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Sammanfattning 

Industriföretag utmanas ständigt av hård konkurrens och kunder som efterfrågar allt mer 

unika produkter. Följderna av detta blir ett ökat antal produktvarianter som ökar 

komplexiteten i produktionen. För att som företag långsiktigt kunna överleva krävs att 

produktionen styrs väl samt arbete med ständiga förbättringar. Att arbeta med att 

minimera variation blir därmed allt viktigare då förbättringsarbete kräver stabila 

processer. Variationen orsakar även de slöserier som hindrar processers kapacitet att 

utnyttjas till fullo.  

 

Syftet med studien var att identifiera hur variation i en tillverkningsprocess kan hanteras 

för att frigöra mer kapacitet i processen. Av att analysera empirisk data som erhölls av 

observationer, frågor och mätningar med den teoretiska kunskap som litteraturstudier 

gav, kunde antaganden tas om hur variation ska hanteras. Ett experiment för att 

undersöka dessa antaganden gjordes sedan. Den empiriska datan behövdes för att förstå 

hur den undersökta processen fungerar och de paradigm som efterlevs. Teorin användes 

för att få kunskap om vilka de bakomliggande orsakerna till processens variation kunde 

tänkas vara samt hur dessa kan motverkas. Ett måltillstånd tillsammans med en modell 

över processvariationens orsak och verkan blev utgångspunkt för de faktorer som 

undersöktes i experimentet.  

 

Experimentet utfördes som tre tester där det i varje nytt test studerades något specifikt. 

Syftet med experimentet var att undersöka hur processvariation kunde hanteras för att 

generera ökad kapacitet och hur väl detta stämde överens med analysens antaganden. 

Med experimentet utmanades samtidigt de rådande paradigmen för att se ifall dessa var 

sanningar eller begränsade processen. Varje test följde PDCA-cykeln där planering, 

genomförande, resultat och lärdomar presenterades.  

 

Resultatet av experimentet visade att variation i en process kunde hanteras genom att 

införa ett dragande system tillsammans med de förändringar som införandet krävde. 

Kapaciteten som höjdes med den minskade variationen gav inte en total kapacitetshöjning 

i processen. För att uppnå detta krävdes dessutom att arbetsinnehållet omfördelas mellan 

de olika processmomenten. Eftersom studien inte innefattar implementering av resultatet 

ges i slutet rekommendationer på hur fallföretaget ska hantera variationen i processen. 

Dessutom ges författarnas synpunkter på ytterligare tänkbara förbättringsåtgärder.  
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Summary 

Industrial companies are constantly being challenged by high competitiveness and an 

increasing demand of unique products. The consequences that follow are an increased 

amount of different products leading to increased complexity in the production. For the 

long-term survival of companies, it is essential to rule the production well and to 

continually improve. Minimizing variation is therefore important since improvements 

require process stability. It is also the variation that constrains the process capacity 

utilization.  

 

The purpose of this thesis was to identify how variation in a manufacturing process could 

be handled to increase the process capacity. By analyzing the empirical data with 

theoretical knowledge, assumptions were made of how variation should be handled. The 

empirical data was derived from observations, asking questions together with different 

measurements and was needed to understand the process and its existing paradigms. The 

theoretical knowledge was derived by literature studies and helped identify the 

underlying cause to the variation, along with how to prevent it. The assumptions were 

then examined by an experiment. A desirable state of the process together with a model 

describing the cause and effect of the variation, helped decide which elements that should 

be investigated in the experiment.   

  

The experiment was performed as three tests in which something specific was examined 

in each new test. The purpose of the experiment was to examine how the process 

variation could be handled and at the same time result in increased capacity. How the 

experiments results corresponded with the assumptions was also examined. By 

performing the experiment, the truth of existing paradigms was challenged. Each test was 

performed according to the PDCA cycle and presented along with the planning, 

implementation, result and the gained knowledge.      

 

The result of the experiment indicated that process variation can be handled by 

implementing a pull system, along with all the changes that this requires. However, the 

increased capacity given by eliminating variation did not increase the entire capacity in 

the process. To accomplish this, the different workstations tasks had to be redistributed. 

Since this thesis does not involve implementing the result, the end will be giving 

recommendations of how the casecompany should handle the variation in the process. 

Finally, the authors’ suggestions for improvements will be presented.  
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Abstract 

Ökad konkurrens tillsammans med allt mer kundspecifika produkter ökar komplexiteten i 

tillverkningsprocesser. För en långsiktig överlevnad behöver företags produktioner styras 

väl med ständigt förbättringsarbete, där fokusering på minimering av variation är 

väsentligt för ett högt kapacitetsutnyttjande.   

 

Syftet med arbetet var att identifiera hur variation kan hanteras för att höja en 

tillverkningsprocess kapacitet. En tillverkningsprocess studerades därmed på ett 

fallföretag för att ge en nulägesbeskrivning som sedan analyserades med teorin. Av 

analysen kunde orsak och verkan till processens variation antas vilket gav grund för ett 

experiment. Experimentet utfördes som tre tester där syftet var att undersöka vilka 

faktorer som minskar variationen samt höjer kapaciteten.  

 

Resultatet av experimentet blev att variationen kan hanteras med införandet av ett 

dragande system tillsammans med de förändringar som detta kräver. Kapaciteten som 

höjdes med den minskade variationen gav inte en total kapacitetshöjning i processen. För 

att uppnå detta krävdes dessutom att arbetsinnehållet omfördelas mellan de olika 

processmomenten.  

 

Nyckelord: Variation, variationshantering, kapacitet, överproduktion, förbättringsarbete, 

dragande system, paradigm, produktion, tillverkningsprocess.  
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Förord 

Denna studie har genomförts som ett avslutande examensarbete till vår 

högskoleingenjörsutbildning, med inriktning industriell ekonomi på Linnéuniversitetet. 

Arbetet har utförts som en fallstudie på företaget Ballingslöv AB och vi vill rikta ett stort 

tack till alla medarbetare som välkomnat oss och möjliggjort studien. Förhoppningarna är 

att detta arbete ska bidra till kunskap och underlag för implementering av 

förbättringsåtgärder hos företaget.  

 

Ett extra tack vill vi tillägna vår handledare på företaget Kent Eliasson som under hela 

arbetets gång funnits till hjälp, visat intresse och gett oss de förutsättningar som behövts 

för att genomföra studien. Tack även till Patrik Persson som funnits som stöd, besvarat på 

frågor och hjälpt till att möjliggöra experimentet. Vi vill dessutom passa på att tacka 

Fredrik Söderdahl och Lisette Lood för deras hjälp samt operatörerna vid 

lådtillverkningsprocessen som bidragit till det underlag som hela studien bygger på.  

 

Vi vill särskilt tacka vår handledare Joakim Bjurström som med stort engagemang och 

kontinuerlig rådgivning har hjälpt oss att genomföra arbetet. Med din kunskap har 

utförandet av studien kunnat göras på ett strukturerat och tryggt tillvägagångssätt.   

 

Tack även till vår examinator Mirka Kans som hjälpt till med det akademiska skrivandet 

och vid flera tillfällen gett förbättringsförslag till vårt arbetes skriftliga innehåll samt 

struktur.  

 

Slutligen vill vi tacka våra klasskamrater Rebecca Seller och Evelina Angervall som 

opponerat på vårt arbete och gett synpunkter som stegvis förbättrat arbetet.  

 

Alexander Krantz & Ebba Lind 

Linnéuniversitetet, Växjö, 29 maj 2017 
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1. Introduktion 

 

Det inledande kapitlet startar med en beskrivning av bakgrunden till 

problemet. Forskarna går sedan vidare med att diskutera problemet och ger 

därefter en beskrivning av syftet med studien, de mål som önskas uppnås 

samt vilka avgränsningar som studien har. 

