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Sammanfattning 
Sectra Mamea är ett medicintekniskt företag i en expansiv fas, och planerar att öka sin 

volymkapacitet med 50 % under början av 2009 för att kunna möta den ökade efterfrågan av 

företagets lågdoserande mammografiutrustningar. För att kunna producera fler enheter måste 

takttiden utmed företagets monteringslina minskas, vilket endast kan göras genom att 

återkommande problem inom området identifieras och löses. 

 

För att finna problemen, skapa en gemensam kunskap kring dessa och eliminera dem finns det 

ett behov inom företagets produktionsavdelning att realtidsvisualisera valda nyckelvärden inom 

organisationen, vilket är syftet med examensarbetet. Detta ska bidra till att effektivisera 

kommunikationen såväl inom Produktion som gentemot resterande delar av Sectra Mamea. 

 

Examensarbetet började med en litteraturstudie kring prestationsmätningar och visualisering för 

att sammanfatta de befintliga teorierna inom områdena. Parallellt med litteraturstudien skedde en 

nulägesstudie på Sectra Mamea och benchmarking på Scanias Motormontering. Dessa skedde i 

form av iakttagelser och semistrukturerade samt öppna intervjuer. Den empiriska studien jämförs 

med resultatet ur litteraturstudien, och analysen leder fram till att system för att visualisera takt 

och arbetsstatus vid Sectra Mameas produktionslina skapades. 

 

Systemet skapades i tre olika nivåer; ett enskilt system för realtids-status på vardera arbetsarea, 

ett gemensamt system för realtids-status på alla areor och ett historiskt system som visar 

arbetsresultatet från den senaste veckan/månaden/kvartalet. De två första systemen skapades i 

form av en webapplikation upplagd på företagets server, och det historiska systemet skapas både 

i Business Intelligence-verktyget QlikView eller i Excel i form av grafer för att visuellt 

rapportera resultaten. Informationen hämtas i realtid från Sectra Mameas affärssystem Jeeves där 

operatörerna registrerar tid- och materiellåtgång för arbetsmomenten. 

 

Genom att visualisera takt och arbetsstatus skapas en möjlighet för alla som rör sig inom 

Produktion att med en blick kunna avgöra om dagens arbete ligger i fas med dagsplaneringen. 

Varje arbetsarea skulle kunna avgöra om de hinner med sina åtaganden för dagen, teamledare 

skulle enkelt kunna avgöra vilka areor som är i behov av hjälp och produktionschef skulle snabbt 

kunna se dagens status såväl som följa upp arbetsresultatet från den senaste perioden. 
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Abstract 
Sectra Mameas is a medical technology company in an expansive phase that is planning to 

increase its volume capacity with 50 % in the beginning of 2009.  This to be able to deliver the 

increased number of systems that the customers request. To be able to produce more units the 

takt time of the assembly line needs to be shortened. This could only be done by identifying and 

solving recurring problems. 

 

To be able to find the problems, create a common knowledge of which these are and eliminate 

them the production department of Sectra Mamea needs to visualize certain Key Performance 
Indicators (KPI) in the organization. This is the object of the thesis. It will streamline the 

communication within the production department as well as towards the other departments at 

Sectra Mamea. 

 

The thesis started with a study of literature within the topics performance measurements and 

visualization to summarize the existing theories. A study of the present situation at Sectra 

Mamea and a benchmarking at Scania was performed parallel to the literature study.  These 

empirical studies where performed by observations and interviews. The empirical study was 

compared to the literature study, and the analysis resulted in the creation of a system to visualize 

takt and status of the assembly line at Sectra Mamea. 

 

The system was created in three levels; one individual system that visualize the real time status 

at the separate work area, one common system to visualize the status of all working areas in real 

time and one historical system that visualize the results from the last period of time. The 

individual and common systems where made as a web application at the company’s server, and 

the historical system was created both in the Business Intelligence application QlikView and in 

Excel to report the results visual. The information is gathered from the business system of Sectra 

Mamea where the assembly personnel make an entry of the consumption of material as well as 

time of the procedures. 

 

By visualizing takt and status at the line, a possibility is created for everybody to determine 

whether the areas are will be done in time, or if they will get behind the schedule. The personnel 

at each area can predict rather they will manage in time, the team leaders can easily determine 

which areas could need some help and the production manager can see the status of today as well 

as from the last period of time. 
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Förord 
Detta examensarbete genomfördes på det medicintekniska företaget Sectra Mamea under 

september 2008 till januari 2009 som ett avslutande moment inom författarens studier på 

civilingenjörsprogrammet Maskinteknik på KTH. 

 

Författaren vill tacka sin företagshandledare Martin Normark på Sectra Mamea för stöd, hjälp 

och uppmuntran under arbetets gång och KTH:s handledare Jens Hemphälä för hjälp och 

vägledning. 

 

Även ett stort tack till produktionsteknikern Simon Algesten på Scania för genomgång av hur 

Scania använder sig av visualisering inom sin Motormontering. Dessutom ett stort tack till  

Rikard von Zweigbergk för råd och hjälp när programmeringskunskaperna sinat. 

 

Tack till alla anställda på Sectra Mamea som delat med sig av sina erfarenheter och åsikter under 

examensarbetets gång. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till examensarbetet tillsammans med problembeskrivning, 
dess syfte och avgränsningar samt en kort presentation av företaget Sectra Mamea där arbetet 
utfördes. 
 

1.1. Bakgrund 
Sedan tidernas begynnelse har människor använt visualisering för att kommunicera. 

Stenåldersmänniskor ritade bilder i sina grottor för att visualisera jaktmetoder, arméer har i alla 

år använt flaggor för att visa sin tillhörighet och statyer samt bilder av forntida ledare fanns 

redan på sin tid utplacerade för att det inte skulle råda någon tvekan om vem som styrde 

regionen. 

 

Visualisering är ett av grundverktygen i den japanska lean-filosofin som numera genomsyrar allt 

större delar av många västerländska företag. Lean är en företagsfilosofi med grundtanken att 

eliminera slöseri för ökad effektivitet inom verksamheten. Visualisering används för att 

tydliggöra avvikelser i realtid så att organisationen kan reagera på detta snabbt och effektivt. 

Inom lean används inte bara bilder för att visualisera, utan även lampor, lådor, kort och färger. 

Det mest kända visuella hjälpmedel inom lean är Kanban, vilket innebär att materialstatus 

visualiseras med exempelvis lådor eller kort. Även Andonlampor som lyser grönt vid problemfri 

process och rött vid stopp är ett vanligt förekommande hjälpmedel, såväl som grafer där de 

senaste resultaten och målen visas (Bicheno, 2006). 

 

Visualisering används inte bara för att organisera och strukturera inom lean, utan även för att 

skapa tillhörighet bland personalen, och engagera, beröra och skapa fokus på organisationens 

strategi, vision och mål. Genom att i realtid visualisera nyckelvärden i form av resultat från 

prestationsmätningar och mål för dessa kan detta åstadkommas då feedback bidrar till ökat 

fokus, motivation och välbefinnande hos personalen (Bicheno, 2006). 

 

1.2. Problembeskrivning 
Sectra Mamea har under de senaste åren expanderat från att vara ett utvecklingsföretag med ett 

20-tal anställda till ett producerande företag med produktutveckling med drygt 120 anställda, och 

med en ökad efterfrågan av företagets lågdoserande mammografiutrustning har även ett behov av 

ökad produktivitet växt fram. För att möta behovet har personalmängden ökat vilket har lett till 

att de tidigare raka, enkla och korta kommunikationsvägarna har växt och det har blivit svårare 

att avgöra hur väl all information kommuniceras. 

 

För att komma till rätta med informationsflödet finns det ett behov av att visualisera status och 

mål i realtid för att skapa en förståelse för aktuella problem och åtgärder inom företaget. På 

Sectra Mamea mäts en stor mängd indikatorer både direkt och indirekt, och en stor del av 

informationen samlas i företagets affärssystem och plockas ut vid behov. I nuläget visualiseras 

de senaste månadernas resultat i grafer, men det finns även önskemål om att kunna visa de 

senaste resultaten i realtid för direkt återkoppling. På så vis skulle åtgärder för att förbättra 

verksamheten kunna riktas mot akuta problem. 
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1.3. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att: 

utvärdera vilka nyckelvärden som bör mätas och visualiseras inom 
produktionsavdelningen på Sectra Mamea. Från utvärderingens resultat ska ett system 
för visualisering av valda nyckelvärden i realtid utvecklas.  

 

1.4. Avgränsningar 
Examensarbetet ska fokusera på att visualisera nyckelvärden för Produktion på Sectra Mamea. 

Till uppgiften hör avgränsningen att de värden som visualiseras ska baseras på 

realtidsinformation ur Sectra Mameas affärssystem Jeeves. Skulle det finnas ett behov av ett 

mättal som inte finns att hämta i Jeeves så som det används idag kommer detta att föras vidare 

till dem som arbetar med mätningar på företaget under arbetets gång. 

 

Mätvärdena som visualiseras ska främst motivera de anställda att arbeta mer riktat mot företagets 

mål i nuet, och ge alla samma bild av vilka areor som ställer till eventuella problem för tillfället. 

Detta ska bidra till att slöseri av tid och resurser kan elimineras. 
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2. Metod 
I detta kapitel återfinns grundläggande begreppsförklaring för metodteorier, och en 
sammanfattning av tillvägagångssättet för examensarbetet. De använda metoderna 
kategoriseras och utvärderas i avsnittet ”Metodkritik”. 
 

2.1. Validitet och reliabilitet  
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) definierar validitet som ”ett mätinstruments förmåga att 

mäta det man avser att mäta”. Metoder som besvarar frågeställningen måste användas för att 

undersökningens validitet ska vara hög, det vill säga undersökningen är giltig. Ska det t.ex. 

avgöras vilken takttiden monteringslina ska ha, det vill säga med vilket tidintervall en ny enhet 

ska vara färdigproducerad och därmed den tid enheterna ska befinna sig på varje 

monteringsstation, för att efterfrågan ska kunna mötas bör just efterfrågan mätas och inte den tid 

det tar att utföra olika operationer vid linan. Det sistnämnda bör dock mätas i det fall då linan ska 

balanseras utifrån takttiden. 

 

Reliabilitet anger i vilken grad mätinstrumentet ger tillförlitliga och stabila utslag (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, 1999). För att en undersökning ska ha hög reliabilitet ska den ge samma 

resultat oberoende av undersökare, men även oberoende av de undersökta enheterna (såsom 

företag). Reliabilitet anger alltså pålitligheten hos undersökningen. Ska t.ex. tiden för en 

monteringsoperation mätas bör ett tidtagarur användas istället för en klocka för hög reliabilitet 

(då den sistnämnda kan läsas av olika av olika personer). 

 

2.2. Kvantitativ och kvalitativ metod 
Hartman (1998) skriver att ”kvantitativa undersökningar karakteriseras av att man undersöker 

den numeriska relationen mellan två eller flera mätbara egenskaper”. Grundläggande för 

kvantitativa undersökningar är att det som undersöks är mätbart, det vill säga att det på något sätt 

går att numeriskt bestämma den undersökta egenskapen. 

 

Vid kvalitativa undersökningar är fokus på vilka egenskaper eller karaktär det undersökta har. 

Hartman (1998) definierar kvalitativa undersökningar som ”försök till förståelse för livsvärden 

hos en individ eller en grupp individer”. Vid en kvalitativ undersökning klassificeras det 

undersökta efter dess egenskaper eller natur, och inte efter den numeriska relationen. 

 

2.3. Induktion och deduktion  
Den induktiva metoden innebär att studien går från observationer till teorier (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, 1999). Om något under observationen eller studierna återkommer i flera fall 

eller i stora mängder litteratur kan det inducera slutsatsen att detta alltid gäller vid liknande 

förutsättningar (Hartman, 1998). Ett exempel är att om ett stort antal rapporter säger att 

människan främst lägger märke till den information som ligger i övre högra hörnet av en 

bildskärm, kan slutsatsen induceras att människor alltid lägger märke till denna information 

främst. 

 

När studien sker med en deduktiv ansats utgår den från en modell för att finna observationer i 

verkligheten som bekräftar eller avfärdar modellen (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1999). Till 

skillnad från den induktiva ansatsen, där verkligheten observeras planlöst, bestäms det vid 
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deduktiva studier först en hypotes som sedan undersöks i verkligheten (Hartman, 1998). T.ex. 

görs hypotesen att lean ökar produktiviteten hos företag. Sectra Mamea är ett företag, alltså blir 

Sectra Mamea mer produktiva med ett lean-initiativ. Utifrån detta görs sedan 

observationer/mätningar av produktiviteten före och efter införande av lean för att bekräfta eller 

falsifiera hypotesen.  

 

2.4. Primärdata och sekundärdata 
Primärdata är sådan information som samlas in i första hand, det vill säga ny information (Patel 

och Davidson, 1994). Primärdata kan samlas in på många olika sätt, såsom via intervjuer och 

observationer. 

 

Sekundärdata är tidigare insamlad information som används i studien, hämtad ur t.ex. böcker och 

artiklar (Patel och Davidson, 1994).). Sekundärdata i sin tur kan delas upp i primärkällor och 

sekundärkällor, där primärkällan är skriven av den/dem som samlat in informationen medan 

sekundärkällan skriver om informationen från primärkällan. För att säkerställa att ingen 

information förvrängts eller missförståtts bör den undersökande alltid använda primärkällan när 

det är möjligt (Ejvegård, 2003). 

 

2.4.1 Intervjuer 
För att ta reda på åsikter, uppfattningar och kunskaper hos en grupp människor används i 

forskningssammanhang ofta intervjuer eller enkäter (Ejvegård, 2003). Medan enkäter är bra för 

att undersöka stora urvalsgrupper, är intervjuer bättre när respondenternas kunskap om olika 

saker, deras attityder och beteenden i olika situationer ska undersökas (Hartman, 1998). 

 

Intervjuer kan ha olika struktureringsgrad; strukturerad, semistrukturerad och öppna (Lantz, 

1993). Vid en strukturerad intervju ställs frågorna enligt en tidigare bestämd ordalydelse, och 

även ordningen av frågorna följs exakt (Hartman, 1998). Semistrukturerade intervjuer i sin tur 

bygger på en intervjuguide där de områden som ska tas upp i intervjun är bestämd, och även 

frågor finns med under de olika områdena. Dock tillåter den semistrukturerade intervjuformen att 

frågorna är mer öppna, och ställs på olika sätt och i olika följd vid olika tillfällen (Lantz, 1993). 

En öppen intervju i sin tur saknar exakta frågor och är informell (Lantz, 1993). Intervjuaren 

ställer ofta en fråga som resten av intervjun utgår från. 

 

2.4.2 Benchmarking 
Benchmarking definieras som en förbättringsprocess där ett företag mäter sina prestationer mot 

best-in-class företag, avgör hur dessa företag har kommit till sin prestationsnivå, och använder 

informationen för att förbättra sina egna prestationer av Bernowski (1992). Detta är ett utmärkt 

tillvägagångssätt för att studera både sina egna organisatoriska processer och metoder, och 

framför allt de bättre utförda inom andra företag (Prasad och Tata, 2006).  

 

2.5. Tillvägagångssätt 
Initialt utförs en litteraturstudie inom prestationsmätningar och visualisering. Litteraturstudier är 

bra för att höja kunskapsnivån inom det undersökta området (Patel och Davidson, 1994), och ge 

en grundläggande förståelse för problemet. Sekundärdata från såväl böcker som artiklar och 

rapporter studeras, och bildar tillsammans den teoretiska referensramen. För att hitta relevant 
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litteratur påbörjas litteraturstudien med en sökning i databaser inom nyckelvärden (Key 

Performance Indicators, KPI) och visualisering. Intressanta träffar på detta leder vidare till den 

litteratur som ligger till grund för den teoretiska studien inom ämnen prestationsmätning och 

visualisering. 

