödeskartor för de delar i processen där volymen är stor.  Gör separata kartor för de delar i processen som är kritiska.  

3.2.3. Standardiserat arbetssätt 
Standardiserat arbetssätt är en grund inom filosofin för Toyota Production System och 
definieras av Martin och Bell (2011) som den bästa metoden som är känd för närvarande att 
genomföra arbetet på. Standardisering av processer inom företag är enligt Ptacek et al. (2011) 
ett steg för att eliminera slöseri och Liker (2004) presenterar standardisering som en av 
grunderna för ständig förbättring inom verksamheter. Standardiserade arbetssätt är nyckeln till 
att undvika defekter och därmed att hålla en god kvalitet. När defekter upptäcks ska den första 
frågan vara om det standardiserade arbetssättet användes. Visar det sig att defekten uppstod 
trots att det standardiserade arbetssättet användes så blir lösningen att ändra på standarden. Som 
Lane (2007) skriver så förändras på detta sätt det standardiserade arbetssättet så fort en bättre 
metod hittas. (Lane 2007) 

Martin och Bell (2011) nämner vikten av att de steg som ingår i en process utförs i samma 
sekvens varje gång. En av anledningarna till att detta är viktigt är att händelser som avviker från 
det normala i sekvensen lättare kan identifieras. Ett steg som de tar upp som speciellt viktigt är 
att innan standardisering observera de verkliga skeenden som förekommer inom verksamheten. 
Detta för att undvika att standardisering sker efter det sätt som händelser förväntas ske på istället 
för det sätt som händelserna verkligen sker på.  

3.2.4. Lager 
Det är viktigt att hålla koll på kostnaderna för lagring inom ett företag. Det finns olika typer av 
lagring, exempelvis kan det handla om lagring av råmaterial, inköpta delar, produkter-i-arbete 
(PIA) eller färdiga produkter. Andelen av de olika lagertyperna varierar beroende på vad det är 
för typ av företag. (Lane 2007)  

Lane (2007) skriver att en den mesta tiden i tillverkningsprocessen består av väntande och att 
en stor del av väntetiden kan härledas till lagringen av råmaterial och inköpta delar. Han nämner 
två variabler som medför stor påverkan på lagringstiden. Dessa är stora minimikvantiteter på 
orders och långa ledtider från leverantörer. Lane (2007) förespråkar att välja leverantörer där 
man kan lägga små orders med korta ledtider, detta även om styckkostnaden ökar. Han 
motiverar detta med att även lagring kostar och att förlusten därmed minskar.  

Det bästa sättet enligt Lane (2007) att hålla ner PIA är att använda metoden med Kanban eller 
ett system där FIFO tillämpas. När det kommer till lagring av färdiga produkter så är det 
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ovanligt att företag som tillverkar små volymer lagrar färdigt gods. Dock kan detta göras i små 
mängder för säkerställande av snabba leveranser, i dessa fall rekommenderar Lane att man ser 
över det som har sålts det senaste halvåret. Detta sorteras från den största mängden till den 
minsta, varpå man beslutar om vilken typ av produkter som ska lagras.    

3.2.5. Lean produktion för små tillverkningssystem med hög variation  
Lane (2007) beskriver hur företag med små tillverkningssystem med hög variation kan tillämpa 
Lean produktion. Enligt Lane är det självklart att det är faktorn tid som är den mest värdefulla 
resursen. Utgångspunkten i ett tillverkningssystem ska vara tidsminimering och att minimera 
slöseri, det vill säga operationer som inte tillför något värde. Vidare rekommenderar Lane starkt 
att företag inom denna kategori ska fokusera på att förbättra den vanligast förekommande typen 
av jobb. Denna strategi menar han skapar mer tid till att producera den typ av jobb som är 
mindre vanligt förekommande. (Lane 2007) 

Lane (2007) skriver att det första steget i dessa tillverkningssystem är att se till att kvaliteten på 
produkterna är stabil, det vill säga att kvaliteten håller en bestämd standard utan att avvikelser 
förkommer. Nästa steg är att anpassa kapaciteten efter efterfrågan. När dessa steg är 
genomförda är det dags för företaget att reducera sina kostnader. (Lane 2007) 

Det första steget för reducerade kostnader är att minimera slöseri. Detta på grund av att denna 
åtgärd sällan kräver investeringar. Lane (2007) rekommenderar även att ett av de första stegen 
är att standardisera ledarens arbetsuppgifter. Han poängterar även vikten av att ledaren är 
kapabel till att själv kunna utföra alla arbetsuppgifter som ingår i processen, samt även förstå 
de vetenskapliga metoder som man arbetar efter vid problemlösningen. Detta då sådana 
kunskaper kommer att göra ledaren mer effektiv vid förändringsarbetet. (Lane 2007) 

I små tillverkningssystem med hög variation är det proportionellt sett mer resurser lagrade än i 
en fabrik för tillverkning i stora volymer. (Lane 2007) 

3.2.6. Lean produktion inom tjänsteföretag 
Lean produktion har de senaste åren blivit mer använt inom tjänsteföretag. Det är då vanligt att 
tjänsteföretagen direkt försöker implementera principerna inom Lean produktion inom sin 
verksamhet. Modig och Åhlström (2012) skriver att grundtankarna inom Lean produktion 
genom detta riskerar att förloras. Detta på grund av att verktygen inom Lean produktion är 
utformade för tillverkningsindustrier, och att verktygen för hur en produkt effektivt produceras 
inte behöver vara samma verktyg som effektivt producerar tjänster. De poängterar vikten av att 
anpassa abstraktionsnivån för definitionen på Lean produktion med den verksamhet där 
filosofin ska användas. De menar att ju högre abstraktionsnivå definitionen har, desto bredare 
användningsområde för filosofin, och ju lägre abstraktionsnivån är, desto smalare 
användningsområde. (Modig & Åhlström 2012) 

3.3. Fokuserade fabriker 
Begreppet fokuserade fabriker definieras som en fabrik med en begränsad och konsekvent 
uppsättning med krav utgående från dess produkter, processer och kunder, som möjliggör 
fabriken till att effektivt stödja affärsidén (Schroeder & Persch 1994). Målet med en fokuserad 
fabrik är att göra produktionen strategisk genom att fokusera fabrikens fysiska särdrag, 
processer, tekniker och infrastruktur strikt mot samma företagsmål. Brumme et al. (2015) 
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skriver att fokuserade fabriker ofta överträffar sina konkurrenter, detta på grund av ofokuserade 
fabrikers strävan efter att prestera bra i en allt för bred mix av produkter, affärsområden och 
tekniker samtidigt. Genom detta misslyckas sådana fabriker med att uppfylla de specifika 
huvuduppgifter som krävs för att bringa en framgångsrik konkurrenskraft. (Brumme et al. 2015) 
Detta resonemang stärks av en studie utförd av Shanthikumar och Xi som analytiskt visar att 
det förekommer ett starkt samband för att det är mer optimalt med fokuserade fabriker vari 
liknande bearbetningsuppgifter förekommer som minskar variationen hos bearbetningstider, 
detta jämfört med ofokuserade fabriker. I studien användes en avancerad kömodell från 
köteorin anpassad för tillverkningsföretag innehavandes ett antal fabriker, där fabrikerna 
tilldelats samma kapacitet. (Shanthikumar & Xi 1999) För köteori, se Stycke 3.6.  

Skinner (1974) nämner att företag har en möjlighet att genomföra grundläggande förändringar 
i fabriken som skulle ge en konkurrensfördel inom många industrier. Han presenterar fyra 
åtgärder för företaget, där en är att fokusera varje fabrik på en begränsad och hanterbar 
uppsättning produkter, teknologier volymer och marknader. En annan av dessa förändringar är 
att strukturera grundläggande tillverkningsstrategi så att fokus ligger på en specifik uppgift 
istället för på flera oprecisa uppgifter. (Skinner 1974) I likhet med Skinner (1974) skriver 
Schroeder och Persch (1994) att en begränsning i antalet produkter har ett tätt samband med ett 
förbättrat fokus hos företag, men att nyckeln är att begränsa kraven på tillverkningen genom att 
begränsa antalet processer och kunder lika väl som antalet produkter. De presenterar fem 
kriterier som måste vara uppfyllda hos en fabrik för att den ska anses ha ett högt fokus. Dessa 
följer nedan. (Schroeder & Persch 1994) 

1. Antalet konkurrensfaktorer som prioriteras på fabriken måste vara begränsade till 
maximalt en eller två. Konkurrensfaktorer kan exempelvis handla om kostnad, kvalitet, 
leverans eller flexibilitet.  

2. De konkurrensfaktorer som prioriteras på fabriken måste stämma överens med de 
konkurrensfaktorer som prioriteras i företagets affärsidé.  

3. Beslut som görs på fabriken måste vara internt konsekventa. 
4. Produktlinor måste ha kompatibla volymer med avseende på tillverkad partistorlek.  
5. Kraven på tillverkningen måste vara liknande bland produkterna.  

Schroeder och Persch (1994) nämner vikten av att människor inom olika områden på fabriken 
ständigt kommunicerar med varandra, detta då fokus ska uppnås hos en fabrik. Görs inte detta 
så riskeras det att övergripande mål för fabriken går förlorade, detta till förmån för andra 
underliggande mål inom enskilda områden som är lättare att se inom det specifika området. 
Ledningen på företag ska vara medvetna om det speciella bidrag som de anställda på företaget 
kan göra för fabrikens väg till fokus. Maskinoperatörer och arbetare i monteringslinorna har en 
ingående förståelse för företagets möjligheter till  fokusering. Exempelvis kan de ha vetskap om 
hur utformning av utrustning påverkar effektiviteten hos produktflödet samt förhållandet 
mellan utrustning och produkter. Vidare kan de ha vetskap om hur produktiviteten påverkas vid 
förändringar på fabriken samt attityder hos de anställda. På grund av att de anställda är 
ansvariga för mycket av den samordning som sker på fabriken, kan de arbeta för fokusering 
genom att upprätthålla bestämda handlingar på fabriken. De anställda kan även göra ledningen 
uppmärksam på motsättningar hos krav som ställs angående olika produkter, processer eller 
kunder, vilket kan hjälpa ledningen att ta lämpliga beslut. (Schroeder & Persch 1994) Brumme 
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et al. (2015) påpekar att fokus är flyktigt på grund av att affärsområden, produkter, teknologier 
och konkurrensstrategier ständigt utvecklas och att kraven för fabrikens huvuduppgifter därmed 
förändras. Detta bör ledningen således vara uppmärksam på. (Brumme et al. 2015) 

3.4. Kapacitetsplanering  
Kapacitet för en process kan definieras som den maximala hastighet som på ett hållbart sätt kan 
erhållas från en process med de resurser som finns till förfogande. (Anupindi el al. 2006; 
Mattsson & Jonsson 2003) Det är av vikt att ett företag kan tillhandahålla kapacitet på en 
lämplig nivå, detta på grund av kapacitetens ekonomiska koppling. Överkapacitet innebär 
onödiga kostnader och underkapacitet innebär ett intäktsbortfall. Dessutom så gäller det att 
tillgänglig kapacitet i processen är dimensionerad efter det kapacitetsbehov som krävs för 
aktuell order, detta för korta ledtider. Det här motiverar till att ha en god plan som medför att 
den kapacitet som företaget åstadkommer är dimensionerat efter kapacitetsbehovet, det vill säga 
att kapacitetsplaneringen för processen är god. (Mattsson & Jonsson 2003; Jacobs et al. 2011)  

Kapacitet kan planeras med olika tidshorisonter, på lång eller kort sikt. Vad som av dessa är 
passande beror på det aktuella företaget. Dock har företag mer och mer börjat prioritera 
korttidsplaneringen för kapacitet de senaste åren. Detta beror på att företag de senaste åren i 
högre utsträckning är försedda med lägre lagernivåer samt är mer flexibla genom att verka 
snabbare utifrån förändringar i kundernas behov. (Jacobs et al. 2011) 

Kapaciteten beräknas för varje produktionsgrupp och brukar anges i mantimmar eller 
maskintimmar per tidsperiod. I realiteten kan det vara svårt att erhålla den kapacitet som man 
har planerat för. Det kan exempelvis förekomma korttidsfrånvaro eller att reparation av 
maskiner är nödvändig, även väntetid på beställda delar eller omarbetning av defekta produkter 
kan påverka den åstadkomna kapaciteten. (Mattsson & Jonsson 2003)  

När det uppstår behov av att förändra kapaciteten på företaget åt något håll så bör det första 
vara att fastställa på hur lång sikt åtgärden ska gälla. Är förändringen i efterfrågan bestående så 
bör åtgärden som väljs gälla på lång sikt. Handlar det dock om en tillfällig förändring i 
efterfrågan så är det bättre med en tillfällig lösning. Förändring i efterfrågan kan hanteras 
genom att utnyttja lager. När efterfrågan är lägre fylls lagren och när efterfrågan ökar så töms 
lagren. Omfördelning av kapacitet är ytterligare ett sätt att få kapaciteten att följa 
kapacitetsbehovet. (Mattsson & Jonsson 2003) 

Anupindi et al. (2006) gör påpekandet att ingen resurs kan producera mer än vad dess flaskhals 
tillåter, varför de väljer att definiera den maximala kapaciteten hos en process som den 
maximala kapacitet som kan erhållas från den flaskhals som är mest begränsande. (Anupindi, 
et al. 2006; Mattson & Jonsson 2003) Se Stycke 3.7 för mer information om flaskhalsanalys. 
Hubac et al. (2015) menar att små tillverkningssystem med hög variation kräver två saker. Det 
ena är att företaget levererar en hållbar kapacitetsnivå och det andra är ett effektivt utnyttjande 
av den utrustning bestående av exempelvis maskiner som finns tillgängliga inom företaget.  

3.4.1. Kapacitetsutnyttjande  
Det finns två strategier för hur företag kan välja att utnyttja den kapacitet som finns att tillgå. 
Den ena strategin som brukar kallas utjämningsstrategin, bygger på en konstant produktion, där 
lager och tidsspann för leveranstider utnyttjas, visas i Figur 4. Vid låg efterfrågan fylls lagren 
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och vid hög efterfrågan töms lagren. Fördel med utjämningsstrategin är att produktionen sker 
på samma sätt hela tiden. Därigenom behöver exempelvis inte övertid eller extra arbetskraft 
tillsättas när efterfrågan stiger. Nackdelen är att lager krävs vilket innebär kapitalbindning och 
lagerkostnader. Den andra strategin som brukar kallas för anpassningsstrategin, går ut på att 
kapaciteten anpassas efter efterfrågan. Leveranstiden till kund kan därigenom också vara den 
samma. Detta medför fördelen att lager inte behövs. Nackdelen är dock att övertid, skiftesarbete 
eller extra arbetskraft blir nödvändigt då efterfrågan är högre och företaget måste generellt vara 
mycket flexibelt för att kunna anpassa kapaciteten i den takt som efterfrågan förändras. 
(Mattsson & Jonsson 2003) 

 
Figur 4 – Två strategier för kapacitetsutnyttjande. (Mattsson & Jonsson 2003) 

3.4.2. Operativ kapacitetsplanering 
Kapacitet för en resurs är dess maximala genomströmningshastighet vid fullt utnyttjande, där 
fullt utnyttjande avser nyttjande utan exempelvis avbrott och väntetid. Då ingen process kan 
producera snabbare än sin flaskhals, kan kapaciteten för en process med flera resurser definieras 
som kapaciteten i flaskhalsen. Detta resonemang leder till att kapaciteten för en process och 
flödestiden inom processen är två olika saker. (Anupindi et al. 2006) 

Kapaciteten för en resurs beräknas genom att dividera 1 med den tid i minuter det tar att 
bearbeta en order. Detta visas i Ekvation 3 där T är bearbetningstiden i resursen. Används 
enheten minuter i Ekvation 3, så ges svaret på hur många orders som hinner bearbetas klart i 
resursen per minut. (Anupindi et al. 2006) �欠喧欠潔件建結建 血ö堅 結券 堅結嫌憲堅嫌 = な/�  (3) 

Ekvation 3 – Kapacitet för en resurs angivet i antal färdiga orders per minut. (Anupindi et al. 2006) 
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Om det finns flera resurser i en process som arbetar parallellt, och om alla dessa resurser är 
identiska, så blir kapaciteten för processen lika med antalet resurser i processen multiplicerat 
med kapaciteten för en enskild resurs. Från detta följer Ekvation 4 där R är kapaciteten i en 
resurs, c är antalet resurser i processen, och T är bearbetningstiden i en resurs. Om resurserna i 
processen däremot skiljer sig åt vad det gäller kapacitet, så definieras kapaciteten som summan 
av den totala kapaciteten för alla orders i processen. (Anupindi et al. 2006)  � = 潔/�  (4) 

Ekvation 4 – Total kapacitet för flera parallella resurser som är identiska. (Anupindi et al. 2006) 

Genomströmningen i en process definieras som det genomsnittliga antalet orders som blir 
färdigställda inom ett viss tidsintervall. Genomströmningen brukar inte överensstämma med 
kapaciteten för en process på grund av att ineffektivitet i processen. Utnyttjandegraden i en 
process kan beräknas enligt Ekvation 5, där genomströmningen och kapaciteten avser 
genomströmning och kapacitet i processen. Genom detta mäts det hur effektivt resurserna i 
processen utnyttjas. (Anupindi et al. 2006) 喧堅剣潔結嫌嫌結券嫌 倦欠喧欠潔件建結建嫌憲建券�建建倹欠券穴結 = 訣結券剣兼嫌建堅ö兼券件券訣/倦欠喧欠潔件建結建 (5) 

Ekvation 5 – Kapacitsutnyttjande i en process. (Anupindi et al. 2006) 

För företag som producerar flera olika produkter är det inte lika enkelt att forma generella 
ekvationer. Detta på grund av att olika produkter kräver olika utnyttjande av resurserna inom 
en process, och att kapacitet och aktuell flaskhals därmed kommer att variera beroende på de 
produkter som produceras vid varje enskilt tillfälle. (Anupindi et al. 2006) 

3.5. Verkstadsplanering 
Olhager (2013) nämner ett par grundläggande mål som ett företag bör sträva efter att uppfylla 
vid planering. Dels bör tillverkningskostnaderna hållas låga och dels bör kostnaderna för 
kapitalbindning i lager och för PIA hållas låga. Detta kan åstadkommas genom ett högt och 
jämnt resursutnyttjande samt genom korta lagrings- och genomloppstider. (Olhager 2013) Ett 
mål med verkstadsplanering är därför att skapa korta genomloppstider i företagets processer 
och Jacobs et al. (2011) skriver att en effektiv verkstadsplanering kan minska PIA och ledtider. 
De skriver även att ledtiden är direkt kopplad till PIA. Detta genom att ju längre ledtiden är i 
en process, desto längre tid är det från startdatum till slutdatum i processen, och ju längre tid 
inom detta intervall, desto fler orders finns hos verkstaden, och ju fler orders det är hos 
verkstaden, desto längre är kötiden och därmed även PIA. (Jacob et al. 2011) 
Verkstadsplanering omfattar detaljerad planering, verkställande och uppföljning av 
produktionsorders, och PIA kan minskas genom att se till att orders släpps ut i rätt tid när 
tillräcklig kapacitet finns till förfogande. Att släppa ut orders för tidigt skapar köer och onödig 
kapitalbindning. För att kontrollera detta kan olika former av turordningssystem tillverkas inom 
företaget. (Mattsson & Jonsson 2003) Turordningssystem kan regleras med prioritetsreger, se 
Stycke 3.8.  

Kumari och Kulkarni (2016) tar upp det faktum att tillverkningssystem idag karaktäriseras av 
osäkerhet och dynamik. De menar att det på grund av detta är viktigt för dessa företag att kunna 
göra anpassningar i sista stund utan att produktkvaliteten påverkas. Tre huvudsakliga faktorer 
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går att påverka på verkstadsgolvet, dessa är schemaläggning och upprätthållning av 
produktionen samt säkerställning av kvaliteten. Då dessa tre faktorer påverkar varandra skapas 
en komplex situation på verkstadsgolvet. Detta problem har studerats numeriskt, bland annat 
som ett optimeringsproblem. (Kumari & Kulkarni 2016) Framtagning av optimal sekvensering 
för orders inom verkstadsplaneringsproblem är dock mycket komplext när antalet operationer 
för den studerade produkten är fler än en eller två. Abedinnia et al. (2016) skriver att för problem 
större än detta blir lösningstiden mycket lång, och det bästa i detta fall är att använda heuristiker 
för att ge en ungefärlig lösning snabbt på problemet. (Abedinnia et al. 2016) Kumari och 
Kulkarni (2016) belyser komplexiteten hos detta som numeriskt problem genom att 
exemplifiera med att faktorer såsom maskinhaverier och produktvariationen och variation i 
antalet orders påverkar vad som är optimalt för arbetet inom en verkstad. 

Huvuduppgifterna inom verkstadsplanering sammanfattas av Mattsson och Jonsson (2003) i de 
tre punkter som följer nedan. 

1. Se till att behandling av orders påbörjas när tillräckligt med kapacitet finns tillgänglig. 
Tillräckligt med kapacitet finns det när den beräknade genomloppstiden för produkten 
i flödet anses vara rimlig. 

2. Se till att rätt material finns tillgänglig i processen när det ska användas i behandlingen 
av en order.  

3. Se till att orderna behandlas i en ordning som gynnar bestämd tid för leverans och 
produkternas genomloppstider. 

Ledtiden utgörs övergripande av fyra olika tider, dessa samt hur beräkning av dessa kan göras 
följer nedan. (Jacobs et al. 2011) 

 Körtiden. Detta är den tid som uppstår vid bearbetning av en produkt. Den kan utgöras 
av operationstid eller maskintid. Total körtid erhålls genom att körtiden multipliceras 
med antalet produkter som går igenom aktuell operation eller maskin.   Setup-tiden. Detta är den tid det tar för att förbereda inför produktionen. Denna tid är 
fix och beror inte av antalet produkter som ska bearbetas.  Förflyttningstid. Till denna kategori räknas den tid som uppstår när produkter väntar på 
att bli förflyttade, samt även tiden för själva förflyttningen från en operation till 
nästkommande operation.  Kötid. Detta är tiden som uppstår när produkter måste vänta på att bli bearbetade i en 
operation. Denna tid beror på arbetsbelastningen och schemaläggningen, och beror 
således på den prioriteringsmetod som tillämpas vid schemaläggningen. För 
prioritetsregler, se Stycke 3.8 och för köteori se Stycke 3.6. 

De två förflyttningstiden och kötiden är tider som går att påverka, och genom reduktion av 
någon av dessa reduceras ledtiden. Detta kan åstadkommas genom en bra planering och 
utförande i praktiken. Jacobs et al. (2011) påpekar att kötiden är den mest kritiska faktorn att 
fokusera på. Detta beror på att kötiden ofta utgör omkring 80 procent av den totala ledtiden. 
Reducerade kötider kräver en bättre schemaläggning. För många fabriker gäller även att setup-
tiden och körtiden tillsammans endast står för 10-20 procent av den totala ledtiden, och Jacobs 
et al. (2011) menar att resterande tid är spill som kan tas bort helt. (Jacobs et al. 2011) 
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När det kommer till PIA så påpekar Jacobs et al. (2011) att en viktig princip är att ersätta lagring 
med information. De menar att det ofta inte är nödvändigt att låta produkter i fysisk form vänta 
vid operationerna. Orderna skulle istället kunna hanteras i exempelvis ett datorprogram och 
förflyttas till rätt operation till rätt tid för bearbetning. (Jacobs et al. 2011) 

3.5.1. Materialklarering 
Vikten av att rätt material finns tillgänglig när behovet uppstår i en process har redan nämnts. 
Materialklarering handlar om tillhandahållningen av alla de resurser som krävs vid 
tillverkningen av en produkt, gäller bland annat material och verktyg. Mattsson och Jonsson 
(2003) beskriver tre metoder för materialklarering vilka presenteras nedan. (Mattsson & 
Jonsson 2003)  

Fysisk kontroll 
Denna metod går ut på att allt material som kommer att krävas för en order i processen samlas 
i fysisk form på en bestämd plats på företaget, exempelvis i ett lager, detta innan bearbetning 
av ordern startar. Denna metod kan vara lämplig i de fall som det inte finns tillförlitlig 
information om lagrat material på företaget, och genom metoden kan det säkerställas att allt 
material finns tillgängligt vid ordersläpp. Nackdelar med metoden är att det innebär en ökad 
kapitalbindning när materialet plockas i förtid, samt ett extra arbetsmoment när materialet 
samlas på en tillfällig plats. Metoden kan även minska flexibiliteten för omprioriteringar där 
material från en produkt används till en annan produkt. (Mattsson & Jonsson 2003) 

Kontroll genom lagerinformation 
I denna metod jämförs den kvantitet som krävs vid tillverkning av en produkt med information 
om vad som finns tillgängligt i lagret. Finns allt material tillgängligt för en produkt så tillåts 
produkten att börja tillverkas. Om det är något material som saknas, men som enligt prognosen 
kommer finnas tillgänglig i tid till att behovet av den uppstår i produktionsprocessen så kan 
tillverkningen tillåtas utan att precis allt material finns tillgängligt hos företaget. En risk med 
denna metod är att kontrollen av material i lagret inte tar hänsyn till andra orders som läggs. 
Trots kontrollen av material mot lager så kan produkter fastna i produktionen på grund av 
materialbrist. Detta på grund av att order som bearbetats tidigare har krävt material som fanns 
tillgängligt i lagret när kontrollen gjordes. (Mattsson & Jonsson 2003) 

Kontroll genom lagerinformation med hänsyn till tillgänglighet 
Denna metod fungerar på samma vis som kontroll genom lagerinformation, med undantaget att 
denna metod tar hänsyn till det material som är reserverat för andra orders. Denna metod är 
avancerad på så vis att den kräver lagerredovisning och reservation av material i ett datorsystem 
som uppdateras. (Mattsson & Jonsson 2003)  

3.6. Körplanering  
När det uppkommer köer inom produktionssystem krävs det regler för hur köerna ska avverkas. 
Till detta används prioritetsregler. (Olhager 2013) Tre vanliga prioritetsregler presenteras 
närmare i detta stycke. Körplanering avser planering av i vilken tidpunkt som behandling av 
order ska ske. Denna planering tar hänsyn till färdigdatum för ordern, genomloppstid och 
bestämmer hur prioritet av orderbehandling ska ske utifrån detta. (Mattsson & Jonsson 2003) 
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Random 
Välj en order i kön godtyckligt, där alla orders har samma sannolikhet för att bli valda. (Jacobs 
et al. 2011) 

First-in-first-out 
First-in-first-out (FIFO) går ut på att den kund som anländer först till en kö är den som först 
blir servad. Denna regel brukar anses vara mycket rättvis eftersom prioritetsordningen är lika 
med den ordning som kunderna anländer i (Jacobs et al. 2011). FIFO används med fördel när 
flödesvägen i processen varierar mellan olika arbetsorders. Detta gör det svårt att på förhand 
veta vilket jobb som ska till vilken operation, och därför är det svårt att balansera 
arbetsbelastningen vid operationerna. (Körner 2012) 

Kortaste operationstid först 
Den order som har kortast bearbetningstid hos operationen ges högst prioritet. I denna metod 
kommer den genomsnittliga väntetiden att vara låg eftersom många korta orders hinner 
bearbetas under en kort tid. Den genomsnittliga tiden i processen kommer alltid att vara 
minimerad om nästa order i processen väljs utifrån kortast operationstid i nuvarande operation 
(Jacobs et al. 2011). Dock kommer orders med en längre operationstid att ta mycket lång tid 
genom processen. (Olhager 2013) I och med att snabba orders prioriteras kommer siffrorna för 
PIA, genomsnittlig tid för färdigställande av orders, samt genomsnittlig försening av orders att 
hållas låga (Myomlab & Companion Website u.å). Denna prioritetsregel fungerar utmärkt när 
kravet är att hålla låga genomsnittstider i processen. Regeln fungerar även bra när kravet är att 
minimera det genomsnittliga antalet orders i processen. 