 
1.1 Bakgrund 

 

I dagens konkurrenskraftiga marknad, där bland annat den globala handeln 

sätter stor press på företag, krävs smarta val för att långsiktigt kunna 

överleva. Kunder har mer makt än någonsin och ökad vinstmarginal ges inte 

av att höja priset, utan av att sänka kostnader (Dennis, 2016). En annan följd 

av den rådande marknadssituationen är ökad produktdifferentiering bland 

företag som vill särskiljas från sina konkurrenter (Stranne, 2004). Med 

kundernas makt följer alltså för dem fler valmöjligheter. För företagens del 

innebär det en ständig press på utvecklandet av nya produkter med hög 

kvalitet, flexibilitet och leveransförmåga. Dessutom till ett lågt pris 

(Bellgran och Säfsten, 2005).   

 

Industriföretagen utmanas även av en växande efterfrågan av allt mer 

kundspecifika produkter vilket medför ett ökat antal produktvarianter. 

Utmaningen grundas i det faktum att ett stort antal varianter ökar 

komplexiteten i produktionen (Bellgran och Säfsten, 2005). Kök- och 

badrumsindustrin är inget undantag. Kunderna på denna marknad varierar 

från privatpersoner till byggföretag, där både nybyggnation och renovering 

ger upphov till efterfrågan. Med de olika kundsituationerna varierar de 

produkter som efterfrågas och ofta är kunden tidigt delaktig i 

tillverkningsprocessen. Skräddarsydda lösningar för att uppnå unika kök och 

badrum är vanligt (Prognoscentret, 2017).  

 

Ett vanligt sätt för företag att möta den hårda konkurrensen har varit att 

outsourca sin produktion till låglöneländer. Detta i syfte att sänka sina 

kostnader då arbetskraft är dyrt i Sverige jämfört med till exempel Kina 

(Feyrer, Weyand och Kunzmann, 2005). Det innebär dock att arbetstillfällen 

försvinner från Sverige. Att istället behålla produktionen i landet och sänka 

kostnader genom förbättringsarbete kan välfärd skapas i samhället till följd 

av det arbete som genereras (Bjurström, 2016). Vid den första internationella 

miljökonferensen i FNs regi uppmärksammade Indira Gandhi fattigdomens 

konsekvenser på miljön. Där framgick att för människor som kämpar för att 

få mat för dagen inte kommer att prioritera miljömedvetenhet (Mathiesen, 

2014). Att behålla produktion i Sverige kan alltså förutom att skapa välfärd 

innebära att miljökravet “begränsa klimatpåverkan” snabbare uppnås. Detta 
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eftersom det här finns bättre förutsättningar för att miljökraven följs, samt 

det faktum att koldioxidutsläppen minskas till följd av mindre 

transportsträckor (Boberg, 2016). För att då kunna behålla produktionen i 

Sverige och samtidigt långsiktigt överleva på dagens konkurrensutsatta 

marknad, måste konkurrenskraft kunna bibehållas och utvecklas. Det kräver 

att kapaciteten utnyttjas väl och produktionen styrs på ett, för företaget, 

lönsamt sätt. Ständiga förbättringar och arbeta med befintliga resurser är 

därmed av stor vikt (Ingwald, 2009).  

 
1.2 Problemdiskussion 

 

Vid arbete med produktionsförbättringar, där fokus är att höja ett företags 

kapacitet, finns olika systematiska arbetssätt som hjälpverktyg. Ett av dessa 

är Lean production som belyser vikten av att förstå och minska variation. 

Detta eftersom variation hindrar kapaciteten. “För varje aktivitet måste 

kapaciteten vara större än behovet, men det räcker inte. Ju större variationen 

är desto lägre genomsnittlig kapacitetsutnyttjande måste man ha för att inte 

få orimligt långa köer och därmed icke värdeskapande väntetider” (Bergman 

och Klefsjö, 2012, 590). Att hantera variation är väsentligt då ständiga 

förbättringar kräver stabilitet. Om ingenting är “normalt” hur ska man då 

veta nuläget och när förbättringar ger resultat (Dennis, 2016). 

 

Vanliga åtgärder för kapacitetsökning är att öka antalet operatörer, arbeta 

övertid, införa skift eller investera i ny produktionsutrustning. Alternativt 

kan kapacitet köpas av ett annat företag, som då tillverkar åt en (Bellgran 

och Säfsten, 2005). Att arbeta övertid är däremot ingen långsiktig lösning 

och ny produktionsutrustning kräver kapitalinsats (Olhager, 2013). Att 

istället arbeta med att eliminera slöseri ges förutsättningar för ständiga 

förbättringar och mer tid kan läggas på värdeskapande aktiviteter (Bellgran 

och Säfsten, 2005). En ytterligare åtgärd för att erhålla en ökad kapacitet, 

utan några större investeringar eller förändrade arbetstider, är därför att 

fokusera på att minimera variation (Tannock, Balogun och Hawisa, 2007). 

Detta i samband med att variation ger upphov till slöseri (Bjurström, 2016)   

 
1.3 Problemformulering 

 

Hur kan variation i en process hos ett tillverkande företag hanteras för att 

möjliggöra en kapacitetsökning?     

 
1.4 Syfte  

 

Syftet med detta arbete är att få djupare förståelse för hur en process, hos ett 

tillverkande företag, kan få ökad kapacitet. Detta genom att hantera variation 
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kunna minska icke värdeskapande aktiviteter och på så sätt frigöra 

kapacitet.   

 
1.4.1 Teoretisk relevans  

 

Den teoretiska relevans med studien är dess bidrag till kunskapbyggandet 

om hur hantering av variation i en process kan påverka resultatet. Med 

teoretisk kunskap är syftet att kunna förstå nuläget och sedan identifiera 

vilka åtgärder som leder till minskad variation som sedan ger förutsättningar 

för ökad kapacitet. Den teoretiska relevansen i arbetet är alltså dess bidrag 

till forskningen inom det behandlade området.  

 
1.4.2 Praktisk relevans 

 

I studien ska ett specifikt fallföretag som är i behov av ökad kapacitet i en 

process undersökas. I processen ska mätningar utföras för att beskriva 

nuläget och den variation som råder. Detta ska sedan tillsammans med teorin 

ge en analys som verkar som utgångspunkt i de angreppssätt som ska 

användas för att frigöra kapacitet. Arbetets praktiska relevans är därför 

bidraget till företaget i form av förbättringsförslag och lösningar, samt den 

praktiska erfarenhet som erhålls i samband med studien.  

 
1.5 Mål 

 

Arbetet har ett huvudsakligt mål om att nå en kapacitetsökning på 10-15 %. 

Med detta i fokus finns även delmålen att:  

• Identifiera nuläget. 

• Förstå hur variationen påverkar processen.  

• Utvärdera förbättringsåtgärder genom experiment. 

• Ge förslag för vidare förbättringsarbete.   

 
1.6 Avgränsningar 

 

Detta arbete kommer att avgränsas genom att en fallstudie utförs på ett 

tillverkande företag, med fokus på en process i produktionen. Fallstudien 

kommer att utföras på Ballingslöv AB och anpassas därmed efter deras 

situation. Genom analys av nuläget och teorin ska tänkbara 

förbättringsåtgärder undersökas med ett experiment. Experimentet kommer 

att bestå av tre olika tester men endast utföras vid ett tillfälle. Resultatet som 

önskas ska ligga som grund för förbättringsförslag som kan generera en 

kapacitetsökning på 10-15 %. Detta ska göras med samma förutsättningar 
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som råder i nuläget. Förslagen som kommer att ges ska alltså utan stora 

investeringar kunna höja processens kapaciteten.  
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2. Metodologi 
 

I nedanstående kapitel beskrivs olika synsätt och tillvägagångssätt som är 

möjliga att använda vid vetenskaplig forskning. Kapitlet presenterar 

vetenskapligt förhållningssätt, vetenskaplig forskningsmetod, vetenskapligt 

angreppssätt, datainsamlingsmetod, verifiering av information, källor samt 

etiska frågor. Det sista stycket i varje delkapitel redogör för studiens val av 

metod. Kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens genomförande.  

 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Det finns olika vetenskapliga förhållningssätt innefattande hur forskare 

kritiskt granskar den information som ges. Vissa av dessa påminner till stor 

del om varandra medan vissa skiljer sig betydlig mer. Två vanliga 

förhållningssätt är positivism och hermeneutik. Positivism är ett 

förhållningssätt som uppkom av Auguste Comte och betonar att vetenskap 

ska baseras på fakta. För att skilja på vad som är vetenskapligt och inte 

utvecklades en verifieringsprincip som i stora drag kan översättas till att 

påstående ska byggas på observerbar data. Som namnet antyder ska 

positivism resultera i kunskap som är positiv för samhället. Sådan kunskap 

ska grundas i logiskt prövbara iakttagelser, vara exakt och vara organiserad. 