 

Parallellt med litteraturstudiens sista veckor sker en nulägesstudie där primärdata inhämtas. Det 

dagliga arbetet på Sectra Mamea undersöks, behovet av visualisering kartläggs, affärssystemet 

Jeeves där data till visualiseringen ska hämtas studeras och dagens nyckelvärden samt mål och 

visioner för företaget undersöks. Nulägesstudien sker genom observation, det vill säga 

iakttagelser av ett sammanhang, på plats inom Sectra Mameas produktionsmiljö där författaren 

även har sin arbetsplats under examensarbetets gång. Även semistrukturerade samt öppna 

intervjuer, vilket Hartman (1998) skriver är en lämplig metodik för att fånga upp attityder och 

upplevelser, genomförs med operativ chef, produktionschef, teamledare och montörer under 

nulägesstudien. 

 

Under förstudiefasen, där litteraturstudie och nulägesanalysen ingår, sker även ett besök på 

Scanias Motormontering. Detta skulle kunna liknas med en lättare benchmarking då Scania är 

det företag i Sverige som är känt för att ligga i framkant med visualisering inom sina 

produktionsmiljöer som följd av sitt långtgående lean-initiativ. Detta är ytterligare en möjlighet 

att samla in primärdata och även detta sker den med observationer och öppen intervju med en 

produktionstekniker som arbetar med monteringslinan. Resultatet påvisar hur ett företag kan 

arbeta genomtänkt med visualisering av nyckelvärden i realtid, och bidrar med information om 

vad som är realiserbart och inte inom området. 

 

Resultatet från förstudien sammanställs i kapitlen ”Teoretisk referensram”, ”Nuvärdesanalys” 

och ”Benchmarking”, och jämförs samt analyseras i kapitlet ”Analys”. Då väldigt många direkta 

och indirekta mätningar sker i affärssystemet Jeeves används nyckelvärden ur Sectra Mameas 

Balanserade Styrkort (en sammansättning av mätvärden ur organisationen som används för att 

analysera och presentera företagets prestationer inom olika fält) för att representera företagets 

prestationsmätningar. Utifrån vad litteraturstudier inom visualisering och besök på Scanias 

Motormontering påvisar avgörs vilket nyckelvärde det finns ett behov av att visualisera inom 

Sectra Mameas Produktion. Valet utvärderas sedan utifrån litteraturstudierna inom 

prestationsmätningar, användning av dessa och visualisering. 

 

Efter detta utvecklas ett system för att verkställa visualiseringen.  

 

2.6. Metodkritik 
Så långt som möjligt används primärkällor, men då många vetenskapliga artiklar sammanställer 

tidigare forskning och drar slutsatser utifrån detta används även sekundärkällor. Enligt Ejvegård 

(2003) är just vetenskapliga verk såsom doktorsavhandlingar och även artiklar i vetenskapliga 

tidskrifter användbara sekundärkällor då författarna är särskilt noggranna med att granska, 

kontrollera och jämföra alla uppgifter. 

 

Med den litteraturstudie och de intervjuer och observationer som utförs under förstudien ska det 

avgöras vad som bör visualiseras på Sectra Mamea. Då nutidsstudien på företaget har som syfte 

att utläsa vilka nyckelvärden som i grunden styr arbetet utmed monteringslinan på företaget sett 

ur produktionspersonals och –ledares perspektiv har studien en hög validitet eftersom 

observationer och öppna intervjuer med berörda personer påvisar vad som bör visualiseras inom 

avdelningen. Däremot kan reliabiliteten i studien vara något lägre än validiteten, då resultatet 
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kommer att bero på de observationer och de semistrukturerade samt öppna intervjuer som sker 

under en begränsad tid då Sectra Mameas processer och arbetssätt samtidigt är under utveckling.  

 

Då de undersökta prestationsmätningarna, indikatorerna och visualiseringsmöjligheterna i sig är 

svåra att kvantifiera kan studien sägas vara kvalitativ. Detta då det är aspekternas egenskaper 

som undersökts, och inte deras värde i förhållande till varandra eller andra aspekter. 

 

Studiens resultat grundar sig i vad litteratur och observationer på såväl Scanias Motormontering 

och Sectra Mameas produktionsavdelning påvisar för att sedan motivera valet av nyckelvärden 

att visualisera på företaget. Då studien utgår från observationer för att dra en slutsats är den 

induktiv, istället för att ha en deduktiv ansats där ett nyckelvärde antas vara det korrekta att 

visualisera och sedan studeras omgivning och litteratur utifrån detta.  Med den senare metoden 

skulle risken finnas att studien blev inkorrekt då det som läses och ses kan tolkas utifrån den 

hypotes som antas, samtidigt som den använda induktiva ansatsen kan leda till att nytänkande 

saknas inom arbetet och att det väl beprövade anses vara det bästa att använda. För att undvika 

det sistnämnda utvärderas dock valet av nyckelvärden att visualisera utifrån vad litteraturen 

påpekar ska mätas och följas upp inom ett företag med Sectra Mameas mål. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras teori inom ämnena prestationsmätningar och visualisering på företag 
och organisationer. Teorierna inom visualisering används sedan i kapitlet Analys för att välja ut 
vilket nyckelvärde som bör visualiseras, och teorierna kring prestationsmätningar och dess 
användning utvärderar och motiverar valet. 
 

3.1. Prestationsmätningar 
“Det som mäts uppmärksammas” (okänt ursprung

1
) är ett välanvänt citat för att motivera 

mätningar av prestation inom organisationer. Lindvall (2001) bekräftar detta när han skriver att 

företag genom att mäta viktiga förhållanden inom sina organisationer skapar ett underlag för att 

kunna arbeta med frågorna. Lindvall (2001) skriver även att mätningar ökar förutsättningarna för 

att alla inom organisationen ska förstå var eventuella problem uppstår, och gemensamma 

resurser kan fokuseras på att lösa källproblemen. Anupindi et al (2006) sträcker sig så långt som 

till att prestationsmätningar, liksom all feedback, är grundläggande för att skapa och 

implementera metoder för att förbättra processer och produkter, och även för att få ett mått på 

resultatet av förbättringarna. Feedback har en påvisad positiv effekt på såväl individers prestation 

som dess hälsa. 

 

Prestationsmätningar definieras av Sinclair och Zairi (1995) som den process som avgör hur väl 

organisationer och individer uppnår sina mål, och prestationstalen som de numeriska eller 

kvantitativa indikatorerna som visar hur väl målen uppnås.  

 

Mätningar av företags prestationer startade i början av 1900-talet med att finansiella 

nyckelvärden mättes och kontrollprocedurer för budget utvecklades. Först 80 år senare, under 

1980-talet, började dessa ensidiga mätningar av rent finansiella mått att ifrågasättas och enskilda 

initiativ infördes för att mäta andra nyckelvärden inom företagens verksamhet. Under 1990-talets 

första halva vidareutvecklades dessa idéer till att skapa ett integrerat mätsystem där de olika 

aspekterna balanserar varandra och ger en god helhetsbild av företagen (Neely och Bourne, 

2000). Lindvall (2001) beskriver mätningarnas utveckling sedan början av 1980-talet i tre steg: 

1. Den enklaste formen av mätningar där mättalen huvudsakligen fungerar som en 

bekräftelse av resultatet, och rapporteras ofta i form av statistik i efterhand. Dessa 

mätningar består av många skilda mättal som presenteras för högt uppsatta personer, och 

har som mål att i detalj avrapportera vad som skett och vilka förhållanden som rått inom 

företaget under mätperioden. 

2. Något mer avancerad är de målstyrda mätningarna där de ansvariga cheferna följs upp 

om hur de når uppsatta mål. Dessa mätningar fokuserar endast på slutmålet och dess 

värde, och vägen dit med alla dess aspekter är inte intressant. 

3. Den senaste formen av mätningar är processorienterade och ska dra nytta av hela 

företagets samlade kompetens för att identifiera och utveckla gemensamma arbetssätt. Få 

men viktiga aspekter ska mätas, och fokus ska ligga på vägen mot de uppsatta målen och 

vilka metoder som fungerar och ej. 

Enligt Lindvall (2001) stärker visserligen den enklaste formen av mätningar uppmärksamheten 

inom förtaget, men det finns stora svårigheter att agera utifrån det historiska resultatet. Problemet 

med den andra nivån av mätningar är de endast fokuserar på resultatet vilket gör dem till ett 

                                                   
1
 Brukar härledas till stora företagsledare såsom Percy Barnevik och Jack Welch. (Lindvall, 2001) 
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bristande stöd för åtgärdsorienteringen. För att kunna åtgärda problem effektivt bör det finnas en 

möjlighet att avgöra vad det är på vägen mot resultatet som påverkar utkomsten. Den tredje 

mätformen, den processorienterade, ses som ett gemensamt ledningsverktyg vars syfte är att 

ligga till grund för företagets anställda att utföra ett effektivt och riktat förbättrings- och 

förändringsarbete. 

 

Det är i Lindvalls (2001) tredje nivå som det balanserade styrkortet (Balanced Score Card) 

hamnar. Styrkortet är enligt Lindvall (2001) en syntes av traditionell ekonomistyrning av företag, 

och det kvalitetsfokus som ligger i tiden. Det balanserade styrkortet utvecklades i mitten av 

1990-talet för att presentera en god helhetsbild av företags prestationer, och har sedan dess blivit 

allt mer populärt att använda inom organisationer av alla storlekar. Tanken är enligt Samuelsson 

(2004) att kompakt beskriva en verksamhet med högst 15-20 indikatorer, och på så sätt skapa ett 

bredare system för styrning och uppföljning av verksamheten. Dessa mått uppdelades 

ursprungligen i fyra fokusområden; finansiella, kund, interna processer samt förnyelse och 

utveckling (t.ex. utbildning av de anställda eller attityder inom företaget) (Kaplan och Norton, 

1992). 

 

Det finns även andra teorier om vilken sammansättning av mättal som bör användas för att 

spegla ett företags resultat rättvist. Anupindi et al (2006) delar upp mättalen i tre olika typer; de 

finansiella, de externa och de interna, och menar att ett företags sammansättning av 

prestationsmätningar måste innehålla alla tre aspekter för att vara rättvisande.  

 De finansiella mätningarna representerar organisationens mål, men kan inte användas 

som de enda mätningarna då detta skulle vara som att ”köra bil medan man endast tittar i 

backspegeln” enligt Anupindi et al (2006). De finansiella mätningarna släpar av naturen 

efter och speglar därför resultatet och ej handlingarna. 

 De externa mätningarna, såsom mätningar av kundnöjdhet, representerar marknadens 

perspektiv och är därmed objektiva och speglar slutresultatet. Dock bör det påpekas att 

dessa mäter effekten av företagets olika handlingar i efterhand. 

 De interna mätningarna kan vara förutsägande om såväl kundnöjdhet som finansiella 

prestationer. De mäter processerna inom företaget vilket kan göras mer detaljerat, och 

påvisa vad som bör förändras och förbättras, vilket i slutändan ger resultatet som mäts i 

de finansiella och externa mätningarna. Det är dock viktigt att de interna mätningarna är 

sammanbundna med de aspekter som kunden tycker är viktiga, och att faktorerna kan 

kontrolleras av den som är ansvarig för processerna. 

Alla dessa tre aspekter bör enligt Anupindi et al (2006) mätas för att visa såväl finansiellt resultat 

såsom vinst och omsättning, externa faktorer såsom hur väl produkten/tjänsten motsvarar 

kundens förväntningar och interna faktorer såsom vilka processer som fungerar väl och var 

förbättringar bör göras. 

 

Både när det kommer till skapandet av det balanserade styrkortet såväl som alla 

sammansättningar av mått för prestationsmätningar inom företag påpekar många studier vikten 

av att mätningarna följer företagens visioner och strategier. Styrkortets skapare, Kaplan och 

Norton, kompletterade efter några år styrkortet med en strategikarta. I denna visualiseras 

mätperspektiven och de strategiska målen med en kartläggning av orsak-verkan-relationer. Detta 

för att snabbt ge en överblick över vilka faktorer som påverkar företagets framgång mest direkt , 

och vad som händer om de förändras (Kaplan och Norton, 2004). Även Neely och Bourne (2000) 

beskriver vikten av en sådan karta, men de kallar den framgångskarta och den består i deras fall 

av orsak-verkan-relationer mellan företagets strategi och dess processer. Parmenter (2007) 
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påpekar att prestationsmätningar är meningslösa om de inte är sammankopplade med företagets 

kritiska succéfaktorer och strategiska plan. Trots denna fokus inom forskningen på att binda 

samman mätningar med strategier och mål är det enligt Bhasin (2008) många företag som 

använder generiska mätningar utan att betänka dess relevans för just deras processer. Mätningar 

som är otillräckligt planerade kan krocka med strategier och mål, och uppmuntra ”fel” sorts 

beteende sett från företagets måldefinition. 

 

Prestationer bör mätas på alla nivåer inom ett företag, från ledningsnivå till basnivå. 

Anledningen till att mäta på basnivå är enligt Bond (1999) att resultatet från dessa mätningar 

engagerar de operationellt anställda till att ta ansvar för sina aktiviteter på ett vis som stödjer 

företagets strategi. Bond (1999) skriver att detta är av extra stor vikt i ett företag som 

implementerat lean, eftersom mätningarna kan sätta fokus på problemområden och underlätta 

Kaizen, det kontinuerliga förbättringsarbetet. Bhasin (2008) förklarar detta med att 

prestationsmätningar detekterar variationer tidigt i processerna, och fungerar därför som ett tidigt 

varningssystem som stödjer förbättringsarbetet. 

 

3.1.1 Mättal och mål 
För att genomföra prestationsmätningar måste ett antal mått vara bestämda och definierade. 

Parmenter (2007) delar upp prestationsmåtten i tre typer: 

 Resultatindikator (Key Result Indicator). Visar hur väl något har gjorts inom ett 

perspektiv.  Indikatorn fokuserar på de aspekter av företagets prestationer som är mest 

kritiska för den nuvarande och framtida framgången för företaget. Det är ett mått som är 

resultatet av många handlingar, och är därmed idealt att visa för styrelsen då det 

sammanfattar resultatet från en period på några månader. 

 Prestationsindikator (Performance Indicator). Visar vad som har gjorts. Dessa indikatorer 

är väldigt många och ligger till grund för de mer framtidsseende nyckelvärdena. 

 Nyckelvärden (Key Performance Indicator). Visar vad som ska göras. Dessa indikerar 

vilken riktning resultatet av företagets processer är på väg, och kan visa vad företaget bör 

göra för att förbättra prestationerna. 

Eftersom det är nyckelvärdena som visar vad som bör göras för att förbättra och effektivisera 

processerna är det dessa som Parmenter (2007) tycker är viktigast. Nyckelvärden ska vara icke-

finansiella och de mäts dagligen eller dygnet runt. De är för de högre cheferna att agera på, men 

alla anställda inom företaget bör förstå mätningarna och vilka åtgärder som införs till följd av 

dess resultat. Ansvar för måtten bör knytas an till en berörd grupp eller individ som ser till att 

mätningarna genomförs korrekt och att åtgärderna är rätt riktade. Det är även viktigt att det inom 

företaget finns förståelse för att nyckelvärden påverkar de flesta av företagets kritiska 

succéfaktorer och även fler än ett perspektiv inom prestationsmätningarna. 

 

Även Anupindi et al (2006) delar upp måtten i olika fack, där resultatindikatorer som visar 

historia såsom ekonomiskt resultat eller levererade produkter ur en fabrik, och processindikatorer 

som visar hur det står till inom ett företags processer med mått såsom produkter i arbete (PIA) 

eller kvalitetsnivå på en produktionsenhet. 

 

Shahin och Mahbod (2006) påpekar särskilt vikten av att nyckelvärden reflekterar företagets mål 

och visioner. De föreslår att företag använder sig av en metod för att systematiskt avgöra vilka 

mått som är nyckelvärde och vilka som är prestationsindikatorer inom företaget. Detta är väldigt 
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användbart då storleken och komplexiteten hos ett företag kan leda till att mått som anses vara 

nyckelvärden blir väldig många och svåra att överblicka. 