Tidigaste färdigdatum 
I denna metod bearbetas den order först som ska bli klar först. Detta kan mätas exempelvis 
hos aktuell operation, monteringsdatum om ordern tillsammans med andra orders ingår i en 
större produkt, eller tiden för leverans för hela ordern. (Olhager 2013) Regeln fungerar bra 
under kriteriet att få orders ska bli försenade (Myomlab & Companion Website u.å).  

Kritiskt förhållande 
Denna prioritetsregel är mycket använd i praktiken. Ett prioritetsindex beräknas enligt Ekvation 
6 för orders. Detta index visar förhållandet mellan den tid som återstår tills ordernas 
färdigdatum och den totala ledtid som återstår i processen. (Jacobs et al. 2011) I ledtiden räknas 
setup-tider, bearbetningstider, förflyttningar samt förväntade väntetider för alla återstående 
operationssteg. 倦堅件建件嫌倦欠 血ö堅ℎå健健欠券穴結建 =  血ä堅穴件訣穴欠建憲兼 − 券憲懸欠堅欠券穴結 建件穴å建結堅嫌建å結券穴結 健結穴建件穴           岫は岻 

Ekvation 6 – Det kritiska förhållandet. (Jacobs et al. 2011) 

Alla tiden i Ekvation 6 måste anges i samma enhet. Ett index mindre än 1,0 innebär att ordern 
ligger efter i planen och därmed kommer att bli slutförd för sent, det vill säga efter det att 
färdigdatum har passerat. Ett värde högre än 1,0 innebär att ordern har extra tid på sig innan 
färdigdatum än vad som är nödvändigt. Den order som har lägst index, det vill säga lägst värde 
på kritiska förhållandet, prioriteras först. (Myomlab & Companion Website u.å)  
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Minst återstående arbete 
Denna prioritetsregel är en utvidgning av Kortast operationstid först. I detta fall tas dock hela 
den återstående operationstiden Skillnaden är att det i detta fall inte tas avgörande om vilken 
order som ska prioriteras först inför varje ny operation, utan istället  

Minst antal återstående operationer 
Denna prioritetsregel är en variant av Kortast operationstid först, men där antalet återstående 
operationer avgör prioriteten. Ju färre operationer som återstår, desto högre prioritet. (Jacobs et 
al. 2011) 

Tidsslöseri 
Denna regel är en variant av Tidigast färdigdatum, där summan av setuptid och processtid 
subtraheras med återstående tid tills färdigdatum. Tiden som återstår kallas tidsslöseri, där den 
order med minst tidsslöseri prioriteras först. (Jacobs et al. 2011) 

Tidsslöseri per operation 
Denna regel är en variant av Tidsslöseri där tidsslöseriet divideras med antalet återstående 
operationer. Högst prioritet ges till den order som har det lägst värde utifrån detta.  

3.7. Resurseffektivitet och flödeseffektivitet 
Modig och Åhlström (2012) tar upp begreppen resurseffektivitet och flödeseffektivitet inom 
tjänsteföretag. Resurseffektivitet fokuserar på de enskilda resurser som används i en process 
och hur effektiva dessa är. Det handlar om att effektivt utnyttja de resurser som tillför ett värde 
i en process, där resurser exempelvis kan vara maskiner eller personal. Resurseffektiviteten 
beräknas genom att dividera den tid som resursen utnyttjas på med den totala tidsperioden, se 
Ekvation 7. (Modig & Åhlström 2012) �結嫌憲堅嫌結血血結倦建件懸件建結建 = 建件穴 嫌剣兼 堅結嫌憲堅嫌結券 憲建券�建建倹欠嫌建件穴嫌喧結堅件剣穴               岫ば岻 

Ekvation 7 – Resurseffektivitet. (Modig & Åhlström 2012) 

Flödeseffektivitet fokuserar på de enskilda enheterna i en process, och hur effektivt dessa 
flödar. Det handlar om hur mycket en enhet förädlas från det att ett behov uppstår tills dess att 
behovet är tillfredsställt. Flödeseffektiviteten beräknas genom att den värdeskapande tiden 
divideras med den totala tidsperioden, se Ekvation 8. (Modig & Åhlström 2012) 繋健ö穴結嫌結血血結倦建件懸件建結建 = 懸ä堅穴結嫌倦欠喧欠券穴結 建件穴建件穴嫌喧結堅件剣穴                岫ぱ岻 

Ekvation 8 – Flödeseffektivitet. (Modig & Åhlström 2012) 

För hög lönsamhet och nöjda kunder är det viktigt både med en hög resurseffektivitet och 
flödeseffektivitet, dock har det visat sig vara svårt att kombinera båda dessa. Denna svårighet 
benämns som Effektivitetsparadoxen och går ut på att ju högre utnyttjandegrad en resurs har, 
desto mer merarbete skapas, och ju mer merarbete som skapas, desto lägre blir 
flödeseffektiviteten. Flödeseffektiviteten drabbas på grund av att det merarbete som skapas vid 
ett högre resursutnyttjande vid en viss punkt blir överflödig och motarbetar ett effektivt flöde. 
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Effektivitetsparadoxen kan till viss del förklaras genom Littles lag, se Ekvation 10. Detta genom 
att en hög resurseffektivitet kräver mycket flödesenheter i arbete, och enligt Littles lag minskar 
flödeseffektiviteten när antalet flödesenheter i arbete ökar, detta då genomloppstiden i och med 
detta ökar. Detta späs på genom att flödeseffektiviteten påverkas än mer negativt då variationen 
är hög, se Stycke 3.7.4. (Modig & Åhlström 2012) 

Enligt Modig och Åhlström (2012) är det vanligast att företag fokuserar på resurseffektivitet, 
där det som prioriteras är att maximera resursernas utnyttjandegrad. De presenterar fyra 
åtgärder som företag kan göra för att även öka flödeseffektiviteten på företaget. (Modig & 
Åhlström 2012) 

 Reducera antalet flödesenheter i arbete i processen, detta genom att eliminera orsakerna 
till att köer uppstår, köer av material, information och människor.  

 Minska cykeltiden i processen, detta genom att utföra arbetet i en snabbare takt.  
 Öka kapaciteten och minska cykeltiden i processen, detta genom att tillsätta mer 

resurser.  
 Eliminera, reducera och hantera olika former av variation i processen.  

Modig och Åhlström (2012) skriver att en lösning på effektivitetsparadoxen är att använda sig 
av konceptet Lean produktion som fokuserar på flödet genom en hel process, och inte på 
enskilda resurser inom processen. Detta både för tillverknings- och tjänsteföretag. (Modig & 
Åhlström 2012) 

3.7.1. Variation i processen 
Variation har en negativ påverkan på både resurseffektiviteten och flödeseffektiviteten i en 
process, se Stycke 3.9. Variation i en process kan delas in de tre kategorierna resurser, 
flödesenheter och yttre faktorer. 

Resurser: olika personal tar olika lång tid på sig att utföra samma arbete.  

Flödesenheter: olika typer av behov hos enheter skapar olika långa bearbetningstider.  

Yttre faktorer:  ojämnt ankomstintervall för enheter till processen. Kan vara slumpartat eller 
bero på exempelvis säsongsvariationer.  

För processer som består av flera olika operationer, skapar variation i bearbetningstider vid en 
operation variation hos ankomsttiderna till närmast efterföljande operation. Modig och 
Åhlström (2012) skriver att variation i en process är särskilt svår att bli av med när det handlar 
om människor i processen. Anledningen till detta är att människor automatiskt medför en 
naturlig variation, och att det inte går att standardisera människor på samma sätt som 
exempelvis material eller maskiner. (Modig & Åhlström 2012; Anupindi et al. 2006) 
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Variationen i en process påverkar flödeseffektiviteten. Detta beror på sambandet mellan 
variation, resurseffektivitet och genomloppstid, se Figur 5. Figur 5 visar att genomloppstiden 
ökar ju högre variationen är i processen, samt ju högre resurseffektiviteten är.  

 
Figur 5 – Förhållandet mellan variation, resurseffektivitet och genomloppstid. (Modig & Åhlström 2012; Anupindi et al. 

2006) 

3.8. Köteori 
Kötiden i processer står för den mest omfattande tidsåtgången. Ofta utgörs den totala ledtiden 
till 80 procent av kötid, detta för en enhet i en process. Reducerad kötid innebär alltså en kortare 
ledtid, och därigenom även reducerad tid för PIA och kapitalbindning. (Jacobs et al. 2011)   

Modeller från köteorin har visat sig vara väldigt användbara inom många praktiska 
tillämpningsområden, såsom inom produktionssystem, lagringssystem och 
kommunikationssystem. Inom många tillämpningar är variabiliteten hos ankomst- och 
betjäningsprocesserna viktiga för systemets prestanda. Modeller från köteorin kan användas för 
ökad förståelse och kvantifiering av effekten av variabiliteten på systemet. (Technische 
Universiteit Eindhoven (TUE) u.å b) Köteori syftar till att med hjälp av matematiska modeller 
räkna ut ett systems prestanda där systemet utgörs av betjäningssystem med tillhörande köer 
(Körner 2012). Användningen av köteori sker framförallt inom tillämpningar med 
designproblem som kan besvara frågor såsom ifall kapaciteten är tillräcklig eller hur arbete ska 
delas upp mellan olika kapaciteter (TUE u.å b). Körner (2012) nämner att information kan ges 
angående väntetider, fördröjningar i ett flöde, systemutnyttjning, andel avvisningar av köande 
samt total kapacitet i systemet. Ett relevant prestandamått inom köteorin är fördelningen av 
väntetid samt den totala tid som en kund uppehåller sig i systemet, där den totala tiden i systemet 
är väntetiden adderat med betjäningstiden (TUE u.å b).  
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Det finns olika system som kan användas inom köteorin. Dessa system skiljer sig åt vad det 
gäller hur ankomsttiderna för kunderna och betjäningstiderna distribueras. Vid beräkning av 
prestandan inom produktionssystem är modellen M/G/1 vanligt förekommande. (Wu 2014; 
TUE u.å b) M/G/1 presenteras närmare i Stycke 3.6.3. 

3.8.1. Littles lag 
Littles lag anger en relation mellan antalet kunder i ett system, kundernas totala tid i systemet 
och medelantalet kunder som anländer per tidsenhet till systemet, se Ekvation 9. �̅ är 
medelantalet kunder i systemet, �勅捗捗 är medelantalet ankomster som betjäningsprocessen kan 
hantera och T är kundernas medeltid i systemet (Körner 2012). Här antas det att systemets 
kapacitet är tillräcklig för att besörja systemet, det vill säga antalet köande kunder växer inte 
till oändligheten. (TUE u.å b) �̅ = λ結血血 ∗ T                                                           岫ひ岻 

Ekvation 9 – Littles lag. (Körner 2012) 

Modig och Åhlström (2012) definierar Littles lag som att genomloppstiden är produkten av 
antalet flödesenheter i arbete och cykeltiden, se Ekvation 10. Med flödesenheter i arbete avses 
de flödesenheter som har påbörjat processen men ännu inte är klara, det vill säga exempelvis 
enheter som opereras eller står i kö inom processen. Ekvation 10 visar att genomloppstiden i 
processen ökar ju fler flödesenheter i arbete processen har, och ju längre cykeltiden är. (Modig 
& Åhlström 2012) 罫結券剣兼健剣喧喧嫌建件穴 = 血健ö穴結嫌結券ℎ結建結堅 件 欠堅決結建結 ∗ 潔�倦結健建件穴                  岫など岻 

Ekvation 10 – Omskrivning av Littles lag. (Modig & Åhlström 2012) 

3.8.2. Poisson arrivals see time averages 
För kösystem där ankomsterna till systemet sker genom en poissonprocess gäller den speciella 
beskaffenheten Poisson arrivals see time averages, detta gäller för systemet M/G/1 som 
presenteras i Stycke 3.6.3. Beskaffenheten som gäller är att anländande kunder i genomsnitt 
finner samma situation hos kösystemet som en utomstående observatör som studerar systemet 
vid en godtycklig tidpunkt. Mer precist kan detta beskrivas som att den andel kunder som vid 
ankomst finner systemet i ett visst tillstånd A, är den samma som andelen tid för systemet att 
befinna sig i detta tillstånd A. Genom användning av beskaffenheten Poisson arrivals see time 
averages och Littles lag är det i många kösystem möjligt att beräkna den genomsnittliga 
prestandan direkt för ett system. (TUE u.å b) 

3.8.3. M/G/1 
I systemet M/G/1 står M för att kundernas ankomstintervall är Markovskt, det vill säga 
exponentialfördelat, G står för att betjäningstiden i systemet har en generell fördelning, det vill 
säga en godtycklig fördelning, och 1 står för att antalet betjänare är lika med ett. (Körner 2012)  

I systemet M/G/1 anländer kunderna en och en och är alltid tillåtna att ingå i systemet, det vill 
säga det finns alltid utrymme för de kunder som anländer. Det förekommer inte några 
prioritetsregler och kunderna blir betjänade i den ordning som de anländer i. Ytterligare 
förutsättningar är att en betjänt endast kan betjäna en kund per tidsenhet. (TUE u.å b) I systemet 
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M/G/1 bestäms ankomsterna till systemet med användning av en poissonprocess, där 
ankomsterna inträffar slumpmässigt och oberoende av varandra (Wu 2014; TUE u.å a). 
Poissonprocessen är en mycket användbar process vid modellering av syften inom många 
praktiska sammanhang. Den fungerar i många fall som en realistisk modell att använda för 
exempelvis ankomstprocessen till en kö. TUE (u.å a) skriver att det har visat sig att många 
stokastiska processer, det vill säga processer som beror av slumpen, lämpligen kan 
approximeras med en poissonprocess. (TUE 2003, u.å a) 

3.9. Flaskhalsanalys  
Ptacek et al. (2011) skriver att ett sätt att eliminera slöseri är att eliminera flaskhalsar, och 
Modig och Åhlström (2012) skriver att flaskhalsar hindrar processer från att ha effektiva flöden. 
Definitionen av en flaskhals är att denna faktor begränsar flödets hastighet i hela värdekedjan. 
Flaskhalsar kan uppkomma av olika anledningar. Olhager (2013) nämner exempelvis en maskin 
med begränsad kapacitet, tillgången på råmaterial eller att efterfrågan inte täcker den 
producerade volymen. (Olhager 2013) Li et al. (2009) nämner flera fördelar som kan erhållas 
när identifikationen av flaskhalsar är snabb inom produktionslinor. De skriver att planeringen 
av resursutnyttjandet inom processen kan förbättras, att processens kapacitet kan ökas samt 
även att den totala kostnaden för produktionen kan minskas. (Li et al. 2009) 

I tillverkningssystem med stora volymer kan flaskhalsar lätt identifieras om det vid en operation 
finns en förutbestämd kölängd. I detta fall blir det tydligt om kön vid en operation är full, men 
att kön vid nästkommande operation är nästintill tom. Om kön till operationen innan är nästintill 
tom medan kön till operationen efter är full, så är troligen den operation som följer en flaskhals. 
(Lane 2007) 

Med ovan nämnda definition på den maximala kapacitet hos en process som Anupindi et al. 
(2006) formulerat blir det viktigt att fokusera på den flaskhals i processen som är mest 
begränsande. För att öka den maximala kapaciteten i en process nämns fyra vägar, där minst en 
av dessa måste användas när kapaciteten ska ökas. De fyra framtagna åtgärderna för detta följer 
nedan.  

1. Minska tidsåtgången för bearbetning per enhet i den resurs som är systemets flaskhals.  
2. Öka antalet enheter som kan bearbetas samtidigt i flaskhalsresursen.  
3. Öka antalet av den resurs som utgör systemets flaskhals.  
4. Öka den schemalagda arbetstiden för den resurs som utgör systemets flaskhals.  
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För att omsätta punkt 1 ovan i praktiken nämner Anupindi et al. (2006) tre handlingsalternativ, 
vilka följer nedan. 

 Minska omfattningen på de moment som utförs i flaskhalsresursen. Detta genom att 
exempelvis eliminera moment som inte är värdeskapande, minska antalet repetitioner 
genom att exempelvis undvika ombearbetning som följd av fel eller brister på 
produkten, eller att öka hastigheten för de moment som utförs i resursen.   Flytta en del av arbetet som utförs i flaskhalsresursen till en resurs som inte är en 
flaskhals. På detta sätt kan arbete ske parallellt och arbetsbelastningen jämnas ut mellan 
de olika resurserna.   Modifiera produktvariationen på så vis att andelen av de snabbast bearbetade 
produkterna ökar till förmån för de produkter som tar längre tid i resursen. På detta vis 
hinner fler produkter bearbetas i resursen under en tidsrymd.   

Om antalet enheter som bearbetas åt gången redan är maximalt, så kan punkt 2 eventuellt 
realiseras genom en investering. Detta exempelvis genom att en maskin ersätts av en 
motsvarande som kan hantera fler enheter samtidigt. Ökas istället antalet av den resurs som 
utgör flaskhalsen som i punkt 3 i tillräcklig omfattning så kommer denna flaskhals att 
elimineras. Detta innebär att en annan av systemets resurser kommer att utgöra en ny flaskhals. 
Den maximala kapaciteten kommer i detta fall att öka tills att en ny flaskhals sätter gränsen. 

För att öka företagets kapacitet genom elimination av flaskhalsar kan följande tre-stegs-modell 
användas. 

1. Identifiera processens flaskhals. 
2. Öka kapaciteten hos flaskhalsresursen tills resursen inte utgör systemets flaskhals mer. 
3. Identifiera den resurs som nu utgör ny flaskhals och repetera steg 2. (Anupindi, et al. 

2006) 

Jacobs et al. (2011) påpekar att det finns tillfällen där man kan lätta på målet att ha ett lågt PIA. 
Detta är i sammanhang inom produktionen där en hög utnyttjandegrad är viktig. (Jacobs et al. 
2011) Detta skulle kunna gälla vid flaskhalsar.  

  



37 
 

4. Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel presenteras företaget inledningsvis och efter detta följer en beskrivning av 
processen för de begagnade bilarna med dess förutsättningar. Därefter följer information från 
ett antal områden som berör processen, och kapitlet avrundas med resultatet från de VSM som 
har gjorts för två bilar i processen.  

4.1. Företagsbeskrivning 
Företaget SPB har sina rötter i Anetorns Bil som grundades 1954 i Nyköping (Söderbergs 
Personbilar i Norrköping 2016). Detta visas på en tidsaxel över SPB:s historia i Figur 6. 
Anetorns Bil är till en början endast återförsäljare för VW och Scania. 1971 grundas Söderbergs 
Bil AB i Norrköping, även de återförsäljare för VW och Scania. Med tidens gång blir de bägge 
företagen även återförsäljare för Audi och Skoda. Anetorns Bil som bytt namn till Nyköpings 
Bilforum upphandlar 2001 Söderbergs bil och lastbilsverksamheten separeras kort därefter från 
personbilsverksamheten för att bilda ett nytt eget bolag. Namnet Söderbergs Personbilar i 
Norrköping kommer till då de två bolagen i Norrköping och Nyköping slås ihop, varefter detta 
namn används för bägge verksamheterna. Idag är SPB återförsäljare för är VW, Audi, Skoda 
samt VW Transportbilar.  

 

 

Figur 6 – Viktiga händelser i Söderbergs Personbilar i Norrköping ABs historia. 

Verksamheterna i Norrköping och Nyköping är fristående från varandra, där den i Norrköping 
är störst. Nyköpings verksamhet är omkring 60% av Norrköpings, detta med avseende på antal 
anställda och omsättning, där omsättningen 2015 låg på 884 Mkr. SPB ingår i en koncern 
tillsammans med andra bolag vars struktur visas i Figur 7.  
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Figur 7 – Koncernstruktur för Söderbergs Personbilar i Norrköping AB. 

Bergström Invest i Nyköping AB är moderbolag och ägare till tre bolag vilka utgörs av 
finansbolaget Söderbergs Finans AB, Söderbergs Personbilar i Norrköping AB samt 
fastighetsbolaget Nyköpings Bilforum Intressenter AB. Söderbergs Finans AB är ett 
finansbolag som bedriver finansieringsverksamhet hos SPB där kunderna erbjuds 
belåningsalternativ. SPB är det bolag som hanterar all typ av bilverksamhet riktat till kund. 
Nyköpings Bilforum Intressenter AB är ett fastighetsbolag som äger och hyr ut anläggningarna 
med de lokaler som SPB vistas i. 

Företagets omsättning utgörs till största del av bilförsäljningen, där de begagnade bilarna står 
för nästan en tredjedel. Då de begagnade bilarna står för en så stor del av omsättningen så är 
det väsentligt för företaget att denna verksamhet fungerar på ett tillfredsställande sätt.  

Hos SPB har varje bilmärke en från varandra fristående enhet som sköter all verksamhet som 
rör respektive bilmärke. Försäljning av bilarna är även uppdelad där varje märke har sin egen 
lokal. VW är det största märket som omfattar över hälften av verksamheten för både nya och 
begagnade bilar. 

Under hösten 2014 genomförde SPB ett antal förändringar på företaget för att förbättra 
verksamheten för de begagnade VW-bilarna inom företaget. Dessa förändringar bestod av att 
försäljningen av nya och begagnade VW-bilar som tidigare hade skötts av samma enhet 
separerades. Från och med detta fick verksamheten för begagnade bilar sin egen enhet med 
anställda som bara arbetar med försäljningen av begagnade bilar. På företagets önskemål är 
arbetet gjort för verksamheten av begagnade bilar hos det största märket, det vill säga VW. 
(Internt material SPB 2015) 
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4.2. Processen för de begagnade bilarna 
SPB fokuserar på service och försäljning av nyare begagnade bilar som är i ett bättre skick då 
de kommer in till företaget. Begagnade bilar som kommer in i ett sämre skick säljs utan att 
servas, detta direkt till andra bilhandlare, det vill säga utan att gå via processen för begagnade 
bilar. Under perioden passerade det 599 bilar genom SPBs process för begagnade bilar. Av 
dessa bilar är 289 av märket VW vilket motsvarar 47,72% av de begagnade bilarna som passerar 
genom processen under perioden.  

Precis som det nämns i Stycke 1.2 ser inte vägen i flödet likadan ut för alla bilar som passerar 
genom processen för begagnade bilar. Anledningen till detta är att bilarna beroende på status 
då de kommer in till företaget behöver passera olika serviceoperationer. I processen finns det 
16 olika möjliga vägar för bilarna att passera igenom processen på. Detta beskrivs närmare i 
Stycke 4.2.2.  

Flera av operationerna som ingår i processen för de begagnade bilarna har inte personal avsatt 
för just denna process. Detta innebär att personalen på en del operationer även utför arbeten på 
bilar som exempelvis har kommit in till företaget på service. De bilar som endast är inne på 
servicearbete prioriteras alltid före de begagnade bilarna. Omfattningen på detta och vilka 
operationer som detta gäller för beskrivs i Stycke 4.2.2. Bilarna flödar inte direkt från en 
operation till nästkommande operation i processen, utan detta sker med ett mellanliggande 
avbrott där bilarna parkeras mellan de olika operationerna. I praktiken går det till på så vis att 
bilen efter avslutat arbete på en operation parkeras på en given plats, där bilen sedan hämtas 
inför arbete på nästkommande operation. Genom detta sker planeringen av vilken bil som ska 
tas omhand härnäst på nytt inför varje ny operation i processen. Detta beskrivs närmare i Stycke 
4.2.3. De personer som är involverade i arbetet med processen för de begagnade bilarna 
använder sig av programmet Flödet för att hålla koll på var i processen som bilarna befinner 
sig. I detta program sker kommunikationen om när en bil är klar på en operation och därmed är 
redo för nästa operation. Programmet Flödet förklaras närmare i Stycke 4.2.1.  