Synsättet kräver dessutom en objektiv forskare, vars känslor och egna tankar 

inte påverkar resultatet (Patel och Davidsson, 2011). Hermeneutik kan fritt 

översättas till läran om tolkning och förståelse. Att ha en förståelse är först 

och främst att kunna leva sig in i en annan människas situation och förstå 

hur den personen agerade (Thomassen, 2007). Som motsats till positivism 

tar hermeneutiska forskare hänsyn till sina egna tankar och känslor (Patel 

och Davidsson, 2011).  

 

I studien kommer till största del ett positivistiskt förhållningssätt att 

tillämpas. Det resultat som kommer erhållas ska kunna bevisas empiriskt 

och baseras på de mätningar som ska utföras. Detta positivistiska 

förhållningssätt kommer att kompletteras med det hermeneutiska då även 

förståelse för hur operatörernas agerande påverkar resultatet kommer 

behövas. Med denna kombination av förhållningssätt kommer mätningarna 

tolkas och granskas logiskt samtidigt som hänsyn tas till orsakerna bakom 

mätningarna.      

 
2.2 Vetenskaplig forskningsmetod 

 

Vid val av forskningsmetod tas beslut angående hur data ska samlas in och 

bearbetas. Framförallt brukar valet stå mellan att tillämpa kvalitativ 

alternativt kvantitativ forskningsmetodik. Kvantitativa metoder innefattar 
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hantering av siffror. Med denna metod bör det vara möjligt att utifrån ett 

mindre undersökt antal dra slutsatser om en större helhet. Metoden 

kännetecknas av ett matematiskt tillvägagångssätt följt av en analys av det 

insamlade resultatet och när en undersökning behöver stödjas med siffror är 

denna metod fördelaktig. Vid kvantitativa forskningsundersökningar är 

enkät- och intervjuundersökningar vanliga hjälpmedel. En kvalitativ 

forskningsmetod används däremot när en djupare förståelse för ett specifikt 

fall behövs. Till skillnad från den kvantitativa metoden görs beskrivningarna 

med ord och det är svårt att generalisera resultatet bortom fallet. Metoden är 

bra att använda till frågor som inte har ett uppenbart svar utan kräver stegvis 

bearbetning av ämnet. Det finns en fördelaktig flexibilitet med kvalitativa 

metoder, då det enkelt går att anpassa sig efter hur fallet med tiden 

utvecklas. Vid kvalitativa undersökningar används vanligtvis metoder såsom 

observationer och intervjuer (Eliasson, 2013).  

 

I studien kommer en kvalitativ forskningsmetod användas då ett specifikt 

fall kommer att avgränsas tillräckligt för att möjliggöra en djupdykning i 

ämnet. Arbetet kommer att utföras som en fallstudie på ett tillverkande 

företag med ett problem som inte har en uppenbar lösning utan successivt 

behöver granskas. Olika aspekter kommer att studeras för att kunna beskriva 

den verklighet som råder samt för att erhålla mycket information. Det 

resultat som kommer ut av studien kommer till viss del kunna generaliseras 

till liknande problem hos tillverkande företag, men då all empiri grundas i 

Ballingslöv ABs specifika fall begränsas mycket till dem.  

 
2.3 Vetenskapligt angreppssätt 

 

Vid forskning arbetar forskare med att ställa de teorier som finns i relation 

till den verklighet som råder. Detta kallas för vetenskapligt angreppssätt och 

kan göras med deduktion, induktion och abduktion. Med deduktion innebär 

att en hypotes, utifrån befintlig teori, härleds och empiriskt prövas i syfte att 

genererar slutsatser. Vid specifika fall används relevant fakta om det 

allmänna ämnet för att ge underlag till antagande. Dessa antaganden testas 

sedan enligt de förutsättningar som gör fallet specifikt. Utgångspunkten i 

befintlig teori stärker objektiviteten i det deduktiva arbetssättet och hindrar 

att studien influeras av forskarens egna tankar. Det finns dock en risk att 

gammal data begränsar forskningen och hindrar uppkomsten av nya 

upptäckter. Ett induktivt arbetssätt påbörjas däremot utan att befintlig teori 

granskas. Det är istället med det som upptäcks av empirin som ger upphov 

till teorin. Teorier från den induktivt arbetande forskaren kommer att 

influeras av dennes föreställningar. Abduktion är en kombination av de 

ovanstående angreppssätten, där det först genomgås en induktiv fas som 

sedan övergår till en deduktiv fas. Med utgångspunkt i ett specifikt fall som 

undersöks ges i första fasen en förklarande hypotes till fallet. Denna hypotes 

testas i den deduktiva fasen på andra fall i syfte att göra den mer generell. 

Att arbeta med ett abduktivt arbetssätt är mer flexibelt än att arbeta strikt 
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deduktivt eller induktivt. Det finns däremot risker att forskare väljer att 

undersöka ämnen som de redan har erfarenhet i och att detta motverkar den 

objektiva syn som eftersträvas (Patel och Davidsson, 2011).   

 

Ett abduktivt angreppssätt kommer att användas i studien. Det innebär att 

den första fasen kommer att motsvara ett induktivt arbetssätt, vilket 

överensstämmer då studiens första del kommer att bestå av insamling av 

empirisk data. Innan förbättringsåtgärder görs kommer de befintliga teorier 

för att lösa problemet att granskas. Detta motsvarar arbetets deduktiva fas.  

 
2.4 Datainsamlingsmetod  

 

För att genomföra en studie behöver olika typer av information som lägger 

grund till arbetet samlas in. Denna information kan vara av olika slag och 

erhållas på olika sätt (Thomassen, 2007). En vanlig metod för att erhålla data 

är intervju som sker genom möte mellan en eller flera personer. För att få 

fram de uppgifter som intervjuaren vill ha, stimuleras den intervjuade till att 

svara på frågor eller till att berätta. Det finns strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. I de hårt strukturerade intervjuerna har 

intervjuaren förberett frågor som ska besvaras. I de intervjuer som präglas av 

lägre styrning har intervjuaren istället frågeområden som ska besvaras. För 

varje fråga får den intervjuade förklara fritt och efterhand så styr 

intervjuaren så att hela området som ska undersökas besvaras (Kylén, 2004).  

 

En ytterligare datainsamlingsmetod är observation, som används i syfte att 

redovisa händelser, beteenden, kontaktmönster, ord, frekvenser och flöden. 

En observation kan aldrig förklara vad som händer, däremot kan 

observatören utifrån erfarenheter dra slutsatser. Det finns både planerade och 

oplanerade observationer. Den planerade observationen innebär att 

observatören i förväg bestämt att en observation ska ske men även vad som 

ska registreras (Kylén, 2004). Genom observationer ges i de flesta fall 

relevant och objektiv information (Björklund och Paulsen, 2012). För att 

erhålla data kan även experiment genomföras. Experimentet utförs genom 

att i förväg bestämma de parametrar som ska förändras medan resterande 

hålls på en konstant nivå. Skillnaden i resultatet, om det finns någon mellan 

mätvärdena, anses bero på förändringen som gjordes (Rosengren och 

Arvidsson, 2002). Ett experiment ger forskaren möjlighet att dra slutsatser 

om orsak-verkan förhållanden. Viktigt i ett experiment är även att ha alla 

deltagares tillåtelse och inte utföra studien mot deras vilja (Bell, 2016).  

 

För att ge forskaren information om ämnet kan litteraturstudier användas 

som datainsamlingsmetod. Information som inhämtas i form av 

litteraturstudier är sekundärkällor och kan till exempel motsvara tidskrifter 

och böcker. Det är därför viktigt att ifrågasätta all den information som 

inhämtas samt vara medveten om att den oftast inte täcker hela det 

undersökta området (Björklund och Paulsen, 2012).  
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Till största del kommer i denna studie information samlas in med 

observationer, vilket beror på att förståelse samt kunskap behövs för att 

kunna presentera en nulägesbeskrivning av tillverkningsprocessen. 