 

Liksom alla mätningar fokuserar nyckelvärden de anställdas uppmärksamhet på de processer och 

uppgifter som är mest kritiska för företagets framgång, under förutsättningen att måtten är väl 

genomtänkta och implementerade. Om nyckelvärden ej överensstämmer med företagets strategi 

och mål korrekt, och ej kan koppla dessa till det dagliga arbetet kommer nyckelvärdena ej att 

leda till förbättring (Eckerson, 2006). Eckerson (2006) skriver även att effektiva nyckelvärden 

har tolv karaktäristiska drag: 

1. De är inriktade mot företagets mål och strategi. 

2. Varje nyckelvärde ägs av en grupp eller individ som är ansvarig för det. 

3. De ska vara förutsägbara, eftersom de mäter företagets processdrivare ska det gå att 

förutsäga vad som händer med nyckelvärdet vid en förändring inom processen. 

4. De ska vara möjliga att agera på. 

5. De ska vara få så att det går att fokusera på dessa. 

6. De ska vara rättfram och enkla att förstå. 

7. De ska vara balanserade och stärka varandra. 

8. De ska utlösa positiva förändringar. 

9. De ska ha standardiserade definitioner, regler och uträkningar. 

10. De ska sätta prestationer i sitt sammanhang. 

11. De bör vara förstärkta med bonus eller sporrar. 

12. De ska vara relevanta för nuet inom företaget. 

 

Det finns en ideal sammansättning av nyckelvärden för alla, men det varierar från företag till 

företag (Vorne, 2007). Den perfekta sammansättningen beror på företagets mål och strategier, 

och vilka aspekter företaget kan agera på snabbt. Vorne (2007) föreslår dock några nyckelvärden 

som passar för produktion inom ett företag som tillämpar lean, se Tabell 1. Alla dessa har de 

grundläggande karaktäristiska drag som Eckerson (2006) påtalar. 

 
Tabell 1. Förslag på nyckelvärden till olika målbilder inom Produktion på en lean-organisation. 

Mål Nyckelvärde 

Reducera stopptid Total stopptid Stopp-

händelser 

Ställtid TAK
2
 

(Tillgänglighet) 

Optimera cykeltid Genomsnittlig 

cykeltid 

Långsamma 

cyklar 

Korta stopp TAK (Anläggn-

ingsutbyte) 

Förbättra kvalitet Första 

godkända 

Uppstarts-

defekter 

Produktions-

defekter 

TAK (Kvalitets-

utbyte) 

Möta kundkrav Takttid Takt-

prestationer 

Styckes-

variationer 

Beräknad tid för 

färdigställande 

Förbättra 

produktivitet 

Körgrad Levererade per 

tidsenhet 

Total 

produktivitet för 

utrustning 

Total TAK  

                                                   
2
 TAK – Tillgänglighet, Anläggningsutbyte och Kvalitetsutbyte som gemensamt visar produktionseffektivitet  
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I Tabell 1 kan avläsas att Vorne (2007) föreslår nyckelvärdena ”total stopptid”, 

”stopphändelser", ”ställtid och ”TAK (Tillgänglighet)” för att reducera stopptiden inom 

Produktion. Den ”totala stopptiden” och ”stopphändelser” är då den tid en producerande enhet 

stått still och orsak till detta, ”ställtid” är den tid det tar att ställa om produktionsmiljön (såsom 

verktyg och spännanordningar) mellan olika ordrar/modeller och ”TAK (Tillgänglighet)” visar 

hur stor andel av den totala produktionstiden hos av anläggningen som utnyttjas. För att optimera 

cykeltider föreslår Vorne (2007) nyckelvärdena ”genomsnittlig cykeltid”, ”långsamma cyklar”, 

”korta stopp” och ”TAK (Anläggningsutbyte)”. ”Cykeltid” är då den tid en tillverkningscykel 

tar, ”långsamma cyklar” kan visa vilken den begränsande faktorn inom produktionen är och 

”korta stopp” visar vilka individuella maskiner som kan ha prestationsproblem. ”TAK 

(Anläggningsutbyte)” visar hur väl effektivt produktionsanläggningen producerar när den inte 

står stilla. Han föreslår ”första godkända”, ”uppstartsdefekter”, ”produktionsdefekter” och ”TAK 

(Kvalitetsutbyte)” för att förbättra kvalitet. ”Första godkända” visar hur många enheter som får 

kasseras efter en omställning innan operationen kan möta de krav och toleranser som finns på en 

produkt, och ”produktionsdefekter” visar de vanligaste defekterna som skapas inom produktion. 

”TAK (Kvalitetsutbyte)” påvisar hur stor andel av det som produceras som möter de uppsatta 

kvalitetskraven. För att möta kundkrav bör ”takttid”, ”taktprestationer”, ”styckesvariationer” och 

”beräknad tid för färdigställande” användas som nyckelvärden inom organisationen. ”Takttid” är 

den frekvens en produkt ska produceras i, det vill säga om takttiden är tre dagar ska en ny 

produkt vara redo att fraktas till kund var tredje dag. Detta innebär att enheterna 

bearbetas/monteras vin en arbetsarea under tre dagar. ”Taktprestationer” visar hur väl 

produktionen åstadkommer en färdig produkt inom takttiden, ”styckesvariation” visar hur 

mycket enheterna kan skilja från varandra och ”beräknad tid för färdigställande” är den börtid en 

operation/en serie operationer borde ta. Förbättrad produktivitet kan åstadkommas genom att 

nyckelvärdena ”körgrad”, ”levererade per tidsenhet”, ”total produktivitet för utrustning” och 

”total TAK” mäts. ”Körgrad” visar hur stor andel av den totala arbetstiden en maskin kör/en lina 

producerar, ”levererade per tidsenhet” är antalet levererade under exempelvis en dag eller ett år 

och ”total produktivitet” visar det totala värdet av utnyttjandegrad och effektivitet. ”Total TAK” 

visar tillverkningsenhetens totala produktionseffektivitet i en sammanvägning av Tillgänglighet, 

Anläggningsutbyte och Kvalitetsutbyte. 

 

Vorne (2007) skriver att kunskap som fås ur produktionsgolvets nyckelvärde i realtid kan släppa 

loss starka viljor för att förbättra processer, eftersom nyckelvärden effektivt påvisar och 

kvantifierar slöseri inom organisationen. Just slöseri är den aspekt som lean-produktion (och 

övriga lean-initiativ) fokuserar på att förebygga. Vorne (2007) poängterar att om de anställda kan 

följa nyckelvärden i realtid kan de agera mot slöseriet effektivt, medan om de måste vänta en dag 

eller vecka med att få informationen är det svårt att rikta förbättringarna mot grundorsakerna. 

 

3.1.2 Hantering av prestationsmätningar 
Allt eftersom prestationsmätningar har utvecklats från rena finansiella mätningar till mätningar 

av såväl interna och externa aspekter som finansiella, har även mer fokus lagts på hur 

mätningarnas resultat ska användas. Amaratunga och Baldry (2002) skriver att företag och 

organisationer måste hantera övergången från mätningar till ledning för att kunna använda 

mätningarnas resultat effektivt. Även Neely och Bourne (2000) påpekar att prestationsmätningar 

i sig inte leder till någon förändring och förbättring, utan det måste finnas en procedur för hur 

mätresultatet ska användas och denna måste vara implementerad i hela företaget. 
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Amaratunga och Baldry (2002) definierar prestationshantering som ”användandet av 

prestationsmätningar för att skapa förbättringar inom organisationens kultur, system och 

processer, genom att komma överens om en uppsättning av prestationsmål, fördela och prioritera 

resurser, informera ledare att antingen bekräfta eller ändra nuvarande policys eller 

programriktningar för att möta dessa mål, och låta alla ta del av prestationsresultatet för att jaga 

målen”. 

 

På samma sätt som prestationsmätningarna kan användas till att kontrollera en organisations 

processer, kan hanteringen av mätresultatet bidra till ökad kunskap. Genom en definierad 

hantering kan en bättre förståelse skapas för relationen mellan vad som sker inom organisationen 

och hur väl organisationen utvecklas både på organisatorisk och på individuell nivå. För att detta 

ska ske är det dock viktigt att systemet för att hantera prestationsmätningarna inkluderar: 

 Engagemang från ledare att utveckla och implementera effektiva prestationsmätningar 

och hanteringssystem. 

 Effektiv och öppen kommunikation mellan intressenter, anställda och kunder för att dela 

resultat och förbättringsinitiativ. 

 Att en individ eller grupp är ansvarig för varje resultat, och att detta ansvar är tilldelat och 

definierat. 

 Kompensation, belöning och erkännande som är förenade med prestationsmätningarna. 

 Ett prestationsmätningssystem som driver på förbättringar. 

Om hanteringen av prestationsmätningarnas resultat sker på detta vis ger det ledare möjlighet att 

undersöka sina areors interna kapabiliteter och fastställa huruvida de underliggande strategierna 

fortfarande efterföljs. Med detta som bas kan företaget avgöra om arbetssätt och strategier 

fortfarande är aktuella eller om de behöver uppdateras eller ändras. Denna fokus ger en grund för 

effektiv förbättring av processer och riskhantering, såväl som det fullgör prestationsmätningarnas 

feedback-loop inom hela företaget (Amaratunga och Baldry, 2002). 

 

Anupindi et al (2006) skriver att det centrala i hanteringen av prestationsmätningar är de 

generella principerna för feedback-kontroll inom dynamiska system. Detta innebär att 

information om kritiska prestationsmätningar samlas över en viss tid och att sedan nödvändiga 

aktioner utförs för att styra och behålla värdet inom önskad nivå. Genom att göra detta 

kontrolleras processernas prestationer periodiskt och kan jämföras med de önskade/planerade 

nivåerna vilket leder till att problem inom processerna kan identifieras och elimineras.  

 

Det är även viktigt att de mål som sätts upp för de olika prestationerna är rimliga. Greif (1991) 

påpekar vikten av att de uppsatta målen ska vara realistiska, de ska vara nåbara även om de 

innebär en utmaning för organisationen. Det är även viktigt att poängtera att målen för 

prestationerna är till för att uppnå, inte för att passera med marginal. Greif (1991) skriver att om 

målen är satta så att de uppnås, utan att önskan finns att de ska överträffas under den definierade 

perioden, visar detta att processerna är under kontroll. 

 

Motivation av personal och organisation är en av grundorsakerna till att sätta upp mål och mäta 

prestationer. Lindvall (2001) skriver att företag med ett implementerat system som främjar 

tillgången av information för alla medarbetar på detta sätt motiverar dessa. Han underbygger 

detta med att personer som erhåller ansvar för arbetsuppgifter utan att ha tillgång till all 

nödvändig information, och befogenheter att agera utifrån detta, i större grad lider av 

motivationssvackor. Även Greif (1991) påpekar att nyckelvärden bör vara ett verktyg för de 
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anställda att behålla sin kontroll över processerna, och att detta kan bidra till ökad motivation. 

Det är även så att tillgången till rätt information gör att de anställda kan utföra ett bättre arbete 

både snabbare och billigare enligt Lindvall (2001). Han fortsätter med att skriva att det faktum 

att tillgången av information ökar i och med att flera aspekter mäts, gör det allt viktigare att 

planera hur mätningarna och dess resultat ska hanteras för att behålla fokus på målet. 

 

3.2. Visualisering 
Visualisering blir allt vanligare att använda inom företag och organisationer för att tydliggöra 

status inom såväl produktion som projekt, produktutveckling och intern kommunikation av olika 

slag. Genom att använda visualisering inom företag och organisationer kan det dras nytta av det 

faktum att synlig information används mer än dold (Bicheno, 2006). 

 

Greif (1991) menar att meddelanden och information upplevs mer övertalande, objektiva och 

verklighetstrogna på en visualiserad arbetsplats. Detta beror enligt Greif (1991) på att 

informationen ofta hittas i närheten av dess ursprung eller det informationen berör och direkta 

kopplingar kan göras mellan det visuella och verkligheten. Sebestyén (2006) beskriver hur 

visuell kommunikation kan skapa en puls i arbetet genom att stora mängder information kan 

sammanfattas i ett fåtal bilder, symboler eller grafer. Ortiz (2006) skriver att ju mer visualisering 

som används på ett produktionsgolv, desto bättre är ett företag på att reagera på problem och 

utveckla idéer för kontinuerliga förbättringar, och även det beror på den direkta kopplingen 

mellan information och verklighet som kan göras. 

 

Greif (1991) nämner två huvudsakliga fördelar med visuell kommunikation: 

 De anställdas autonomi och mobilitet förstärks vilket förbättrar och förenklar 

prestationerna inom kvalitet. Samtidigt minskar många av de improduktiva förhandlingar 

och diskussioner som övervakande personal hamnar i. 

 De använda standarderna blir visuella och synliga, och detta blir ett avgörande faktum för 

de anställdas medverkan i de pågående framstegen. 

Även Igarashi (1991) beskriver de positiva effekter en visualiserad arbetsmiljö leder till. Igarashi 

(1991) skriver om ökad produktivitet och effektivitet, förenklad kontroll, ökad medvetenhet om 

problem och dess kostnader samt effektivare processer inom företaget. Enligt Igarashi (1991) 

beror detta på den ökade motivationen och medvetenheten som automatiskt följer av 

visualisering. Dessutom ökar en realtids-bild av arbetsplatsen möjligheterna att lägga märke till 

problem snabbt, och att agera på dem. Lindvall (2001) skriver om vikten av att det finns ett 

styrsystem där företagets personal har bred tillgång till information, såsom en visualiserad miljö, 

för att stärka motivationen. 

 

För att använda sig av visualisering inom ett företag krävs det att företagskulturen tillåter detta. 

Då målet med visualiserade organisationer är att en stor del av organisationens data ska 

kommuniceras visuellt utan restriktioner med vem som kan ta del av den krävs det att 

företagskulturens grundprincip är att dela med sig. Visuell kommunikation stimulerar nämligen 

den informella kontakten inom företaget, med följd att den direkta kontakten och utbytet av 

information ej följer den hierarkiska strukturen. Denna sorts kontakt förstärker öppenheten, 

vilket leder till ökat samarbetet inom organisationen och berikar de anställdas förhållande till 

varandra. Det bidrar även till ett ökad gemensam kunskap och förståelse för företagets processer 

och visioner. I Figur 1 visualiseras tre vanliga kunskapsföreteelser inom företag, den 

individualiserade kunskapsbilden där alla äger sin egen kunskap utan att dela med sig, den 
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centraliserade där ledare (formella eller informella) sitter på all kunskap och den visualiserade 

där alla delar all kunskap (Greif, 1991).  

 

 
Figur 1. Ägande av kunskap i olika organisationer (Greif, 1991) 

 

Greif (1991) skriver att den största skillnaden mellan visualiserad kommunikation och reguljär 

kommunikation är att informationen är riktad mot en grupp istället för en individ. Gruppen är i 

detta fall öppen, då det inte finns några restriktioner om vilka av dem som rör sig i miljön som 

kan ta del av informationen. Därför går det inte att förutsäga vilka som kommer i kontakt med 

informationen, och spridningen följer inga identifierade flöden av individer eller specialister, 

eller någon särskild hierarkisk nivå. Samtidigt som detta skapar både en stark teamkänsla bland 

dem som är direkt berörda av informationen bidrar det även till att skapa tillhörighet för teamet i 

den stora organisationen.  

 

Då den visuella informationen inte kan, och inte ska, riktas till en särskild individ eller grupp 

finns det aldrig garantier om att alla berörda tar del av informationen. Visualiserad 

kommunikation bygger på avsikter, och en person blir endast mottagare om viljan finns för detta. 

Om en person som rör sig i det visualiserade informationsfältet ej är personligt involverad kan 

den alltid anta att informationen är riktad till andra och ej till den. Visualiserad information 

fungerar helt enkelt i en självserverande kommunikationsform, där informationen mottas utifall 

att läsarna ser dem själva som mottagare (Greif, 1991). 

 

Womack och Jones (1996) skriver att huvudprincipen för visualiserad kommunikation och 

kontroll är att alla involverade måste kunna se och förstå alla aspekter av de berörda processerna 

och operationerna, samt deras aktuella status. Även Greif (1991) påpekar vikten av att all 

visualiserad information systematiskt placeras i dess större sammanhang. Informationen måste 

möta de behov som finns, och den bör ej gå att misstolka. Finns risken att informationen 

misstolkas är visualiseringen inget gemensamt språk.  