De resurser som finns inom operationerna i processen är i form av personal, då det är 
serviceoperationer som bilarna genomgår där skador åtgärdas. På företaget förekommer det inte 
någon form av prestationsmätning hos resurserna.  

4.2.1. Programmet Flödet 
Flödet användas som kommunikationskanal inom processen för de begagnade bilarna, detta 
genom att det är via Flödet som ansvariga för respektive operation får information om när de 
kan ta sig an bilen. I Flödet är det angivet vilken operation som varje bil uppehåller sig på i 
nuläget. För respektive operation går att få upp en lista med de bilar som står i kö och väntar på 
att tas omhand på den specifika operationen. I denna lista är bilarna placerade i ordningsföljd 
efter hur många dagar de har köat på operationen. Det är från denna lista som de ansvariga för 
respektive operation väljer nästa bil som ska servas. Tanken är att direkt när en operation är 
avklarad för en begagnad bil, så ska denna operation markeras som ”slutförd” i Flödet. När 
bilen markeras som ”slutförd” på en operation i Flödet så hamnar bilen automatiskt i listan och 
kön till den närmast efterföljande operationen i Flödet. Flödet är den enda 
kommunikationskanalen som används på företaget för att informera de ansvariga på 
operationerna om vilka bilar som kan tas omhand av dem. Detta gör det ytterst viktigt att 
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operationerna i Flödet direkt markeras som ”slutförda” för de bilar som är färdiga på 
operationen och redo för nästa. Det tidsomfång som uppstår från det att bilen är färdig på en 
operation tills dess att operationen markeras som ”slutförd” i Flödet, kan ge upphov till en 
väntetid för bilen i och med att ansvarig på närmast efterföljande operation inte får reda på att 
de kan ta sig an bilen.  

Operationsordningen i Flödet är fix där operationerna är placerade i enlighet med Figur 1. Det 
är i Flödet inte möjligt att byta ordningsföljden för placeringen av operationerna eller backa 
tillbaka i programmet. Detta innebär att i de fall som en bil inte följer den operationsordning 
som är given i Flödet så stämmer bilens operationsordning inte överens med Flödets.   

4.2.2. Processbeskrivning 
Som redan är nämnt är operationsordningen i processen för de begagnade bilarna tänkt att ske 
i den ordningsföljd som operationerna i Flödet är placerade i, det vill säga den ordningsföljd 
som visas i Figur 1. Denna operationsordning frångås dock ofta i praktiken på grund av att den 
ofta är olämplig i praktiken, beskrivning av detta sker senare i detta stycke. Operationerna som 
ingår i processen för de begagnade bilarna beskrivs i detta stycke där rubriksättningen och 
ordningsföljden för dem följer den fixa operationsordning som förekommer i Flödet. Rutiner 
tas upp för hur det är tänkt att processen ska fungera, och även hur det fungerar i praktiken. 
Informationen bygger på ett stort antal intervjuer med personalen som verkar inom processen, 
samt även egna observationer. I samtliga fall har de personer som utför de olika uppgifterna i 
processen intervjuats, samt att triangulering har använts i stor utsträckning. Detta för att öka 
sannolikheten för att informationen är riktig.  
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Alla bilar följer som nämnt inte samma väg i Flödet. De tre första operationerna Inkommen, 
Test2 och Beslut om åtgärd är obligatoriska för alla bilar, nästa fyra operationer Verkstad, Däck, 
Skadeverkstad och Extern verkstad passeras bara av de bilar som har behov av service på dessa 
operationer, och de sista tre operationerna Rekond, Foto och Klar till försäljning är även de 
obligatoriska för alla bilar. Detta motsvaras av att det finns 16 möjliga vägar för bilen att ta i 
processen. Tabell 1 visar kombinationen av operationerna inom de 16 olika vägarna. Grå rutor 
med siffran 1 motsvarar att bilen passerar operationen, och de vita tomma rutorna motsvarar att 
bilen inte passerar operationen.  

Tabell 1 – De 16 möjliga vägarna i processen för de begagnade bilarna. 1 i tabellen, det vill säga grå ruta motsvarar att bilen 
passerar operationen, och tom ruta motsvarar att bilen inte passerar operationen. 

  Inkommen Test2 Åtgärd Vst. Däck Skadevst. Ext.vst. Rekond Fotad 
Klar till 
försäljning 

1 1 1 1         1 1 1 
2 1 1 1 1       1 1 1 
3 1 1 1   1     1 1 1 
4 1 1 1     1   1 1 1 
5 1 1 1       1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1     1 1 1 
7 1 1 1 1   1   1 1 1 
8 1 1 1 1     1 1 1 1 
9 1 1 1   1 1   1 1 1 

10 1 1 1   1   1 1 1 1 
11 1 1 1     1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1   1 1 1 
13 1 1 1 1 1   1 1 1 1 
14 1 1 1 1   1 1 1 1 1 
15 1 1 1   1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Som redan nämnt är det 289 bilar som passerade processen under perioden 1 januari 2015-15 
februari 2016. Tabell 2 visar det antal bilar som passerar respektive operation under perioden.  

Tabell 2 – Antal bilar som passerar respektive operation under perioden.  

Operation Antal bilar 
Inkommen  289 
Test2  289 
Beslut om åtgärd  289 
Verkstad  75 
Däck  153 
Skadeverkstad  30 
Extern verkstad  82 
Rekond  289 
Foto  289 
Klar till försäljning  289 

 

Figur 8 visar en övergripande bild på de fysiska platser som bilarna kan besöka i processen. 
Från vänster till höger i figuren kommer först bilparkeringen för begagnade bilar BP, sedan 
skadeverkstaden, verkstaden, platsen där däckarbete utförs, bilhallen där försäljning av bilar 
sker samt testplatsen som är placerad inne i bilhallen, rekonden samt parkeringen utanför 
rekonden. Härnäst följer en beskrivning av de tio olika operationerna inom processen. 

 
Figur 8 – Visualisering av de fysiska platser som bilarna kan besöka i processen. 

Inkommen: Inkommen är den första operationen i Flödet, och alla bilar passerar denna 
operation. Det finns flera typer av kunder som kommer in med bilar till SPB. Det är dels 
privatkunder som byter in sin gamla bil då de köper en ny hos SPB och dels är det avtalskunder 
som på avtal byter in använda bilar mot nya. För de olika kundtyperna finns det vissa skillnader 
i händelseförloppet för när bilarna kommer in till SPB. När bilarna kommer in från avtalskunder 



43 
 

har SPB information om ungefärlig tid då kunderna ska komma in och byta bilarna, detta 
eftersom avtalen sträcker sig en viss maximal tid. När tiden går ut kan det för de större 
avtalskunderna handla om flera tiotal bilar som kommer in till företaget samtidigt. För affär 
med privatkunder går det inte att på förhand förutspå när affären kommer att inträffa. 

Vid affär med privatkund har en säljare hand om affären och tar hand om nyckeln då bilen 
fysiskt kommer in till företaget. Säljaren parkerar bilen på den avsedda parkeringen BP för 
begagnade bilar på företaget. BP beskrivs närmare i Stycke 4.2.5. Efter detta hänger säljaren 
bilnycklarna i ett nyckelskåp avsett för de begagnade bilarna som är placerat i en byggnad intill 
BP. Säljaren fyller i en avsedd blankett för affären med information om ifall bilen redan är 
testad på SPB eller ej, se Test2 i detta stycke, mätarställningar samt information om vilka 
reparationsåtgärder som bilen har genomgått tidigare. Denna blankett läggs av säljaren i ett 
avsett fack placerat intill nyckelskåpet. I samma fack läggs även en checklista som säljaren har 
fyllt i tillsammans med kunden där de föremål som ska ingå med bilen vid försäljningen är 
noterade. I de fall som något föremål saknas ska kunden återkomma med detta till SPB. Det 
kan handla om föremål såsom registreringsbevis, extranycklar eller sommardäck till bilen. 
Denna checklista får ibland men inte alltid kunden tillgång till innan denne kommer in till SPB 
med den begagnade bilen. Detta för att öka sannolikheten för att allting på checklistan 
inkommer samtidigt som bilen. Intill nyckelskåp och pappersfack ligger kontorsrummet till 
inkommenansvarig på SPB. Inkommenansvarig registrerar in de begagnade bilarna i företagets 
datorsystem. Inkommenansvarig noterar även viss information på blanketten med information 
om bilen, såsom inköpsdatum och datum för test.  

Inkommenansvarig tar pappren från facket med 1-2 dagars mellanrum. Förutom registrering i 
företagets datorsystem, registreras bilen in i Flödet. När en bil har registrerats in i Flödet så 
markeras operationen Inkommen direkt i anslutning till detta som ”slutförd” i Flödet.  

Test2: Testning görs på alla bilar då testresultatet lägger grunden för det värde som den 
begagnade bilen får då den köps in till SPB. I testen undersöks bilen och skador noteras. 
Omkring två gånger i veckan händer det att bilar från privatpersoner testas innan de inkommer 
till företaget. Detta brukar i så fall ske i samband med att kunden kommer till SPB och beställer 
en ny bil. Kunden får då efter testen en värdering av den gamla bilen, efter detta kan kunden 
själv avgöra om de accepterar priset som SPB har föreslagit eller om de hellre säljer bilen på 
egen hand. Det innebär alltså att bilar som testas på detta sätt inte nödvändigtvis sedan kommer 
in till SPB. För redan testade bilar som inkommer till processen för begagnade bilar så görs 
omtest ifall bilen har kört över 500 km sedan den testades senast, eller om det har förflutit minst 
3 månader. Oavsett om bilen redan är testad eller ej så sker samma arbetsordning, det vill säga 
när ansvarig för Inkommen fyller i Inkommen som ”slutförd” hamnar bilen i listan över de bilar 
som köar till Test2.  

Genom listan för Test2 i Flödet ser testansvarig vilka bilar som köar till operationen. 1-2 gånger 
i veckan går testaren till inkommenansvarig för att hämta papper med information om de bilar 
som har kommit in sedan sist. Då ansvarig för Inkommen har noterat datum för tidigare test om 
en sådan redan har gjorts, uppmärksammas testaren om det. Är så fallet, markerar testaren Test2 
som ”slutförd” direkt i Flödet, jobb bokas för de serviceoperationer som bilen ska genomgå i 
processen, samt även att beställning av servicedelar görs. Genom att på detta sätt plocka de bilar 



44 
 

som redan är testade från kön i Flödet, kan väntetiden för dessa på operationen minskas. 
Operationsordningen i Flödet frångås i de fall som testningen sker innan bilen ankommer till 
processen. Egentligen är det inte testarens uppgift att hämta dessa papper hos ansvarig för 
Inkommen. Denna handling är tänkt att utföras dagligen av säljarna i anslutning till att de lämnar 
papper för inköpta bilar till inkommenansvarig. Om denna rutin efterföljdes skulle jobb och 
delar kunna bokas och beställas redan samma dag som de har kommit in till SPB.  

De bilar som väntar i kö på Test2 i Flödet tas omhand via FIFO på den tid som testaren får över 
mellan andra arbetsuppgifter och förinbokade tester. De förinbokade testerna har första 
prioritet, och är tester av bilar till privatpersoner som vill få sin bil värderad. Detta är alltså 
tester av bilar som inte tillhör processen för de begagnade bilarna.  

Vid test av bil, hämtas bilnycklarna av testaren i avsett nyckelskåp placerat utanför rummet till 
inkommenansvarig. Efter detta hämtas bilen från BP och körs in till testplatsen som är placerad 
inne i bilhallen på företaget. Under testens gång fylls ett färdiggjort testprotokoll i på dator. 
Detta protokoll ligger sedan som grund för de beslut som tas om vad som ska åtgärdas på bilen, 
detta på den efterföljande operationen Beslut om åtgärd. Efter utförd test lämnas bil och nycklar 
åter där de hämtades och Test2 markeras som ”slutförd” för bilen i Flödet. Efter testen lämnas 
testprotokollen fysiskt till ansvarig på efterföljande operation Beslut om åtgärd som även den 
operationen är obligatorisk för alla bilar. 

Vid testning av bilen framkommer det om något föremål från checklistan, som ska ingå i bilen 
vid försäljning saknas. Att någonting saknas inträffar omkring två gånger i veckan. Vid 
avsaknad av något föremål kontaktar testaren den säljare som har kontakt med kunden, som är 
den person som ska kontakta kunden om att komplettera bilen med det föremål som saknas.  

På SPB är det endast en person som arbetar med att testa bilar. Detta medför att operationen 
drabbas i exempelvis semestertider då ersättare saknas. Detta tas upp närmare i Stycke 4.2.7. 
Denna testare sköter testning av alla begagnade bilar på SPB, det vill säga inte enbart de bilar 
som tillhör processen för VW-bilar, samt även tester av bilar som ska värderas åt kunder.   

Beslut om åtgärd: På operationen Beslut om åtgärd tas beslut om vilka åtgärder som ska 
genomföras på den begagnade bilen, detta baserat på de fel som har noterats vid testen. Beslut 
om åtgärd tas genom ett gemensamt övervägande av testaren och ansvarig på Beslut om åtgärd. 
Ansvarig för operationen Beslut om åtgärd får dagligen alla papper för testade bilar från 
testansvarig. Det handlar om checklistan och testprotokoll. När beslutet är taget om vilka skador 
som ska åtgärdas så genomför testaren en fullständig bokning av jobbuppdrag på aktuella 
operationer, detta via mail till ansvariga på respektive operation i Flödet och servicedelar till 
åtgärderna beställs. De icke-obligatoriska operationerna Verkstad, Däck, Skadereparation och 
Extern verkstad som bilen enligt beslutet ska passera markeras för bilen i Flödet. I anslutning 
till detta markeras även operationen Beslut om åtgärd som ”slutförd” i Flödet.  

En faktor kan förlänga tiden avsevärt för bilar på operationen Beslut om åtgärd, detta för bilar 
inkomna från en av SPBs största avtalskunder. Denna faktor går ut på att de beslut som SPB 
har tagit angående åtgärder för bilen måste godkännas av avtalskunden innan åtgärderna kan 
påbörjas. Åtgärderna godkänns genom att en representant från avtalskunden kommer till SPB 
där alla bilar som beslut har tagits om sedan sist gås igenom. Denna representant kommer till 
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SPB en gång i månaden. Detta medför att de begagnade bilarna från denna kund kan bli stående 
på operationen Beslut om åtgärd i upp till en månad enbart i väntan på detta godkännande. 
Denna väntetid är anmärkningsvärd lång, och SPB har försökt hitta ett sätt som ändrar på detta, 
men kommunikationen med avtalskunden har upplevts vara svår och ingen förändring har blivit 
av.  

Ytterligare en faktor som kan medföra att bilarna uppehålls länge på denna operation är att alla 
föremål som finns med på checklistan, och som ska ingå med bilen vid försäljning inte har 
inkommit samtidigt som bilen. Bilen befinner sig på operationen Beslut om åtgärd tills alla 
saker på checklistan har inkommit. Bilen får således vänta den tid som åtgår tills bilen är 
komplett. Det händer ofta att köparna dröjer med kompletteringen, och i dessa fall kan säljaren 
bli tvungen att ringa och påminna köparen om att återkomma så snart som möjligt med 
föremålen. Att någon säljare på detta sätt måste påminna kunden sker omkring två gånger per 
vecka. De föremål som inte inkommer till SPB ska kunden kostnadsmässigt stå för. 

Vissa typer av skador på bilen som framkommer vid testen ska av kund anmälas till dennes 
försäkringsbolag innan SPB kan påbörja åtgärdsarbete, detta tas närmare upp i Stycke 4.2.6. 
Detta är en faktor som kan förlänga tiden för bilarna på operationen Beslut om åtgärd genom 
att kunden inte direkt genomför denna skadeanmälan. Att en sådan skadeanmälan ska göras av 
kund är mycket vanligt, och är aktuellt för hälften av alla bilar i processen. Vanligen tar det 3-
4 veckor för kunden innan denne gör skadeanmälan. Samma tid får bilen alltså vänta på att 
operationen Beslut om åtgärd ska räknas som slutförd. Det är säljarnas uppgift att 
uppmärksamma kunderna om att de måste utföra skadeanmälan, och även att påminna de 
kunder som inte genomför skadeanmälan inom en viss tid. Det är således av vikt att säljarna är 
duktiga på detta. När kunden har genomfört en skadeanmälan så kan testansvarig se detta i ett 
program där sådana försäkringsärenden presenteras. När testansvarig noterat att skadeanmälan 
är genomförd ser han till att servicen på bilen påbörjas.  

Verkstad: Verkstad är en icke-obligatorisk operation som endast de bilar som har behov 
passerar. Verkstadsarbetet kan exempelvis innebära reparation av någon av bilens funktioner 
såsom bromsar, eller byte av delar på bilen. Allt arbete på denna operation utförs av en 
verkstadsmekaniker som endast servar begagnade bilar. Att det endast är en mekaniker som 
utför allt verkstadsarbete på de begagnade bilarna medför att operation står stilla när 
mekanikern är sjuk eller har semester.  

Ett moment på verkstaden som kan medföra att bilarnas väntetid förlängs är byte av vindrutor. 
Detta beror på att det tar ett antal timmar för bytta vindrutor att härda på bilen då de satts fast. 
Av denna anledning utförs detta moment sist på dagen, för att rutan på vis kan härda under 
natten. Det finns endast plats för en bil i taget på verkstadsplatsen, varför endast en ruta per dag 
kan bli bytt. När avtal går ut för de större avtalskunderna till SPB, och 20-30 bilar kan inkomma 
samtidigt till företaget så uppstår det tillfällen där ett större antal vindrutor kan bli tvungna att 
bytas samtidigt. Detta verkar dock inte vara något omfattande problem, då bilarna i regel bara 
behöver vänta ett par dagar för service på operationen.  

Arbete på verkstaden bokas av testansvarig via mail till verkstadsansvarig. Verkstadsansvarig 
ansvarar både för den mekaniker som servar de begagnade bilarna, samt de mekaniker som 
utför servicearbeten på andra bilar än begagnade. Testansvarig specificerar i mailet vilka delar 
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som ska beställas till verkstadsarbetet, och verkstadsansvarig sköter beställningen av delarna. 
Vanligen tar det omkring två dagar för beställda delar att anlända till SPB, men denna tid kan 
variera från en dag till en vecka. De flesta delarna som beställs, uppskattningsvis omkring 90%, 
levereras från ett centrallager placerat i Sverige. Resterande delar som inte finns där beställs 
från ett centrallager placerat i Tyskland där tillverkningen av delarna sker. Från Tyskland är 
leveranstiden en vecka för delarna. I enstaka fall finns den beställda delen inte heller i Tysklands 
lager, och då måste delen tillverkas innan leverans. Måste detta ske åtgår det ytterligare 
väntetid. Verkstadsansvarig tar beslut för alla mekaniker om vilken ordning som bilarna ska 
servas i. Verkstadsansvarig gör iordning en uppdragslapp som tillsammans med testprotokollet 
ges till mekanikern. När mekanikern som servar begagnade bilar har blivit tilldelad ett 
servicearbete så hämtas först nycklarna till bilen i skåpet utanför inkommenansvarigs rum, 
därefter hämtas bilen på BP och körs in i verkstaden. Efter verkstadsarbetet lämnar mekanikern 
bil och nycklar åter där de hämtades. Mekanikern noterar i uppdragslappen det arbete som har 
utförts på bilen, och detta tillsammans med testprotokollet läggs i en korg placerad på 
verkstadsansvarigs skrivbord. Operationen Verkstad fylls i som ”slutförd” i Flödet antingen av 
mekanikern för begagnade bilar eller av verkstadsansvarig.  

Verkstadsmekanikern har mestadels fullt upp med att serva begagnade bilar, i sällsynta fall då 
tid finns så kan han utföra testning av bilar. På samma sätt kan det ske när övriga mekaniker 
har en lucka, att de kan ta en begagnad bil och serva. Dessa två fenomen är dock mycket 
sällsynta i praktiken. 

Däck: Däck är en icke-obligatorisk operation som endast de bilar som har ett behov av 
däckservice passerar. På SPB finns det tre däckmekaniker förutom däckansvarig som utför alla 
däckarbeten på alla bilar. Detta innebär att de begagnade bilarna konkurrerar med övriga bilar 
om däckservice. Två perioder per år är däckavdelningen hårt belastad. Detta är de perioder då 
alla bilar ska skifta mellan vinter- och sommardäck. Under dessa perioder brukar SPB ta in två-
tre extra mekaniker till däckavdelningen som kommer utifrån. De begagnade bilarna 
konkurrerar om samma personal som övriga bilar, där de begagnade bilarna prioriteras efter 
övriga bilar. Detta medför att väntetiden stiger för de begagnade bilarna då belastningen är hög. 
Trots att extra mekaniker tas in, så är belastningen hård under de två perioder där däckskifte 
sker, och det skulle egentligen behövas ytterligare en extrapersonal för att hinna med allt. 
Resultatet är att de begagnade bilarna bortprioriteras helt under dessa två perioder.   

När testansvarig ser ett behov av att beställa däck till en bil, antingen på operationerna Test2 
eller på Beslut om åtgärd, så skickas mail om detta till däckansvarig. Detta görs tidigt i 
processen för att minska den tid som bilarna får vänta på däckleverans. Däckansvarig sätter i 
sin tur en lapp med information om däckbeställningen i en pärm på SPBs däcklager. Däcklagret 
ser efter ifall däcken finns i det egna lagret, i annat fall sköter de beställning av däcken, och när 
däcken har levererats till SPB så meddelas däckansvarig om detta och vart däcken kan hämtas.  

Det är flera faktorer som avgör hur lång väntetiden på däck blir. Snabbast går det om de finns 
på SPBs egna lager, men att rätt däck finns där är ovanligt. När en bil ska få alla fyra däcken 
bytta så finns det flera möjliga däcktyper som passar för bilen, och i detta fall finns en möjlighet 
att däcken kan tas från det egna lagret. Det är dock ovanligt att alla däcken måste bytas på de 
begagnade bilarna, och är det färre däck som ska bytas så måste de nya däcken vara av samma 
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modell som övriga däck. Av denna anledning är det endast en däckmodell som är intressant för 
bilen, och då är det ovanligt att just den modellen finns med rätt antal däck i det egna lagret. 
Beställning av nya däck är det vanligaste händelseförloppet vid däckbyte. I de fall som de 
beställda däcken finns hos leverantören så kan däcken anlända till SPB redan inom ett dygn 
ifall beställningen utförs på förmiddagen. Finns däcken inte hos leverantören så utökas 
väntetiden ofta till 1-2-, och upp till 4 veckor. Det förekommer att däckleverans måste ske från 
Tyskland där däcken tillverkas, i sådana fall utökas leveranstiden till 2-6 veckor. Uppskattning 
av leveranstiden för däck är komplicerad då väntetiden dessutom varierar beroende på årstid. 
Anledningen till detta är att vinterdäck tillverkas under sommartid, och sommardäck tillverkas 
vintertid. I praktiken medför detta att det är svårare att få tag på sommardäck när det är sommar, 
och tvärt om. De vanligen långa leveranstiderna för däck är en kritisk faktor för operationen. 
Kötiden för bilarna på operationen Däck ligger på runt två veckor för bilarna, där tiden förlängs 
under de två perioder då det är däckskifte.  

När däckansvarig har fått meddelande från däcklagret om att däcken till en viss bil är levererade, 
så planerar däckansvarig in när bilen ska servas. Varje dag planerar däckansvarig in vilka jobb 
som mekanikerna ska utföra. Mekanikerna underrättas om jobben genom en ordertavla placerad 
i däckansvarigs rum, som jobborder i fysisk pappersform placeras i. På ordertavlan har de två 
mekanikerna en varsin rad där arbetsorderna placeras i den ordningsföljd som de ska utföras i. 
Orderna innehåller all nödvändig information om vilken service som mekanikerna ska utföra 
på bilen. Det tar vanligen två dygn från det att däcken är levererade till dess att arbetet påbörjas. 
Som redan nämnt konkurrerar de begagnade bilarna om samma personal som övriga bilar, och 
de begagnade bilarna tas omhand i de luckor som uppstår mellan arbetet med bilar som är inne 
på servicearbete. När en mekaniker ska påbörja arbete med en ny bil hämtas den blankett som 
står i tur i ordertavlan. Mekanikern stämplar in tiden för när arbetet påbörjas och avslutas på 
blanketten, vilket gör det möjligt att se hur lång tid jobbet har tagit. Förutom detta noterar även 
mekanikern på blanketten de åtgärder som har utförts på bilen. Mekanikern hämtar bilen på BP 
och nycklarna i avsett nyckelskåp, kör bilen till verkstaden där däckarbete utförs, och lämnar 
sedan tillbaka bil och nycklar där de hämtades. När detta är gjort lämnar mekanikern 
orderblanketten åter till däckansvarig i ett avsett fack för färdiga jobb som är placerad på 
däckansvarigs skrivbord. I detta fack läggs alla färdiga jobb, det vill säga även jobb som är 
utförda på icke begagnade bilar. Däckansvarig går igenom denna mapp med några dagars 
mellanrum, och markerar då de färdiga begagnade bilarna som ”slutförda” på operationen Däck 
i Flödet.   