Observationerna kommer till en början att vara oplanerade då en 

verklighetsuppfattning av processen ska erhållas genom att helt enkelt 

befinna sig i den och notera det som sker. Senare under studiens gång 

kommer observationerna övergå till mer strukturerade och planeras i förväg. 

De planerade observationerna kommer att göras med hjälp av tidsmätningar 

och mer noggranna noteringar. I samband med observationerna kommer 

ostrukturerade intervjuer i form av frågor tillämpas. För att förstå det som 

händer i processen kommer framförallt dessa frågor vara riktade till den 

operativa personalen. På liknande sätt kommer samordnare, teknisk chef och 

eventuellt annan personal att få besvara frågor. Inga av dessa intervjuer 

kommer att förberedas med ett frågeformulär innan eller ha en sådan 

strukturerad form som beskrivs tidigare. Litteraturstudier kommer att 

utnyttjas under studiens gång för att erhålla en bred kunskap inom valt 

ämne. Med den information som litteraturstudier kommer ge ska befintliga 

teorier studeras. Till sist kommer nulägesbeskrivning och teori studeras mot 

varandra för att få fram ett lämpligt experiment som i sin tur ska ge underlag 

för hur problemet ska hanteras. Experimentet ska alltså undersöka effekten 

av tänkbara åtgärder och generera ett resultat som framtida slutsatser ska 

grundas på.  

 
2.5 Verifiering av information 

 

Oavsett vilken metod som väljs vid datainsamling måste informationen alltid 

kritiskt granskas för att kunna avgöra dess tillförlitlighet och giltighet (Bell, 

2016). För att styrka ett arbetes tillförlitlighet bör hög validitet samt 

reliabilitet eftersträvas. Validitet innebär att det som ska mätas verkligen är 

det som forskaren mäter. När en datainsamlingsmetod har konstruerats, kan 

ofta den ursprungliga idén över vad som ska mätas försvinna och att fokus 

tappas gör att man mäter fel saker (Rosengren och Arvidsson, 2002). 

Reliabilitet betyder samma sak som tillförlitlighet och hög reliabilitet 

innebär att en upprepad mätning ska ge samma resultat som tidigare (Bell, 

2016). Förenklat så handlar reliabilitet om stabilitet och frihet från slumpens 

inflytande hos det insamlade materialet. Ju mer strukturerade metoder som 

används desto större är sannolikheten att få en hög reliabilitet. Om forskaren 

ska få ett reliabelt resultat krävs en noggrannhet i mätinstrument samt i 

mätningen (Kylén, 2004). 

 

Validiteten i studien planerar att säkerhetsställas genom noggrann planering 

innan mätningarna utförs. Det som bland annat ska planeras är vem som ska 

mäta vad för att behålla fokus på relevanta variabler under mätningen. En 

ytterligare försäkran om att rätt sak kommer mätas är att handledning fås 

innan någon mätning sker. Validitet ska dessutom försöka erhållas vid 

experimenten genom att endast justera en parameter i taget. Detta i syfte att 
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kunna urskilja effekten av en förändring istället för flera parametrars 

kombinerade effekt. Mätningarna till nulägesanalysen ska utföras flera 

gånger för att stärka reliabiliteten. Anledning till det är att ett “ovanligt” 

tillfälle inte ska ligga till grund för studien. Reliabiliteten ska dessutom 

säkerhetsställas genom tre opponeringstillfällen där andra studenter och 

lärare granskar arbetet och ger förbättringsförslag. Grundliga anteckningar 

och ett systematiskt arbetssätt planerar att användas så att tillvägagångssättet 

kan upprepas. Till sist stärks reliabiliteten i arbetet genom att samma frågor 

har riktats till både operativ- och kontorspersonal.  

 
2.6 Källor 

 

En källa är ett skriftligt nedtecknat material och blir först källmaterial när det 

används. Från den tidpunkt som källan upptäcks tills den kommer till 

användning sker ett systematiskt urval och sortering av information (Holme, 

1997). Källor kan delas upp i primär och sekundärkällor. En primärkälla är 

en sådan källa som framkommer under projektets gång, och kan exempelvis 

vara ett protokoll från en intervju. En sekundärkälla innebär istället 

tolkningar av händelser som redan ägt rum och baseras därmed på 

primärkällor. Det är viktigt som forskare att inte bara använda källor som 

stödjer sina egna synpunkter, utan att även inkludera andra åsikter. Genom 

att studera mer än en källa kan även reliabiliteten styrkas om andra källor 

har liknande eller samma information. Forskaren ska anstränga sig för att 

utföra en kritisk granskning av materialet och utföra rapporten objektivt 

(Bell, 2016). 

 

I arbetet kommer både primära och sekundära källor användas. De primära 

källorna kommer att motsvara den empiriska data som kommer samlas in för 

att kunna göra en nulägesbeskrivning. Denna data planeras framförallt att 

erhållas från observationer och intervjuer. Anledningen till att 

nulägesbeskrivningen kommer baseras på primärdata är att det är den 

verklighet som råder som eftertraktas. Används sekundärkällor för detta är 

det en annan persons verklighetsuppfattning som kommer ligga till grund för 

studien. Då ges heller inte en förståelse för hur informationen är tolkad och 

vad som ligger bakom de siffror som ska användas. Sekundärkällor kommer 

att användas i både introduktion-, metod- och teorikapitlet och dessa källor 

kommer utgöras av en kombination av böcker och vetenskapliga artiklar. 

Sekundärkällorna används för att få kunskap om det ämnesområde som 

studien omfattar och kommer att kritiskt granskas. Resultatet som 

sekundärkällorna ger ska sedan jämföras med resultatet av den primära 

datan.  
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2.7 Etiska frågor  
 

Med vetenskap genereras kunskap som på många sätt kan underlätta för 

människan, och den värld vi lever i, men den kan även kan vara direkt 

skadlig. På senare tid har vetenskapsetik uppmärksammats i syfte att ur olika 

perspektiv granska forskning och effekterna av den. Det har framförallt 

skapat diskussioner om vad som är rätt kontra fel att inom vården där till 

exempel frågor om gendiagnostik behandlas (Birkler, 2008).  

 

I denna studie ska mätningar som direkt berör den operativa personalen i 

processen utföras. Studien är till för att underlätta deras arbete och 

mätningarna har inte ett ifrågasättande syfte över deras arbete eller 

kompetens. Det är med stor respekt och försiktighet som observationer och 

mätningar ska genomföras på Ballingslöv AB då det inte ska uppfattas som 

ett störande moment. För att hantera de mätningar som berör personal ska 

dessa informeras om vad som ska göras och varför. Innan en mätning 

påbörjar ska en förfrågan som bekräftar operatörernas medgivande ställas.  

 
2.8 Studiens genomförande  

 

Studien som ligger till grund för arbetet kommer att genomföras som en 

fallstudie på Ballingslöv AB. Projektet ska utföras under vårterminen 2017 

som ett avslutande examensarbete motsvarande 22,5 högskolepoäng.  

 

Uppdraget, som går ut på att höja kapaciteten i en tillverkningsprocess, gavs 

av fallföretaget till rapportens författare. För att lösa problemet kommer 

först en nulägesbeskrivning göras genom att studera processen och samla in 

empirisk data. Den empiriska datan kommer framförallt erhållas av 

observationer, frågor och mätningar. Parallellt kommer teorier inom området 

att studeras med litteraturstudier. Teorierna kommer att analyseras med 

nulägesbeskrivningen och generera åtgärder som antas kunna höja 

kapaciteten i processen. Analysen ska leda fram till ett experiment där dessa 

antagande ska undersökas. I experimentet ska resultatet och de lärdomar 

som ges leda fram till slutsatser om de tidigare antagandena. Slutsatserna ska 

slutligen besvara studiens problemformulering.  