 

Greif (1991) påpekar att liksom vid all övrig informationsspridning och kommunikation är det 

viktigt att ledning och chefer tar ansvar för att den visualiserade miljön fungerar som tänkt. 

Chefer måste befrämja kontakt mellan individer i olika grupper, skapa ett behov av information 

bland de anställda, utveckla tillvägagångssätt för att tillämpa visualiserade signaler inom 

företagets olika areor och införa mätningar av resultatet. Det är även deras ansvar att det 

visualiserade informationssystemet som skapas är relevant för organisationen, där alla är väl 

informerade om syfte och användning av systemet. Även Hamrefors (2002) skriver om vikten av 

att reflektera över vad syftet med informationsgivningen är vid allt informationsarbete. Greif 
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(1991) skriver att visualisering bygger på tre grundläggande regler, nämligen att situation så väl 

som mål och regler är synliga för alla, och att alla deltar och ser sig själva som involverade, se 

Figur 2. 

 

 
Figur 2. Gruppdynamik i en visualiserad produktionsmiljö (Greif, 1991). 

 

Att regelbundet visa upp prestationsnivåer visuellt ger möjligheten för alla berörda att ta del av 

hur organisationen möter sina mål, och detta i sin tur ger upphov till en gemensam utvärdering 

av processernas effektivitet och befrämjar förslag på förbättringar. Neutraliteten i denna 

kommunikationsform ger den dess kraft, då den visar resultat i dess berörda miljö i form av fakta 

utan att peka finger (Greif, 1991). 

 

Enligt Ortiz (2006) är visualisering nyckeln för att sprida realtidsinformation inom främst 

produktionsprestationer. Det ger även anvisning för operatörerna om vad som ska göras, hur det 

ska göras och hur ofta. Ortiz (2006) skriver att visualisering oftast associeras till att göra 

informationen kring produktionen tillgänglig för att kunna följa utvecklingen.  

 

3.2.1 Metoder 
Greif (1991) skriver om vikten av enkelhet vid visuell kommunikation, och ser detta om en klar 

fördel. Enkelhet kan erhållas genom användandet av levande symboler och färger såväl som 

konkreta referenspunkter för att minska risken för fel. Viktiga punkter för visualiseringen är  

enligt Greif (1991) att: 

 Meddelanden bör vara tydliga och färgkoderna som används ska vara allmänt vedertagna, 

t.ex. står grönt för läget under kontroll, gult för problem, rött står för alarmerande 

problem och blått står för mål.  

 För att effektivt visualisera hur väl ett mål uppnås kan förutom färger även indikatorer 

och symboler användas, såsom pilar, sol/moln eller miner. Detta gör tydandet av 

informationen snabbare, förstärker basinformation och gör den levande. 

 För att stimulera effektiv användning av data och mått bör de kommunicera möjligheter 

och vara så lite abstrakta som möjligt. Skriv till exempel 4 av 1000 istället för 0,4 %, då 

den första är mer konkret och lättare att knyta till omgivningen än den andra. 

 Grafer som visas bör vara stora så att de är tydbara på avstånd. Det är även viktigt att 

reflektera över grafernas format, färger och proportionerna av graferna så att de 
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kommunicerar önskad effekt. Försök även att hålla mängden data så lite som möjligt då 

det gör informationen lättare att tyda, så väl som enklare att uppdatera. 

 Mål bör alltid anges tydligt. De mål som är bestämda ska dessutom vara uppnåbara, 

varken mer eller mindre. 

 Alla aspekter av det visualiserade bör vara synligt, speciellt ska ingenting som inte är 

synligt vara viktigare än det som är visualiserat. Så väl mål för enskild operation, mål för 

organisation, mätvärden och trend ska gå att uttyda för att kommunikationen ska vara 

effektiv. 

 Informationen bör vara uppdelad i två nivåer, en för snabb förståelse av de överhängande 

trenderna samt en mer detaljerad för tydliggörande. Den första nivån bör visualiseras 

stort och tydligt, medan den andra presenteras i samband med den visualiserade 

informationen i mindre skrift eller i ett separat dokument. 

Allt detta handlar om att göra informationen lätt att tyda, men även om att skapa intresse för det 

visualiserade bland dem som passerar. Detta ska både leda till att informationen når mottagaren, 

men även till att stimulera en dialog kring den. 

 

McGee (2004) skriver om fördelarna med att visualisera i realtid. Genom att motta, åskådliggöra 

och analysera data i realtid kan organisationen se vad som pågår, vilket gör att de möjligheter 

som finns för att förbättra prestationen kan identifieras och ageras på.  

 

3.2.2 Verktyg 
Det finns många sätt att använda sig av visualisering inom en organisation, och många olika 

aspekter att visualisera. Som Greif (1991) skriver behöver grafer inte bara vara ett verktyg för 

beslut, utan det kan även synliggöras inom organisationen och symbolisera såväl historiska fakta 

som framtida planering. Både Greif (1991) och Ortiz (2006) påpekar att lean-verktyget Kanban, 

där behovet av material inom produktion visualiseras med kort, symboler eller lådor, är ett 

utmärkt verktyg för visuell planering då alla kan avgöra den aktuella situationen. Ortiz (2006) 

liksom Tanaka (1991) skriver även om några andra effektiva och vanligt använda visuella 

verktyg inom produktion: 

 Kontrolltavla med planering för produktion 

 5S
3
-tavla 

 Tavla som följer den dagliga kvaliteten 

 Tavla över säkerheten 

 Tavla över den dagliga produktiviteten 

 Andonlampa 

 Takttavla 

 Anslagna kompetensmatriser 

Dessa är alla verktyg som samlar fördelarna med visualiserad styrning; det blir ett enklare 

system för produktionskontroll, effektivare delegering av ansvar, beslut kan sättas in i sitt 

sammanhang och såväl schemaläggning som planering blir effektivare (Greif, 1991). 

                                                   
3
 En av grundprinciperna för lean, se kapitel 3.2.3 Visualisering inom Lean 
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Att visualisera prestationsmått kan bidra till att minska variationer inom ett företags processer 

genom att tydligt visa vad som går bra och vad som går dåligt (Ortiz, 2006). Både Greif (1991) 

och Ortiz (2006) skriver att detta kan bidra till att förbättringsförslagen ökar från alla håll, och på 

så sätt leda till snabbt gensvar på situationen. I sin bok föreslår Greif (1991) en mängd olika 

indikatorer som är möjliga att visualisera, inom bland annat områdena: 

 Flöden 

 Material och inventarier 

 Tekniska resurser 

 Kvalitet 

 Kunder och leverantörer 

 Anställda 

 Arbetsmiljö 

För Greifs (1991) konkreta indikatorförslag, se Bilaga 1. Greif (1991) skriver att det vid val av 

indikatorer, liksom i alla fall av visualisering av företagsmiljöer, är viktigt att betänka 

företagskulturen. Greif (1991) påpekar även att indikatorerna ska visualiseras för att användas 

som ett verktyg för produktionspersonalen, och inte för att kontrollera dem såsom indikatorer 

använts tidigare. Womack och Jones (1996) skriver att visualisering av mål och prestationer gör 

det även klart för personalen att de kommer att utvärderas och belönas utifrån det objektiva 

resultatet, och det är möjligt för dem att följa upp sina egna resultat. Även Igarashi (1991) 

framhåller om vikten av att personalen ska ha möjlighet att jämföra prestationer med mål, i detta 

fall för att motiveras till att arbeta med förbättringar. 

 

3.2.3 Visualisering inom Lean 
Bicheno (2006) skriver att visuell styrning är ett av kärnkoncepten inom lean; med hjälp av 

relevant information i realtid ska slöseri elimineras. Även Ortiz (2006) skriver att visualisering är 

nyckeln till att driva en monteringslina enligt lean-principerna. Det minskar brandsläckandet 

inom organisationen och gör realtidsinformation kring linans status och utveckling tillgänglig. 

Womack och Jones (1996) påpekar att fullständig uppvisning, så att alla alltid kan se hur 

produktionen ligger till, är ett utmärkt exempel av transparens som är en av grunderna för lean. 

 

En av de grundläggande principerna för lean-metoder är att den aktuella prestationen såväl som 

mål finns tillgängliga vid varje arbetscell. Informationen återfinns ofta elektroniskt eller på 

whiteboards vid cellerna. Syftet med detta är inte att skylla på eller straffa de som presterar 

sämre, utan ska ge snabb feedback så att förbättringsåtgärder kan implementeras vid problem 

(Womack och Jones, 1996).  

 

Womack och Jones (1996) ser visualisering inom lean som en synlig placering av alla verktyg, 

delar, produktionsaktiviteter och prestationsindikatorer så att alla involverade kan läsa av 

statusen genom att överblicka miljön. Rent konkret ser Womack och Jones (1996) allt från 5S till 

andonlampor och takttavlor, uppsatta och uppdaterade standarder för arbetet, uppvisning av 

nyckelvärden och finansiell information kring processen som verktyg för visualisering inom en 

lean-organisation. 
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Bicheno (2006) skriver att den synlighet som visualisering ger upphov till passar bra ihop med 

ett flertal lean-grunder, såsom 5S och standardiserat arbete men även hastighet då ingen tid 

behöver slösas på att söka efter information, verktyg och material, och förbättring då framsteg 

blir väl synliga för alla. Engagemang genom att det är klart och tydligt vem som ska göra och 

kan göra vad. Synliggjorda problem med andontavlor och –ljus och lagarbete då samarbete 

synliggörs och kompetensmatriser snabbt kan visa vem som kan hjälpa till med vad. 

 

5S 
Bicheno (2006) skriver att ett av de grundläggande verktygen för lean är 5S. 5S handlar om att 

Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana, och bör användas inom såväl 

produktion som övriga delar av en lean-organisation enligt Bicheno (2006). Genom att följa de 

metoder som finns för 5S skapas en struktur och standard som är visuell och därmed gör det 

enkelt för vem som helst att avläsa statusen i en avdelning. Hirano (1995) skriver att 5S ökar 

produktiviteten inom organisationer genom att personalen inte behöver spendera tid på att leta 

efter verktyg och delar, och kvaliteten ökar genom att spårning och uppföljning förenklas. 

 

Andon 

Andon är ett kontrollverktyg för att omedelbart visualisera huruvida en lina, maskin, utrustning 

eller operation fortlöper enligt plan. Om ett problem uppstår ska operatören stanna linan 

och/eller maskinen för att sedan indikera problemet med en ljussignal (Tanaka, 1991).  

 

Takttavla 
Ortiz (2006) beskriver takttavla som en elektronisk tavla där det är synligt hur lång tid det finns 

kvar inom takttiden i en monteringslina, och även hur dagens/veckans prestationer ligger till i 

förhållande till målet. Det kan även vara en whiteboard som visar vilka ordrar som ska passera 

vilka stationer under dagen, och vid vilken tid. På tavlan bör även resultatet av flödet antecknas 

så att det går att läsa av hur stationerna presterat i förhållande till planen. 

  

Womack and Jones (1996) poängterar att visualisering inte bara ska användas inom 

produktionsavdelningen i en lean-organisation, utan även i andra avdelningar för att stärka 

kommunikationen mellan avdelningar. Bicheno (2006) skriver att visualisering vid planering och 

styrning av utvecklingsprojekt kan åstadkomma parallell utveckling och kortare ledtider. Vid 

lean produktutveckling är visuella projektrum, så kallade Obeya, användbara, där all relevant 

information finns uppvisad. 



 Benchmarking 
   

 

21 

4. Benchmarking 
I detta kapitel presenteras resultatet från den benchmarking hos Scanias Motormontering i 
Södertälje som genomförs kring hur Scania använder sig av visualisering inom monteringslinan. 
Resultatet från denna studie används inom kapitlet Analys för att motivera valet av nyckelvärde 
att visualisera på Sectra Mamea. 
 

4.1.  Scania MotorMontering 
Scania CV AB tillverkar lastbilar, bussar och industri- och marinmotorer. Scania är verksamt i 

ett hundratal länder och har tillverkning i Europa och Sydamerika, medan forskning och 

utveckling är koncentrerad till Södertälje där företaget grundades i slutet av 1800-talet.  

 

Scania är känt för att vara ett av de företagen i Sverige med långtgående lean-initiativ. Scanias 

lean-arbete har skett i samarbete med Toyota, där såväl Scanias ProduktionsSystem, SPS, och 

grundtankar inom verksamheten har tagits fram med Toyota som förebild. Företaget har vid ett 

flertal tillfällen vunnit priser för sitt arbete mot en lean-verksamhet, och det är inte ovanligt att de 

håller föredrag när lean ska diskuteras i Sverige. Då visualisering är en av grunderna inom 

Scania lean-tänk är det även välkänt att de arbetar mycket med detta, och de var därför ett 

passande företaget att studera för att få en indikation på vad som fungerar och inte inom 

visualisering av nyckelvärden. 

 

Vid Scanias Motormontering i Södertälje monteras 9-, 11-, 12- och 16-liters motorer till Scanias 

lastbilar. Detta sker vid två linor, D16 där 16-litersmotorerna monteras och D12 där de övriga 

motorerna monteras. Inom verksamheten ingår även motorprovning, där varje enskild motor 

testas, och målning av motorerna. 

 

4.1.1 Visualisering 
Då Scania är kända för sitt långtgående lean-arbete, ligger de även i framkant när det kommer till 

visualisering. En visuell bild som ofta kan ses inom Scanias produktionsmiljöer är grundtanken 

för verksamheten; Scanias ProduktionsSystem i form av Scaniahuset, se Figur 3. 

 

 
Figur 3. Scaniahuset. 

 

Scaniahuset påminner alla som vistas inom arean, både anställda, leverantörer, kunder och övriga 

gäster, om den gemensamma basen och fokus inom Scanias produktion. 
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Takt 
Inom Motormonteringen kan alla följa arbetets status i realtid. Vid varje lina finns det en central 

takttavla som visar hur lång tid som är kvar inom takttiden, det vill säga hur lång tid det är kvar 

tills motorn ska flyttas till nästa arbetsstation. Skulle tiden överskridas utan att alla stationer 

hinner klart, eller om det uppstår ett problem som leder till att linan stoppas, visas detta i 

minustid. På tavlan kan det även avläsas hur antalet färdiga produkter förhåller sig till målet, 

både för den aktuella dagen och för veckan. Det finns även mindre tavlor som ska vara synliga 

från varje arbetsstation. Dessa visar kvarvarande takttid alternativt minustid. 

 

Delar av monteringslinorna rör sig kontinuerligt, och i detta fall används rörelsen för att 

visualisera vilket arbetsmoment montören bör genomföra för tillfället. Detta sker genom att 

momenten finns markerade på golvet, och vid conveyern som transporterar motorn sitter en laser 

som belyser det aktuella momentet på golvet. 

 

Andon 
Varje arbetsstation har ett stativ där andonlampor finns uppsatta. Skulle ett större problem 

uppstå, vilket leder till att linan ska stoppas, görs detta med en knapp som tänder den röda 

lampan och samtidigt ger en signal till takttavlorna att linan är stoppad. Med en annan knapp kan 

andon-hjälp (extra personal som hoppar in där det behövs) tillkallas utifall att stationen riskerar 

att inte hinna med sina arbetsmoment inom takttiden. I detta fall går en kodad signal ut via alla 

takttavlor. 

 

Information från såväl takttavlorna och andon lagras i en databas, och montörerna registrerar vid 

varje stopp anledning till stoppet, så att alla problem kan följas upp både i realtid och lagras för 

att arbetas med inom Kaizenarbetet. 

 

Balansering 
Då motormonteringen styrs av efterfrågan, och alltså är förbrukningsstyrd liksom all produktion 

på Scania, varierar antalet motorer som ska monteras över tiden. Detta gör att takttiden vid 

monteringslinan beräknas om vid ett par tillfällen per år. När takttiden ändras behöver även linan 

balanseras om för att vara optimerad mot de nya förutsättningarna. För att underlätta detta arbete 

finns det vid varje lina ett antal tavlor där stationernas arbetsmoment finns representerade i form 

av delstaplar där höjden motsvarar momentets tidsåtgång. Dessa staplas på varandra i den 

ordning som de förekommer inom arbetsstationerna, och ger då en höjd som motsvarar 

stationens totala arbetstid. I diagrammen som skapas av dessa staplar finns även den aktuella 

takttiden utritad. Som sagt förenklar detta ombalanseringen av linan vid behov, men det är även 

möjligt för alla att se vilket arbete som utförs vid vilken station. 