Det förekommer en skillnad i processen beroende på om det vid bilens inkommande råder 
vinter- eller sommarväglag, samt om bilen är utrustad med vinter- eller sommardäck. Bilar säljs 
alltid utrustade med sommardäck, av denna anledning måste däckskifte ske för bilar som 
inkommer utrustade med vinterdäck. Att bilar inkommer med vinterdäck inträffar 
företrädelsevis under vinterhalvåret då bilen ska vara utrustad med vinterdäck vid körning i 
trafik. När ett sådant däckskifte är tvunget att ske, utförs det direkt före rekonden i processen. 
Anledningen till detta är att bilen ska kunna köra iväg på alla serviceoperationer såsom extern 
verkstad utrustad med vinterdäck. Rekond utförs bara på bilar utrustade med sommardäck för 
att bilen efter detta ska vara helt ren till försäljningen. För att bilar som ska på däckarbete inte 
ska behöva åka fram och tillbaka till däckverkstaden fler än en gång så utförs däckarbeten 
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samtidigt som däckskiftet. Detta innebär att den operationsordning som visades i Figur 1 
frångås för bilar inkomna med vinterdäck, då däckoperationen byter plats, se i Figur 9. När 
bilen sedan är såld byts däcken till vinterdäck igen vilket även det belastar däckavdelningen.  

 

 

Figur 9 – Förändringen av operationsordningen för de bilar som kommer in med vinterdäck. 

En del problem uppkommer när operationsordningen ändras för bilar som inkommer med 
vinterdäck. Det är inte möjligt att byta operationsordningen i Flödet, och det är inte heller 
möjligt att backa tillbaka till tidigare operationer i Flödet. Detta medför problem eftersom 
Flödet används som kommunikationskanal mellan operationerna. För att lösa detta hanteras 
dessa bilar på ett speciellt sätt i Flödet. Detta sker genom att testansvarig som på Test2 fyller i 
de operationer som bilen ska passera i Flödet, utelämnar operationen Däck för bilen, se Figur10, 
och detta trots att bilen då ska förbi Däck. På detta sätt kan ansvarig för den operation som 
närmast efterföljer Beslut om åtgärd se i Flödet att de kan ta sig an bilen, detta direkt då Beslut 
om åtgärd markeras som ”slutförd”.  

Genom ovan beskrivna händelseförlopp för bilar med vinterdäck förflyttas dock 
kommunikationsproblemet i Flödet till ett senare tillfälle. Eftersom däckarbetet utelämnas från 
bilens process så inkommer dessa bilar till rekonden utrustade med vinterdäck. Som nämnt 
utförs rekond endast på bilar utrustade med sommardäck. Att bilen har vinterdäck upptäcks av 
arbetarna som arbetar på rekonden, antingen redan på BP där bilen hämtas, eller först i 
byggnaden där rekonden utförs. Arbetarna uppmärksammar ansvarig på Rekond om att däcken 
måste skiftas, som i sin tur mailar testansvarig om däckskifte, som mailar ansvarig på Däck om 
skiftet. Däckansvarig bokar in skiftet som brukar bli genomfört inom 2-3 dagar om däcken finns 
tillgängliga. Efter skiftet skickar ansvarig på Däck mail till testansvarig som i sin tur mailar 
ansvarig på Rekond om att bilen är färdig för dem.  

 
Figur 10 – När en bil inkommer med vinterdäck så utelämnas operationen Däck ur bilens väg i Flödet. 

Skadereparation: På skadereparationsverkstaden åtgärdas skador på lack eller plåt. På denna 
verkstad konkurrerar de begagnade bilarna med sådana som är inne på service. 
Skadereparationsverkstaden på SPB hinner inte med att utföra alla jobbuppdrag, varför en 
mängd bilar skickas iväg till extern verkstad. På den egna skadereparationsverkstaden 
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prioriteras de begagnade bilarna sist, och i praktiken skickas i princip alla begagnade bilar iväg 
till extern verkstad för lack- och plåtjobb. I processen är det därför ytterst få av de begagnade 
bilarna som passerar denna operation.  

Anledningen till att de begagnade bilarna har lägst prioritet för skadereparation på SPB är att 
det finns en garantitid på tre år för nya bilar som säger att de skador som uppstår under denna 
tid ska repareras på en auktoriserad verkstad. SPBs skadereparationsverkstad är auktoriserad, 
detta tills skillnad från de externa verkstäderna. Av denna anledning prioriteras nyare bilar som 
kommer in på service på SPBs verkstad. Förutom detta brukar kötiden vara lång till SPBs egen 
verkstad, varför begagnade bilar inte prioriteras att belasta denna kö än mer.  

Om det blir aktuellt för en begagnad bil att servas på den egna verkstaden, meddelas 
skadeverkstadsansvarig av testansvarig om jobbuppdraget genom att ett protokoll i 
pappersform läggs i en korg hos dem. Skadeverkstadsansvarig planerar in arbetet för en av dess 
mekaniker. Mekanikern hämtar nycklar i avsett nyckelskåp och bilen på BP. Bilen körs till 
skadereparationsverkstaden, servas och lämnas åter på BP. Skadeverkstadsansvarig markerar 
operationen som ”slutförd” i Flödet.  

Extern verkstad: Som tidigare nämnt är operationen Extern verkstad aktuell för begagnade 
bilar med skador på lack eller plåt. Detta då utrymme mestadels saknas att utföra dessa åtgärder 
på SPBs egen skadereparationsverkstad. Som nämnt servas i princip alla begagnade bilar med 
denna typ av skador externt. SPB anlitar två olika externa verkstäder för detta arbete. Skador 
på lack- och plåt är vanligt förekommande hos de begagnade bilarna. Det brukar vara långa 
väntetider hos de externa verkstäderna. Väntetiderna varierar från 1-4 veckor, där det vanliga 
är den längre tiden. När bilen väl har kommit iväg till extern verkstad, brukar det ta en vecka 
innan bilen är färdigservad och blir återlämnad på SPB igen. 

Hos SPB är uppfattningen att väntetiden till de externa verkstäderna är mycket lång, och 
diskussion har skett med verkstäderna i försök att minska väntetiden. Dessa diskussioner har 
dock inte lett till några förändringar. Den stora anledningen till att väntetiden är lång är att det 
i närområdet finns få plåtslagare som utför denna typ av arbete. Hos den största av de externa 
verkstäder som SPB anlitar är SPB en liten kund, och det har visat sig svårt att påverka och 
ställa krav på verkstaden då det är lätt att hitta andra kunder än SPB. Hos denna verkstad får 
SPB omkring 4-5 bilar servade per vecka, vilket kan jämföras med en av verkstadens större 
kunder som får runt 30 bilar servade per vecka. En faktor som ökar väntetiden ytterligare hos 
de externa verkstäderna är väntetiden på servicedelar. Servicedelarna beställs först efter att 
bilen är levererad till den externa verkstaden, och de har hunnit gå igenom bilen. Väntetiden på 
delar är genom detta inkluderad i den tid som bilen är iväg hos den externa verkstaden. 

Testansvarig ansvarar för hanteringen av operationen Extern verkstad. När hamnar i Flödets 
lista för Extern verkstad bokar testansvarig via telefonsamtal in bilen hos en av de externa 
verkstäder som SPB anlitar. En mekaniker från de externa verkstäderna kommer och hämtar en 
ny bil som väntar på service hos SPB i anslutning till att de lämnar en redan servad bil. 
Testansvarig sköter kontakten med dessa mekaniker vad det gäller att ta emot servade bilar samt 
att organisera med ny bil, nycklar och information om nästa bil som skickas iväg på service. 
Testansvarig markerar även operationen Extern verkstad som ”slutförd” i Flödet för 
färdigservade bilar.  
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De externa verkstäderna ska ringa och föranmäla att de kommer till SPB, detta för att 
testansvarig ska hinna iordningställa en ny bil till dem i tid. Det är dock vanligt att de externa 
verkstäderna frångår att på detta sätt meddela för sin ankomst. Eftersom testansvarig sköter all 
hantering som berör de externa verkstäderna, måste han avbryta sin pågående aktivitet i de fall 
som de externa verkstäderna inte föranmäler sin ankomst.  

Rekond: Rekonden är det sista servicesteget i processen där bilen rengörs, och är en operation 
som alla begagnade bilar genomgår. Detta steg ska alltid utföras sist av alla serviceoperationer 
eftersom nästa steg i processen ställs ut till försäljning. Förutom de begagnade bilarna så utförs 
rekond även på alla nya bilar innan de ställs ut till försäljning. Även bilar som är inne på 
servicearbeten kan passera rekonden ifall kunden önskar detta. Det är alltså många bilar som 
servas på rekonden. Operationstiden för rekond varierar mycket, och beror av bilens status. Det 
finns endast en spolplatta på rekonden vilket begränsar antalet bilar som kan rekondas 
samtidigt. Bilarna väntar vanligen på rekond i maximalt 4-5 dagar. Rekond av begagnade bilar 
sker på den tid som blir över när de nya bilarna har rekondats. Varje dag rekondas 10-12 nya 
bilar.  

Rekondansvarig ser i Flödet när de kan ta sig an de begagnade bilarna, och dessa servas enligt 
FIFO. Rekondansvarig gör iordning en lapp med information om den bilen som ska rekondas 
samt vilken typ av rekond som ska utföras. Lapparna förvaras på rekondansvarigs skrivbord, 
och hämtas av arbetarna då det är dags att serva ytterligare en bil. Rekondarbetaren hämtar bil 
på BP och nycklar från avsett nyckelskåp. Som tidigare nämnt utförs rekond endast på bilar 
utrustade med sommardäck, och under rubriken Däck i detta stycke beskrivs ett händelseförlopp 
på operationen Rekond för hur det går till när rekondarbetaren upptäcker att en bil är utrustad 
med vinterdäck.  

I och med att rekonden är det sista steget innan försäljning där bilen rengörs är det av vikt att 
rekondade bilar omgående placeras i bilhallen för försäljning. Idag parkeras rekondade bilar 
utomhus utanför byggnaden där rekonden sker, detta i väntan på en plats i försäljninghallen. 
Där kan de få stå ett antal dagar om inte försäljningstakten är lika snabb som den takt som 
bilarna rekondas. När bilarna på detta sätt väntar utomhus händer det att de skitas ner. Sker 
detta så måste bilarna på rekond igen för en ytterligare snabb rengöring. Detta för att de ska 
vara helt rena i bilhallen. Rekond av bilarna utförs idag inte i samspel med den takt som de 
efterfrågas till bilhallen.  

Foto: Alla begagnade bilar fotas direkt efter genomförd rekond, detta av den arbetare som 
utförde rekonden. Fotograferingen sker på en fotoplats placerad i samma byggnad som 
rekonden. När fotograferingen är utförd mailar rekondansvarig bilderna till ansvarig för Klar 
till försäljning. Därefter markeras Rekond och Foto som ”slutförda” samtidigt i Flödet.  

Klar till försäljning : För denna operation ansvarar samma person som ansvarar för Beslut om 
åtgärd. I den takt som de begagnade bilarna säljs i bilhallen, och utrymme görs, så fylls bilhallen 
med andra begagnade bilar. Bilhallen ska alltid vara full, så när en bil är såld så körs direkt en 
ny in. Genom Flödet ser ansvarig på operationen vilka bilar som är redo att tas in i bilhallen. 
Bilarna värderas och prissätts i samband med att de körs in i bilhallen. Bilarna läggs även ut i 
annons på SPBs hemsida med foto. Allt detta hanterar ansvarig för Klar till försäljning. Bilen 
placeras i bilhallen och utrustas med informationsblanketter och varudeklaration. 
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Varudeklarationen görs iordning av testansvarig. På denna operation är vanligen testansvarig 
också inblandad, och är ofta den person som kör in bilarna i bilhallen.  

4.2.3. Personalen inom processen 
All data som presenteras i kapitlet och som är kopplad till personal är hämtad från tidsperioden 
1 januari 2015-15 februari 2016, och då för samtliga personer involverade i processen. I de 
tabeller där data är presenterad, har personalen tilldelats en benämning som grundar sig på dess 
roll i processen. I samma tabeller syftar Extern verkstad på det arbete som testansvarig utför på 
SPB före och efter det att en bil ska till extern verkstad. Det är således inte det arbete som utförs 
på den externa verkstaden av dess personal som avses. 

Kunskap 
Det förekommer kunskapsmässiga brister hos flera av de anställda i processen. Det handlar 
exempelvis om kunskaper angående hur vissa program på dator används samt hur formulär på 
dator ska fyllas i. En anledning som har uppkommit till detta är att nyanställda inte har fått 
tillräcklig kunskap om de arbetsmoment som ska utföras då de började arbeta på företaget. Som 
exempel förekommer det att anställda inte förstår vikten av att fylla i Flödet på rätt sätt, detta 
med anledning av att de aldrig har informerats om detta. På företaget är det befintlig personal 
som introducerar nyanställda till nya arbetsuppgifter. En utfrågning har gjorts bland personalen 
där det framkom att arbetsbeskrivning saknas för samtlig personal angående de arbetsuppgifter 
som ska utföras av dem. Resultatet av denna utfrågning är sammanställd i Tabell 3. Inom ett 
ytterst fåtal specifika områden finns det dock framtagna rutiner för hur en viss aktivitet ska 
utföras, exempelvis gäller detta indrivning av skadeanmälan från kund, se Stycke 4.2.7, dessa 
rutiner är dock inte nedskrivna. Figur 11 visar på vilken plats inom företagsområdet som 
respektive operation utförs på. Numreringen på operationerna är den samma som i kolumn 1 i 
Tabell 3. Notera att operation 7 inte är med i Figur 11, vilket beror på att servicen på extern 
verkstad inte sker på SPB.  
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Tabell 3 – Sammanställning av svaren på frågan om huruvida arbetsbeskrivning förekommer för respektive personals 
arbetsuppgifter eller inte. 

 
Nr. Operation Personal 

Arbetsbeskrivning 
förekommer 

1 Inkommen Inkommenansvarig Nej 
2 Test2 Testansvarig Nej 
3 Beslut om åtgärd Ansvarig för Beslut om åtgärd Nej 
4 Verkstad Verkstadsansvarig Nej 
   Verkstadsmekaniker Nej 
5 Däck Däckansvarig Nej 
   Däckmekaniker 1 Nej 
  Däckmekaniker 2 Nej 
6 Skadeverkstad Ansvarig för Skadeverkstad Nej 
   Skadeverkstadsmekaniker 1 Nej 
  Skadeverkstadsmekaniker 2 Nej 
  Skadeverkstadsmekaniker 3 Nej 
  Skadeverkstadsmekaniker 4 Nej 
  Skadeverkstadsmekaniker 5 Nej 
  Skadeverkstadsmekaniker 6 Nej 
  Skadeverkstadsmekaniker 7 Nej 
7 Extern verkstad Testansvarig Nej 
8 Rekond Ansvarig för Rekond Nej 
   Arbetare på Rekond 1 Nej 
  Arbetare på Rekond 2 Nej 
9 Foto Arbetare på Rekond Nej 
10 Klar till försäljning Ansvarig för Klar till försäljning Nej 
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Figur 11 – Visualisering av vart inom företagets område som respektive operation utförs på. Numreringen av operationerna 

är den samma som i kolumn 1 i Tabell 3. 

Ansvar 
Inom varje operation finns det en person som har tilldelats huvudansvaret för operationen. 
Denna person har som uppgift att planera vilka bilar som ska tas omhand på operationen samt 
är den person som ska hantera Flödet. Ett undantag när det kommer till hanteringen av Flödet 
är verkstadsmekanikern som kan göra detta förutom verkstadsansvarig. Vid problem inom 
operationen är det den ansvariga personen för operationen som man vänder sig till. På detta sätt 
är ansvarsrollerna tydliga inom de enskilda operationerna, och det är tydligt vem som har 
huvudansvaret inom operationerna.  

På företaget finns det inte någon person med ansvaret att hålla koll på mer än en operation åt 
gången i processen, och i praktiken är det otydligt bland personalen vem som har ansvar mellan 
operationerna. Den kontroll som görs av hela processen för bilarna är att inkommenansvarig, 
ansvarig för Beslut om åtgärd, testansvarig och verkstadsansvarig en gång i veckan har ett möte 
där en genomgång av alla bilar görs. Genomgången omfattar alla bilar som för tillfället är 
registrerade i Flödet, och syftet är att kontrollera vad som händer med dessa bilar och fånga upp 
eventuella problem i processen. Ett resultat av att ansvarsområdena endast gäller inom enskilda 
operationer, är att problem som uppstår mellan två operationer inte alltid uppmärksammas 
förrän veckomötena. 

Kommunikation 
Inom respektive operation är kommunikationen god mellan de som arbetar inom operationen, 
och inom operationerna har personalen en daglig kontakt med varandra där de stöter på varandra 
mellan jobbuppdragen. Mellan operationerna är kommunikationen sämre. Flödet används som 
kommunikationskanal för när en bil är klar på en operation och redo för nästa, mer information 
än detta ryms inte inom denna kanal. Mer kontakt än så förekommer ofta inte mellan 
operationerna. Ett resultat av detta är att personal som uppmärksammar problem som uppstår 
utanför den egna operationen inte alltid gör något för att komma tillrätta med problemet. Detta 
försvåras av att ingen är ansvarig mellan operationerna. Det är otydligt vem man ska kontakta 
vid problem. Ytterligare en försvårande omständighet för kommunikationen mellan olika 
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operationer är det stora antal personer som är involverade i processen samt det fysiska avstånd 
som förekommer mellan de olika operationerna. Detta gör det svårare för information att kunna 
gå direkt mellan sändare och mottagare.  

I praktiken är det vanligt förekommande att operationerna inte markeras som ”slutförda” direkt 
i anslutning till genomförd operation. Tidsomfattningen på denna fördröjning är 1-7 dagar. 
Anledningen till att Flödet ofta inte fylls i direkt som ”slutförd” kan dels förklaras i brister i att 
följa rutinen och dels genom bristande kunskaper hos de anställda om varför de ska fylla i Flödet 
direkt. Då det förekommer att anställda inte är informerade om vikten av att fylla i Flödet direkt, 
och varför så görs inte detta då det inte anses vara viktigt. På företaget finns det inte någon rutin 
som ser till att nya personer sätts in i tanken bakom Flödet, och varför det är av vikt att fylla i 
flödet direkt när bilen är färdig på en operation. Det finns med andra ord brister i information 
hos de anställda som följd av att de inte har tilldelats denna information. 

Dedikerad personal 
För den personal som arbetar inom processen för de begagnade bilarna varierar det ifall dessa 
enbart är dedikerade till att arbeta med de begagnade bilarna, eller om de även arbetar med nya 
bilar och bilar inne på service. Tabell 4 visar en sammanställning av de personer som är 
involverade i processen för begagnade bilar, och huruvida dessa är dedikerade inom processen 
för begagnade bilar eller inte. Denna information har erhållits i intervjuer med de anställda. 
Som visas i Tabell 4 är det endast tre personer involverade i processen som enbart har sitt fokus 
inom processen. Detta är testansvarig, ansvarig för Beslut om åtgärd och verkstadsmekanikern. 
Som redan nämnt så är ansvarig för operationen Beslut om åtgärd samma person som är 
ansvarig för Klar till försäljning. Denna person är även säljare av begagnade bilar, en aktivitet 
där bilarna i processen ingår, men som ligger utanför den avgränsning av processen som 
används i examensarbetet. Figur 12 visar i layouten över företagsområdet där de operationer 
som utförs av dedikerad personal är markerade med grön cirkel. Numren för operationerna är 
tagna från Tabell 4, kolumn 1.  
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Tabell 4 – Sammanställning av svaren på frågan om huruvida respektive personal är dedikerad till att arbeta med processen 
för de begagnade bilarna eller inte. 

Nr. Operation Personal Dedikerad personal 
1 Inkommen Inkommenansvarig Nej 
2 Test2 Testansvarig Ja 
3 Beslut om åtgärd Ansvarig för Beslut om åtgärd Ja 
4 Verkstad Verkstadsansvarig Nej 
   Verkstadsmekaniker Ja 
5 Däck Däckansvarig Nej 
   Däckmekaniker Nej 
6 Skadeverkstad Ansvarig för Skadeverkstad Nej 
   Skadeverkstadsmekaniker 1 Nej 
   Skadeverkstadsmekaniker 2 Nej 
   Skadeverkstadsmekaniker 3 Nej 
   Skadeverkstadsmekaniker 4 Nej 
   Skadeverkstadsmekaniker 5 Nej 
   Skadeverkstadsmekaniker 6 Nej 
   Skadeverkstadsmekaniker 7 Nej 
7 Extern verkstad Testansvarig Ja 
8 Rekond Ansvarig för Rekond Nej 
   Arbetare på Rekond1 Nej 
  Arbetare på Rekond2 Nej 
9 Foto Arbetare på Rekond Nej 
10 Klar till försäljning Ansvarig för Klar till försäljning Ja 
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Figur 12 – Layout över företagets område där de operationer som utförs av dedikerad personal är markerade med grön 

cirkel. 

Både för den personal som är dedikerad inom processen samt för övrig personal så varierar den 
andel arbetstid som avsätts inom varje operation. En utfrågning har gjorts på företaget där 
personalen fick svara på frågan om hur stor andel av sin totala arbetstid som de avlägger för 
arbete inom respektive operation. Resultatet av denna utfrågning finns i Tabell 5. Förutom detta 
så innehåller Tabell 5 även information om det totala antalet jobbtimmar för respektive personal 
under perioden samt det totala antalet jobbtimmar för respektive personal och operation. 
Eftersom testansvarig, ansvarig på Beslut om åtgärd samt samtliga tre personer inom Rekond 
är involverade inom fler än en process så redovisas endast antalet jobbtimmar för den första 
operationen som de verkar inom, se kolumn 3 i Tabell 5. Information om antalet jobbtimmar 
för personalen är hämtad från SPBs interna data angående detta. Information angående enskild 
personals antal jobbtimmar kan räknas som känslig, och av denna anledning har ett och samma 
värde använts för all personal. Det värde som används för Totalt antal jobbtimmar är det 
framräknade genomsnittet av antalet jobbtimmar för all personal som ingår i processen. 
Genomsnittsvärdet som blev 1739 timmar tar hänsyn till utebliven arbetstid under perioden, där 
hänsyn har tagits till helg, semester, sjukdom, föräldraledighet, pappaledighet vid födelse, vård 
av sjukt barn, tjänstledighet, sen ankomst samt fackligt arbete. 1739 timmar motsvarar 217,4 
hela arbetsdagar, där 8 timmar räknas som en hel arbetsdag. Genom multiplikation av kolumn 
3 och 4, har det totala antalet arbetade timmar för respektive personal och operation under 
perioden beräknats, se kolumn 5. Det vill säga andelen arbetstid på operationen multipliceras 
med det totala antalet jobbtimmar under perioden, detta för respektive personal. I vissa fall är 
procentsatsen från Andel arbetstid på operationen angiven som ett intervall mellan två olika 
värden. I dessa fall har medelvärdet av de två värdena använts vid beräkningen av Antal 
jobbtimmar på operationen. 
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Tabell 5 – Sammanställning av andelen tid som läggs på arbete inom processen för begagnade bilar, detta för respektive 
personal, samt det totala antalet jobbtimmar under perioden.  

Operation Personal 

Andel 
arbetstid på 
operationen 

Totalt antal 
jobbtimmar 

Antal 
jobbtimmar på 
operationen 

Inkommen Inkommenansvarig 20%  1739 348 

Test2 Testansvarig 57,5% 1739 1000 
Beslut om 
åtgärd 

Ansvarig för Beslut om 
åtgärd 6,25% 1739 109 

Verkstad Verkstadsansvarig 20%  1739 348 
  Verkstadsmekaniker 100% 1739 1739 
Däck Däckansvarig 10-20% 1739 261 
  Däckmekaniker 1 10-20% 1739 261 

  Däckmekaniker 2 10-20% 1739 261 

Skadeverkstad Ansvarig för Skadeverkstad 5-10% 1739 130 

  Skadeverkstadsmekaniker 1 5-10% 1739 130 

  Skadeverkstadsmekaniker 2 5-10% 1739 130 

  Skadeverkstadsmekaniker 3 5-10% 1739 130 

  Skadeverkstadsmekaniker 4 5-10% 1739 130 

  Skadeverkstadsmekaniker 5 5-10% 1739 130 

  Skadeverkstadsmekaniker 6 5-10% 1739 130 

  Skadeverkstadsmekaniker 7 5-10% 1739 130 

Extern verkstad Testansvarig 7,5% - 130 
Rekond Ansvarig för Rekond 37,5%  1739 652 
  Arbetare på Rekond 1 37,5%  1739 652 

  Arbetare på Rekond 2 37,5%  1739 652 

Foto Ansvarig för Rekond 7,5% - 130 

 Ansvarig för Rekond 1 7,5% - 130 

 Ansvarig för Rekond 2 7,5% - 130 
Klar till 
försäljning 

Ansvarig för Klar till 
försäljning 6,25% - 

109 
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Den genomsnittliga tid som åtgår för service av ett fordon för respektive typ av personal och 
operation visas i Tabell 6. Denna information är framtagen genom utfrågning av personalen, 
där dessa fick svara på frågan om hur lång tid arbetet tar med en bil i genomsnitt, detta inklusive 
hämtning och lämning av bil, samt material och verktyg som ingår i operationsarbetet.  

Tabell 6 – Genomsnittlig tidsåtgång som respektive personal lägger per bil som passerar respektive operation, detta angivet i 
antal minuter respektive timmar.  

Operation Personal Tid minuter Tid timmar 

Inkommen Inkommenansvarig 5 0,08333 

Test2 Testansvarig 60 1 

Beslut om åtgärd Ansvarig för beslut om åtgärd 10 0,1667 

Verkstad Verkstadsansvarig 5 0,08333 

  Verkstadsmekaniker 87,27 1,455 

Däck Däckansvarig 10 0,1667 

  Däckmekaniker 1 eller 2 30 0,5 

Skadeverkstad Ansvarig för skadeverkstad 10 0,1667 

  
Skadeverkstadsmekaniker 1, 2, 
3, 4, 5, 6 eller 7 

120 2 

Extern verkstad Testansvarig 15 0,25 

Rekond Ansvarig för Rekond 15 0,25 

  Arbetare på Rekond 1 eller 2 180 3 

Foto Ansvarig på Rekond 10 0,1667 

  Arbetare på Rekond 1 eller 2 10 0,1667 

Klar till försäljning Ansvarig för klar till försäljning 20 0,3333 
 

4.2.4. Variation i processen 
Det finns olika typer av variation i processen för de begagnade bilarna. När det kommer till 
personalen så varierar bearbetningstiderna för dessa i och med att olika personal som utför 
samma aktiviteter tar olika lång tid på sig att utföra aktiviteterna. Förutom detta inkommer 
bilarna till företaget med olika status, varför dess bearbetningtid på operationerna varierar. 
Främst varierar operationstiderna för de operationer där bilen servas, det vill säga på de 
värdeskapande operationerna.  