  

Under hela studien planeras mycket tid spenderas på fallföretaget och i den 

berörda processen. Detta i syftet att få in så mycket data som möjligt som 

sedan lägger grund för arbetet. Dessutom ska frågor ställas till processens 

operativa personal, teknisk chef, samordnare och eventuellt ytterligare 

personal för att få med flera olika perspektiv. 
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2.9 Sammanfattning av metodologi 
 

Följande figur sammanfattar metodologikapitlet: 

 
 

Figur 1, Sammanfattning metodologi 
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3. Teori  
 

Följande kapitel redogör de valda teorier som använts i studien. Kapitlet 

börjar med en beskrivning av metoder för ökat kapacitetsutnyttjande samt 

vad det är för något. Vidare följer en redogörelse för vilka 

hjälpmedel/verktyg som en nulägesanalys kan genomföras med. Teorier om 

variation och dess påverkan presentera därefter och avsnittet innehåller 

även teorier om flaskhalsar, Lean production, principer samt hur 

förbättringsarbete kan gå till. Teoriavsnittet avslutas till sist med en 

analysmodell.  

 
3.1 Kapacitet 

 

Kapacitet är ett mått på förmågan att utföra en aktivitet under en viss tid och 

behöver anpassas efter den efterfrågan som råder. Är efterfrågan större än ett 

företags kapacitet så påverkar detta leveranstider negativt och kunden blir 

lidande. Kapacitet kan höjas enligt följande:  

• Öka antalet anställda  

• Arbeta övertid  

• Öka antalet skift 

• Införskaffa ny utrustning med högre kapacitet 

• Förändra utrustning för högre kapacitet 

• Köpa kapacitet från ett annat företag genom att de tillverkar åt en 

• Ständiga förbättringar (Bellgran och Säfsten, 2005). 

 

Vid strävan efter att bedriva en produktion i världsklass krävs en effektiv 

tillverkning. Effektivitet kan beskrivas på olika sätt, bland annat som hur 

mycket av den använda tiden som är värdeskapande. Enligt den definitionen 

följer en hög kapacitet med en effektiv produktion. Detta eftersom förmågan 

att utföra en aktivitet ökar, ju mindre icke värdeskapande arbete som finns. 

För att minska den icke värdeskapande tiden är arbete med ständiga 

förbättringar en central del. Principer som kan användas för att ständigt 

förbättra sin produktion kan till exempel vara att reducera variation och 

defekter, producera nära kundens behov/efterfrågan och förbättra befintlig 

kapacitet före ny utrustning och automatisering. Ett tillvägagångssätt för 

ökad kapacitet ges alltså av ett ständigt förbättringsarbete (Bellgran och 

Säfsten, 2005).     
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3.2 Nulägesanalys  

 

3.2.1 PIA  

PIA står för “produkter i arbete” och innefattar de produkter i en 

tillverkningsprocess som antingen är under bearbetning eller ligger i en 

buffert och väntar på nästa process. Antalet PIA varierar ofta mellan olika 

stationer, särskilt ifall de har olika cykeltider samt efterfrågan. PIA kan 

användas som en buffert för att undvika att stationer blir stillastående. För 

mycket produkter i buffert ökar dock kötiderna och försvårar hanteringen av 

materialet (Hochang och Dong-Won, 2016). 

 
3.2.2 Takttid 

 

Takttid fås av att dividera den tillgängliga arbetstiden per skift med 

kundernas behov under ett skift. Med takttid kan kundernas efterfrågan 

översättas till hur ofta en produkt behöver produceras. Detta kan sedan 

användas för att mäta hur väl produktionen möter efterfrågan. Sker 

tillverkningen av en artikel långt över takttid kommer det innebära lång 

väntan för kunden att få sin beställning och sker den långt under takttiden så 

kommer artikeln istället ligga länge på lager (Rother och Shook, 2004).   

 
3.2.3 Cykeltidsanalys  

 

En cykeltidsanalys utförs med observationer av de processer som ska 

undersökas. Genom att mäta tiden för ett moment upprepade gånger och 

sedan föra in värdena i ett diagram ges en bild över den variation som råder. 

Det är under mätningens gång dessutom viktigt att orsakerna bakom 

variationen noteras. Eftersom mätningar med klocka kan göra medarbetarna 

obekväma är det viktigt att förklara för alla varför studien genomförs och 

vilka fördelar som den kan ge upphov till (Bjurström, 2016). 

 
3.2.4 Balansdiagram  

 

I ett balansdiagram demonstreras det nuvarande tillstånd med totala 

cykeltider för varje delprocess. Först och främst måste därför varje stations 

cykeltid mätas och dokumenteras. Det som kan uppnås med ett 

balansdiagram är en överblick över processens olika moment, där 

möjligheten för ett kontinuerligt flöde i produktionen synliggörs. Med hjälp 

av ett balansdiagram kan cykeltider utjämnas, genom att först beräkna 

takttid och med detta som utgångspunkt fördela de olika operatörernas 

arbetsuppgifter så att cykeltiderna blir så jämna som möjligt. Viktigt är att 

cykeltiden är lägre än takttiden för att hinna med produktionsplaneringen 

(Rother och Shook, 2004). 
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3.2.5 Värdeflödesanalys  

 

Alla de aktiviteter som krävs för att tillverka en produkt motsvarar ett 

värdeflöde. Det innefattar alla de aktiviteter som är nödvändiga vid 

produktens förädling inklusive de icke värdehöjande. Produktens väg längs 

värdeflödet influeras av material- och informationsflöden som kan 

visualiseras med hjälp av värdeflödsanalys (Rother och Shook, 2004). 

Värdeflödesanalys är ett sätt att överföra information om värdeflödet till en 

“karta” som gäller för antingen rådande nuläge eller ett framtida läge för 

produktionssystemet. I nulägeskartan framgår det exakta nuläget, det vill 

säga precis hur det ser ut just nu. Framtidskartan ska beskriva det ideala 

tillståndet för produktionsflödet (Chen, Lis och Shady, 2010). Vid 

kartläggning av nuläget följs produktens väg för att kunna beskriva material- 

och informationsflödet för varje process. En process ritas upp som en 

processruta med information om till exempel cykeltid, antalet medarbetare 

och tillgänglig arbetstid. Sker tillverkningen efter ett tryckande system 

illustreras det med en randig pil och mellanlager som fylls på genom att 

operatörer “tittar efter” markeras med en glasögonsymbol, se figur 2. Lager 

markeras med en triangel med ett “L” på. Kartan kan dessutom kompletteras 

med en tidslinje under som ger en relation mellan den värdeskapande tiden 

och ledtiden. Med kartläggning ges förutsättningar att se vart värdet skapas 

och vart slöseri samt dess orsaker finns (Rother och Shook, 2004).   

 

   
   

 

Titta efter planering   Tryckande system  

  

 

Figur 2, Symboler i värdeflödesanalys (Rother och Shook, 2004) 

 
3.3 Variation  

 

3.3.1 Vad är variation  

 

Variation finns överallt i världen och för att kunna förstå världen måste den 

information som existerar beaktas. Ett visst mått av variation finns i alla 

tillverkningsprocesser, oavsett hur väl utformade och underhållna de är. För 

att kunna styra processen i önskvärd riktning krävs att variationen som går 

att påverka separeras från den som inte går att påverka. Det finns alltså två 

typer av variation: 

• Urskiljbar variation, som är den påverkbara variationen. 

• Slumpmässig variation, som är processens naturliga variation (Bergman och 

Klefsjö, 2012). 
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Den urskiljbara variationen uppträder på olika sätt och kan identifieras, det 

är därför viktigt att söka efter grundorsaken till variationen. Om 

grundorsaken till variationen elimineras återstår endast den slumpmässiga 

variationen i processen. Den slumpmässiga variationen är således en naturlig 

effekt av tillverkningen. Processen anses vara stabil och i statisk jämvikt om 

det endast existerar slumpmässig variation (Ohlager, 2013). Genom att 

reagera på slumpmässiga orsaker, vilket ofta händer, så orsakas ofta ännu 

större variation. Det är därför viktigt att ha kunskap om variation. Vid arbete 

med variation finns främst två misstag som kan göras, det ena är att reagera 

på den slumpmässiga variationen och störa ett redan stabilt system. Det 

andra misstaget som kan göras är att inte upptäcka de fenomen som beror på 

urskiljbara orsaker (Bergman och Klefsjö, 2012).  