 

Grupptavla 
Varje arbetsstation har ett par whiteboardtavlor där gruppens arbete kan följas. Tavlorna är 

uppdelade i områden Stopptid, Arbetsmiljö och Kvalitet, och på dem finns grafer som visar 

resultatet inom områdena uppsatta. Utifrån dessa grafer och övrig kunskap om verksamheten 

inom gruppen finns sedan alla pågående Kaizenarbeten uppskrivna, men störst och tydligt står de 

tre viktigaste projekten inom varje område för tillfället. 

 

På grupptavlan finns även gruppens medlemmar representerade, och det är möjligt att följa vilka 

kompetenser de har, och om och var de arbetar under dagen. 

 

Projekt 
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Inom motormonteringens områden finns även en testlina där nya versioner testmonteras, såväl 

som nya monteringsförfaranden testas. I samband med denna area finns även ett projektrum 

uppbyggt, där statusen på alla projekt som involverar motormonteringen finns visualiserade. 

Detta sker på whiteboardtavlor, och statusen finns att avläsa i två olika nivåer. Dels på 

projektnivå, d.v.s. hur varje avdelning sköter sina åtaganden i projekten, och dels på 

komponentnivå där det kan avläsas hur varje avdelning sköter sin uppgift i de olika 

komponenterna i projekten. Statusen uppdateras varje vecka med gröna, gula och röda magneter 

då alla berörda avdelningar (utveckling, inköp, produktion m.fl.) samlas vid tavlorna. 

 

Kanban 
Scanias Motormontering visualiserar materialläget utmed linan med Kanban, i detta fall ett 

tvåbingesystem. Det fungerar så att materialet som används vid monteringen fylls på i två 

lådor/pallar och när materialet är slut i den ena ställs den på ett särskilt sätt som visualiserar för 

lagerpersonalen att det är dags att fylla på det aktuella materialet. 

 

Övrigt 
På Scanias Motormontering finns det en kyltunnel som används för att kyla ned motorerna efter 

att de har testats. Då testen leder till att motorerna godkänns och skickas till målning, eller 

underkänns och då ska till reparation, är det viktigt att de som arbetar vid kyltunneln såväl som 

de som jobbar med målning och reparation vet hur stor arbetsbelastningen är den närmsta tiden. 

Detta visualiseras i realtid på en skärm där motorernas placering i kyltunneln visas och statusen 

(ok eller reparation) kan avläsas beroende på den visualiserade motorns färg. 

 

Inom reparationsavdelningen visualiseras de motorer som står på kö för att repareras på en skärm 

i realtid. På denna planeringstavla visas även hur stort behovet av en viss motor är, och 

motorerna sorteras efter hur lång tid som finns kvar tills de ska levereras. Även på denna tavla 

används färg för att visualisera status. 

 

 

På Scanias Motormontering var den intervjuade produktionsteknikern noggrann med att påpeka 

att visualiseringen hos dem är till för att underlätta för produktionspersonalen, och inte som ett 

styrverktyg för chefer och ledning. 
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5. Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs nuläget på Sectra Mamea såsom det var under examensarbetets 
förstudiefas. Främst beskrivs aspekterna prestationsmätningar med dess nyckelvärden och 
visualisering inom produktionsavdelningen. Denna studie av nuläget bildar tillsammans med 
litteraturstudien och benchmarkingen grunden för valet av nyckelvärden att visualisera. 
 

5.1. Företagsbeskrivning 
Sectra Mamea utvecklar och producerar lågdoserande mammografiutrustning. Det är ett 

dotterbolag till det medicinska teknikföretaget Sectra.  

 

 
Figur 4. Sectra Mameas L30 MicroDose. 

 

Tekniken för att fånga resultatet från den lågdoserande röntgenstrålningen kommer 

ursprungligen från sökandet efter kvarkar på CERN och Fermilab. Från denna verksamhet på de 

stora vetenskapliga enheterna fick Sectra Mameas grundare idén att använda de känsliga 

partikeldetektorerna i medicinsk verksamhet. Idén utvecklades vidare i början av 2000-talet i 

form av företaget Mamea Imaging av en forskargrupp på KTH, och sedan 2004 är företaget 

uppköpt av Sectra. Sectra Mamea har en produkt med hälften så stor stråldos som sina 

konkurrenters mammografiutrustningar, och en bildkvalitet som är minst lika bra. 

 

Sectra Mamea finns representerat i form av säljkontor i ett 20-tal länder, men all utveckling och 

produktion sker i Sverige. Ett framtida mål är att kunna sälja mammografiutrustningen i fler 

länder, vilket ska möjliggöras genom att få ett godkännande från den amerikanska myndigheten 

FDA (Food and Drug Administration). Dessa kontrollerar processer och standarder, och att dessa 

efterföljs, på företag som vill sälja och redan säljer exempelvis medicinsk utrustning i USA. 

Under examensarbetets tid utvärderas Sectra Mamea av FDA med förväntning om att få ett 

godkännande för försäljningsstart under 2009.  

 

På Sectra Mamea i Solna arbetar runt 120 personer inom områdena Research and Development, 
Operations, Product Marketing, Sales and Marketing, Product and Deployment Support och 

Quality. 
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5.1.1 Sectra Mameas Produktion 
Produktion på Sectra Mamea ligger under Operations tillsammans med bland annat avdelningen 

Produktionsutveckling där examensarbetet genomfördes. 

 

Sectra Mamea monterar mammografistativen in-house, medan komponenterna köps in från olika 

underleverantörer. På produktionsavdelningen finns det en mekanisk lina (mek-linan) för 

montering av komponenter och test av enhetens mekaniska egenskaper, och denna delar sedan 

upp sig i två blylinor där röntgenstrålning och läsarens egenskaper testas. Namnet blylinor 

kommer av att arbetet sker i rum med bly-väggar för att skydda mot strålningen. Den mekaniska 

linan är uppdelad i sex olika areor och blylinan i fyra olika areor. Areorna inom blydelen har en 

total momenttid som är ungefär dubbelt så lång som den för den mekaniska delen, därav 

uppdelningen i två olika linor. Sectra Mamea tillämpar behovsstyrd stycktillverkning av 

mammografiutrustningen. 

 

Inom produktionsavdelningen finns det tre teamledare, en för meklinan och en till vardera 

blylina. Dessa har som uppgift att följa upp det arbete som utförs under dagen, leda personalen i 

det dagliga arbetet och fördela löpande arbetsuppgifter såsom exempelvis sidomontage. 

Produktionsavdelningen leds av en produktionschef med bland annat personal- och budgetansvar 

såväl som ansvar för att följa upp Produktions mätvärden. 

 

Sectra Mamea använder sig av ett flertal olika leverantörer för sina, i många fall, tekniskt 

avancerade komponenter. Många av produktionsstoppen som frekvent förekommer beror på 

leveransförseningar från leverantörer, och underkända ankomstkontroller när materiell väl 

levereras.  

 

Ett av målen för Sectra Mameas produktion är att ha ett av de mest framstående lean-initiativen i 

Sverige. Därför har företaget sedan tillverkningsstart arbetat med att införa lean-verktyg i 

produktionen. De använder sig av 5S som en av grundtankarna vid sin organisering, såväl som 

Kanban och Kaizen. 

 

Sectra Mamea är under examensarbetets tid i en expansiv fas, och ökar successivt sin 

volymkapacitet med femtio procent. För att klara detta har antalet anställda ökat och en 

balansering och effektivisering av monteringslinan genomförs. Ett av de kortsiktigare målen för 

organisationen är att klara av att producera enheter med en kortare takttid än dagens, och därför 

koncentreras mycket resurser på att hitta tids- och resursslöseri inom produktion och eliminera 

detta.  

 

Det pågår under examensarbetets tid ett projekt som ska dela upp varje areas arbete i mindre 

moment, bestämma börtiden för dessa och sedan balansera linan utifrån detta. Detta görs dels för 

att ombalansera linan, men även för att det ska vara möjligt att följa upp vilka moment inom en 

area som fungerar bra och vilka som brukar ha problem. Som det ser ut innan projektet är 

genomfört rapporteras all arbetstid för alla moment på en arbetsarea under en area-post där det 

inte går att urskilja i vilken del av arbetet ett eventuellt problem uppstått. Den person som 

genomför detta projekt har även ansvar för Sectra Mameas framtida takttid.  

 

Liksom i resten av Sectra Mameas organisation ligger erkännande för goda prestationer som 

grund för Produktions miljö. Varje morgon hålls ett möte där bland annat kvalitet behandlas, och 
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där presenteras och diskuteras bland annat idéer om hur arbetet kan förbättras för att öka kvalitet. 

Det kan vara allt från påminnelser om att rapportera alla moment enligt standard till nya 

hjälpmedel som utvecklats eller köpt in på initiativ av en anställd. Under större företagsmöten 

nämns större förbättringar, och om möjligt tillskrivs detta en person som belönas med 

erkännande, en mindre gåva eller i mer omfattande fall finansiell kompensation. 

 

5.2. Prestationsmätningar och Nyckelvärden 
Sectra Mamea har, allt eftersom de växt i storlek, börjat använda sig av allt fler mätningar av 

interna processer för att kunna utvärdera dessa utifrån mer än känsla. Det sker en mängd 

mätningar inom många olika aspekter, allt från felfrekvensen hos de levererade röntgenrören till 

kostnaderna för vidareutveckling eller produktion av en enhet. 

 

Inom Produktion är de mest använda och diskuterade nyckelvärden utnyttjandegrad, effektivitet, 

produktivitet och takttid. Även nyckelvärden så som kvalitet av produktionen, kassationer och 

tid lagd på omarbete mäts och följs upp kontinuerligt. För att kunna planera produktion, och 

använda sina resurser rätt, genomförs i samband med uppdelningen av arbetsareornas moment en 

tidsstudie av dem för att bestämma börtiden för de olika operationerna utmed linan. Detta är ett 

värde för hur lång tid operationen borde ta om allting fungerar som det ska. 

 

Förutom problemet med underleverantörernas kvalitet och leveransprecision har Sectra Mameas 

produktionsavdelning även problem med att den reella arbetstiden som går åt för att montera en 

produkt är längre än den beräknade börtiden. Detta innebär att det varje vecka försvinner tiotals 

manstimmar och dessa har tidigare rapporterats under rubriken övrigt vilket gjort det svårt att 

följa upp vad som varit orsaken. För att kunna urskilja vad all arbetstid går åt till har det under 

examensarbetets tid införts ett waste-rapporteringssystem där orsak för stoppet/extraarbetet 

rapporteras med total nedlagd tid. 

 

5.2.1 Balanserat Styrkort 
Sectra Mamea har ett balanserat styrkort uppdelat i områdena Audits, Safety and Quality 
Investigations, Product support, Customer input, Production, Purchasing och Finance. 

 

Inom Audits presenteras de audits (revisioner) som genomförts, resultat från dessa och en analys. 

 

Inom Safety and Quality Investigations presenteras de undersökningar som gjorts inom säkerhet 

och kvalitet hos produkten, såväl som resultat av dessa och huruvida de gjorts inom den 

förbestämda tidsramen. 

 

Under rubriken Product support presenteras data inom  

 klagomål från kunder  

 drifttid 

 dödtid för utrustning ute på fält 

 anledning till dödtid 

 genomsnittligt antal felanmälningar per såld utrustning 

 ledtid för en felanmälning 

 

Vid Customer input presenteras kommentarer och inlägg från kunder. 
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Production visar resultat i form av  

 levererade enheter  

 leveransprecision  

 kvalitet hos de levererade produkterna 

 takttid 

 servicenivå 

 utnyttjandegrad  

 effektivitet  

 produktivitet 

 tid spenderat på omarbete inom produktion 

 waste-rapportering (d.v.s. vad all tid som ej går till värdeökande aktiviteter spenderas på)  

 

Inom Purchasing Statistics visas  

 prestation för inkommande gods (antalet leveranser respektive antalet leveranser i tid) 

 leveransprecision, 

 det totala värdet för inköp 

 värdet på lagrat gods 

 

Inom Finance presenteras  

 antalet beställda produkter i förhållande till budgeterat mål  

 reell försäljning i förhållande till budget   

 kostnader i förhållande till det budgeterade 

 

Det balanserade styrkortet presenteras varje månad för ledningsgruppen av de ansvariga från 

varje avdelning. Valda delar presenteras även för hela företaget vid månatliga möten. 

  

5.2.2 Hantering av mätresultat 
Mycket av det som mäts inom Sectra Mamea registreras direkt i affärssystemet Jeeves. På 

Produktion registreras monteringstiderna per area för varje arbetsorder, såväl som färdiga 

arbetsordrar. Även waste-rapportering, det vill säga rapportering av den tid som ej används till 

värdeökande aktiviteter, sker i Jeeves. Varje person i produktionsteamet är själv ansvarig för att 

registrera det arbete som utförs på en arbetsorder, eller för att verksamheten ska löpa, med såväl 

vad som gjorts som under hur lång tid. Denna rapportering följs sedan upp av en person som är 

tilldelad ansvaret för att sätta samman informationen och bearbeta den. 

 

Trots att Sectra Mamea har expanderat under det senaste året räknas fortfarande företaget som ett 

litet företag med sina cirka 130 anställda. Under samtal med de anställda och under 

observationer framkommer det att de som arbetar känner en stor tillhörighet i organisationen och 

vill se en fortsatt positiv utveckling. Därför har behovet av mätningar kunnat kommuniceras väl 

till alla inom organisationen, och även om frågor kring vissa mätningar kan uppkomma finns 

ändå en stark vilja att förbättras. 

 

Information sparas i Jeeves för att sedan användas vid behov, såsom när data ska presenteras till 

det balanserade styrkortet. En del av informationen i Jeeves hämtas dock ut i realtid, bland annat 

för att visualisera lagerstatus. Detta görs då med hjälp av Business Intelligence-verktyget 

QlikView som ger användaren en möjlighet att skapa och undersöka grafiska presentationer av 

realtidsinformation hämtad från olika datakällor. 
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5.3. Visualisering 
Då ett av målen för Sectra Mameas produktion är att ha ett ledande lean-initiativ har de sedan 

starten arbetat med ett flertal visuella verktyg. 

 

Arbetsbeskrivning 
Vid varje area i Sectra Mameas produktionslina finns två dataskärmar uppsatta. Den ena ger 

personalen tillgång till affärssystemet Jeeves, där allt från tidsrapportering till 

materiellanvändning registreras, och den andra visar en beskrivning av vilket arbete som ska 

göras, på vilket sätt och i vilken ordning vid arean. Detta visas med så väl text som bild. 

 

Andon 
På Sectra Mamea har varje area i linan en Andonlampa. Denna används för att signalera problem 

eller produktionsstopp. Den är ej kopplad till Jeeves, så tiden som linan stått still eller spenderats 

på problemlösning rapporterar varje montör manuellt. 

 

Kanban 
Produktion använder sig av ett tvåbingesystem för att visualisera material-status vid linan. Detta 

innebär att materialet som används för att montera mammografiutrustningen, allt från skruvar 

och kablar till röntgenrör och motorer, är placerat i två lådor/pallar för vardera komponenten. 

När sedan en av dem är tomma ställs den bak och fram väl synlig så att lagerpersonalen ska veta 

när det är dags att fylla på ett material. 

 

Personaltavla 
Inom Produktion finns det en whiteboard med namn och bild på alla som jobbar inom 

avdelningen. På denna tavla visas vem som arbetar med vad under dagen och vilka som saknas 

samt varför. På tavla finns även en kompetensmatris som visar vilka som har befogenhet att 

utföra vilket arbete. Runt denna tavla samlas produktionsavdelningen varje morgon för att ha ett 

kort möte om dagens arbete och resultatet från gårdagen, kvalitetsfrågor och information från 

ledning. 