Ytterligare en faktor som varierar är ankomstintervallen för när bilarna ankommer till 
processen. För ankomstintervallerna förekommer dels en slumpartad variation, men även 
säsongsvariation för bilarnas ankomster förekommer. Under sommarmånaderna juni-augusti 
sjunker intensiteten i processen för de begagnade bilarna. Operationerna har inte samma 
kapacitet i form av personal som under övriga året, och flera av operationerna står helt stilla 
under delar av sommaren. En av de två externa verkstäder som SPB anlitar har helt 
semesterstängt under sommaren vilket påverkar de bilar som ska dit. Då det endast finns en 
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testare på företaget och det inte finns någon ersättare till denna, står testningen helt stilla under 
den tid som testaren har semester. Testaren på SPB har ett stort ansvar för att även sköta flera 
andra områden än enbart testning inom processen för de begagnade bilarna, exempelvis 
bokning av jobb för bilarna, varför processen för de begagnade bilarna påverkas avsevärt på 
många områden när testansvarig inte finns tillgänglig.  

När testansvarig kommer tillbaka från semestern brukar det finnas runt 30-40 begagnade bilar 
som väntar på testning. Just denna operation är svår att hitta en ersättare till. Eftersom 
testresultatet påverkar de åtgärder som ska göras samt även prissättning av fordonet, så är det 
känsligt att ta in personal utifrån då det ska göras utifrån SPBs intressen. verkstadsmekanikern 
för de begagnade bilarna på SPB kan i vissa fall utföra tester på bilar, men dels är han i princip 
konstant upptagen med att utföra verkstadsarbete på bilarna, och dels krävs det aktuell 
uppdatering för värdering av bilarna, och detta medför att det blir svårt att värdera dem om man 
endast gör det tillfälligt då och då.  Detta är dock ett problem som SPB har tagit tag i, då det 
under våren har anställts ytterligare en testare på företaget. 

En nedgång i försäljningen av de begagnade bilarna brukar ske kring jul. Som exempel fanns 
det efter sommaren i augusti 120 bilar i processen, medan det i februari 2016 fanns 70 bilar i 
processen. Ytterligare ett exempel på variation är att det i år kommer in 40 bilar från en av 
avtalskunderna i augusti vilket är känt flera månader i förtid.  

4.2.5. Prioritetsordning för bilarna 
Som redan är nämnt flödar inte bilarna direkt från en operation till nästkommande operation i 
processen, utan detta sker med mellanliggande avbrott där bilarna parkeras mellan 
operationerna. Nämnt är även att det inför varje ny operation i processen tas beslut om vilken 
bil som ska tas omhand härnäst. För varje operation tas detta beslut av den person som är 
ansvarig inom den aktuella operationen. Valet av bil görs övergripande enligt FIFO på den 
aktuella operationens kö i Flödet, men där viss avvikelse från detta kan ske beroende på den 
aktuella situationen.  

På operationen Inkommen uppstår ordningsföljden för bilarna genom att blanketterna med 
information om bilarna av inkommenansvarig plockas slumpartat från avsedd korg, detta vid 
registrering av dem hos företaget. Detta görs i de luckor som uppkommer mellan de andra 
arbetsuppgifter som inkommenansvarig har. Till testen plockas bilarna enligt FIFO från kön i 
Flödet detta för de bilar som ska testas. Bilarna plockas i den takt det hinns med när testansvarig 
avsätter tid för att testa bilar. På operationen Beslut om åtgärd plockas bilarna enligt FIFO från 
kön i Flödet, där bilarna tas omhand då ansvarig för Beslut om åtgärd har tid över mellan andra 
arbetsuppgifter. Till alla dessa tre operationer Inkommen, Test2 och Beslut om åtgärd väljs bil 
direkt i anslutning till att bilarna ska tas omhand på operationen, det vill säga helt utan 
framförhållning.  

Inför tre operationer i processen kan det uppstå en situation där delar måste beställas inför 
servicen, detta innan servicearbetet kan påbörjas och gäller för Verkstad, Däck och 
Skadeverkstad. I de fall där detta är aktuellt, görs beställningarna av verkstadsansvarig, 
däckansvarig respektive skadeverkstadsansvarig, och då efter mail om detta från testansvarig, 
precis som det beskrivs i Stycke 4.2.2. Servicearbete på någon av dessa operationer påbörjas 
först då allt material för den aktuella operationen har anlänt till företaget. Ansvarig för dessa 
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operationer tar alltså hänsyn till om allt material till den operation som ska utföras eller inte har 
anlänt innan bilen bokas in för service. FIFO tillämpas på kön i Flödet för de bilar där allt 
material har anlänt. Det första som sker på dessa tre operationer vid en ny arbetsdag, är att 
ansvarig för operationen planerar in vilka bilar som ska servas under dagen samt 
ordningsföljden för dessa.  

Inför Extern verkstad beslutar testansvarig om vilken bil som ska servas härnäst, där bilarna 
väljs enligt FIFO från kön i Flödet. Detta görs i direkt anslutning till det att den person som från 
den externa verkstaden kommer in till SPB med en färdigservad bil för att byta till en icke 
servad bil. På rekonden planerar rekondansvarig för vilken bil som ska tas omhand härnäst, 
detta enligt FIFO från kön i Flödet. Rekondansvarig planerar ett par bilar för några bilar fram i 
tiden för att arbetarna på rekond hela tiden ska veta vilken bil de ska ta sig an härnäst. På 
operationen Klar till försäljning körs bilarna in i bilhallen till försäljning enligt den ordning 
som de blir färdiga på rekonden i, det vill säga enligt FIFO från kön i Flödet. Valet av bil som 
ska köras in i bilhallen görs i direkt anslutning till att bilar säljs och körs ut från bilhallen.  

Planeringen av ordningsföljden för hur bilarna ska tas omhand på operationerna görs i samtliga 
fall på mycket kort sikt. I processen görs planering inför samtliga operationer samma dag som 
bilarna ska tas omhand på operationerna. Ingen planering görs som sträcker sig längre fram i 
tiden än den operation som bilen för tillfället ska till härnäst. Genom detta genomförs det inte 
på förhand någon uppskattning av bilarnas genomloppstid i processen, och antalet bilar som 
släpps till operationerna tar inte hänsyn till försäljningstakten i bilhallen, det vill säga 
efterfrågan.   
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4.2.6. Parkering och hantering av nycklar för de begagnade bilarna 
Parkeringen för de begagnade bilarna, BP, syftar på en parkering inom SPB:s område där de 
begagnade bilarna parkeras. På denna parkering står bilarna tätt packade i tre parallella rader. 
Det saknas möjlighet att köra mellan bilarna, vilket medför att man måste flytta på bilarna 
framför för att få ut en bil längre in, se Figur 13. Detta medför exempelvis att bil 8 och 13 först 
måste flyttas ut för att kunna få ut bil 3. Totalt tar det omkring 20-30 minuter att få ut en bil.  

 
Figur 13 – Bilarna på BP står tätt packade utan möjlighet att köra mellan dem. 

För att få ut den bil man söker måste nycklarna till alla bilar som ska flyttas hittas. Bilnyklarna 
till de begagnade bilarna är utrustade med en liten infomrationsdekal. På denna dekal står bilens 
registreringsnummer noterat, och tanken är att bilens typ och färg även ska vara noterade. Dessa 
två saker noteras dock ytterst sällan på dekalen. På BP där bilarna står parkerade mellan varje 
operation, måste all personal som ska serva bilen leta upp rätt bil genom att studera alla bilars 
registreringsnummer på parkeringen. När rätt bil är hittad så måste personalen återvända till 
nyckelskåpet på jakt efter de ytterligare nycklar som krävs för att flytta bilarna framför den bil 
som man vill få ut.  

Ett problem på SPB som alla involverade i processen för de begagnade bilarna upplever är 
hanteringen av bilnycklarna. Standarden är att nycklarna alltid ska placeras i det nyckelskåp 
som finns utanför inkommenansvarigs rum, som ligger i anslutning till BP. Detta då bilen är 
placerad på BP. När mekanikerna för de olika operationerna hämtar bil och nycklar vid service 
placeras nycklarna i nyckelskåp placerade i aktuell verkstad, detta under operationstiden. Det 
är dock vanligt förekommande att nycklarna efter avslutad operation hängs tillbaka i fel 
nyckelskåp, det vill säga att de inte hängs in i nyckelskåpet intill BP. När detta inträffar påverkas 
efterkommande operation där personalen för nästa operation inte finner bilnyckeln i rätt 
nyckelskåp. Dimensionen på detta utökas givetvis av de omständigheter på BP som beskrivits, 
och som går ut på att det ofta är mer än den bil som ska servas som måste förflyttas. I och med 
att bilarna i processen inte flödar direkt mellan operationerna, utan återkommer till BP, så är 
detta aktuellt inför varje ny operation som bilen ska gå igenom.  
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Nycklarna till bilarna hänger på rätt ställe i 85-90% av fallen. En av de anställda uppger 
exempelvis att han omkring två gånger i veckan får man leta nycklar i 45-50 minuter innan han 
ger upp. Nycklarna kan exempelvis hänga i verkstaden. Vintertid tar det längre tid än på 
sommaren eftersom rutorna till de bilar som ska flyttas måste skrapas.  

4.2.7. Skadeanmälningar från kund 
För hälften av alla bilar som tillhör processen för begagnade bilar på företaget, är det nödvändigt 
att kunden genomför en skadeanmälning för omfattande skador på bilen. Mestadels gäller detta 
skador på lack eller plåt. Hur skadeanmälningar går till som kund ska utföra skiljer sig beroende 
på om det är en privat kund eller en kund på avtal. 

Privatkunder 
Idag förekommer det fall då kund måste göra en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag innan 
SPB kan påbörja service på den begagnade bilen. Detta gäller skador som är dyra att åtgärda, 
ofta på lack, plåt eller glas. Genom denna skadeanmälan betalar försäkringsbolaget en del av 
kostnaden för reparation av skadan. Detta ger kunden ett högre pris för bilen eftersom SPB då 
inte behöver bekosta en lika stor del av reparationen. Idag tar det 1-4 veckor för säljarna att få 
in skadeanmälningar från kunder, detta då kunderna själva ska genomföra skadeanmälningen 
hemifrån och inte har någon brådska med detta. Under denna tid står bilen och väntar på service 
på parkeringen BP. SPB har utvecklat en rutin för hur skadeanmälningar kan genomföras för 
privatkunder. Denna rutin används dock inte i praktiken. När kunden kommer in med den 
begagnade bilen i fysisk form till företaget så är bilen redan testad. Det vill säga i detta läge vet 
säljaren om att skadeanmälan måste genomföras. Ett formulär är framtaget där skadan som ska 
åtgärdas är noterad. Rutinen går ut på att aktuell säljare ska få skadan godkänd av kund 
tillsammans med kunden hos SPB innan kunden lämnar företaget. När kunden godkänt 
skadeanmälan hos SPB så kan verkstadsansvarig anmäla skadan till försäkringsbolaget. Genom 
denna rutin går det snabbt att få in skadeanmälningarna. På detta tjänar kunden pengar eftersom 
försäkringsbolaget står för en del av kostnaden och kunden slipper få värdet på bilen nedskrivet. 
Kunden tjänar även tid på att slippa komma ihåg att göra skadeanmälan, samt att göra den. 
Denna rutin fungerar dock inte för avtalskunder, då det för dem inte är personen som kommer 
in och byter bilen som ansvarar för försäkringsärendet. Se beskrivning under Avtalskunder.  

Avtalskunder 
För avtalskunder är det mer komplicerat än för privatkunder då det inte är personen som byter 
in bilen som ansvarar för försäkringsärendet. Exempelvis för en av företagets största 
avtalskunder kommer det som nämnt en gång i månaden en person till SPB för att studera 
skadorna som ska skadeanmälans och godkänna dem. När detta är gjort måste avtalskunden 
spåra de personer som via dem har använt bilarna och ta reda på hur skadorna har inträffat. 
Först när detta är gjort görs skadeanmälan av kunden.  

4.3. Värdeflödeskartläggningar 
Värdeflödeskartläggning har utförts för två olika bilar, benämnda som Bil A och B, som har 
passerat processen för begagnade bilar på SPB. Händelseförloppet för de två bilarnas väg i 
processen presenteras samt flödeskartor. Metoden för värdeflödeskartläggningen utgår från är 
den metod som presenteras i boken Lära sig se, av Rother och Shook (2004). 
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I processen för de begagnade bilarna finns det 16 olika vägar som bilarna kan ta genom flödet. 
Vilken av dessa vägar som är aktuell för varje enskild bil beror på vilken typ av servicearbete 
som är nödvändig för bilen, och av den anledningen vilka operationer som ska passera, se Tabell 
1. När en bil kommer in i processen är det ännu inte klart vilken väg som bilen kommer att 
tillhöra. Detta då det först är vid operationen Beslut om åtgärd som det avgörs vilka 
serviceoperationer som bilen ska passera. Av denna anledning har två bilar valts godtyckligt då 
de har inkommit till SPB, eftersom det inte har varit möjligt att välja bilarna strategiskt efter 
vilken väg de ska ta.  

4.3.1. Bil A 
Bil A spenderade totalt 13 dagar i processen. Utförlig beskrivning av händelseförloppet under 
dessa dagar sker inledningsvis. Denna beskrivning består av all information som framkom när 
värdeflödeskartläggningen gjordes. Värdeflödeskartan visas i Figur 14.  

Händelseförloppet för Bil A 
25 februari 2016, torsdag: Bil A inkommer fysiskt till SPB från en avtalskund. En av säljarna 
tar emot bilen och parkerar den på BP. Nycklarna till bilen placeras i avsett nyckelskåp. Papper 
i fysisk form med information om bilen läggs av säljaren avsett fack som är placerat utanför 
inkommenansvarigs rum.  

29 februari 2016, måndag: inkommenansvarig har en lucka över bland annat arbete och tar 
pappren från facket med informationen om bilen, och registrerar in bilen i Flödet. Då totalt tre 
bilar har inkommit sedan detta gjordes sist väljs blanketterna från facket för inregistrering i en 
godtycklig ordningsföljd. Information om bilens mätarställningar vid inkommandet noteras på 
samma papper. Operationen Inkommen markeras som ”slutförd” i Flödet. Totalt tar detta 8 
minuter att utföra av inkommenansvarig. Bil A hamnar i kö för Test2 i Flödet.  

2 mars 2016, onsdag: testaren går till inkommenansvarig för att hämta pappren med 
information för de bilar som har registrerats in sedan sist. Totalt är det papper för fyra bilar, och 
bland dessa papper ligger de med information om Bil A. Detta tar 5 minuter. 

4 mars 2016, fredag: Bil A står först i Flödets kö till Test2. Testansvarig ser i Flödet att Bil A 
är placerad först i kön och går därför till BP för att hämta bilen för test. På parkeringen noteras 
det att för att kunna köra ut Bil A från parkeringen så måste ytterligare en bil flyttas som är 
parkerad framför Bil A. Testaren går in till avsett nyckelskåp och hämtar de två bilnycklar som 
behövs. Bägge bilars rutor skrapas, och bilarna körs ut. Den bil som stod i vägen parkeras efter 
detta åter, nycklarna till denna bil hängs tillbaka där de hämtades, och Bil A körs in i bilhallen 
där alla tester utförs. Detta händelseförlopp där Bil A hämtas från BP till bilhallen tar 20 
minuter.  

Direkt när Bil A är placerad på testplatsen så påbörjas av testansvarig testen av Bil A. Testen 
utgår från det testprotokoll som finns, och bland annat framkommer det att bilen luktar mögel 
och att ett eventuellt vattenläckage förekommer i bilen. Detta noteras i testprotokollet och Test2 
markeras som ”slutförd” operation i programmet Flödet. Testen tar 50 minuter. 

Direkt efter testen lämnas bilen åter på BP av testansvarig och nycklarna hängs in i avsett 
nyckelskåp, och testaren återvänder till sin arbetsplats. Detta tar 12 minuter. 
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Ansvarig för Beslut om åtgärd är inte upptagen med någon annan uppgift, så testansvarig går 
direkt för att diskutera testresultaten med ansvarig för operationen Beslut om åtgärd. 
Anledningen till att detta görs direkt är att omständigheterna med Bil A som har framkommit i 
testen anses vara mycket ovanliga. Beslut tas om att höra av sig till avtalskunden angående de 
fel som uppkommit då felen troligen blir dyra att åtgärda. Testansvarig ringer avtalskunden och 
avtalskunden ska återkomma till SPB med svar på hur de vill göra med bilen. Detta tar 20 
minuter.  

9 mars 2016, måndag: avtalskunden hör av sig via telefon till testansvarig, och beslut mellan 
kund och testansvarig tas om att avtalskunden ska göra ett återköp av bilen. Testansvarig raderar 
Bil A från Flödet, hämtar bilnycklarna från avsett nyckelskåp, och flyttar bilen från BP till en 
annan parkering på SPBs område där den ska stå tills det att avtalskunden hämtar den. 
Telefonsamtalet och det administrativa tar 6 minuter, förflyttningen av bilen tar 15 minuter.  

Värdeflödeskartläggning av Bil A 
Värdeflödeskarta för Bil A för bilens väg i processen visas i Figur 14 med tillhörande 
symbolförklaring i Figur 15, efter detta följer en beskrivning av figurerna från 
värdeflödeskartan.  

 

Figur 14 – Värdeflödeskarta för Bil A. 
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Figur 15 – Symbolförklaring till värdeflödeskartor. 

Förklaring till värdeflödeskartan: 

Kund – Syftar på den kund som levererar bilen till SPB. I detta fall utgörs kunden av en 
avtalskund till SPB. Bilen kommer in från kund och placeras på lagringsplatsen BP.  

Inregistrering – Här skrivs bilen in hos SPB. Denna aktivitet innefattar ingen bearbetning av 
bilen och är inte värdeskapande för bilen. Det sker en fysisk informationsöverföring från denna 
operation till efterföljande operation Test av bil. Information i pappersform om bilen överförs.  

Test av bil – Med informationen som överförts från inregistreringen utförs testning av bilen. 
Detta är en operation som bilen ingår i. Bilen bearbetas inte, så det är inte en värdeskapande 
operation för bilen på så sätt. Operationen är dock nödvändig vid bilaffär eftersom den värderas 
utifrån sin status som undersöks i testningen. I och med att operationen är utförd så behöver 
inte tid eller pengar läggas på testning i framtiden för SPB då bilens status här blir känd. På 
grund av att bilen får ett tilldelat testprotokoll med dess status noterad så bedöms testningen 
vara värdeskapande för bilen. Utifrån testprotokollet beslutas om åtgärder, och det som inte 
åtgärdas noteras i den beskrivning av bilen då den säljs. Detta är alltså information som kunden 
är intresserad av att få med bilen vid köp.  

Bilen flyttas från lagringsplatsen på BP till testningen och lämnas åter på lagring på BP. Allt 
sker genom tryckande produktion, det vill säga, takten bilarna servas i matchas inte med 
efterfrågan. En fysisk informationsöverföring sker då testprotokollen används vid Beslut om 
åtgärd.  
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Beslut om åtgärd – Här tas beslut om vad som ska ske med bilen i fortsättningen. 
Testprotokollet ligger som grund för beslutet vilket kommuniceras i fysisk form, och även 
muntligt mellan testansvarig och ansvarig på Beslut om åtgärd. Kommunikation sker efter detta 
mellan SPB och kund via telefon, det vill säga informationen överförs icke-fysiskt. Bilen flyttas 
från lagring på BP till lagring på en annan parkering i väntan på att kunden ska komma och 
hämta bilen. 

Ledtid och processtid – Ledtiden i processen för Bil A är totalt 13 dagar, där den värdehöjande 
tiden är 50 minuter. 

4.3.2. Bil B 
Till skillnad från Bil A som lämnade processen för begagnade bilar i förhand, så genomgår Bil 
B hela processen. Totalt spenderar bilen 28,5 dagar i processen. Bil B är inbytt av den av SPBs 
avtalskunder som måste godkänna de skador på bilen som framkommer i testen innan åtgärd av 
dessa kan påbörjas. Precis som för Bil A inleds stycket med en beskrivning av 
händelseförloppet för bilen som observerades under kartläggningen. 
Värdeflödeskartläggningen av Bil B visas i Figur 16.  

Händelseförloppet för Bil B 
22 februari 2016, måndag: Bil B kommer in fysiskt till SPB, inbytt av en avtalskund. Bilen 
parkeras av den säljare som ansvarar för bytet på BP och nycklarna hängs in i avsett nyckelskåp. 
Bilen kommer in utrustad med vinterdäck, och säljaren ser till att sommardäcken är placerade i 
bilens bagageutrymme. Papper i fysisk form med information om bilen och inköpet lämnas av 
säljaren i avsett fack utanför inkommenansvarigs rum. Samma dag tar inkommenansvarig 
pappren från facket, noterar bilens mätarinställningar på dessa, samt registrerar in bilen i Flödet 
och markerar operationen Inkommen som ”slutförd”. Eftersom fler bilar har inkommit sedan 
denna aktivitet utfördes sist, plockas pappren från facket och behandlas i en godtycklig 
turordning. Aktiviteten tar 9 minuter för inkommenansvarig.  

25 februari 2016, torsdag: testaren hämtar pappren med information om de bilar som har 
inkommit sedan sist dessa papper hämtades, detta hos inkommenansvarig. Bland dessa papper 
ligger de med information om Bil B. Detta tar 8 minuter.  

Testaren beslutar om att testa Bil B då den efter ett par andra tester under dagen nu är placerad 
först i Flödets kö. Testaren hämtar bilnycklarna i avsett nyckelskåp och går till BP för att hämta 
bilen. På BP upptäcker testaren dock att en bil står i vägen för Bil B, som först måste flyttas för 
att få ut Bil B. Testaren återvänder till nyckelskåpet för att hämta nyckeln till den bil som står i 
vägen. Rutorna till bägge bilar skrapas, och bilarna körs ut. Den bil som stod i vägen körs in 
och parkeras åter på BP, samt att nycklarna till denna bil lämnas åter. Bil B körs till bilhallen 
för test. Detta tar 25 minuter.  

Testen utförs efter givet testprotokoll som även fylls i. Det framkommer att Bil B har en 
betydande lackskada, samt att bilen är behov av allmän service och hårdpolering. Efter slutförd 
test fylls Test2 i som ”slutförd” operation i Flödet. Detta tar 60 minuter att genomföra för 
testaren. Efter testen körs bilen åter till BP där den parkeras. Detta tar 10 minuter.  
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Som redan nämnt har Bil B inkommit från en avtalskund som måste godkänna skadorna på 
bilen innan några åtgärder kan påbörjas, detta genom ett fysiskt besök på SPB. Planerad visit 
av avtalskunden är den 29 februari. Ansvarig på Beslut om åtgärd har kontakt med 
avtalskunden. Beslut om dag angående möte görs via telefon vilket tar 10 minuter i anspråk.  

29 februari 2016, måndag: utomhustemperaturen är så kall att frosten gör det olägligt att titta 
på bilens skador denna dag. Ansvarig för Beslut om åtgärd kontaktar avtalskunden angående 
detta via telefon. Beslut tas om att skjuta upp mötet till nästkommande dag. Detta tar 10 minuter. 

1 mars 2016, tisdag: avtalskunden kommer, och skadorna för Bil B och fem andra bilar 
presenteras av ansvarig på Beslut om åtgärd, varefter skadorna godkänns av avtalskunden. 
Detta tar totalt 50 minuter för alla bilar. Testare och ansvarig på Beslut om åtgärd beslutar i 
anslutning till detta om åtgärder till de bilar som nyss har blivit godkända. För Bil B tas beslut 
om att bilen ska till SPBs interna verkstad för att få allmän service. Detta tar 10 minuter. 
Ansvarig för Beslut om åtgärd markerar operationen Beslut om åtgärd som ”slutförd” i Flödet. 
Detta tar 4 minuter. Testansvarig bokar in service för bilen på SPBs verkstad, detta genom mail 
till verkstadsansvarig. I mailen specificeras det vad som ska göras på verkstaden. Detta tar 12 
minuter. Verkstadsansvarig får mailen och noterar att det inte behöver beställas några delar till 
bilen inför servicen.  

2 mars 2016, onsdag: när Bil B är placerad först i tur för verkstad i Flödet, förbereder 
verkstadsansvarig en uppdragslapp för service av Bil B som lämnas till verkstadsmekanikern 
för begagnade bilar. Detta tar 5 minuter. Verkstadsmekanikern tar lappen och hämtar 
bilnycklarna i avsett nyckelskåp. På BP ser mekanikern att ytterligare en bil måste flyttas för 
att kunna få ut Bil B. Mekanikern återvänder till nyckelskåpet och hämtar nycklarna även till 
denna bil. Rutorna skrapas till bilarna och de körs ut. Den bil som stått i vägen parkeras åter på 
BP, och mekanikern kör Bil B till verkstaden. Detta tar 20 minuter. 