 
3.3.2 Olika typer av variation  

 

Variation är väsentligt att förstå och eliminera eftersom den ger upphov till 

slöseri i en process. I vissa fall går det inte att minska variationen och då 

behöver den istället kunna hanteras. Det finns olika sorters variation som 

huvudsakligen kan beskrivas som variation i efterfrågan, variation i flödet 

och variation i processen. Variationen som hör till efterfrågan beror av 

kundernas köpmönster. För att hantera den behöver produktionen styras av 

det faktiska behovet till skillnad från att med produktionsplanering försöka 

förutse behovet. Variation i flödet har att göra med hur företagens processer 

är uppbyggda. Är de konstruerade på sådant sätt som hindrar värdet från att 

flöda kommer variation i flödet tillkomma. Det som innefattar variation i 

processen är däremot hur tiden från att göra en produkt kan skilja sig. Vid 

tillverkning av en produkt så upprepas samma cykel flera gånger. Trots 

samma arbete kan tiden variera från den ena gången till den andra vilket till 

exempel kan bero på extraarbete som periodvis behövs göras (Bjurström, 

2016).   

 

Det finns tre olika buffertar för att hantera variation: 

• Tid  

• Lager 

• Kapacitet 

Vilken av dessa som ska användas beror på hur situationen ser ut på 

företaget. Buffertar är värdeskapande så länge det finns variation. För att få 

ett förutsägbart, stabilt och tillfredsställande resultat krävs att det finns en 

buffert för rådande variation. Det svåra är att finna en balans där bufferten 

innehåller lagom antal produkter. Företaget måste bestämma storleken på 

bufferten genom att vara realistiska i hur mycket som behövs (Bjurström, 

2016). 



 

 16 

3.3.3 Kingmans ekvation  

 

Följderna av att reducera variation blir att icke värdeskapande arbete 

minskar vilket möjliggör en kapacitetshöjning samt en förbättrad arbetsmiljö 

där operatörerna kan arbeta mer lugnt och metodiskt. Detta eftersom 

planeringen kan utgå från ett högre resursutnyttjande när variation reduceras 

utan att flödeseffektiviteten påverkas negativt. Kingmans ekvation betonar 

just detta och beskriver det samband som utnyttjandegrad, variation och 

kötid har på varandra. Ur ekvationen kan det utläsas att kötiden växer 

exponentiellt och att med ökad variation så “sticker” kötiden vid lägre 

resursutnyttjande. Ju mer variation desto mindre kan alltså resurserna 

utnyttjas (Bjurström, 2016).  

 

 
Figur 3, Kingmans ekvation (Bjurström, 2016) 

 

Med långa kötider uppstår så kallade falska behov som motsvarar de 

aktiviteter som krävs på grund av systemets oförmåga. Orsaken till detta är 

att en instabil process bidrar till extraarbete som inte alltid direkt syns i 

processen. Med ökad kötid får kunder vänta längre på sina produkter, blir 

missnöjda och vänder sig till kundtjänst som får extraarbetet. Det är därmed 

viktigt att den operativa personalen inte försöker tillfredsställa endast det 

behov som de ansvarar för utan istället ser till hela processens behov. 

Kingmans ekvation visar på vikten av att arbeta med och reducera icke 

värdeskapande aktiviteter i processerna och beräknas enligt följande:  

E(Wq)(p/1-p)((ca2+cs2)/2)r 

där E(Wq) = Kötid 

p= Utnyttjandegrad uttryckt som decimal 

ca2+cs2= Variation in och processvariation 

r = Genomsnittlig processtid (Bjurström, 2016). 
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Genom att införa värden i ekvationen kan företag få kunskap om hur 

variation påverkar just deras produktion. Av ekvationen följer en kurva 

liknande de i figur 3 och av att studera kurvan ges information om hur stort 

resursutnyttjande företaget kan ha. Den exponentiella kurvan kommer vid 

något tillfälle att “sticka” vilket innebär att bara en liten förflyttning i x-led 

ger stor ökning i y-led. Då x-axeln motsvarar resursutnyttjandet och y-axeln 

kötiden innebär det att resursutnyttjandet vid en viss grad inte kan öka utan 

att kötiden kommer att öka väsentligt. Om kötiden sticker vid exempelvis 80 

% behövs en planering i produktionen som tar hänsyn till det. Eftersom 

resurserna inte kan utnyttjas till fullo vid sådana förutsättningar behöver 

cykeltiderna planeras med 20 % lägre tid. Önskas ett högre resursutnyttjande 

krävs att variationen minskar, så att kötiderna sticker senare i ekvationen 

(Bjurström, 2016). 

 
3.4 Flaskhals  

 

En flaskhals motsvarar det produktionsavsnitt som begränsar flödet och 

påverkar resten av systemet då produkter inte kan produceras snabbare än 

den takt som flaskhalsen tillåter. Detta har alltså direkt påverkan på 

produktionens kapacitet och det totala flödet kommer alltid att bromsas här, 

trots förbättringar på andra avsnitt. Att identifiera vart flödet hämmas vilket 

kan vara allt ifrån en maskin, process, arbetsmoment med mera, och sedan 

där fokusera på förbättringsarbete kan en total kapacitetsökning i processen 

göras. I de branscher vars efterfrågan mycket beror på det aktuella modet 

behöver produktionssystem kontinuerligt uppdateras. Detta eftersom 

sortimentet ofta förändras och variationen ökar tillsammans med att 

standardisering försvåras. Att arbeta övertid är ett vanligt sätt att lösa de 

problem som uppkommer med variation men det ger ökad driftkostnad och 

till slut krävs en mer långsiktig lösning. Flaskhalsar kan upptäckas och 

hanteras med hjälp av olika steg i syfte för att ständigt förbättras:  

1. Identifiera flaskhals. 

2. Besluta hur flaskhalsen ska hanteras. 

3. Prioritera flaskhalsen. 

4. Utvärdera flaskhalsen. 

5. Undersök om flaskhalsen har förflyttats och börja om från steg 1(Gundogar, 

Murat och Kokcam, 2016).  

 

Det finns flera sätt att eliminera en flaskhals där det lättaste alternativet är att 

öka källan till kapacitet. Förutom detta finns andra metoder för att eliminera 

flaskhalsar, som exempelvis effektiv planering av resurser, buffertar och 

framförallt förbättringsarbete som syftar till ökad kapacitet i flaskhalsen 

(Gundogar, Murat och Kokcam, 2016).  
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3.5 Principer 
 

3.5.1 Push/Pull   

 

Hur materialet flödar genom produktionen kan beskrivas med två olika 

principer, push och pull på svenska kallat tryckande och dragande system. 

Push innebär ett tryckande system där produkter tillverkas i en process utan 

att nästa process har signalerat ett behov av dessa produkter (Jonsson och 

Mattsson, 2016). Vid tryckande produktion så sker tillverkningen alltså efter 

en gissning av behovet och inte över hur verkligheten ser ut. Med ett 

tryckande system hamnar produkterna därmed i en buffert för att invänta ett 

behov (Dennis, 2016). Vid dragande system sker däremot ingen tillverkning 

utan signal från nästa process. Ett verktyg för att implementera detta är 

kanban. Kanban fungerar som en signal för att behov finns i nästa process 

och har i syfte att stödja processförbättringar (Rother, 2013).  

 

Det finns olika sorters dragande system som passar olika bra till olika 

situationer. Den vanligaste sorten innebär att signalen för att en ny produkt 

ska göras ges av att en kund köper en produkt och ett “hål” i lagret bildas. 

Efterfrågan kommer alltså från ett lager nära kunden som signalerar till 

föregående process och en kedjereaktion uppströms skapas. Detta system 

passar till situationer där kundefterfrågan är frekvent och ledtiden låg samt 

stabil. För de situationer som har en mer kundorderstyrd produktion med 

mer “skräddarsydda” produkter, som bidrar till låg orderfrekvens och lång 

ledtid, är en annan typ av dragande system mer lämpad. I sådana situationer 

är den process som styr takten, även kallad pacemakern, oftast längre 

uppströms i tillverkningen jämfört med förra beskrivna situationen. Med 

denna sorts dragande system tillämpas vanligtvis first in first out (FIFO), 

som en lösning för att uppnå pull mellan två processer. Det innebär alltså att 

i den ordning som produkterna kommer in, kommer de även att komma ut. 