 

Produktionsplanering 
I samband med personaltavlan hänger även en whiteboard där produktionsplaneringen finns 

visualiserad. Här visas vilken mammografiutrustning, med arbetsordernummer, som befinner sig 

vid vilken area och även vilka två ordrar som står näst i tur för att produceras. Detta visas med 

magneter med nummer fastsatta på. 

 

Kaizen-tavla 
Under examensarbetets tid har två Kaizen-grupper startats upp på Sectra Mamea, en grupp för 

mekaniska linan och en för bly-linan. Dessa har en whiteboardtavla som visar vad Kaizenarbetet 

behandlar för tillfället. 

 

5S 
En av de grundläggande tankarna för Sectra Mameas produktion är att leva efter 5S. Därför finns 

dessa ledord; Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana, uppsatta i 

produktionsmiljön. 

 

Projekttavla 



 Nulägesbeskrivning 
   

 

30 

I en del av Sectra Mameas lokaler där ingen enskild avdelning huserar finns en gemensam 

projekttavla för hela företaget. Här visas vilka avdelningsöverskridande projekt som pågår, vilka 

som är involverade i dem och statusen för vardera personens åtagande inom projektet. På denna 

visas status med blå magneter för ”inga problem” och röda när det inte går enligt planerna. 

 

Övrigt 
Inom Produktion finns det en tavla som presenterar Produktion och Produktionsutveckling för de 

som besöker området. På denna visualiseras Produktions senaste resultat i form av grafer på A4-

utskrifter som uppdateras varje månad. Graferna visar Produktions nyckelvärden; 

utnyttjandegrad, effektivitet, produktivitet, servicenivå, leveransprecision och kvalitet. Se Bilaga 

2. 
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6. Analys 
I detta kapitel analyseras nuläget inom Sectra Mamea och tillsammans med den inhämtade 
teorigrunden från litteraturstudierna inom visualisering väljs nyckelvärden ut för 
realtidsvisualisering på Sectra Mamea. Teorierna kring prestationsmätningar används sedan för 
att motiveras valet av vilka nyckelvärden som ska visualiseras inom produktionsavdelningen på 
företaget. 
 

6.1. Relation mellan nuläge och teori 

6.1.1 Prestationsmätningar 
Att ”det som mäts uppmärksammas” (Lindvall, 2001) är något som Sectra Mamea märkt av mer 

allt eftersom företaget växt i storlek. Sedan en tid tillbaka har målet för verksamheten varit att 

öka sin volymkapacitet med femtio procent, vilket har lett till att det funnits stora behov av att 

eliminera slöseri och på så sätt effektivisera organisationen. För att göra detta har Sectra Mamea 

infört mätningar av företagets prestationer, så som Lindvall (2001) och Anupindi et al (2006) 

skriver är nödvändigt för att åstadkomma effektiva förbättringar. 

 

Balanserat styrkort 
Då Sectra Mamea är ett relativt ungt företag som startat och genomfört så väl produktutveckling 

som produktion och introducerat sin produkt på marknaden under 2000-talet, har de även 

utvecklat företaget och dess processer under denna tid. Med detta i åtanke är det en självklarhet 

att företaget ska använda sig av ett balanserat styrkort som enligt Lindvall (2001) sedan början 

på 1990-talet har implementerats på fler och fler företag. 

 

I Sectra Mameas styrkort presenteras ett 30-tal olika indikatorer som finns uppdelade efter 

Kaplan och Nortons (1992) fyra ursprungliga områden i Tabell 2. 

 
Tabell 2. Indexering av Sectra Mameas balanserade styrkort. 

Finans Kund Interna processer Förnyelse/utveckling 

Värde för inköp Klagomål Audit  

Värde av lagrat gods Drifttid/dötid 
Ledtid vid 

felanmälning  

Beställningar Felanmälningar 
Antal levererade 

enheter   

Försäljning Kundinlägg Leveransprecision   

Kostnader  

Kvalitet hos de 

levererade 

produkterna 
 

  Takttid  

  Servicenivå  

  Utnyttjandegrad   

  Effektivitet   

  Produktivitet  
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Tid spenderad på 

omarbete inom 

produktion 
 

  Waste-rapportering   

 

I Tabell 2 kan utläsas att Sectra Mameas balanserade styrkort innehåller ett flertal mätvärden för 

de interna processerna inom företagets olika avdelningar, såväl som mätningar av kundernas 

nöjdhet och inställning samt finansiella mått. Dock innehåller styrkortet som synes ingen 

indikator för att mäta och presentera resultatet från förnyelsearbete eller utveckling på företaget. 

Detta gör att styrkortet inte är fullständigt i den benämning dess skapare Kaplan och Nortons 

(1992) beskriver att ett balanserat styrkort bör vara uppbyggt. 

 

Skulle Sectra Mameas prestationsmätningar till det balanserade styrkortet sorteras in i Anupindi 

et als (2006) tre kategorier; finansiella, externa och interna bör det påpekas att denna uppdelning 

skulle se ut som Tabell 2 där Kaplan och Nortons (1992) kundperspektiv motsvarar Anupindi et 
als (2006) externa mätningarna. Sectra Mameas mätningar överensstämmer väl med de 

kategorier som Anupindi et als (2006) föreslår att ett företags mätningar ska motsvara. 

 

Då majoriteten av de individuella mättalen placeras under rubriken ”Interna processer” kan här 

tilläggas att Sectra Mameas mätningar passar väl in under det som Lindvall (2001) beskriver som 

den senaste generationen av mätningar, nämligen de processorienterade. Genom att mäta 

resultatet från dessa processer och använda sig av företagets kompetens inom de olika områdena 

kan gemensamma och effektivare arbetssätt identifieras och utvecklas. 

 

Sectra Mameas balanserade styrkort presenteras som sagt både för ledningen av de ansvariga för 

vardera mätning, och för alla anställda på gemensamma företagsmöten. Detta gör att 

mätningarna berör alla nivåer av företaget, från ledning till bas. Precis som Bond (1999) skriver 

används även mätningarna på basnivå, såsom börtidsmätning för montering, takttid och waste-

rapportering, för att sätta fokus på problemområden för produktionspersonalen och på så sätt  

bland annat underlätta det nyligen uppstartade Kaizen-arbetet. 

 

Mätvärden 
Inom prestationsmätningar på Sectra Mamea finns det många prestationsindikatorer, såsom 

Parmenter (2007) skriver är vanligt. Dessa är exempelvis leveransprestationer och tidsmätning 

för att bestämma monteringsoperationernas börtider. På samma vis finns det något färre 

resultatindikatorer, såsom antalet levererade mammografistativ under året och det finansiella 

resultatet från det senaste kvartalet. Ett mellanting i antal till dessa två typer av indikatorer är 

nyckelvärdena som är grundläggande för att avgöra företagets strategi under den närmsta 

framtiden (Parmenter, 2007). Till dessa hör materiell i lager, produktivitet, takttid och waste-

rapportering som mäts dagligen och följs upp regelbundet, så som Parmenter (2007) skriver att 

nyckelvärden ska hanteras. 

 

Liksom mätningarna till det balanserade styrkortet innehåller de tre mätperspektiven som 

Anupindi et al (2006) beskriver bör det påpekas att många av mättalen passar in i dennes så 

kallade processindikatorer som visar hur det står till med företagets processer. Färre är de 

historiska mättal som Anupindi et al (2006) kallar resultatindikatorer. I Tabell 3 finns Sectra 

Mameas nyckelvärden ur det balanserade styrkortet uppdelade efter Anupindi et al (2006) 

definition av resultat- respektive processindikatorer. 
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Tabell 3. Resultat- och processindikatorer i Sectra Mameas balanserade styrkort 

Resultatindikatorer Processindikatorer 

Driftttid Kundklagomål 

Dödtid Ledtid för felanmälning 

Felanmälningar Leveransprecision 

Levererade enheter Kvalitet inom Produktion 

Inkommande gods Takttid 

Leveransprecision från 

leverantör 

Servicenivå 

Värde på inköp Utnyttjandegrad 

Värde på lagrat gods Effektivitet 

Finansiella mått Produktivitet 

 Tid nedlagd på omarbete 

 

Då ett av Sectra Mameas mål är att eliminera tids- och resursslöseri inom Produktion, och under 

examensarbetets tid främst att reducera den stopptid som förekommer, har företaget introducerat 

en waste-rapportering inom organisationen. Att mäta den totala stopptiden så väl som 

stopphändelserna (anledningarna till stoppen) är två av de nyckelvärden som Vorne (2007) 

föreslår att ett företag som tillämpar lean ska använda för att reducera stopptiden. För ytterligare 

överensstämmelse mellan Vornes (2007) rekommenderade nyckelvärden för olika 

organisationsmål och Sectra Mameas balanserade styrkort se Tabell 4. 

 
Tabell 4. Överensstämmelse mellan Vornes (2007) rekommenderade nyckelvärden och Sectra Mameas 

balanserade styrkort. Lodräta linjer innebär att nyckelvärdet återfinns i det balanserade styrkortet. 

Mål Nyckelvärde 

Reducera stopptid Total stopptid Stopp-

händelser 

Ställtid TAK 

(Tillgänglighet) 

Optimera cykeltid Genomsnittlig 

cykeltid 

Långsamma 

cyklar 

Korta stopp TAK (Anläggn-

ingsutbyte) 

Förbättra kvalitet Första 

godkända 

Uppstarts-

defekter 

Produktions-

defekter 

TAK (Kvalitets-

utbyte) 

Möta kundkrav Takttid Takt-

prestationer 

Styckes-

variationer 

Beräknad tid för 

färdigställande 

Förbättra 

produktivitet 

Körgrad Levererade per 

tidsenhet 

Total 

produktivitet för 

utrustning 

Total TAK  

 

I Tabell 4 kan utläsas att Sectra Mameas balanserade styrkort innehåller tre av de fyra 

nyckelvärden Vorne (2007) föreslår för att reducera stopptid. Att det fjärde nyckelvärdet, 

”ställtid”, inte används är naturligt då alla verktyg och material för tillverkning finns vid 

monteringslinan vilket gör att någon ställtid ej existerar. Reducera stopptiden är något som 

produktionsavdelningen fokuserat på, och de olika nyckelvärdena tyder på att de ska lyckas i 

enlighet med Vorne (2007). För övrigt kan ses att enskilda nyckelvärden från de övriga målen 

finns med i Sectra Mameas balanserade styrkort. 

 

Hantering av mätningar och dess resultat 
Amaratunga och Baldry (2002) har fem punkter för en korrekt hantering av 

prestationsmätningar, som även kan sägas stämma in på hur Sectra Mamea hanterar sina 
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mätningar. Enligt produktionschefen har företaget under sin expandering lagt märke till att 

mätningar behövs för att följa upp och skapa fokus på företagets processer. I och med detta har 

ledning, och sedan i sin tur chefer, utvecklat ett engagemang för företagets mätningar, och en 

vilja att utveckla dessa i linje med företagets mål och strategier. Vid observationer på företaget 

uppmärksamma en stor förståelse bland personal att företaget och dess produkters förmåga ska 

mätas och rapporteras. Dessutom finns det alltid någon ansvarig för mätvärdena som följer upp 

dem. I och med att mätvärdena verkligen används och presenteras för alla delar av 

organisationen bidrar dessa till förbättringsarbetet genom att problem uppmärksammas och 

diskuteras, och det är som nämnts standard inom företaget att den som föreslagit eller genomfört 

en förbättring får ett erkännande av något slag. 

 

6.1.2 Visualisering 
I enlighet med vad Bicheno (2006), Ortiz (2006) och Womack och Jones (1996) skriver om att 

visualisering är en av grunderna för en lean-organisation har Sectra Mamea i sin strävan efter ett 

genomgående lean-koncept implementerat ett flertal visuella verktyg. Företaget visualiserar 5S, 

använder Andonlampor, anslår kompetensmatriser och har en kontrolltavla med planering för 

produktionen som är några av de verktyg som både Ortiz (2006) och Tanaka (1991) föreslår som 

effektiva visuella verktyg. Dessutom visualiserar de ett flertal av de indikatorer som Greif (1991) 

förespråkar, såsom produktivitet, uppfyllande av åtaganden, kompetensnivåer och frånvaro under 

den aktuella dagen. Även Kanban används, vilket Greif (1991) tycker är ett utmärkt verktyg för 

visuell planering. 

 

Vid öppna intervjuer och observationer framkommer det att Sectra Mameas visuella 

arbetsbeskrivningar starkt bidrar till de positiva effekterna av visuell kommunikation som Greif 

(1991) beskriver, nämligen att de anställdas autonomi förstärks vilket förbättrar kvaliteten hos 

det som produceras, och de använda standarderna blir visuella och synliga vilket ökar de 

anställdas möjlighet att delta i förbättringarna inom organisationen. 

 

Genom denna visualisering av information och status inom Sectra Mameas organisation har det 

skapats en miljö där alla kan se den aktuella statusen precis såsom Womack och Jones (1996) 

skriver att en visuell miljö ska möjliggöra. 

 

Graferna som visas i Produktion saknar en del av den information som Greif (1991) skriver är 

viktig vid visualisering, nämligen att inte bara resultatet utan även målen är tydliga vid 

visualisering. Studeras Figur 10 i Bilaga 2 är resultaten tydliga på grafen, och visar trenden över 

det senaste året. Men varken grafen eller den förklarande texten nämner något om målen, och 

därmed inte heller om resultatet är tillfredställande eller behöver förbättras. Även Figur 11 i 

Bilaga 2 saknar information om servicenivåns målvärde, och det är därför svårt för mottagaren 

av informationen att avgöra om resultatet är tillfredsställande. Detta strider mot det som 

Womack och Jones (1996) beskriver som en av huvudprinciperna för visualiserad 

kommunikation, nämligen att alla involverade ska kunna se och förstå alla aspekter av de 

berörda processerna såväl som dess resultat. I både Figur 12 och Figur 13 i Bilaga 2 finns 

målvärden utskrivet med text, större och tydligare i det senare fallet än i det första.  

 

6.2. Val av nyckelvärden 
Då stycktillverkning tillämpas på Sectra Mamea innebär det att takttiden i monteringslinan mäts i 

timmar. Detta är ett av problemen vid linan då takttiden ska förkortas med krav på effektivitet 
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och ökad standardisering, vilket kräver att all produktionspersonal enkelt kan avgöra hur de 

ligger till arbetsmässigt i förhållande till den totala takttiden. Den långa takttiden gör att varje 

area innehåller en stor mängd arbetsmoment där orsaken vid eventuell försening i slutet kan vara 

svår att spåra bland de moment som utförts under takten. 

 

En annan del av problemet är att monteringen av mammografistativ frekvent har 

produktionsstopp, och det finns bristande förståelse för detta inom resterande delar av 

organisationen. Genom visualisering skulle, precis som Ortiz (2006) skriver, realtidsinformation 

kring produktionsprestationen spridas och detta skulle enligt Grief (1991) öka samarbetet och 

bidra till en gemensam kunskap kring problemen skapas och kan utnyttjas för att förbättra 

situationen. 

  

När de verktyg för visualisering som används inom Sectra Mameas produktion sammanställs, 

och jämförs med de förslag på visualiseringsverktyg som Ortiz (2006) och Tanaka (1991) 

presenterar i sina texter och de indikatorer som Greif (1991) föreslår ska visualiseras, saknas en 

parameter på företaget som frekvent återkommer i litteraturen. Dessa parametrar är indikatorerna 

genomsnittlig ledtid och variation, som kan visualiseras på en takttavla. Detta är även det 

nyckelvärde som visualiseringen på Scanias Motormontering fokuserade mest på. 

 

Genom att visualisera produktionsavdelningens arbetsstatus i realtid skulle problem i linan 

upptäckas snabbare, och därmed även kunna lösas. Det skulle enligt Ortiz (2006) minska behovet 

av ”brandsläckning” som blir fallet när problem uppstår vars källa ej är möjlig att spåra.  