I verkstaden servar mekanikern bilen enligt de direktiv som står i informationspappren från 
verkstadsansvarig. Verktyg och mindre delar för servicen hämtas allteftersom de behövs i 
servicearbetet. Servicen tar 30 minuter. Efter slutförd service parkeras bilen åter på BP och 
nycklarna lämnas åter, och mekanikern återvänder till sin plats. Detta tar 9 minuter. Mekanikern 
markerar operationen Verkstad som ”slutförd” i Flödet och lämnar uppdragspappren åter till 
verkstadsansvarig. Detta tar 5 minuter.  

7 mars 2016, måndag: Bil B står först i kön till rekonden, och rekondansvarig förbereder en 
lapp till rekondarbetarna. Detta tar 3 minuter. En av rekondarbetarna som ska serva en ny bil 
hämtar lappen med Bil B i uppdrag och går till BP för att hämta bilen. På BP noterar 
rekondarbetaren att Bil B är utrustad med vinterdäck, och av denna anledning återvänder 
arbetaren till byggnaden för rekond och informerar rekondansvarig om detta. Detta tar 7 
minuter. Som redan nämnt utförs rekond endast på bilar utrustade med sommardäck, varför 
rekondansvarig hör av sig till testansvarig om att däckbyte krävs innan rekond kan utföras, detta 
via mail. Detta tar 4 minuter. Testansvarig bokar in däckbyte för Bil B genom mail till 
Däckansvarig. Detta tar 5 minuter.  
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10 mars 2016, torsdag: det finns tid över för däckbyte, och däckansvarig planerar in däckbytet 
för Bil B hos en av däckmekanikerna, detta i turordning med hänsyn till andra begagnade bilar 
som ska skifta däck. Detta tar 4 minuter. Papper med information om däckbytet sätts i avsett 
fack för mekanikern. Mekanikern hämtar lappen, går till avsett nyckelskåp och hämtar 
nycklarna till bilen, skrapar rutorna, samt kör Bil B från BP till verkstaden. Detta tar 12 minuter. 
Däcken är direkt tillgängliga då de är placerade i bilens bagageutrymme. Verktyg till bytet 
hämtas allteftersom de behövs vid däckskiftet. Skiftet tar 45 minuter. Efter skiftet körs bilen till 
BP där den parkeras, nycklarna hängs tillbaka och mekanikern lämnar pappren för bilen till 
däckansvarig. Detta tar 14 minuter. Däckansvarig mailar testansvarig om att bilen är färdig hos 
dem. Detta tar 3 minuter. Testansvarig mailar rekondansvarig om att däcken är bytta och att de 
kan rekonda bilen. Detta tar 2 minuter.  

14 mars 2016, måndag: rekondansvarig förbereder en lapp om att Bil B ska rekondas. Detta 
tar 2 minuter. En av rekondarbetarna hämtar lappen vid rekondansvarigs skrivbord, samt hämtar 
nycklar i avsett nyckelskåp. Rutorna skrapas och bilen körs till verkstaden för rekond. Detta tar 
14 minuter. Rekonden genomförs vilket tar 120 minuter. Den utrustning som används vid 
rekondarbetet hämtas allteftersom den används. Efter rekonden ställs bilen upp och fotas vilket 
tar 15 minuter. Uppdragslappen lämnas hos rekondansvarig och bilen parkeras utanför 
verkstaden för rekond. Bilnycklarna lämnas till ansvarig för Klar till försäljning. Detta tar 10 
minuter. Rekondansvarig markerar Rekond och Foto som ”slutförda” operationer i Flödet samt 
mailar fotona till ansvarig för Klar till försäljning. Detta tar 10 minuter.  

Ansvarig för Klar till försäljning ser i Flödet att de kan ta sig an Bil B, samt genom mailet från 
ansvarig för Rekond med fotona på bilen. Ingen annan bil väntar i kö på operationen, så ansvarig 
för Klar till försäljning meddelar testansvarig muntligt om att bilen kan köras in i bilhallen. 
Detta tar 2 minuter. Testansvarig hämtar nycklarna och kör bilen från där rekondarbetaren 
parkerat den, in i bilhallen. Detta tar 20 minuter. Ansvarig för Klar till försäljning värdesätter 
bilen samt lägger ut fotografierna på bilen på SPBs hemsida. Vidare markeras Klar till 
försäljning som ”slutförd” operation i Flödet, i och med att detta är den sista operationen så 
lämnar Bil B programmet Flödet. Bilen är dock ännu inte utrustad med varudeklarationen. Detta 
tar 20 minuter.  

21 mars 2016, måndag: testansvarig blir uppmärksammad om att Bil B saknar varudeklaration 
genom en rundvandring i bilhallen. Testansvarig sammanställer en sådan och utrustar bilen med 
denna. Detta tar 17 minuter. Bil B är nu klar med alla aktiviteter i processen.  

Värdeflödeskartläggning av Bil B 
Figur 16 visar värdeflödeskartläggningen för Bil B.  
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Figur 16 – Värdeflödeskartläggning för Bil B. 
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Kund – bilen kommer in från avtalskund och ställs på lagring på BP. 

Lager – de fyra första lagringsplatserna är på BP, den femte är utanför rekonden, och den sista 
är i bilhallen där försäljning sker.  

Inregistrering – bilen registreras in i Flödet och fysisk information överförs till testningen när 
testaren hämtar informationen om bilen i pappersformat hos inkommenansvarig. Denna 
aktivitet är inte värdeskapande för bilen.  

Test – bilen testas och körs sedan åter för mellanlagras på BP. Denna aktivitet är värdeskapande 
för bilen.  

Beslut om åtgärd – beslut tas om vad som ska åtgärdas på bilen. Som underlag för detta 
används testprotokollet i pappersformat, det vill säga fysisk information. När beslut är taget 
kommuniceras information ut till berörda operationer som bilen fortsättningsvis ska passera 
genom processen. Detta sker via mail, det vill säga icke-fysiskt. Denna aktivitet är inte 
värdeskapande för bilen.  

Verkstad – bilen servas på verkstaden. Bilen mellanlagras efter detta på BP igen. Denna 
aktivitet är värdeskapande för bilen. 

Däckbyte – däckbyte sker på bilen varefter bilen mellanlagras på BP. Denna aktivitet är 
värdeskapande för bilen.  

Rekond – rekond sker på bilen. Bilen mellanlagras efter detta parkerad utanför verkstaden för 
rekond. Efter detta sker ytterligare en sista lagring av Bil B, detta i bilhallen där bilen är placerad 
innan den säljs. Denna aktivitet är värdeskapande för bilen.  

Ledtid och värdehöjning – ledtiden för Bil B i processen är 28,5 dagar, och den värdehöjande 
tiden är 255 minuter vilket motsvarar 4,25 timmar.  
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5. Nulägesanalys 
I detta kapitel analyseras empirin, det vill säga de två VSMer som har gjorts. Kapitlet är indelat 
i de fyra huvudområdena Lean produktion, Fokuserade fabriker, Kapacitetsplanering och Kö- 
och flaskhalsanalys.  

5.1. Lean produktion 
5.1.1. Bil A  
Tabell 7 visar en sammanställning av de aktiviteter som förekommer i processen för Bil A, där 
det i kolumn 3 och 4 anges med 1 i den kolumn som stämmer om ifall aktiviteterna är 
värdeskapande eller inte.   

Tabell 7 – Kategorisering av de aktiviteter som ingår i processen för Bil A som värdeskapande eller icke värdeskapande. 

Personal Aktivitet Värdeskapande 
Icke 
värdeskapande 

Inkommenansvarig Inregistrera bil 0 1 
  Hantera Flödet 0 1 

Testansvarig 
Hämta papper med information 
om bil 0 1 

  Kolla Flödet  0 1 
  Förflytta bil från BP till test 0 1 
  Testa bil 1 0 
  Förflytta bil till BP 0 1 
  Hantera Flödet 0 1 
Testansvarig och ansvarig 
för Beslut om åtgärd Besluta om åtgärder 0 1 
Testansvarig Kontakta avtalskund 0 1 
  Hantera Flödet 0 1 
  Förflytta bil till  övrig parkering 0 1 

 

Som visas i Tabell 7 finns det en aktivitet i processen för Bil A som är värdeskapande, detta är 
testen av bilen. Testen är värdeskapande på så vis att kunden genom testprotokollet kan få reda 
på bilens fel samt vad som har blivit åtgärdat av SPB vid bilköp. Detta är information som SPB 
står bakom och fungerar som en säkerhet för kunden angående bilens status. Denna aktivitet 
motsvaras av 50 minuters tidsåtgång av den totala ledtiden på 13 dagar, se Stycke 4.3.1. Detta 
sammanfattas i Tabell 8 där även andelen värdeskapande tid för bilen ingår.  

Tabell 8 – Värdeskapande tid och total tid i processen för Bil A, detta angivet i antal timmar. 

Total tid (timmar) Värdeskapande tid (timmar) 
312 0,8333 
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För Bil A är det endast en aktivitet som står för all värdeskapande tid, resterande tid sker 
förflyttning av bilen, eller så lagras den. Lagring sker vid två olika tillfällen med en 
tidsomfattning som sammanfattas i Tabell 9.  

Tabell 9 – Lagertillfällen i processen för Bil A sorterade efter tidsåtgång. Tiden angiven i antal dagar. 

Lagertid för Bil A 
Lagertillfälle Tid (dagar) 
L1 8 
L2 5 

 

Det lagertillfälle som tar mest tid i anspråk för Bil A är L1, se Tabell 9, då det åtgår åtta dagar. 
Under dessa åtta dagar står Bil A parkerad på BP. Under de första fyra dagarna av dessa uppstår 
lagertid för bilen då väntan sker på att bilen ska bli inregistrerad i företagets datorsystem. Två 
av dessa dagar är helgdagar då inget arbete med inregistrering sker. Under de resterande fyra 
dagarna väntar bilen på att bli testad. Varför denna väntetid är fyra dagar beror på att testaren 
dels har andra arbetsuppgifter att utföra förutom testning, dels testar andra bilar än bara de 
begagnade, samt att det är tio andra begagnade bilar som står före Bil A i kön för test. Under 
lagertillfälle L2 då fem dagar åtgår, står bilen även då parkerad på BP, denna gång i väntan på 
att den avtalskund som har bytt in bilen ska höra av sig till SPB med ett besked. 

5.1.2. Bil B 
Bilaga 1 sammanställer alla aktiviteter som ingår i processen för Bil B, med angivelse ifall 
dessa är värdeskapande för bilen eller inte. Fyra olika aktiviteter räknas som värdeskapande för 
Bil B, se Bilaga 1, dessa är Testa bil, Verkstadsservice, Skifta däck samt Rekonda bilen. Dessa 
aktiviteter motsvarar 255 minuter av den totala ledtiden på 28,5 dagar, sammanställt i Tabell 
10 där även andelen värdeskapande tid ingår.  

Tabell 10 – Värdeskapande tid och total tid i processen för Bil B, detta angivet i antal timmar. 

Total tid (timmar) Värdeskapande tid (timmar) 
684 4,25 
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Den övriga tid då bilen inte förflyttas eller utför en värdeskapande aktivitet står den lagrad, se 
Tabell 11 där alla lagertillfällen som förekommer inom processen för Bil B visas. Bil B har 
under sin flödesgång sex olika lagertillfällen som i Tabell 11 är sorterade i storleksordning efter 
lagertillfällenas tidsåtgång.  

Tabell 11 – Lagertillfällen för Bil B sorterade efter tidsåtgång. Tiden anges i antal dagar. 

Lagertid för Bil B 
Lagertillfälle Tid (dagar) 
L3 8 
L6 7 
L2 6 
L4 4 
L1 3 
L5 0,1667 

 

Enligt Tabell 11 upptar lagertillfälle L3 mest tid, åtta dagar, under vilka Bil B står parkerad på 
BP. Det som händer under L3 är i stora drag att Bil B väntar i Flödet på att rekondas, 
rekondansvarig bokar in jobbuppdrag till rekondarbetarna, rekondarbetaren går till BP för att 
hämta Bil B, men upptäcker då att bilen är utrustad med vinterdäck. På detta följer 
kommunikation från denna arbetare, till rekondansvarig, till testansvarig, till däckansvarig om 
att däckskifte måste ske. Däckansvarig förbereder jobbuppdrag om däckskifte till en 
däckmekaniker som sedan hämtar bilen på BP för däckskiftet. Kommunikationsprocessen om 
däckskiftet från rekondarbetaren till däckmekanikern involverar fem olika personer vilket är 
tids- och resurskrävande. Under två olika tillfällen väntar bilen på att få prioritet för service, 
detta sker först till Rekond och sedan till Däck.  

Det lagertillfälle som kommer näst i tur efter L3 som mest tidskrävande är L6 och omfattar sju 
dagars lagertid. Då Bil B lagras på L6 är bilen färdigservad och placerad i bilhallen, dock utan 
att vara färdigställd i processen. Det som återstår i processen är att bilen ännu inte har utrustats 
med sin varudeklaration, vilket är en aktivitet som tillhör operationen Klar till försäljning. Då 
operationen Klar till försäljning är markerad som ”slutförd” i Flödet är ingen person medveten 
om att bilen saknar varudeklarationen förrän testansvarig uppmärksammar detta av en slump 
vid en rundvandring i bilhallen. När detta uppmärksammas ser testansvarig till att bilen utrustas 
med varudeklarationen.  

Vid lagertillfälle L2 står Bil B parkerad på BP i sex dagar. Under fem av dessa dagar väntar 
bilen på att de skador på bilen som har framkommit i testen ska bli godkända av den avtalskund 
som har bytt in bilen. Den sjätte dagen under lagertillfälle L2 väntar bilen på att bli servad på 
verkstaden.  

Under lagertillfälle L4 väntar bilen i fyra dagar på att bli rekondad. Vidare åtgår tre dagar på 
lagertillfälle L1 för bilen i väntan på att information om bilen ska transporteras fysiskt i 
pappersform från avsett fack hos inkommenansvarig till testansvarig. Lagertillfälle L5 består 



74 
 

av 0,1667 dagars väntetid utanför rekonden, då bilen efter rekonden väntar på att bli omplacerad 
till bilhallen.  

5.2. Fokuserade fabriker 
På flera punkter finns det brister i fokus hos processenerna för Bil A och B. Till att börja med 
så upprätthålls inte den bestämda handling som säger att säljarna då de lämnar papper i avsett 
fack om inkommen bil, för inregistrering av fordon, samtidigt ska hämta pappren för redan 
inregistrerade bilar, se Stycke 4.2.2. Då denna standard inte efterföljs är det testansvarig som 
pappren ska lämnas till som själv går till facket för att hämta pappren. 

För Bil A är det så att bilen väntar i två dygn på att inkommenansvarig ska registrera in bilen i 
Flödet, så att bilen istället kommer upp i kön till test. Anledningen till att detta tar två 
arbetsdagar för inkommenansvarig är att denne inte är dedikerad till processen för de begagnade 
bilarna, utan även utför arbetsuppgifter utanför detta område. När nästa aktivitet Test av bil  ska 
genomföras så avbryts testarens fokus på Bil A på grund av att en bil står parkerad i vägen för 
Bil A. I och med detta blir testaren tvungen att först flytta den bil som är parkerad i vägen, för 
att sedan kunna köra ut Bil A från parkeringen. Hanteringen av den bil som står parkerad i 
vägen som uppstår, är att hämta nycklar, skrapa rutor, köra ut- och återparkera, samt återlämna 
nycklarna till denna bil. När beslut har tagits om att återköp ska göras på Bil A av avtalskunden, 
förflyttas Bil A från BP som ska används för de bilar som ingår i processen för begagnade bilar. 
Detta upprätthåller BPs fokus på att används för begagnade bilar som tillhör processen. 
Ytterligare på ett ställe i processen för Bil A frångås bestämda handlingar. Det som sker är att 
testansvarig på grund av de ovanliga omständigheter som framkommer i testen, beslutar sig för 
att direkt gå till ansvarig för Beslut om åtgärd för att diskutera detta. Bestämmelserna frångås 
genom att bilen på detta sätt inte behandlas på operationen enligt FIFO på kön i Flödet.  

Precis som för Bil A så sker det vid två tillfällen i processen för Bil B att en annan bil är parkerad 
i vägen då Bil B ska hämtas. Detta sker inför test och verkstad. Väntetid för Bil B som inte är 
orsakad av någon på SPB är då bilen väntar i fem dagar på att avtalskunden som inkom med 
bilen ska godkänna de skador som framkom i testen. Det är fler bilar än Bil B som på detta sätt 
får sina skador godkända, och efter detta tar testansvarig och ansvarig för Beslut om åtgärd 
beslut om åtgärder för dessa bilar. Ordningsföljden för bilarna då dessa beslut tas, sker i en 
slumpartad ordning och inte genom tillämpning av FIFO på kön i Flödet. Ett ställe i processen 
där brister i kommunikationen skapar problem är när Bil B ska servas på rekonden och bilen 
inkommer till operationen utrustad med vinterdäck. Genom att ansvarig på Däck inte har 
informerats om att däckbyte måste utföras innan rekonden så blir följden att vissa aktiviteter 
måste utföras ett dubbelt antal gånger i processen, samt även att vissa ytterligare aktiviteter 
tillkommer. Dessa aktiviteter är angivna som icke värdeskapande i Stycke 5.1.2, och i Stycke 
5.4.2 beskrivs det hur dessa aktiviteter hade kunnat undvikas helt. En tredje händelse i 
processen som avviker från bestämda handlingar är att operationen Klar till försäljning 
markeras som ”slutförd” i Flödet innan alla uppgifter som ska utföras i denna operation är 
genomförda. Det som inte är gjort är att utrusta Bil B med varudeklaration.  

5.3. Kapacitetsplanering 
Registrering av Bil A på aktiviteten Inregistrering i Figur 14, sker i den godtyckliga ordning 
som inkommenansvarig plockar upp blanketterna i med bilarnas information, detta från avsett 
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fack. För nästkommande aktivitet Test av bil, väljs Bil A när turen kommer i Flödets kö enligt 
FIFO. På den sista aktiviteten Beslut om åtgärd uppstår turordningen för Bil A på grund av 
oförutsägbara omständigheter gällande bilens status, där testansvarig direkt efter testen går till 
ansvarig för Beslut om åtgärd för att diskutera testresultatet. Genom detta påbörjas 
behandlingen av Bil A på Beslut om åtgärd utan att något kösystem följs.  

För Bil B gäller följande. Precis som för Bil A skapas turordningen för aktiviteten Inregistrering 
från Figur 16 godtyckligt. Turordningen för Bil B på aktiviteten Test skapas enligt FIFO, där 
testansvarig tar sig an bilen när den är placerad först i Flödets kö på Test2. Turen för Bil B på 
aktiviteten Beslut om åtgärd uppstår genom att det anses vara lämpligt att direkt efter det att 
avtalskunden har godkänt bilens åkommor, ta beslut om vilka åtgärder som ska utföras. Bland 
de bilar som samtidigt som Bil B har fått sina skador godkända beslutas det om åtgärder i 
slumpmässig ordning. Verkstadsansvarig noterar i mail från testansvarig att det inte behöver 
beställas några delar inför operationen. För aktiviteten Verkstad uppkommer turordningen för 
Bil B genom tillämpning av FIFO där Bil B tas omhand när bilen är placerad först i Flödets kö 
till operationen Verkstad. När Bil B ska servas på verkstaden så hämtar verkstadsmekanikern 
verktyg och servicedelar allteftersom de behövs till servicearbetet. Bägge gånger till aktiviteten 
Rekond samt till Däckbyte tas Bil B omhand enligt FIFO som utgår från köerna i Flödet. Det är 
säljaren som ser till att bilens sommardäck är placerade i bagageutrymmet då bilen är inkommen 
till företaget. När däcken ska skiftas på Bil B så hämtar däckmekanikern de verktyg som krävs 
allteftersom användning av dessa ska ske i servicearbetet. På rekonden hämtas utrustningen 
även där allteftersom det att den används i arbetet. När ansvarig på Klar till försäljning ser att 
Bil B är färdigservad så tas det beslut om att direkt placera Bil B i bilhallen. Detta sker enligt 
FIFO då det i detta läge endast är Bil B som står i kö till att bli inkörd i bilhallen.  

5.4. Kö- och flaskhalsanalys 
5.4.1. Bil A  
I Tabell 12 presenteras de aktiviteter som involverar Bil A i processen med tillhörande 
tidsåtgång angivet i antal minuter, detta taget från Stycke 4.3.1, samt tidens motsvarighet i antal 
timmar. Tidsangivelserna anger den maximala tid som bilen är involverad i aktiviteterna från 
beskrivningen i Stycke 4.3.1.  Övrig tid står Bil A och väntar mellan aktiviteterna.  

Tabell 12 – Aktiviteter för Bil A i processen, samt tidsåtgång angivet i minuter och timmar.  

Aktivitet Tid minuter Tid timmar 
Förflytta bil från BP till test 20 0,3333 
Test 50 0,8333 
Förflytta bil från test till BP 12 0,2 
Förflytta bil till övrig parkering 15 0,25 
Summa 97 1,617 

 

Andelen väntetid av den totala tiden för Bil A är 99,48%, visas i Tabell 13. I tabellen visas även 
total tid i processen samt väntetid mätt i antal timmar för Bil A. Väntetiden har beräknats genom 
att det totala antalet timmar för aktiviteter från Tabell 13 har subtraherats med den totala tiden 
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i processen. Nästan all tid i processen utgörs för Bil A av väntetid. Alla aktiviteter som sker för 
Bil A och som visas i Tabell 13, är inte nödvändiga i processen. En icke nödvändig aktivitet är 
förflyttningen från BP till testen, detta då bilen skulle kunna köras till testen direkt när den 
inkommer till företaget. Förflyttningen från testen till BP är nödvändig i och med att bilen måste 
placeras någonstans där den inte stör processen i väntan på svar från avtalskunden. 
Förflyttningen från BP till en övrig parkering är även den nödvändig i och med att bilen måste 
vänta på avtalskunden på någon plats som inte stör processen.  

Tabell 13 – För Bil A visas total tid i processen samt väntetid mätt i antal timmar, samt andelen väntetid av den totala tiden. 

Total tid i processen (timmar) 312 
Väntetid (timmar) 310,4 
Andel väntetid 99,48% 

 

Bil A ankommer slumpartat till processen för begagnade bilar och oberoende av andra bilar. 
Det samma gäller för Bil As ankomst till samtliga aktiviteter. I processen tas Bil A omhand på 
aktiviteten Inregistrering i en slumpartad ordning, på Test av bil tas bilen omhand enligt FIFO, 
och på Beslut om åtgärd tas bilen omhand med högsta prioritet på grund av ovanliga testresultat. 
På samtliga tre aktiviteter så är Bil A den enda bilen som betjänas per tidsenhet. 

5.4.2. Bil B 
Tabell 14 visar de aktiviteter som involverar Bil B i processen med tillhörande tidsåtgång. 
Precis som för Bil A innebär övrig tid väntan för Bil B i processen.  

Tabell 14 – Tidsåtgång för samtliga aktiviteter i processen som Bil B är involverad i, detta angivet i antal minuter och timmar.  

Aktivitet Tid minuter Tid timmar  
Förflytta bil från BP till test 25 0,4167 
Test 60 1 
Förflytta bil från test till BP 10 0,1667 
Förflytta bil från BP till verkstad 20 0,3333 
Verkstads 30 0,5 
Förflytta bil från verkstad till BP 9 0,15 
Förflytta bil från BP till däck 12 0,2 
Däck 45 0,75 
Förflytta bil från däck till BP 14 0,2333 
Förflytta bil från BP till rekond 14 0,2333 
Rekond 120 2 
Fotografering 15 0,25 
Förflytta bil till parkering utanför rekonden 10 0,1667 
Förflytta bil till  bilhallen 20 0,3333 
Summa 404 6,733 
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Andelen väntetid i processen för Bil B är precis som för Bil A mycket stor, för Bil B ligger den 
på 99,02%. Detta visas i Tabell 15, där även total tid i processen samt väntetiden presenteras. 
Väntetiden är beräknad genom en subtraktion mellan den totala tiden i processen för bilen samt 
den totala tiden för aktivitet. Den mesta tiden i processen består av väntetid för Bil B, och fler 
av de aktiviteter som utförs i processen för Bil B är inte nödvändiga. Detta gäller hämtningen 
av bilen från BP till testen, detta då bilen direkt då den kommer in till företaget skulle ha kunnat 
köras till testen. Lämning av bilen från testen till BP är dock nödvändig eftersom bilen måste 
stå parkerad någonstans i väntan på att skadorna som har framkommit i testen ska bli godkända. 
Förflyttning av den bil som står i vägen för Bil B då bilen ska hämtas till verkstaden är inte 
nödvändig i och med att Bil B hade kunnat placeras på ett sådant sätt att andra bilar inte hade 
stått i vägen. En mängd olika aktiviteter hade kunnat undvikas ifall bilen efter verkstadsarbetet 
istället för att bli parkerad åter på BP hade blivit körd direkt till Däck för att få skiftade däck. I 
detta fall hade inte ansvarig för Rekond behövt förbereda en lapp med jobbuppdrag till 
rekondarbetarna och rekondarbetaren hade inte behövt gå till BP och notera att bilen behöver 
få däcken skiftade innan rekonden utfördes. Rekondansvarig hade inte behövt maila 
testansvarig om att däckskifte måste utföras och testansvarig hade inte behövt maila 
däckansvarig om däckskiftet. Om bilen efter däckskiftet hade körts direkt till rekonden så hade 
vidare däckansvarig inte behövt maila testansvarig när däcken var skiftade, eller testansvarig 
rekondansvarig om detta. Om ansvarig inte hade missat att utrusta bilen med varudeklarationen 
på operationen Klar till försäljning så hade bilen kunnat lämna processen direkt efter att den 
hade blivit inkörd i bilhallen, det vill säga i detta fall hade tiden för L6 i Figur 16 varit obefintlig. 