Med FIFO läggs produkterna på en bana som har ett bestämt maxantal. Om 

maxantalet till exempel är 20 så innebär det att banan är full när 20 

produkter ligger på bandet och den föregående processen ska inte tillverka 

förens antalet har minskat (Rother och Shook, 2004). Med ett dragande 

system som utnyttjar FIFO är färdigvarulagret generellt litet. Det krävs 

däremot vanligtvis små buffertar mellan processerna som behöver skötas på 

ett bra sätt för att produkter inte ska hamna överallt i fabriken (Dennis, 

2016). 

 
3.5.2 Enstycksflöde 

 

Enstycksflöde kan förklaras som att PIA flödar direkt från ett processteg till 

nästa istället för att förflytta sig genom buffertar i tillverkningen. Om en 

montör får problem under enstycksflöde så stoppas hela processen eftersom 

nästkommande operatör inte har någon buffert att plocka från. Med 
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enstycksflöde ges en bra grund för att utföra förbättringar då det tydligt 

synliggör problem. Det är ett känsligt system som kräver en stabil 

tillverkningsprocess och snabba åtgärder vid problem (Rother, 2013). 

 
3.5.3 Just in time 

 

Just in time (JIT) innebär att all tillverkning görs mot efterfrågan. Rätt 

artikel i rätt mängd tillverkas precis i den tid som den efterfrågas, varken för 

sent eller för tidigt. Om detta följs så bidrar det till att PIA kan hållas på en 

låg nivå. Syftet med att reducera PIA är att de olika problem som 

produktionsprocessen har kan identifieras. En stor buffert kan vara 

tillfredsställande och lugnande för personalen men den binder kapital samt 

ökar förrådshållning och hantering. Ett ytterligare problem med högt antal 

PIA är återkoppling till kvalitet, att det kan ta lång tid innan kvalitetsbrister 

uppenbaras. En JIT-produktion kan uppnås genom att stationen före endast 

tillverkar efter det verkliga behovet. Förmedlingen av behov kan göras 

genom enkla principer såsom kanbankort (kort som signalerar behovet). JIT-

systemet ställer dock krav på produktionssystemet genom att kräva korta 

ledtider, flödesorienterat produktionssystem, små partistorlekar, korta 

ställtider och flexibel personal (Olhager, 2013). 

 

3.6 Lean Production  

 

3.6.1  Slöseri 

 

Allt arbete i en produktionsprocess kan kategoriseras in i tre olika 

kategorier, nödvändigt slöseri, värdehöjande arbete och rent slöseri. Det 

nödvändiga slöseriet är arbete då operatörer exempelvis hämtar material för 

tillverkning. Det är ett arbete som inte är värdehöjande men som ändå måste 

genomföras i nuvarande produktionssystem. Allt arbete som ökar värdet på 

produkten är värdehöjande, exempelvis montering. Rent slöseri är däremot 

icke värdeskapande arbete som inte behövs för att förädla produkterna. 

Slöseri kan delas in i sju olika kategorier, överproduktion, väntan, transport, 

överarbete, lager, rörelse och kvalitetsbrister. Förenklat så är allt som 

kunden inte är villig att betala för slöseri. För att höja den värdeskapande 

tiden i en produktionsprocess, kan företaget besluta om övertid eller skift. 

Detta är dock ingen långsiktig lösning eftersom ökningen av alla tre 

kategorier blir lika stor. I detta skede blir inte företaget mer framgångsrikt 

och lönsamt. Ett bättre sätt att öka den värdeskapande tiden är istället att ha 

fokus på eliminering av slöseri och nödvändigt slöseri (Chen, Lis och Shady, 

2010). 
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3.6.2  Överproduktion  

 

Överproduktion innebär att det produceras mer produkter än vad som 

behövs. Det är den värsta typen av slöseri eftersom den inte enbart är ett 

slöseri själv utan även bidrar till en ökning av de andra sex slöserier. 

Exempelvis måste de varor som överproduceras, transporteras, lagerhållas 

samt inspekteras när de väl behövs. Överproduktionen är inte enbart att 

tillverka varor som inte kan säljas, det innebär även att tillverkningen är för 

tidig (Apreutesei, Sucio, och Arvinte, 2010). Med överproduktion finns risk 

för att produkter ligger länge på lager och bidrar till onödigt långa ledtider. 

Den värdehöjande tiden blir då kort i förhållande till ledtiden. Ifall något 

blivit fel i produktionen leder dessutom överproduktion till att detta 

upptäcks sent och orsakerna till felet blir vanligtvis svårare att spåra än om 

det upptäckts tidigare. Att inte producera efter det verkliga behovet leder till 

materialbrister och processen blir belagd med fel saker. “Det behövs extra 

operatörer och extra kapacitet i utrustningar eftersom ni använder arbetskraft 

och utrustning till att producera det som inte behövs. Den förlänger även 

ledtider vilket försämrar flexibilitet och anpassningsförmåga till varierande 

kundbehov” (Rother och Shook, 2004). 

 
3.7 Förbättringsarbete 

 

3.7.1 Paradigm  

Paradigm är sanningar som kan stämma överens med verkligheten men som 

också kan vara helt falska. Dessa övertygelser om hur någonting är kan, ifall 

falska, begränsa ett företags utvecklingspotential. Det är därför viktigt att 

utmana de rådande paradigm som finns med förbättringsarbete (Bjurström, 

2016).  

 
3.7.2 Måltillstånd 

 

Måltillstånd kan ses som ett kortsiktigt tillstånd som är väldefinierat och 

ligger i linje med visionen och kan vara allt från en vecka till ett år. Det är en 

utmaning som ligger något bortom nuvarande kunskapsgräns. Denna gräns 

kan bero på ett rådande paradigm som behöver utmanas för att besegra 

kunskapsgränsen. Måltillståndet är precis som visionen inte något mätbart 

mål utan en beskrivning av det tillstånd som är önskvärt inom en snar 

framtid (Rother, 2013). När måltillståndet är välformulerat och etablerat så 

kan de hinder som står i vägen för att nå detta tillstånd synliggöras. Vad i 

systemet måste förändras och utmanas för att klara utmaningen? (Bjurström, 

2016). 

 



 

 21 

3.7.3 PDCA cykeln 

 

Genom PDCA-cykeln (plan, do, check, act) erhålls ett strukturerat 

angreppssätt för att utföra förbättringsåtgärder. Viktigt är att innan PDCA-

cykeln påbörjas, ha kunskap om hela processen och vad utmaningen innebär. 

Detta samt identifiera problemet och kritiskt granska processer, flöden och 

arbetssätt (Olhager, 2013). En styrka i PDCA-cykeln är dess 

mångfunktionalitet eftersom den inte är begränsad till varken små eller stora 

projekt. Ett varv i PDCA cykeln kan alltså omfatta allt från en liten justering 

till stora omfattande förbättringsarbeten (Rentzhog, 1998). PDCA cykeln är 

en modell för lärande och förbättringsarbete och beskrivs mer ingående 

nedan (Donelly och Kirk, 2015).  

 

Plan 

Definiera grundligt experiment som ska utföras så att missförstånd undviks. 

I detta steg ska en förklaring ges över vem/vilka som ska utföra 

experimentet, hur länge det ska pågå, vad som inte ska ingå och så vidare. Ju 

utförligare förklaring i detta steg, desto lättare kommer experimentet kunna 

genomföras och följas upp. Helst ska det utföras i så små steg som möjligt 

eftersom det utförs i syfte att erhålla kunskap om processen samt hur den 

fungerar. Under planeringsfasen görs även prognos över vad forskaren tror 

kommer hända. Experiment är inte till för att bevisa att någon har rätt eller 

fel utan för att ge lärdomar och identifiera sin kunskapsgräns (Bjurström, 

2016). 

 

Do 

I detta steg ska experimentet genomföras i riktning med de linjer som är 

definierade i planeringsfasen. I fall planeringen är grundligt gjord och 

förklarar genomförandets tillvägagångssätt är detta det enklaste steget 

(Bjurström, 2016). 