 

Takttiden och arbetsstatusen i förhållande till denna har egenskaper som stämmer bra överens 

med de karaktäriska drag ett effektivt nyckelvärde inom prestationsmätningar har enligt 

Eckerson (2006). Nyckelvärdet är inriktat på målet att klara av att producera fler 

mammografistativ på kortare tid då det visualiserar vilka arbetsareor som fungerar bra och vilka 

som har problem i realtid. Då det finns en ansvarig för att möjliggöra den nya kortare takttiden 

har även denna person ett naturligt ansvar för nyckelvärdet, och då takttiden är en grundläggande 

indikator för linan går det att förutsäga vad som händer med den vid förändringar av arbetssätt. 

Skulle någon areas status hamna efter dagsplaneringen är detta synligt i realtid och extra resurser 

kan tilldelas i rätt tid, vilket gör det möjligt att agera på nyckelvärdet. Det är ett enkelt värde att 

förstå då det visar arbetsstatus i förhållande till plan, vilket är något alla kan relatera till och det 

är dessutom balanserat med exempelvis waste-indikatorn som börjat mätas under 

examensarbetets tid. Värdet har potential att utlösa positiva förändringar då det synliggör 

problem inom produktionsmiljön. Både takttid och arbetsstatus kan sägas vara väl definierade, 

de sätter prestationer i sitt sammanhang och de är relevanta för Sectra Mamea i nutiden. 

Huruvida de bör vara förstärkta med sporrar eller bonus är något Eckerson (2006) föreslår, och 

även stämmer bra överens med Sectra Mameas grundtanke om att belöna goda prestationer som 

iakttagits under examensarbetets gång. 

 

”Takttid”, ”taktprestationer” och ”beräknad tid för färdigställande” är även några av de 

nyckelvärden som Vorne (2007) föreslår att en lean-organisation bör använda sig av inom 

produktion för att möta kundkrav. Just minskad takttid är ett sätt att möta kundkrav då 

leveranstiderna blir kortare och en högre efterfrågan kan mötas. I Tabell 4 kan avläsas att Sectra 

Mamea endast har med ett av nyckelvärdena Vorne (2007) föreslår för att möta kundkraven i sitt 

balanserade styrkort, nämligen ”takttid”. Dock bör påpekas att ”beräknad tid för färdigställande” 

motsvarar den totala börtiden för en arbetsorder vid monteringslinan, vilket mäts på Sectra 

Mamea men ej redovisas i det balanserade styrkortet. Även ”taktprestationer” i form av om 

arbetsareorna klarar av att genomföra sina moment inom takttiden mäts indirekt i Jeeves. I en 
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takttavla kan ”takttid” avläsas, vilket blir detsamma som den uppdelade ”beräknade tiden för 

färdigställande”, börtid, för vardera arbetsarea. Genom att ställa realtidsstatus utefter linan i 

förhållande till börtiden kan även ”taktprestationen” avläsas, vilket gör att en visualisering av 

dessa faktorer skulle överensstämma med de nyckelvärden Vorne (2007) föreslår för att möta 

kundkrav såsom snabbare leverans. 

 

För att nyckelvärdet ska kunna användas från basnivå till ledningsnivå i enlighet med vad Bond 

(1999) föreslår, ska systemet som utvecklas visa takttiden och arbetsstatus i tre olika nivåer. En 

för vardera arbetsarea där dess aktuella status i förhållande till dagens planering presenteras, en 

nivå där alla arbetsareors status i förhållande till plan visualiseras och ett historiskt system där 

utvecklingen för målvärdena kan följas. 

 

Då takttid och arbetsstatus är frekvent återkommande inom den studerade litteraturen som ett 

nyckelvärde ett företag med ett lean-initiativ bör använda sig av och visualisera (Greif 1991, 

Tanaka 1991 och Ortiz 2006) valdes detta nyckelvärde för att utvärderas utifrån vad teorin 

nämner om prestationsmätningar. Utifrån Sectra Mameas mål att bli en ledande inom lean, 

effektivisera monteringsprestationerna och synliggöra slöseri av tid och resurser möter takttid, 

arbetsstatus och dess diskrepans de karaktäristiska drag effektiva nyckelvärden ska ha enligt 

Eckerson (2006). Även det såväl litteratur som benchmarking hos Scania påpekade att 

visualisering främst ska användas av dem som arbetar inom den visualiserade miljön (Greif, 

1991) motiverar valet av att visualisera takttid och arbetsstatus inom denna då detta ger 

personalen kunskap om och kontroll över den aktuella arbetssituationen.  
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7. Det utvecklade systemet 
I detta kapitel presenteras det system som utvecklades för realtidsvisualisering på Sectra Mamea 
under examensarbetet. 
 

För att kunna använda mätvärdena och det visualiserade systemet på alla nivåer inom Produktion 

på Sectra Mamea, såsom Bond (1999) skriver är viktigt bygger det visualiserade på tre former av 

visuell information. De tre delsystem är dels det enskilda systemet som visar status på varje 

enskild area, dels det gemensamma systemet som sammanställer statusen från alla arbetsareor 

och dels det historiska systemet som sammanfattar resultatet för varje arbetsmoment och area 

under den senaste perioden. Detta möter ett av de grundläggande kraven för systemet, vilket är 

att de enskilda grundsystemen som kompletterar varandra, se krav 1.2 i Bilaga 3.  

 

7.1. Enskilt system 
Med det enskilda systemet kan vardera arbetsarea se hur de ligger till inom takttiden såväl som 

hur lång tid de har kvar på den grupp av moment de arbetar på för tillfället. Detta gör det möjligt 

att överblicka i realtid om arean börjar hamna efter planering då det kan avgöras om mängden 

arbete som är kvar kan göras på den tid som finns kvar att göra det på. Det enskilda systemet 

skulle antingen kunna visas på en digital display i likhet med hur visualiserades på det 

benchmarkade företaget Scania, eller i en enskild ruta på dataskärmarna som används för Jeeves 

och arbetsinstruktioner. Då skärmarna används för att följa beskrivningen av vad som ska göras 

och för att registrera tid och materialåtgång finns fokus redan på dessa, vilket gjorde att valet 

blev att visualisera den enskilda statusen på en av skärmarna vid vardera area. 

 

För att visualisera hur lång tid arean har kvar av börtiden för det aktuella momentet använder det 

enskilda systemet börtiden ur Jeeves. När systemet startas för dagen hämtas det första momentets 

börtid och börjar räknas ned i hela minuter. När detta moment har klarrapporterats hämtas nästa 

börtid och nedräkningen börjar om. Klarrapporteringen kontrolleras en gång per minut för att 

skillnaden mellan verklig start för momentet och starttiden i systemet inte ska skilja mer än den 

minuten, och systemet ska ej överbelasta affärssystemet Jeeves med frågor.  

 

Det enskilda systemet är uppbyggt i två sidor. Den första sidan är ett formulär där 

produktionspersonalen fyller i vilken area de arbetar vid, och vilken arbetsorder (aonr) de ska 

arbeta med under dagen, se Figur 5. 

 
Figur 5. Startsida för enskilt system. 
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Den andra sidan visar hur många minuter som finns kvar att arbeta på det pågående momentet. 

Skulle momentet ta längre tid än börtiden visas hur mycket tid extra som lagts ned med röd text. 

Sidan visar även hur arbetsdagens alla genomförda moment förehåller sig till dagens plan i form 

av staplar som är gröna när arbetet ligger i fas, gult när det börjar hamna i farozonen och rött när 

arean är i akut behov av hjälp. Färgerna i enlighet med de rekommendationer Greif (1991) gett 

för visualisering inom produktionsmiljö. Se Figur 6. 
   

     
Figur 6. Enskilt system. 

 

Då den totala takttiden är uppdelad i ett antal delmoment som alla har en angiven börtid 

användes denna information för att visualisera arbetsstatusen över dagen. Genom att ange den 

totala tid alla arbetsmoment som genomförs under en arbetsdag som 100 % genomfört, och 

därmed en hel längd av en stapel, kunde varje moment bidra med sin andel till den horisontella 

stapeln som representerar areans arbetsstatus. Detta genom att börtiden för momentet avläses i 

Jeeves och när momentet är färdigrapporterat fylls stapeln på med ännu en del motsvarande 

momentets andel.  

 

För att visualisera hur lång andel av arbetsdagen som förflutit används samma metod som för 

arbetsstatus. I detta fall används den totala arbetstiden under en dag (exklusive raster och möten 

som läses av från den administrativa sidan) som 100 % längd av stapeln, och tiden sedan 

arbetsstart som andel av stapeln som är ifylld.  

 

 

7.2. Gemensamt system 
Även det gemensamma systemet är uppbyggt i två vyer, men i detta fall representerar den ena 

vyn meklinan och den andra vyn blylinan. Dessa vyer ska visas bredvid varandra i 

produktionsmiljön för att visualisera arbetsstatusen inom hela Produktion. 

 

Det gemensamma systemet ska visualisera hur alla areors arbetsprestationer ligger til l gentemot 

plan för alla som befinner sig i produktionsmiljön. Metoden för att visa detta är densamma som i 

det enskilda systemets staplar. Inom produktionsavdelningen ska detta system främst underlätta 

teamledares arbete genom att i realtid visa vilka areor som ligger i fas med dagens planering, och 

ej, vilket gör att de kan få denna information utan att de behöver spendera sin tid åt att gå runt 

och fråga personalen på areorna. Denna information ska placeras väl synlig för hela Produktion. 
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Båda vyerna är uppbyggda på samma sätt, där arbetsstatusen för varje area finns representerade 

med staplar som ändrar färg beroende på status, som i det enskilda systemet. Det är även möjligt 

att avläsa hur lång tid av arbetsdagen som gått i den understa stapeln. I Figur 7 visas vyn för 

meklinan. 

 

 
Figur 7. Gemensamt system. 

 

 

7.3. Historiskt system 
För att skapa ett system som visar historiska data över hur lång tid som rapporterats på de olika 

arbetsmomenten vid vardera area föreslås två olika lösningar. Båda systemen bygger på 

information som hämtats ur affärssystemet Jeeves, men det ena bygger på grafer som uppdateras 

på kommando i Microsoft Excel och det andra på en automatisk uppdatering i Business 
Intelligence-programvaran QlikView 

 

Det historiska systemet består av en graf för varje arbetsarea där resultatet från den senaste 

månadens arbetsordrar kan avläsas. I graferna visas hur lång tid som registrerats på varje 

arbetsmoment samt börtiden för vardera. 

 

QlikView är ett användarvänligt system som skapar visuella analysmöjligheter av företags 

mätindikatorer. Med detta verktyg kan data analyseras, rapporter, tabeller och grafer skapas med 

några knappklick, och parametrar kan införas och ändras för att avgöra vad som händer med 

mätvärdena i detta fall. Detta är ett användbart alternativ för att skapa de diagram som visar 

takttid och arbetsstatus när de ska användas för analys såsom i det historiska systemet. 

 

Det historiska systemet är främst till för att visa arbetsprestationerna som en resultatindikator. 

Det ska göra det möjligt för produktionschef och ansvarig för takttiden att läsa av hur mycket tid 

som lagts ner på areornas olika moment under den senaste perioden, och utifrån detta avläsa 

trenden. Detta kan sedan användas för att exempelvis avgöra hur anpassningsbar arbetet är till 

förnyelser av takttiden, såväl som avgöra om linan behöver ombalanseras. 
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I Figur 8 ses det historiska systemet i QlikView. Här kan det väljas vilka operationsnummer som 

ska visas i grafen, vilka datum som är aktuella och i tabellen till vänster kan avläsas de exakta 

numeriska värdena som börtiden och det rapporterade tiden har för olika arbetsordrar. 

 
Figur 8. Historiskt system i QlikView. 

 

I Figur 9 kan visas hur det historiska systemet ser ut i Microsoft Excel. Här visas börtiden för de 

olika arbetsmomenten med streckade linjer i olika färger, och den rapporterat nedlagda 

arbetstiden för vartdera moment visas med heldragna linjer i motsvarande färg. I y-axeln kan tid 

avläsas. 

 

Area 10

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

104181 104182 104184 104347 104348 104349 104350 104351 104352 104353

Arbetsorder

T
id

 [
h
]

Börtid 100

Börtid 103

Böritd 106

Börtid 109

Börtid 112

Rapporterad tid 100

Rapporterad tid 103

Rapporterad tid 106

Rapporterad tid 109

Rapporterad tid 112

 
Figur 9. Historiskt system. 



 Slutsatser och Diskussion 
   

 

41 

8. Slutsatser och Diskussion 
I detta kapitel sammanfattas och diskuteras de slutsatser som examensarbetet lett fram till 
baserat på analysen i Kapitel 6. 
 

8.1. Prestationsmätningar och Visualisering 
På Sectra Mamea mäts en stor mängd prestationer både direkt och indirekt. Direkta mätningar 

kan sägas vara de som utförs för mätningarnas skull, det vill säga för att resultatet har ett syfte. 

Exempel på direkta mätningar kan vara mätningar av röntgenrörets kapacitet eller tidsmätningar 

för att bestämma börtiden för linans olika moment. De indirekta mätningarna bygger istället på 

informationsinsamling som kan sammanställas till resultat av prestationer. Ett exempel på detta 

är mängden inlevererat gods, som i första hand registreras för att skapa struktur bland materiellet 

på företaget, och först i andra hand sammanställs till en indikator i det balanserade styrkortet.  

 

De positiva effekterna med prestationsmätningar; tidigt varningssystem för uppkommande 

problem som Bhasin (2008) påpekar, problemförståelse som Lindvall (2001) skriver om, grund 

för processutveckling som Anupindi et al (2006) nämner och inte minst den motivation det 

innebär för personalen att ha en ökad kontroll över processerna de arbetar med och dess resultat 

som Greif (1991) pekar på, följer främst av de direkta mätningarna. Detta då resultatet från de 

direkta mätningarna kan följas och utvärderas i direkt följd till mätningarna, istället för att tas 

fram ur exempelvis affärssystemet för att presenteras vid behov. Det förstnämnda ger helt enkelt 

den som genomför mätningarna, och de som berörs av den, möjlighet att ta del av resultatet i 

realtid och därmed kunna agera utifrån det innan eventuella problem växer. 

 

Då Sectra Mameas mätningar kan benämnas processorienterade i enlighet med Lindvalls (2001) 

beskrivning av de tre huvudtyper av mätningar som företag har använt sig av sedan 1980-talet 

koncentreras deras resultat på att identifiera problemområden och förbättra dessa. Detta stämmer 

överens med den fas Sectra Mamea befinner sig i under examensarbetets tid, nämligen en 

genomgående processutveckling i hela företaget för att kunna nå målet att höjd volymkapacitet. 

För att göra detta krävs en kraftansträngning för att eliminera slöseri, och sluta arbeta med 

brandsläckning och istället hitta en slutgiltig lösning på problemen.  

 

Ett av de största målen på Sectra Mamea under examensarbetets tid är att förkorta takttiden på 

linan och därmed öka produktiviteten för att kunna möta den ökade efterfrågan från marknaden. 

Detta mål kräver att processerna inom företaget fungerar som tänkt, rörande allt från 

arbetsinstruktioner för att montera, testa och packa mammografiutrustningen till inleverans av 

gods och ifyllande av register. Då det finns problem med att arbetet vid linan tar längre tid än det 

ska enligt plan och att leverantörer har svårigheter med att leverera materiell enligt plan, finns 

det många aspekter att arbeta med på Sectra Mamea. Som Greif (1991) skriver är det viktigt att 

de uppsatta målen inom ett företag är realistiska, och inte ouppnåeliga. När det kommer till den 

reella arbetstiden vid linan har det införts waste-rapportering för att mäta och avgöra vad den 

extra tiden går åt till, finna problemen och lösa dessa. Dessutom visar tidsmätningar att 

momenten går att genomföra under den kortare takttiden, vilket gör att målet inte är ouppnåeligt 

ur detta perspektiv. Berörande problem med inleveranser arbetar Produktionsutveckling 

kontinuerligt med att utveckla processerna hos underleverantörer såväl som att ha en fungerande 

kontakt med dessa. Dock minskar inte problemen under examensarbetets tid, vilket gör målet 

med ökad produktivitet svårare att uppnå då detta problem ligger utanför Sectra Mameas 
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område. Men som Greif (1991) påpekar ska mål inte vara ouppnåeliga, om än en utmaning för 

organisationen. 