Tabell 15 – För Bil B visas total tid i processen och väntetid angivet i antal timmar, samt andelen väntetid av den totala tiden. 

Total tid i processen (timmar) 684 
Väntetid (timmar) 677,3 
Andel väntetid 99,02% 

 

Bil B ankommer precis som Bil A slumpartat till processen för de begagnade bilarna, och detta 
oberoende av andra bilar. Det samma gäller för bilens ankomst till samtliga aktiviteter som Bil 
B genomgår i processen. Betjäningen av Bil B sker på aktiviteten Inregistrering i en slumpartad 
ordning och på Test enligt FIFO. På aktiviteten Beslut om åtgärd sker betjäning enligt 
slumpartad ordning av de sex bilar som nyss har godkänts av avtalskunden. På Verkstad 
konkurrerar Bil B med bilar som inte tillhör processen för begagnade bilar, men av de som 
tillhör processen för begagnade bilar sker betjäningen enligt FIFO. Även på Rekond konkurrerar 
bilen med andra bilar, men betjäningen sker enligt FIFO i förhållande till de andra bilarna i 
samma process. På Däck konkurrerar bilen med övriga bilar utanför processen, men betjäning 
sker enligt FIFO i förhållande till de andra begagnade bilar som ska skifta däck. Betjäning på 
Klar till försäljning sker för bilen enligt FIFO.  

På Inregistrering, Test, Beslut om åtgärd, Verkstad och Klar till försäljning är Bil B den enda 
bilen som servas per tidsenhet. På Däck och Rekond servas två bilar samtidigt per tidsenhet. 
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6. Analys 
I detta kapitel analyseras processen för de begagnade bilarna på SPB. Analysen utgår från de 
fyra huvudområdena Lean produktion, Fokuserade fabriker, Kapacitetsplanering och Kö- och 
flaskhalsanalys.  

6.1. Lean produktion 
Väsentligt inom filosofin för Lean produktion är att fokusera på de aktiviteter som är 
värdeskapande, och sträva efter att eliminera slöseri. (Womack & Jones 2003; Liker 2004) Inom 
processen för de begagnade bilarna har flera olika former av slöseri identifierats. Bland annat 
förekommer det väntetid i processen för både Bil A och B. För Bil A åtgår det exempelvis 4 
dagar för bilen att stå i kö för att bli inregistrerad i företagets datorsystem av inkommenansvarig, 
en kötid som bör elimineras i enlighet med vad Womack och Jones (2003) skriver. Liker (2004) 
och Bicheno (2004) tar i likhet med detta tar upp att väntetid bör minimeras då det viktiga är 
att ha ett bra flöde på produkterna i processen. När det kommer till att ha ett bra flöde och 
därmed en god flödeseffektivitet i processen kan Tabell 16 och 17 studeras där 
flödeseffektiviteten för Bil A och B visas, Ekvation 8 har använts för dessa beräkningar.  

Tabell 16 – Flödeseffektivitet för Bil A. 

Värdeskapande tid (timmar) Total tid (timmar) Flödeseffektivitet 
0,8333 312 0,2671% 

 

Tabell 17 – Flödeseffektivitet för Bil B. 

Värdeskapande tid (timmar) Total tid (timmar) Flödeseffektivitet 
4,25 684 0,6213% 

 

Tabell 16 och 17 visar att flödeseffektiviteten ligger under en procent för bägge bilar, det vill 
säga den absolut övervägande tiden består av icke värdeskapande tid. Som nämnt består den 
icke värdeskapande tiden för Bil A och B uteslutande av förflyttningstid och väntetid då bilarna 
lagras vid olika lagertillfällen. Strävan för företaget bör vara att förbättra flödeseffektiviteten i 
processen, och för bilarna skulle detta innebära minimering av orsakerna bakom att väntetid 
och förflyttningstid uppstår.  

En aktivitet som orsakar väntetid för bägge bilar är när de väntar på godkännande av de skador 
som har uppkommit i testen, detta av avtalskunden. För respektive bil orsakar detta en väntetid 
på 5 dagar på L2, se Tabell 9 och 11. Som nämnt kommer avtalskunden endast en gång i 
månaden till SPB för att på detta sätt godkänna skador. Detta kan alltså medföra en väntetid på 
en månad för bilarna. Att minska denna väntetid för bilarna är någonting som företaget bör se 
över, en försvårande omständighet för SPB är dock att det är en utomstående part inblandad 
som SPB inte kan ta beslut för direkt.  

Ytterligare en form av slöseri som förekommer inom processen är överflödig rörelse, något som 
även det ska undvikas (Bicheno 2004). Exempelvis inträffade detta för Bil B vid lagertillfälle 
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L3 då bilen inkom till Rekond utrustad med vinterdäck, något som tog 8 dagar i anspråk. Dels 
var arbetaren på Rekond tvungen att förflytta sig dubbla antalet gånger fram och tillbaka till BP 
med tanke att förflytta Bil B till rekonden, och dels medförde detta skeende en stor mängd 
överflödig kommunikation som involverade flera olika personer i processen. Ett sätt att komma 
tillrätta med detta skulle kunna vara att utveckla en standardisering av detta skeende som är 
lämplig. Som Martin och Bell (2011) skriver är standardisering den bästa metoden att 
genomföra arbete på, och Ptacek et al. (2011) uttrycker att denna metod är bra för att eliminera 
slöseri då en standard utvecklas med minimerat slöseri. Vid standardiseringen bör 
utgångspunkten för företaget vara att fokusera på tidminskning och att minimera slöseri i 
processen precis som Lane (2007) skriver. Företaget skulle på detta sätt kunna utveckla 
nedskrivna standarder för alla aktiviteter som utförs i processen, där standarderna bör utvecklas 
efter observation av aktiviteterna. Detta för att som Martin och Bell (2011) skriver, se till att 
standardisering sker av verkliga händelser, och inte förväntade händelser. I övrigt bör ledningen 
på företaget ta tillvara på personalens kompetens inom området genom att prata med de 
anställda när standarderna ska utvecklas, detta för att det är personalen som ska upprätthålla 
standarderna (Schroeder & Persch 1994).  

Ett ställe där SPB minimerar överflödig rörelse av personal är att testansvarig och ansvarig för 
Beslut om åtgärd är fysiskt placerade precis intill varandra inom företagsbyggnaden. Detta är 
fördelaktigt i och med att dessa har direkt kontakt vid beslut om åtgärd samt även då bilen ska 
förflyttas till bilhallen på operationen Klar till försäljning.  

För att återkomma till händelseförloppet som uppstår vintertid för alla bilar som inkommer till 
rekonden utrustade med vinterdäck, är ett förslag att en standard utvecklas där bilarna skiftar 
däck innan de kommer in till rekonden. Denna standard skulle kunna se ut på så vis att 
operationen Däck byter plats i Flödet, detta så att den nya operationsordningen följer den som 
visas i Figur 17. Diskussion har gjorts på företaget med personal som har god insyn i processen 
för de begagnade bilarna, och dessa tror att det här förslaget utan problem skulle kunna 
genomföras direkt i praktiken. Om detta genomfördes på företaget så skulle däckansvarig 
informeras via Flödet om att däcken på bilen ska skiftas direkt när närmast föregående operation 
i Flödet markeras som ”slutförd”. På samma sätt skulle rekondansvarig informeras via Flödet 
om att de kan ta sig an bilen så fort Däck markeras som ”slutförd” i Flödet. All mailkontakt 
som skedde för Bil B angående däckskiftet skulle i och med detta kunna undvikas, och arbetaren 
på Rekond skulle inte behöva gå fram och tillbaka för att hämta bilen för rekond mer än en 
gång.  

 
Figur 17 – Ny operationsordning där Däck är placerad direkt före Rekond i ordningsföljden. 

Ytterligare fördel med nedskrivna standarder är att det inte är lika lätt för personalen att missa 
aktiviteter som de ska genomföra. Exempelvis inträffade det för Bil B att ansvarig för Klar till 
försäljning missade att utrusta bilen med varudeklaration, varför bilen stod i 7 dagar utan en 
sådan trots att bilen var markerad som ”slutförd” på aktiviteten i Flödet. Samma sak gäller för 
de rutiner som idag finns på företaget, men som inte är nedskrivna. Som nämnt brukar inte 
säljarna följa den rutin som säger att de ska hämta information om de bilar som precis har blivit 
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inregistrerade från inkommenansvarig, och lämna till testansvarig. Något som varken 
efterföljdes för Bil A eller Bil B, där Bil B som exempel väntade i 3 dagar på detta. Ett till 
exempel på när rutiner frångås är att FIFO ska tillämpas vid val av bil som ska opereras på 
respektive operation, men både för Bil A och B förekommer det tillfällen i processen där detta 
frångås av olika anledningar.  

En standard som skulle kunna utvecklas är att inkommenansvarig en gång per dag, registrerar 
in nyinkomna bilar i företagets datorsystem. Som exempel väntade Bil A på L1 i 4 dagar på 
detta. Eftersom denna aktivitet inte är speciellt tidskrävande så bör det gå att införa denna 
standard i praktiken. Enligt Tabell 6 tar denna aktivitet i genomsnitt omkring 5 minuter för 
inkommenansvarig att genomföra per bil. Då det passerar totalt 599 begagnade bilar under 
perioden, och om inkommenansvarig arbetar genomsnittsvärdet 1739 timmar under perioden, 
så motsvaras detta av att 2,755 bilar inkommer per snitt varje arbetsdag. Inkommenansvarig 
skulle i och med detta behöva lägga 13,78 minuter per dag på att registrera in bilar som tillhör 
processen.  

En tidskrävande aktivitet för Bil A och B, som företaget bör se över är tidsåtgången för 
förflyttning av bilar. För Bil A motsvarar tidsåtgången för förflyttning 94% av den 
värdeskapande tiden för bilen, se Tabell 18. Förflyttningstiden och den värdeskapande tiden för 
bilen tar alltså nästan lika mycket tid i anspråk. För Bil B motsvarar förflyttningstiden 52,55% 
av den värdeskapande tiden, se Tabell 19. Förflyttningstiden tar alltså en stor andel tid i anspråk 
av personalen som inte skapar värde. En faktor som skulle kunna ses över i detta fall är 
parkeringen för begagnade bilar där det ofta är nödvändigt att förflytta mer än den bil som ska 
servas. Dubbelt arbete förekommer när ytterligare en bil förutom den som ska servas måste 
köras ut och återparkeras. Detta är ett exempel på överflödig rörelse. Företaget skulle kunna se 
över möjligheterna till att öka parkeringsytan för de begagnade bilarna.  

Tabell 18 – Andel förflyttningstid i förhållande till värdeskapande tid för Bil A.  

Bil A 
Tid förflyttning (minuter) 47 
Värdeskapande tid (minuter) 50 
Andel förflyttningstid i förhållande till värdeskapande tid 94,00% 

 

Tabell 19 – Andel förflyttningstid i förhållande till värdeskapande tid för Bil B.  

Bil B 
Tid förflyttning (minuter) 134 
Värdeskapande tid (minuter) 255 
Andel förflyttningstid i förhållande till värdeskapande tid 52,55% 

 

En övrig sak för företaget att tänka på i sin strävan att eliminera slöseri är att det precis som 
Womack och Jones (2003) skriver finns aktiviteter inom processen som är icke värdeskapande 
men ändå nödvändiga. Detta kan exempelvis gälla aktiviteter såsom administrativa handlingar. 
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Förutom detta så bör även SPB precis som Modig och Åhlström (2012) skriver vara 
uppmärksamma på att tankarna inom Lean produktion är skapade för tillverkningsföretag, 
vilket medför att de inte i alla sammanhang kan implementeras direkt i SPBs process. Detta då 
SPB är ett tjänsteföretag. Som de skriver bör SPB som tjänsteföretag se på definitionerna inom 
Lean produktion med en högre abstraktionsnivå då filosofin ska tillämpas på ett bredare plan 
för tjänster. 

En övergripande sak som SPB bör införa är en ledare för processen som fokuserar på hela flödet 
istället för på enskilda operationer. Rother och Shook (2004) nämner vikten av detta och idag 
förekommer det inte att någon person inom företaget som har koll på hela processen för bilarna. 
Den person som väljs som ledare rekommenderas att sätta sig in i alla de aktiviteter som utförs 
inom processen, så att ledaren är kapabel till att själv kunna utföra dessa. Detta för att ledaren 
ska bli mer effektiv vid förändringsarbetet och med en djupare förståelse av processen såsom 
Lane (2007) förespråkar.  

Ytterligare en övergripande sak för processen som Womack och Jones (2003) förespråkar och 
som troligen skulle medföra fördelar mellan vissa operationer är ett dragande 
produktionssystem. I detta skulle antalet bilar som släpps in i processen anpassas efter 
efterfrågan. En fördel med detta som nämns är att systemet undviker omarbete, något som 
förekommer på SPB. Som nämnt kan bilarna efter rekonden få stå några dagar på parkeringen 
utanför rekonden när försäljningstakten inte är lika snabb som bilarna rekondas i. Att detta 
inträffar och att dessa bilar måste rengöras ytterligare en gång innan de ska in i 
försäljningshallen, skulle kunna undvikas med ett dragande produktionssystem mellan 
operationerna Rekond och Klar till försäljning.  

6.2. Fokuserade fabriker 
Som Shanthikumar och Xi (1999) skriver är det mer optimalt för företag med ett högt fokus 
inom företaget. Som nämnt skapar ett högt fokus en bättre konkurrenskraft då företaget inom 
ett visst område fokuserar mott ett och samma mål. Detta då företagets mål ofta går förlorat om 
fokus hålls för brett och på för många olika saker samtidigt. (Brumme et al. 2015) En 
begränsning är redan gjord på SPB för ökat fokus, och det är företagets beslut om att fokusera 
på service och försäljning av nyare begagnade bilar som inkommer till företaget i ett bättre 
skick. (Skinner 1974) Förutom detta förespråkar Skinner (1974) att fokus ska hållas på en 
uppgift istället för på flera oprecisa. Eftersom processen för begagnade bilar på företaget har 
egna mål som inte är kopplade till andra områden, som exempelvis serviceverksamheten eller 
nybilsförsäljningen, så bör denna process verka oberoende av övriga områden. För att kunna 
fokusera helt på det mål som finns inom processen för de begagnade bilarna, så skulle det vara 
bra om denna process separeras helt från övriga områden. Detta skulle kunna uppnås genom 
dedikerad personal som kan fokusera på de begagnade bilarna, detta då personalen utgör 
processens resurser.  

Den förändring som genomfördes på företaget 2014 som innebar att försäljningen av nya och 
begagnade bilar separerades till två olika enheter var ett steg mot ökat fokus på företaget. 
Genom detta kan personalen som arbetar med försäljning av begagnade bilar fokusera enbart 
på denna typ av bilar. I övrigt inom processen är det endast tre personer som är dedikerade till  
att arbeta med begagnade bilarna, se Tabell 4. Resurseffektivitet visar som nämnt hur effektivt 
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resurserna inom en process utnyttjas. Tabell 20 visar beräknad resurseffektivitet för respektive 
personal där kolumn 5 visar hur många procent av sin totala arbetstid som respektive personal 
lägger på processen för begagnade bilar. Enligt Tabell 20 lägger de flesta personerna inom 
processen endast en mindre del av sin arbetstid inom processen för de begagnade bilarna. Tiden 
som dessa lägger inom processen skulle alltså kunna utökas.  

Tabell 20 – Resurseffektivitet för respektive personal. 

Operation Personal Totalt antal 
jobbtimmar  

Antal 
jobbtimmar på 
operationen Resurseffektivitet 

Inkommen Inkommenansvarig 1739 348 20,01% 
Test2 Testansvarig 1739 1000 57,50% 
Beslut om 
åtgärd 

Ansvarig för Beslut om 
åtgärd 

1739 109 
6,268% 

Verkstad Verkstadsansvarig 1739 348 20,01% 
  Verkstadsmekaniker 1739 1739 100% 
Däck Däckansvarig 1739 261 15,01% 
  Däckmekaniker 1 1739 261 15,01% 
  Däckmekaniker 2 1739 261 15,01% 
Skadeverkstad Ansvarig för Skadeverkstad 1739 130 7,476% 
  Skadeverkstadsmekaniker 1 1739 130 7,476% 
  Skadeverkstadsmekaniker 2 1739 130 7,476% 
  Skadeverkstadsmekaniker 3 1739 130 7,476% 
  Skadeverkstadsmekaniker 4 1739 130 7,476% 
  Skadeverkstadsmekaniker 5 1739 130 7,476% 
  Skadeverkstadsmekaniker 6 1739 130 7,476% 
  Skadeverkstadsmekaniker 7 1739 130 7,476% 
Extern 
verkstad 

Testansvarig - 130 
7,476% 

Rekond Ansvarig för Rekond 1739 652 37,49% 
  Arbetare på Rekond 1 1739 652 37,49% 
  Arbetare på Rekond 2 1739 652 37,49% 
Foto Ansvarig för Rekond - 130 7,476% 
  Ansvarig för Rekond 1 - 130 7,476% 
  Ansvarig för Rekond 2 - 130 7,476% 
Klar till 
försäljning 

Ansvarig för Klar till 
försäljning 

- 109 
6,268% 

 

För ett bra fokus är det viktigt med god kommunikation inom processen, detta för att 
övergripande mål annars riskerar att gå förlorade. (Schroeder & Persch 1994) Inom de olika 
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operationerna fungerar kommunikationen bra. De som tillhör samma operation har på företaget 
en daglig kontakt med varandra där exempelvis den personal som servar bilarna återkommer 
mellan varje jobbuppdrag till den personal som är ansvarig för operationen. Mellan olika 
operationer är däremot kommunikationen inte lika bra alla gånger. Exempel på detta är för Bil 
B då arbetaren på Rekond upptäcker att bilen är utrustad med vinterdäck. I och med detta sker 
kommunikation via mail mellan ett stort antal personer i processen.  

I övrigt bör ledningen på företaget uppmärksamma det bidrag som personalen inom processen 
kan medföra för ett ökat fokus. Som nämnt har dessa en ingående förståelse för hur arbetet i 
processen går till, och vilka effekter en förändring skulle medföra för flödet och exempelvis 
attityder hos personal. I och med detta bör personalen vara involverad vid utveckling av 
standarder för ett ökat fokus på företaget precis som Schroeder och Persch (1994) skriver. 
Brumme et al. (2015) nämner även vikten av att vara uppmärksam på att fokus är flyktigt på 
grund av att faktorer inom processen förändras med tiden, och att även kraven för företagets 
huvuduppgifter då kan förändras. 

Som Shanthikumar och Xi (1999) nämner är det mer optimalt med fokuserade fabriker då detta 
minskar variationen hos bearbetningstiderna inom processen. Stycke 6.3 behandlar fördelarna 
med minskad variation i processen närmare.  

6.3. Kapacitetsplanering 
Som Mattsson och Jonsson (2003) samt Jacobs et al. (2011) skriver så innebär överkapacitet 
onödiga kostnader och underkapacitet intäktsbortfall. De poängterar att tillgänglig kapacitet ska 
dimensioneras efter det kapacitetsbehov som finns eftersom detta minskar ledtiderna. Inom 
processen för de begagnade bilarna sker det idag inte någon planering av kapaciteten, varför 
det omväxlande uppstår under- och överkapacitet. Till vissa operationer kan kötiden vara lång, 
i detta fall förekommer det en underkapacitet i form av personal som kan ta hand om bilarna. I 
andra fall kan så många bilar bli klara i processen att de inte får plats i bilhallen på grund av att 
försäljningen av bilar inte sker i samma takt som bilarna blir färdigställda i. Jacobs et al. (2011) 
förespråkar korttidsplanering då detta gör det möjligt för företag att hålla låga lagernivåer samt 
att företaget blir mer flexibla till att anpassa sig snabbare vid förändringar. Korttidsplanering 
skulle på detta sätt kunna vara fördelaktigt för SPB i och med att antalet bilar som får plats inne 
i bilhallen är fixt, det vill säga det finns ingen annan möjlighet att lagra färdiga bilar inomhus. 
Samtidigt skulle SPB genom korttidsplanering kunna anpassa antalet bilar i processen efter hur 
efterfrågan förändras. Detta skulle underlättas av en viss grad av dragande produktionssystem, 
då rekond av bilar skulle kunna ske i samma takt som efterfrågan. Omarbete där bilar måste 
rekondas en gång extra skulle i och med detta kunna elimineras. (Womack & Jones 2003) Av 
de två strategier som nämns i Stycke 3.4.1 är anpassningsstrategin att föredra framför 
utjämningsstrategin i SPBs fall. Med anpassningsstrategin undviker SPB lager, och takten som 
bilarna blir klara i synkas efter efterfrågans förändring. (Mattsson & Jonsson 2003) Ledningen 
bör vara uppmärksam på att det kan vara svårt att erhålla den kapacitet som man har planerat 
för. Detta i och med att oväntade händelser såsom korttidsfrånvaro eller väntetid på beställda 
delar kan uppstå. (Mattsson & Jonsson 2003) Ett sätt att hantera detta är att planera för hur man 
ska agera på företaget ifall frånvaro eller lång väntetid uppstår. Vid förändring i efterfrågan är 
det överhuvudtaget inte någon idé för SPB med ett system som utnyttjar lager, detta eftersom 
parkeringsmöjligheterna för bilarna redan är begränsade, se förhållandena på BP i Stycke 4.2.6. 



85 
 

I detta fall är det bättre att omfördela kapaciteten på företaget. (Mattsson & Jonsson 2003) Som 
det visas i Tabell 20 finns det utrymme att utnyttja personalen mer än idag.   

Som Mattsson och Jonsson (2003) skriver kan PIA minskas genom att släppa ut orders när 
tillräckligt med kapacitet finns till förfogande, detta för att minska köer och kapitalbindning. 
För att åstadkomma detta förespråkar de att lämpligt turordningssystem används. I SPBs fall är 
FIFO lämpligt. Detta styrks av det Körner (2012) skriver om att FIFO med fördel används när 
flödesvägen i processen varierar mellan olika orders, precis som i processen för de begagnade 
bilarna. Argumentet som nämns för detta är att det på förhand är svårt att veta vilket jobb som 
ska till vilken operation, och att det i och med detta är svårt att förutspå arbetsbelastningen som 
kommer att uppstå vid de olika operationerna. 

Mattsson och Jonson (2003) presenterar tre punkter för vad som är huvuduppgifterna inom 
verkstadsplanering, se Stycke 3.5.  Den första av dessa tre punkter säger att behandling av orders 
först ska påbörjas då tillräckligt med kapacitet finns tillgänglig i processen, och 
genomloppstiden anses vara rimlig. På SPB görs det inte någon sådan prognos av 
genomloppstiden i förväg, och kontroll av kapaciteten görs inte heller. En viss planering av när 
orders ska släppas i förhållande till genomloppstiden skulle kunna göras på företaget. Ett 
exempel på det här är när det på förhand är känt att bilen kommer att få stå i kö på någon 
operation. Detta skulle exempelvis kunna ske för de bilar vars skador en gång i månaden måste 
bil godkända av avtalskunden, och då innan bilen kan gå vidare från testen till närmast 
efterföljande operation. I det här fallet finns det inte något behov av att testa bilarna förrän några 
dagar innan avtalskunden kommer till SPB. De bilar som inte behöver detta godkännande skulle 
således kunna prioriteras först på Test2. Den andra punkten som Mattsson och Jonsson (2003) 
nämner är att först släppa ut orders i processen då rätt material som ska användas finns 
tillgängligt. Det här görs idag i viss utsträckning på SPB. Detta genom att det inför varje ny 
operation kontrolleras att det material som ska användas i servicearbetet på operationen finns 
tillgängligt innan bilen tas omhand. Det här är någonting som SPB bör fortsätta med. Det görs 
dock inte någon fullständig kontroll av att allt material till alla operationer finns tillgängligt 
innan bilen påbörjar den första operationen i ordningen. Att se till att material finns tillgängligt 
för alla operationer är troligen inte lika viktigt i SPBs fall. Anledningen till det är att det i 
processen för de begagnade bilarna inte handlar om ett konstant flöde för en enhet mellan 
operationerna, utan bilarna återparkeras mellan de olika operationerna. Den tredje punkten som 
Mattsson och Jonsson (2003) presenterar handlar om att behandla orders i en ordning som 
gynnar leveransdatum och genomloppstider. Eftersom SPB idag inte har ett dragande 
produktionssystem som direkt utgår från kundbeställning, så bör denna punkt inte ha lika stor 
betydelse för SPB. Det är svårt i processen för de begagnade bilarna att förutse 
genomloppstiden då det är svårt att förutspå vilka operationer som bilarna ska passera, samt att 
olika bilar kräver olika lång tid för service. Variationen försvårar alltså möjligheten till att i 
förhand kunna förutse bearbetningstider. 

Genomloppstiden för en produkt delas i Stycke 3.5 in i fyra olika tider där det beskrivs att de 
två tider som av dessa går att påverka till att bli mindre är förflyttningstiden och kötiden, och 
att genomloppstiden genom detta kan minskas. Hur förflyttningstid och kötid kan minskas inom 
processen för de begagnade bilarna beskrivs i Stycke 6.1. Jacob et al. (2011) skriver att kötiden 
är den mest kritiska faktorn, och att det är denna tid som fokus bör läggas på att minimera. 
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Kötiden för en bil är lika med väntetiden, det vill säga dessa är samma tid, detta då bilarna köar 
till att bli prioriterade till operationerna då de står och väntar. I processen är väntetiden det mest 
omfattande slöseriet med avseende på tid, varför störst fokus bör läggas på just detta slöseri, se 
Stycke 5.4.  

Som Modig och Åhlström (2012) skriver uppnås hög lönsamhet för tjänsteföretag genom att en 
hög resurseffektivitet kombineras med en hög flödeseffektivitet. Effektivitetsparadoxen 
beskriver svårigheten med att kombinera dessa båda med varandra. Figur 5 visar hur 
genomloppstiden i processen ökar exponentiellt då resurseffektiviteten går mot 100%. På SPB 
idag finns det en strävan att utnyttja resurserna maximalt i och med att personalen inom 
processen arbetar konstant. Då antingen med uppgifter som hamnar inom processen för de 
begagnade bilarna, eller med andra uppgifter som exempelvis hamnar inom 
serviceverksamheten eller verksamheten för de nya bilarna på företaget. Denna strävan gör det 
svårt att kunna upprätthålla en god flödeseffektivitet. Som nämnt finns det idag inte någon 
ledare som ser över hela flödesgången för bilarna inom processen, och företaget har inget fokus 
överhuvudtaget på att förbättra processens flödeseffektivitet. Som synes i Tabell 20 varierar 
resurseffektiviteten hos personalen inom processen för begagnade bilar från 7,476% till 100%. 
Det här kan jämföras med flödeseffektiviteten som uppmättes i värdeflödesanalyserna för Bil 
A och B som hamnade på 0,2671% respektive 0,6213%, se Tabell 16 och 17. Värdena för 
flödeseffektiviteten för bägge dessa bilar hamnar under en procent. För att förbättra 
flödeseffektiviteten i processen nämner Modig och Åhlström fyra punkter, se Stycke 3.7. Enligt 
den första punkten kan SPB minska antalet bilar inne i processen genom att eliminera alla 
former av köer. SPB kan även öka flödeseffektiviteten i processen genom att minska 
genomloppstiden, något som åstadkoms genom elimination av slöseri samt genom ökad 
kapacitet genom ökade resurser i processen. Förutom detta kan företaget eliminera olika former 
av variation i processen. De nämner även att filosofin Lean produktion kan användas för 
tjänsteföretag som fokuserar på hela flödet i en process, se Stycke 6.1.  

Modig och Åhlström (2012) slår fast att variation har en negativ påverkan både på 
resurseffektiviteten och flödeseffektiviteten. Figur 5 visar hur genomloppstiden ökar då 
variationen ökar. De nämner tre olika sorters variation, vilka alla tre sorter förekommer inom 
processen för de begagnade bilarna. Till att börja med tar olika personal olika lång tid på sig i 
processen för att utföra samma typ av arbete, bilarna har även olika typer av behov när de 
inkommer till processen som utgår från dess status, samt att ankomstintervallen för bilarna 
varierar, där dessa både sker slumpartat och enligt säsongsvariation. De nämner även att 
människor i processen automatiskt tillför variation och att det inte går att standardisera 
människor såsom maskiner. Genom att minska dessa typer av variation skulle företaget alltså 
kunna minska genomloppstiden för bilarna. En sak som skulle kunna minska variationen är att 
få människorna i processen att agera mer standardiserat likt maskiner. Precis som det tas upp i 
Stycke 6.1 skulle ett sätt vara att utveckla nerskrivna standarder för hur personalen ska utföra 
aktiviteterna inom processen. Genom detta skulle variationen i tidsåtgång för samma utförda 
arbete kunna minskas. Att bilarna kommer in med olika typ av servicebehov är svårare att 
minska variationen på, men eftersom SPB redan har begränsat sitt fokus till att serva nyare 
begagnade bilar så har de på så sätt minskat denna typ av variation redan. Att bilar inkommer 
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till processen med olika tidsintervall är inte heller lätt för SPB att påverka då denna variation 
beror på en utomstående part, det vill säga kunderna.    

6.4. Kö- och flaskhalsanalys 
Som Ptacek et al. (2011) skriver är ett sätt att eliminera slöseri, att eliminera flaskhalsar då 
flaskhalsar begränsar flödes hastighet. (Olhager 2013) Inom processen för de begagnade bilarna 
har det inte identifierats några flaskhalsar som gäller för alla bilar i alla sammanhang, utan inom 
processen varierar det från bil till bil, för vad som för tillfället är den aktuella flaskhalsen. 
Anupindi et al. (2006) nämner att det inte är lika lätt för företag som producerar olika typer av 
produkter att forma generella riktlinjer, detta för att prognostisera nödvändig kapacitet för 
operationerna. Anledningen till det är att de olika produkterna kräver olika utnyttjande av 
resurserna, och att nödvändig kapacitet och flaskhalsar i och med det kommer att variera 
beroende på vilka produkter som produceras vid varje enskilt tillfälle. Det här gäller inom 
processen för de begagnade bilarna, vilket kan förklara svårigheten i att identifiera flaskhalsar 
inom processen. Som nämns i Stycke 6.3 är variationen stor inom processen, där det dels 
varierar vilka operationer som bilarna besöker, samt även att bearbetningen och 
bearbetningstiderna för olika bilar varierar inom operationerna.  

Även om det inte har identifierats någon flaskhals som alltid gäller för alla bilar inom processen, 
så har det ändå noterats flera olika begränsningar inom processen. Några av dessa begränsningar 
är redan beskrivna i Stycke 6.1-6.3. Exempelvis har väntetiden på att avtalskund ska godkänna 
skador på bilarna nämnts. En sak som dock inte har diskuterats i kapitlet gäller de bilar som ska 
iväg till Extern verkstad. Väntetiden för bilarna ligger på 1-4 veckor, och ofta handlar det om 
2-4 veckor. Flera personer ur personalen inom processen har anmärkt på att det här är en faktor 
som bromsar upp hastigheten för bilarna i processen. Under perioden var det 28,37% av alla 
bilar som skulle iväg till Extern verkstad. Det är alltså många bilar som drabbas av detta. 
Ytterligare en begränsning inom processen som är säsongsberoende är operationen Däck. Detta 
då de begagnade bilarna under skiftestider inte prioriteras överhuvudtaget. Under skiftestider 
är därför denna operation en flaskhals i processen. Eftersom den externa verkstaden är en 
utomstående part så kan det för SPB vara svårt att påverka dessa väntetider.  

Li et al. (2009) skriver som nämnt att för att komma tillrätta med flaskhalsar i en resurs kan 
planeringen för resursen förbättras och kapaciteten ökas. Det här är någonting som skulle kunna 
göras inom processen för de begagnade bilarna när någon resurs begränsar hastigheten i flödet. 
Anupindi et al. (2006) presenterar fyra åtgärdsförslag för att öka kapaciteten hos en resurs. Det 
första av dessa förslag är att minska tidsåtgången för bearbetning i resursen. För att uppnå det 
här presenteras några olika förslag. Bland annat skulle icke värdeskapande aktiviteter kunna 
elimineras i resursen. En del av det arbete som utförs i resursen skulle kunna flyttas till en annan 
resurs som för tillfället inte utgör en flaskhals i systemet. På det här sättet skulle en aktivitet 
kunna utföras parallellt av flera resurser samtidigt. (Anupindi et al. 2006) Den andra punkten 
som presenteras för att öka kapaciteten i en resurs är att öka antalet enheter som kan bearbetas 
samtidigt i resursen. För personalen i processen skulle detta vara svårt att applicera på, i och 
med att dessa bearbetar en bil åt gången. Den tredje punkten för ökad kapacitet är att öka antalet 
av den resurs som utgör flaskhalsen. Det här skulle kunna göras genom att utöka personalen för 
de aktiviteter som begränsar systemet. Det här skulle även kunna göras för resurser som inte 
består av personal. Exempelvis finns det som nämnt endast en spolplatta som rekond kan utföras 
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på. Om denna utgör en flaskhals i processen skulle det kunna investeras i att tillsätta ytterligare 
en spolplatta så att två bilar kan rekondas samtidigt. Den fjärde punkten för ökad kapacitet är 
att öka den schemalagda arbetstiden för resursen som är flaskhalsen. Det här skulle exempelvis 
kunna göras på rekonden ifall det endast finns en spolplatta. Genom att fler personal arbetar i 
skift skulle kapaciteten för denna resurs kunna utökas utan en investering i en ny spolplatta. 
(Anupindi et al. 2006) Investeringar såsom en ny spolplatta ska dock endast genomföras i de 
fall som resursen är en bestående begränsning, det vill säga inte bara på kort sikt.  

När det kommer till den begränsning i processen för de begagnade bilarna som handlar om den 
långa väntetiden för bilarna till extern verkstad, så har SPB tidigare försökt att förhandla med 
de två externa verkstäder som anlitas av företaget i försök att förbättra dessa väntetider. Dock 
har diskussionerna inte lett till någon förändring. Det SPB skulle kunna göra är eventuellt att 
försöka hitta en tredje extern verkstad att anlita för att på så sätt öka kapaciteten. Ett annat sätt 
för SPB skulle kunna vara att utöka kapaciteten på sin egen skadeverkstad. Det antingen genom 
kapacitetsökning i form av fler arbetade timmar, eller genom en utbyggnad av skadeverkstaden, 
något som kräver en investering för företaget. (Anupindi et al. 2006) 

Anupindi et al. (2006) presenterar en trestegsmodell som kan användas för elimination av 
flaskhalsar som går ut på att först identifiera flaskhalsen, sedan öka kapaciteten hos flaskhalsen 
tills resursen inte utgör en flaskhals mer, och slutligen identifiera den nya flaskhals som 
uppkommit i systemet. Inom processen för de begagnade bilarna så skulle denna trestegsmodell 
kunna användas. Det här skulle dock kräva en stor flexibilitet hos företaget i att kunna öka 
kapaciteten tillfälligt hos resurserna. Det eftersom flaskhalsen i flödet som nämnt uppkommer 
tillfälligt och varierar med tiden. Det här innebär även att flödet hela tiden måste övervakas för 
att aktuell flaskhals ska kunna bli upptäckt, och snabba beslut måste fattas för att åtgärda detta. 
För SPBs del skulle detta lämpligen kunna göras av den ledare som tillsätts för processen. När 
en flaskhals uppkommer tillfälligt så skulle ledaren kunna ta beslut i den aktuella situationen 
och efter avvägning med hänsyn till hur allvarligt flaskhalsen begränsar hastigheten i systemet, 
ta beslut om vilken åtgärd som ska tas till.  
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7. Åtgärdsförslag 
I detta kapitel presenteras åtgärdsförslag till SPB som skulle kunna öka effektiviteten i dess 
process för begagnade bilar. Åtgärdsförslagen som presenteras är de som troligen skulle skapa 
mest effekt inom processen. En förutsättning för att förslagen ska kunna ge effekt är att de 
faktiskt genomförs i realiteten. Av denna anledning tar förslagen hänsyn till företagets situation 
med avseende på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I ett fåtal fall skulle den sociala 
hållbarheten kunna påverkas, det är i så fall kommenterat. Inget av förslagen anses påverka den 
ekologiska hållbarheten nämnvärt. De förslag som innebär en kapacitetsökning eller investering 
för företaget kan påverka den ekonomiska hållbarheten, inget av de förslag som presenteras 
anses dock vara direkt kostsamt i ett större perspektiv.  

Tillsätt en ledare för processen 
För att börja med en viktig åtgärd som skulle göra skillnad inom flera områden i processen så 
bör en person utses som ledare för processen. Ledaren ska fokusera på hela flödet, och inte bara 
på enskilda operationer. Denna person bör vara insatt i, och vara kapabel till att kunna utföra 
alla aktiviteter som ingår i de olika operationerna, det för att kunna leda Flödet så effektivt som 
möjlig. Ledaren rekommenderas att ha en daglig koll på vad som händer med bilarna i 
processen. Idag sker det en veckovis kontroll av bilarna vilket bedöms vara för lite. Ledaren 
ska vara tilldelad ett förtroende med befogenheter såsom att vid behov kunna genomföra 
tillfälliga förändringar i processen, samt att kunna besluta om att frångå standarder. 
Förändringar som ledaren skulle kunna besluta om är exempelvis gällande kapacitet hos 
operationerna. Fortsättningsvis i detta kapitel används benämningen Ledaren för den person 
som enligt förväntning antar ledarrollen.  

Inför nedskrivna standarder 
Utveckla och skriv ner tydliga standarder för alla aktiviteter som personalen inom processen 
ska utföra. Standarderna ska utformas på ett sätt så att alla aktiviteter utförs på bästa möjliga 
sätt. Standarderna ska således utformas så att de automatiskt eliminerar tidssvinn och slöseri i 
processen där det är lämpligt. Då standarderna utformas bör verkliga skeenden i processen 
observeras, det för att se till att standarderna utformas efter verkliga-, och inte förväntade 
händelser. Standarderna bör dessutom utarbetas i samspråk med den personal som verkar inom 
processen. Genom att på det här sättet involvera personalen kan den sociala hållbarheten på ett 
lättare sätt tas tillvara då standarderna utvecklas. Detta på grund av att det är dessa personer 
som ska upprätthålla standarderna, samt även för att dessa personer besitter en ingående 
förståelse för aktiviteterna inom processen. Till Ledarens uppgifter bör det ingå att se till att 
upprätthålla standarderna hos personalen. Ledaren bör även vara uppmärksam på ifall 
standarderna bör förändras på något sätt. Standarden för Ledarens uppgifter kan med fördel 
utvecklas först. 
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Några konkreta förslag på förändringar i processen som skulle kunna bli en del av de nya 
standarderna: 

 Inkommenansvarig bör varje dag registrera in nyinkomna begagnade bilar i företagets 
datorsystem. Idag sker detta inte dagligen.   En standard bör utvecklas för hur pappren med information om nyinkomna bilar i fysisk 
form dagligen ska transporteras från inkommenansvarig till testansvarig.   Möjligheten att omplacera aktiviteten Däck i Flödet till den placering som visas i Figur 
9 bör övervägas. Detta för att undvika uppkomsten av extra aktiviteter i processen för 
bilar som kommer till rekonden utrustade med vinterdäck.   Mellan operationerna Rekond och Klar till försäljning bör företaget överväga att införa 
ett dragande system där bilarna rekondas i synkroniserat till försäljningstakten. Genom 
det här skulle bilarna undvika att stå på parkeringen utanför rekonden i väntan på en 
plats i bilhallen.  

Förbättra flödeseffektiviteten 
Det bästa för företag är att kombinera en hög resurseffektivitet med en hög flödeseffektivitet. 
På företaget idag finns en strävan efter att ha en hög resurseffektivitet, medan det inte finns 
något fokus alls på att hålla en hög flödeseffektivitet. I och med det bör företaget sträva efter 
att förbättra sin flödeseffektivitet. Förbättrad flödeseffektivitet kan åstadkommas genom att 
fokusera på eliminering av tidssvinn, öka kapaciteten inom operationerna, och genom att 
minska variation som förekommer inom processen.  

Den största källan till tidssvinn i processen är väntetid, av denna anledning bör fokus ligga på 
att eliminera detta. Eliminering av väntetid kan göras genom eliminering av icke värdeskapande 
aktiviteter. Att minska variationen i processen för de begagnade bilarna kan vara svårt, men ett 
sätt är att få personalen att följa standarder som får hanteringen av olika bilar att ske på ett mer 
likartat sätt. 

I arbetet för en förbättrad flödeseffektivitet, ska företaget vara medvetna om att en förbättring 
av denna kan innebära en viss försämring av resurseffektiviteten, detta enligt 
effektivitetsparadoxen, se Figur 5. En viss försämring av resurseffektiviteten behöver i detta 
fall alltså inte vara någonting negativt för flödet som helhet.  
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Eliminera väntetid 
Det slöseri som är mest omfattande inom processen är väntetiden, varför fokus bör läggas på 
att eliminera just det. Nedan presenteras några konkreta åtgärder för en minskad väntetid.  

 De bilar som ska till extern verkstad väntar ofta 2-4 veckor på detta idag. Företaget bör 
därför se över möjligheterna till att minska denna väntetid. Genom att öka kapaciteten 
på SPBs egen skadeverkstad skulle färre begagnade bilar från processen behöva skickas 
iväg externt. Kapaciteten skulle kunna ökas genom fler arbetade timmar eller genom 
investering som innebär att fler bilar kan servas samtidigt. En sådan investering skulle 
kunna vara kostsam, något som företaget ska vara medvetna om. Är en kapacitetsökning 
inte möjlig i den egna verkstaden så skulle företaget kunna försöka förbättra villkoren 
hos de verkstäder som anlitas idag. Förbättrade villkor skulle vara att dessa verkstäder 
kan ta emot fler bilar i en snabbare takt. Är inte heller detta inte möjligt skulle SPB 
kunna söka efter ytterligare en extern verkstad att skicka bilar till.   Den avtalskund som besöker företaget för att godkänna skador på inbytta bilar kommer 
endast en gång i månaden. Hälften av alla bilar väntar således grovt räknat mer än 2 
veckor på detta. Att service av dessa bilar inte kan påbörjas under en så lång tid bör 
förändras. Under denna tid upptar bilarna parkeringsplatser på den redan överfulla 
parkeringen BP, samt att bilarna står utomhus under denna tid och åldras. Ett förslag är 
att diskutera med avtalskunden och få denna att besöka företaget mer frekvent, 
alternativt diskutera om det finns möjligheter till en annan lösning.   Det är mycket tidskrävande för personalen att förflytta bilar från parkering till och från 
operationer. En icke nödvändig aktivitet inom detta är att förhållandena som råder på 
BP ofta orsakar behov av att förflytta fler än den bil som det är avsett att flytta. Se över 
möjligheterna till att ändra på detta exempelvis genom fler parkeringsytor, för att 
undvika att bilarna står så tätt packade att det inte går att köra mellan dem.  

Kapacitetsplanera  
Idag förekommer det endast en minimal kapacitetsplanering inom processen. En viss grad av 
kapacitetsplanering rekommenderas. Några konkreta förslag på detta är följande: 

 Ledaren bör utföra en viss grad av korttidsplanering, där Ledaren ska ha befogenhet till 
att utföra förändring i processen efter behov, samt att kunna ta beslut om att tillfälligt 
frångå standarder. Ledaren bör ha anpassningsstrategin i åtanke där antalet bilar som 
blir klara i processen följer efterfrågan. Som ett steg i detta bör företaget införa ett 
dragande produktionssystem mellan operationerna Rekond och Klar till försäljning.  Precis som idag bör allt material finnas till förfogande som ska användas i servicen inom 
en operation, detta innan servicearbete för en bil påbörjas.   Inom operationerna bör FIFO fortsätta att tillämpas som kösystem.   En plan bör utvecklas för vad som ska ske ifall oberäknad korttidsfrånvaro eller väntetid 
för en bil plötsligt uppstår.  
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Förbättra fokus 
För ett ökat fokus bör företaget dedikera mer personal till processen för begagnade bilar. 
Exempelvis skulle detta kunna göras under de två perioder per år då bilarna skiftar mellan 
vinter- och sommardäck. Idag prioriteras de begagnade bilarna inte alls under dessa två perioder 
vilket gör operationen Däck till en flaskhals under dessa tider.  

För ett bättre fokus bör kommunikationen mellan de olika operationerna förbättras. Detta skulle 
kunna åstadkommas genom att kommunikationen mellan operationerna sker via Ledaren. Det 
skulle exempelvis kunna vara tydligt att det är denna Ledare som ska kontaktas så fort problem 
uppstår.  

Eliminera flaskhalsar 
För att eliminera flaskhalsar kan planeringen för resurser förbättras och kapaciteten ökas. 
Eftersom uppkomsten av flaskhalsar i processen varierar, kan Ledaren ha som uppgift att 
ständigt identifiera flaskhalsar som uppstår. När en flaskhals uppstår ska Ledaren försöka 
eliminera denna genom att exempelvis besluta om en tillfällig kapacitetsökning.  

När en flaskhals uppstår i en resurs är det viktigt att icke värdeskapande aktiviteter elimineras 
i resursen, och en lösning kan vara att flytta en del av arbetet som utförs i resursen till en annan 
resurs. En tillfällig lösning för ökad kapacitet är övertidsarbete. Företaget ska vara 
uppmärksamma på att överarbete i för hög utsträckning inte är hållbart i och med att det 
påverkar den sociala hållbarheten. Om en mer omfattande kapacitetsökning är nödvändig 
förespråkas därför en annan lösning som gäller på längre sikt.  

Den trestegsmodell som går ut på att först identifiera systemets flaskhals, och sedan eliminera 
den, och därefter identifiera den nya flaskhals som uppstår, bör användas kontinuerligt av 
Ledaren. På det sättet kan Ledaren genom övervakning av processen, ständigt arbeta med att 
eliminera aktuella flaskhalsar. Ledaren måste i och med detta ha befogenheter till att kunna 
genomföra förändringar i flödet då behov uppstår.   
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8. Slutdiskussion 
Tre huvudsakliga åtgärder inom processen för de begagnade bilarna skulle troligen generera en 
mängd positiva fördelar automatiskt. Den första åtgärden är att tillsätta en ledare för processen 
som har befogenheter att genomföra förändringar, och som ständigt arbetar med att förbättra 
processen. Som det nämns i Kapitel 7 ska denna person vara insatt och kunnig inom allt som 
sker i processen. Den andra åtgärden är att utveckla standarder för personalen för alla de 
aktiviteter som ska utföras, och att få dessa nedskrivna. Genom detta utförs aktiviteterna som 
det är tänkt på ett optimalt sätt. Den tredje åtgärden är att tilldela fler resurser som är dedikerade 
för de begagnade bilarna. På detta sätt skulle scenariot kunna undvikas att processen för de 
begagnade bilarna stannar av på grund av att de begagnade bilarna har en lägre prioritet än 
övriga bilar. Bedömningen är att dessa tre förändringar vid ett genomförande gemensamt skulle 
kunna göra en stor skillnad, och påfrestningen på den sociala, ekologiska eller ekonomiska 
hållbarheten bedöms inte vara av betydelse. Dessa tre förändringar skulle gemensamt underlätta 
vid implementering av de övriga åtgärdsförslag som presenteras i Kapitel 7.  

Ett genomförande av de åtgärdsförslag som presenteras i Kapitel 7 skulle med största 
sannolikhet innebära en avsevärt kortare genomloppstid för bilarna, det vill säga precis det 
resultat som ledningen på SPB önskade vid det första mötet på företaget. För företaget skulle 
snabbare genomloppstider för bilarna i processen bland annat medföra en lägre kapitalbindning, 
sparad arbetstid för personalen, samt färre bilar parkerade på BP. I ett större perspektiv där SPB 
som bilhandelsföretag befinner sig i en hård konkurrenssituation, så är all förändring i processen 
som leder till lägre genomloppstider för bilarna positiv. 

För tjänsteföretag finns det ett begränsat antal teorier utvecklade inom området 
tidseffektivisering. Detta examensarbete tyder dock på att tjänsteföretag såsom SPB, har goda 
möjligheter till att använda de teorier inom området som från början är utvecklade för 
produktionsföretag. För precis som Modig och Åhlström (2012) skriver, så kan teorin anpassad 
för produktionsföretag mycket väl användas även för tjänsteföretag, det handlar bara om att 
bredda användningsområdet för teorierna genom anpassning av abstraktionsnivån på 
definitionerna.   
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Bilagor 
Bilaga 1 
Kategorisering av de aktiviteter som ingår i processen för Bil B som värdeskapande eller icke värdeskapande. Observera att 
tabellen fortsätter på nästa sida. 

Personal Aktivitet Värdeskapande 
Icke 
värdeskapande 

Inkommenansvarig Inregistrera bil 0 1 
  Hantera Flödet 0 1 

Testansvarig 
Hämta papper med information om 
bil 0 1 

  Kolla Flödet 0 1 
  Flytta bil som står i vägen 0 1 
  Förflytta bil från BP till test 0 1 
  Testa bil 1 0 
  Hantera Flödet 0 1 
  Förflytta bil till BP 0 1 
Ansvarig för Beslut om 
åtgärd Kontakta avtalskund 0 1 
  Möte med avtalskund 0 1 
Testansvarig och ansvarig 
för Beslut om åtgärd Besluta om åtgärder 0 1 
Testansvarig Boka service på verkstad 0 1 
Verkstadsansvarig Kolla Flödet 0 1 
  Förbereda jobbuppdrag 0 1 
Verkstadsmekaniker Förflytta bil från BP till verkstad 0 1 
  Verkstadsservice 1 0 
  Förflytta bil till BP 0 1 
  Hantera Flödet 0 1 
Rekondansvarig Förbereda jobbuppdrag 0 1 
Rekondarbetare Gå efter bil på BP 0 1 

  
Informera rekondansvarig om 
nödvändigt däckskifte 0 1 

Rekondansvarig 
Informera testansvarig om 
nödvändigt däckskifte 0 1 

Testansvarig 
Informera däckansvarig om 
nödvändigt däckskifte 0 1 

Däckansvarig Förbereda jobbuppdrag 0 1 
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Personal Aktivitet Värdeskapande 
Icke 
värdeskapande 

Däckmekaniker Skifta däck 1 0 

  
Informera däckansvarig om utfört 
däckskifte 0 1 

Däckansvarig 
Informera testansvarig om utfört 
däckskifte 0 1 

Testansvarig 
Informera rekondansvarig om 
utfört däckskifte 0 1 

Rekondansvarig Förbereda jobbuppdrag 0 1 
Rekondarbetare Förflytta bil från BP till Rekond 0 1 
  Rekonda bilen 1 0 
  Fota bil 0 1 

  
Förflytta bil till parkering utanför 
rekonden 0 1 

  
Informera rekondansvarig om 
utförd rekond 0 1 

Rekondansvarig 
Skicka foto på bil till ansvarig för 
Klar till försäljning 0 1 

  Hantera Flödet 0 1 
Ansvarig för Klar till 
försäljning 

Meddela testansvarig om att köra 
in bil i bilhallen 0 1 

Testansvarig Förflytta bil till bilhallen 0 1 
Ansvarig för Klar till 
försäljning 

Lägga ut foton av bilen på 
hemsidan 0 1 

  Hantera Flödet 0 1 
Testansvarig Utrusta bilen med varudeklaration 0 1 

 