 

Genom att visualisera takttid och arbetsstatus inom Produktion på Sectra Mamea skulle 

avdelningen få en direkt återkoppling av det viktigaste nyckelvärdet för att uppnå målet med 

ökad produktivitet. Det ger en verklighetstrogen bild av verksamheten, och är även mer 

övertalande än vad genomgången av historiska data vid möten någonsin kan bli, allt i enlighet till 

vad Greif (1991) skriver. Bara att mäta dessa värden stämmer i sig väl överens med målet, precis 

som både Neely och Bourne (2000), Kaplan och Norton (2004) och Parmenter (2007) skriver är 

viktigt för att företagets mätningar ska bidra till en positiv utveckling. Genom att dessutom 

visualisera dem i realtid kan de med sin förmåga att effektivt påvisa och kvantifiera slöseri 

släppa loss de starka viljorna för att förbättra processer som Vorne (2007) nämner. Detta genom 

att den visualiserade realtidsinformationen bidrar till en förenklad kontroll och ökad medvetenhet 

om problem som Igarashi (1991) skriver och gör det möjligt för organisationen att se vad som 

pågår som McGee (2004) påpekar. 

 

Det är dock viktigt att påpeka att visualiseringen av arbetsstatus i realtid inte är till för att öka 

hastigheten på det värdeökande arbetet inom de olika momenten, utan för att hitta aktiviteter i 

arbetet som inte tillför något utan endast innebär slöseri av tid. Därför handlar dessa mätningar 

inte om att förbättra eller utveckla personalens resultat utan främst processerna. Detta gör att 

dessa mätningar inte kan kategoriseras som förnyelse/utveckling av personal i Sectra Mameas 

balanserade styrkort. 

 

Inom Sectra Mamea är det väldigt få nyckelvärden som visualiseras i realtid. I de fall 

realtidsuppföljning av indikatorer sker, är det endast riktat till dem som är direkt påverkade av 

situationen, eller har som uppgift att lösa denna. Enligt Greif (1991) är målet med en visualiserad 

organisation att information ska visualiseras utan restriktioner för vem som kan ta del av den. 

Skulle detta göras med bland annat lagerstatus skulle en gemensam kunskap kring 

underleverantörernas leveransproblem skapas, och möjligtvis skulle möjligheterna att förbättra 

situationen öka då fler skulle kunna bidra med sina åsikter och förslag. Det skulle även öka 

teamkänslan inom organisationen då orsakerna till exempelvis produktionsstoppen och 

leveransförseningarna skulle vara tydlig. Samma sak skulle hända om wasterapporteringen 

visualiserades i realtid, med veckans och månadens mest bidragande orsaker påvisade. 

 

8.2. Det utvecklade systemet 
På Sectra Mameas produktionsavdelning visualiseras status med ett flertal vanligt 

förekommande lean-verktyg för detta, såsom Andonlampor, Kanban och personaltavla. Analysen 

av nuläget i förhållande till litteraturstudier och benchmarking visar dock att ett system för att 

följa och utvärdera takttid och arbetsstatus är allmänt vedertaget att använda vid en 

monteringslina, men saknas på Sectra Mamea. Detta ger en möjlighet att se vilka areor som 

fungerar enligt plan och vilka areor som kan behöva extraresurser för att klara dagens plan. 

 

För att verkligen utnyttja de fördelar prestationsmätningar kan ge gäller det enligt Bond (1999) 

att mätningarna sker på alla nivåer inom företaget, från ledning till bas. För att kunna dra nytta 

av systemet för att visualisera takttid och arbetsstatus inom alla nivåer av Produktion, visar 

systemet informationen på tre olika nivåer. Dels en nivå som visar realtidsstatus för varje enskild 

area utmed linan, en nivå som visualiserar den enskilda statusen för alla areor i realtid och en 

nivå som visar alla areors enskilda status under den senaste tiden.  Genom att göra detta kan 

varje enskild operatör utmed linan kontrollera sina egna åtaganden gentemot dagsplaneringen, 
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teamledare kan kontrollera alla areors status och sätta in resurser där det behövs och 

produktionschef kan följa upp avdelningens resultat under den senaste perioden och därmed 

avgöra om några ändringar behövs i den framtida planeringen. Den historiska vyn är även ett 

passande sätt för att hantera mätresultaten i enighet vad Amaratunga och Baldry (2002) föreslår. 

Detta fullgör feedback-loopen av prestationsmätningarna vilket undviker att riskhantering och 

problemlösning självsvänger runt problem som inte längre är aktuella. 

 

8.3. Framtida studier och Användningsområde 
Sammanfattningsvis kan sägas att visualisering och användandet av realtidsinformation 

fortfarande saknar en del studier. Den litteratur som finns inom ämnet bygger i första hand på 

studier ur en tillverkningsmiljö, och är ofta sammankopplade med en leanfilosofi. På samma sätt 

som ämnesområdet skulle kunna bli mer utbrett, och metoderna mer använda om de i några fall 

frikopplades från lean skulle det med fördel kunna studeras hur dessa principer kan användas i 

andra delar av företag än produktionsavdelningar. Även inom andra delar av företag handlar det i 

slutändan om att producera ett resultat, även om det då inte alltid rör sig om de fysiska 

produkterna som ska säljas. Likaledes borde prestationsmätningar och realtidsvisualisering av 

dess resultat kunna användas i dessa miljöer för att dra nytta av de fördelar dessa fenomen ger 

upphov till. Dessa två aspekter; frikopplande från leanfilosofin och införande i övriga delar av 

företag, är något som alldeles för få studier går in på, och därför borde studeras och kartläggas 

framöver. 

 

Examensarbetet kan användas inom andra företag för att avgöra vilka mätvärden som bör 

användas och visualiseras inom organisationen för att nå dess mål och visioner. När detta är 

avgjort kan den använda litteraturen till stora delar motivera de investeringar som krävs för att 

visualisera nyckelvärdena i realtid. 
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9. Rekommendationer 
I detta kapitel presenteras rekommendationer för fortsatt arbete inom visualisering och mätning 
på Sectra Mamea. 
 

Studien har visat att Sectra Mamea har en utarbetad grund för mätningar och visualisering, och 

detta är även något de arbetar med frekvent. När det kommer till mätningar bör Sectra Mamea 

lägga till mätningar av förnyelse/utveckling i sitt balanserade styrkort för att det ska innehålla de 

aspekter styrkortets grundare Kaplan och Norton (1992) säger att kortet ska innehålla. Detta 

skulle t.ex. kunna vara mätningar av hur stor andel av personalen som har en viss kompetens. 

Som följd av detta bör en plan för hur kompetensen ska kunna utvecklas hos majoriteten av 

personalen, såväl som ett mål av kompetensnivå. 

 

Systemet som utvecklats under examensarbetets gång kan ses om en beta-version för Sectra 

Mamea att se vilka fördelar en takttavla kan innebära. Därför bör företaget, om de finner 

användning av systemet, utveckla det vidare: 

 Anpassa systemet så att större hänsyn tas till när arbetet på vardera area startade för 

dagen. Detta för att kunna realtids-visualisera statusen mer rättvist, utan att färgerna 

ändras med hänsyn till en standard utan till det riktiga värdet. 

 Inkludera Andon-lamporna i systemet. Dessa bör kopplas direkt mot takt- och 

wasterapporteringssystem, när operatören signalerar med rött bör detta även registreras i 

dessa system. 

 Skapa en koppling mellan tidsräkningen i det enskilda systemet och tidsrapporteringen i 

Jeeves så klarrapporteringen sker med ett knapptryck i taktsystemet som då registrerar 

den nedlagda tiden direkt ur systemet. Så behöver operatören inte hålla reda på denna tid 

och fylla i den manuellt. 

 

Övrig visualisering inom Sectra Mamea kan även den förbättras, främst genom standardisering: 

 Använd samma färgskala inom all visualisering för att påvisa status. Då Andonlampor 

finns installerade bör färgskalan vara dess allmänt vedertagna grön-gul-röda som ej kan 

misstolkas. 

 Visa mål för varje mätvärde som visualiseras, t.ex. tydligt utmarkerade i grafer. Med 

denna information möjliggörs en gemensam samtydig tolkning av resultatet. 

 

Angående prestationsmätningar bör Sectra Mamea tänka på att citatet visserligen säger att  

”Det som mäts uppmärksammas” 

men det finns även belägg för att synlig information används mer än dold (Bicheno, 2006). 

Därför bör fler mätningar visualiseras i realtid istället för att gömmas i affärssystemet tills det är 

dags att utvärdera eller presentera det. På så sätt skulle nyttan i form av upptäckande av problem 

och processutveckling som mätningar medför kunna användas dagligen och därmed skulle 

brandsläckning undvikas i allt högre grad. 
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Bilaga 1 Indikatorer 
 

Greifs (1991) förslag på indikatorer att visualisera: 

 

Flöden  Genomsnittlig ledtid och variation 

 Produktivitet 

 Uppfyllande av åtaganden (deadlines och kvantiteter) 

 Mängd produkter i arbete (PIA) 

 Flödesprofil: kontinuitet, regularitet, genomströmning 

Material och 

inventarier 
 Övervaka materiellbrist i lager 

 Mängd av materiell som behövs för att bygga en produkt 

 Inventarievolym och omsättning 

 Prestation för lager (svarstid och överensstämmelse av 

inventarier) 

Tekniska resurser  Tillgänglighet 

 Avkastning (= output / input) 

 Produktionstid utan stillestånd 

 Riggtid mellan olika produkter 

 Underhållskostnader i förhållande till produktionsenheter 

 Andel förebyggande respektive akut underhåll 

 Antal och längd av samtal för teknisk assistans 

 Genomsnittlig längd för reparationsperioder 

Kvalitet  Andel felaktiga artiklar 

 Underkännelsegrad 

 Resultat från kvalitets-audits 

 Total kostnad för att ej uppnådd kvalitetsstandard 

 Produktionstid utan större problem 

Kunder och 

leverantörer 
 Försäljningsnivåer 

 Leveranstid 

 Kundnöjdhetsindikatorer: kvalitet, service, antal problem 

Anställda  Utbildningstid 

 Övningstid 

 Antal förslag (föreslagna, implementerade) 

 Kompetensnivåer inom gruppen 

 Frånvaro 

Arbetsmiljö  Städningsindikatorer 

 Säkerhets-audit 

 Arbetsolyckor 

Overhead  Övervakning av gruppens kostnader 

 Elektricitetsåtgång, oljeförbrukning, verktygsbehov etc. 

Diverse  Antal automatiska komponenter monterade i en utrustning 

 Antal kvalitetscirklar 

 Antal kvalitetsövervakande maskiner installerade 

 Spridning av belagd yta 

 Nivå av standardisering av komponenter 
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Bilaga 2 Grafer ur produktionsmiljö 
 

Följande grafer finnes i Sectra Mameas produktionsmiljö. 

 

Hur väl fungerar produktionssystemet? 

Comments:

• “Stopp” & om-arbete sänker effektivitet, utnyttjandegrad och produktivietet.

• Speciellt stor mängd omarbete (uppgradering av buffrade S1:or) sänker

effektiviteten
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Figur 10. Graf över Utnyttjandegrad, Effektivitet och Produktivitet. 

 

 

Service level

Comments:

• In long run we want to reduce delivery time to be able to meet customer 

demands on short delivery times. Not focus right now. After TG3.
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Figur 11. Graf över servicenivå. 
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Delivery precision – external 
Goal: First confirmed = 85%, Last confirmed = 95%

Comment: 

• All L30 shipments on time according to this fiscal years plan. Two out of six deliveries

Re-confirmed to later date prior to May-08

• Spare part deliveries often delayed (~11%). 

• Root-cause on-going. 

• Warehouse do not recognize situation

Delivery precision - MDM
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Figur 12. Grafer över leveransprecision. 
 

 

Quality - time spent on re-work

Goal: 10% 

Comment:

• Major increase in re-work

• Increased focus on reporting re-work (also measured as part of Waste report 

per area)

• Part of re-work increase due to S1-upgrades of buffered S0-machines
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Figur 13. Graf över kvalitet. 
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Bilaga 3 Kravspecifikation 
 

Berörande Nr Titel Krav Typ Notering 

1. Allmänt 1.1 Informations- 

källa 

Systemet ska hämta realtidsinformation från Jeeves. Första  

 1.2  Systemet ska redovisa arbetsstatus på tre olika nivåer; 

enskilt system för varje area, gemensamt system för 

alla areor och historiskt system för sammanfattning 

av resultatet från de senaste arbetsorderna. 

  

 1.2 Kontinuerlig 

uppdatering 

Information för gemensamt och enskilt system ska 

hämtas ur Jeeves minst varannan minut. 

Första  

 1.3 Felhantering Systemet ska visa senaste aktuella information om ny 

information ej kan hämtas från Jeeves. 

Första  

 1.4 Felhantering Om ett felaktigt värde hämtas ska detta sparas i en 

åtkomlig matris för att möjliggöra feluppföljning. 

Första  

 1.5 Felhantering Om ett felaktigt värde hämtas ska detta visualiseras 

med färg. 

Första  

 1.6 Användbarhet Systemet ska ha en lättillgänglig 

administrationssida/kopplas till kalender för att 

uppdatera parametrar såsom arbetstider, raster och 

möten. 

Första  

 1.7 Förståelse Systemets information ska gå att förstå utan 

förklaringar från annan part. 

Första  

 1.8 Språk Systemets information ska vara på svenska. Första  

 1.9 Språk Dokumentation kring systemet ska vara på svenska Första  

 1.10 Design Systemet ska använda färger för att symbolisera läget 

på de olika stationerna. 

Första  

 1.11 Funktionalitet Systemet ska göra uppehåll i tidsräkning vid raster, 

lunch och möten. 

Första  

 1.12 Åtkomst Behöriga personer (Produktionschef, Teamledare 

etc.) bör ha tillgång till systemet från sin 

arbetsplats/över internet 

Andra  
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2. Enskilt 

system 

2.1 Funktion Systemet ska visa status inom vardera arbetsstation. Första  

 2.2 Funktion Systemet ska räkna ned den tid som är kvar för att 

genomföra aktuellt arbetsmoment. 

Första  

 2.3 Funktion Systemet ska visa hur den enskilda arbetsstationen 

ligger till i förhållande till takttiden. 

Första  

 2.4 Funktion Systemet bör visa hur lång tid som gått sedan 

tillverkningsordern startades på berörd arbetsstation. 

Andra  

 2.5 Placering Individuell tidsräkning bör vara väl synlig vid 

arbetsstationen. 

Andra I ruta på en av skärmarna. 

3. Gemensamt 

system 

3.1 Funktion Systemet ska göra det möjligt att jämföra aktuellt 

läge inom varje arbetsstation med planerat läge inom 

takttiden. 

Första  

 3.2 Arkitektur Systemet ska möjliggöra jämförelsen med 

staplar/block som symboliserar tid som gått samt 

genomförda moment. 

Första  

 3.3 Placering Gemensamma skärmar ska vara lätta att överblicka 

från största delarna av produktionslokalen. 

Första  

 3.4 Placering Gemensamma skärmar bör vara placerade centralt 

och högt. 

Andra  

 3.5 Fysisk 

representation 

Systemet bör bestå av 1-2 gemensamma skärmar. Andra  

 3.6 Funktion Vid produktionsstopp bör tidsräkningen stanna och 

stapeln bli röd. 

Andra  

4. Historiskt 

system 

4.1 Funktion Systemet ska grafiskt visa hur lång tid varje station 

spenderat på de olika momenten samt totalt på varje 

TO under de senaste 20 arbetsdagarna. 

Första  

 4.2 Funktion I graferna ska det gå att jämföra bör- och ärvärden. Första  

 4.3 Informations- 

hantering 

Information och grafer från tidigare månader ska 

sparas i ett mappsystem. 

Första  

 4.4 Placering Informationen ska gå att hämta upp ur gemensamt 

system för berörda personer. 

Första  
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