 

Check 

Det tredje steget i PDCA-cykeln är att studera och analysera data och själva 

processen (Donelly och Kirk, 2015). Det är olika saker som händer, vissa av 

sakerna som hände fanns med i planeringsstadiet och vissa var oförutsedda. 

Det är i de oförutsedda händelserna som lärdomar kan identifieras. Det är 

därför viktigt att uppmärksamma alla detaljer som inte förväntades i 

prognosen (Bjurström, 2016).  

 

Act 

En jämförelse mellan uppskattat resultat och faktiskt resultat ska utföras i 

detta steg. Det är i skillnaden mellan det som hände och vad som 

förväntades skulle hända som lärdomar finns (Bjurström, 2016). I detta steg 

ska dessutom åtgärder tas för att försäkra att den lösning som valts faktiskt 

är den effektivaste. Viktigt i denna fas är även att utvärdera om processen är 

redo för nästa förändring som leder till ett nytt varv i PDCA-cykeln. 

Nyckeln till förbättringar är att utföra små förändringar som hela tiden höjer 
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processens förmåga istället för stora och komplexa förändringar på en gång 

(Donelly och Kirk, 2015). En simpel lärdom kan ge en stor effekt och 

innebära att hela processens arbetssätt behöver förändras. Det finns därmed 

en snöbollseffekt som innebär mycket lärande jämförelse mot den insats 

som krävs för lärandearbetet. Varje lärdom leder vidare till en ökad förmåga 

som i sin tur ökar nästa utmanings omfattning (Bjurström, 2016).  

 
3.8 Analysmodell 
 

Följande figur beskriver den analysmodell som kommer användas i arbetet. 

Teori från detta kapitel kommer med nulägesbeskrivningen i nästa kapitel 

analyseras och ge upphov till ett experiment. Av experimentet kommer 

resultat och lärdomar erhållas och ge underlag för en diskussion tillsammans 

med en slutsats med syfte att besvara studiens problemformulering. 

Slutligen ska rekommendationer till fallföretaget ges utifrån slutsatsen. 

 

 
 

Figur 4, Analysmodell 
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4. Nulägesbeskrivning 
 

Detta avsnitt beskriver processens nuvarande tillstånd. Kapitlet beskriver 

fallföretaget, utmaningen de står inför samt beskrivningar, tabeller och 

diagram utifrån forskarnas observationer och mätningar. Kapitlet avslutas 

med de paradigm som forskarna anser råda på företaget. 

 
4.1 Företagsbeskrivning 

 

Ballingslöv AB är ett tillverkande kök- och badrumsinredningsföretag som 

grundades 1929. Företagets produkter görs från grunden och i tillverkningen 

produceras huvudsakligen skåpsenheter. Med skåpsenheter avses en 

prefabricerad förvaringsenhet för placering i kök eller badrum med därtill 

hörande fronter och tillbehör. Företaget har cirka 440 anställda, ligger strax 

norr om Hässleholm och har mer än 500 säljare hos samarbetspartners i 

Skandinavien. Produktionen är kundorderstyrd och det finns ett stort 

sortiment med syfte att uppfylla kundens alla önskemål. Ballingslöv AB har 

förutom kund alltid miljö i fokus och detta är en av anledningarna till att de 

behåller sin produktion i Sverige. När en produkt som är tillverkad i fabriken 

är förbrukad kan den återvinnas till 99 % som energi och resterande går till 

materialåtervinning. Företaget har som målsättning att ständigt minimera 

miljöpåverkan som fabriken utgör och ha en kultur som handlar om att alltid 

sträva efter hög kvalitet, som gör att produkterna håller längre. De anser att 

kvalitet och miljö är starkt sammankopplat vilket gör kvalitetsstrategin 

mycket viktig (Ballingslöv, 2014). 

 
4.2 Utmaning 

 

Ballingslöv AB står inför en utmaning där de vill öka sin produktion från 

7000 till 8000 skåp i veckan. Samtidigt efterfrågar kunder allt mer 

individuella kök som skapar ökad komplexitet i produktionen. I 

sammansättningsavdelningen sker montage av lådor som sedan integreras i 

skåpsenheter. Denna lådtillverkningsprocess består av lagerhantering, 

pressning av lådämne, montage av front samt montering i skåpsenheterna. 

Varianter samt mängd av lådor har under senaste perioden ökat vilket 

medför att arbetsplatsen har blivit en flaskhals. Processen påverkas dessutom 

av stora kapacitetsvängningar då det periodvis kommer skåp som behöver 

många lådor på en gång. Ordningen hur skåpen kommer planeras efter 

leveransdatum, leveransort och hur de ska packas i lastbilarna, där bland 

annat det största skåpet placeras längst ner för att få stabilitet. Utmaningen 

finns i att höja lådtillverkningsprocessens kapacitet tillräckligt för att hinna 

med efterfrågan. Uppskattat motsvarar detta en kapacitetsökning på 10-15%. 
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Den variation som ges av ojämn efterfrågan tillsammans med det ökade 

antalet varianter och mängd behöver därför hanteras.    

 

 
Figur 5, LEGRA-lådan (Ballingslov, 2014)      Figur 6, LEGRA-lådan 

 
4.3 Processen 

 

I lådtillverkningsprocessen görs den så kallade LEGRA-lådan med följande 

tre moment: 

1. Pressning 

2. Montering 

3. Isättning 

 

Tidigare arbetade pressarna i två skift medan övriga moment i processen 

arbetade efter normal arbetstid. På grund av den ökade försäljningen har 

stora delar av hela fabriken börjat arbeta två skift, däribland hela 

lådtillverkningsprocessen. Totala arbetstiden per dag är 14,1 timmar 

exklusive rast. I processen arbetar fem till sex operatörer. 

 
4.3.1 Press   

 

Det första momentet i lådtillverkningsprocessen är pressning. Företaget har 

två olika pressar som kräver en operatör i vardera, och i Press 1 så pressas de 

största lådstorlekarna. Pressningen börjar med att en botten placeras i 

pressen tillsammans med ett bakstycke och till sist två sidor. Maskinen 

pressar ihop delarna till en u-formad låda, även kallat lådskelett. Lådan 

placeras på ett rullband som utgör en buffert och leder fram till nästa 

moment, montering. Allt material finns omkring operatören i gråbackar, 

kartonger och pallar. Operatören tillverkar inte efter order utan observerar 

och kommunicerar med nästa process angående vad som behövs. I Press 2 

tillverkas på samma sätt som i Press 1, de mindre lådstorlekarna. 
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4.3.2 Montering 

 

Det andra momentet i processen är montering där lådskelettet blir till färdiga 

lådor. Monteringen är uppdelad i två olika stationer, där Montering 1 

monterar Press 1:s lådskelett och Montering 2 monterar Press 2:s. Vid 

montering tillförs eventuella glassidor till lådorna samt att fronter skruvas 

och sätts på plats. Detta görs efter en körplan som överensstämmer med den 

ordning som lådorna kommer behövas. Lådorna tillverkas i “batcher” som 

styrs av ordern, vilket gör att det ibland monteras upp mot sju lådor på en 

gång. När lådorna är färdigmonterade staplas de i processens andra buffert 

som leder mot en produktionslina som löper längs hela fabriken. Med 

lådorna skickas även tillhörande matta med som ska placeras i skåpet. I 

Montering 1 arbetar två operatörer, där en vanligtvis skruvar upp fronter 

men även vid mån av tid hjälper den andra operatören som sätter samman 

lådor. I Montering 2 är det däremot endast en operatör som växelvis utför 

alla delmoment själv. Det mesta material finns i operatörernas närhet men 

material behöver ibland hämtas från en lagerhylla lite längre ifrån. 

 
4.3.3 Isättning 

 

Det sista momentet i lådtillverkningsprocessen är att de färdiga lådorna ska 

sättas in i rätt skåp. Skåpen följer med produktionslinan genom hela fabriken 

och stannas vid olika processer med en kloss. Vid isättningen arbetar en 

operatör som efter stannat linan placerar rätt lådor från bufferten i 

tillhörande skåp. Operatören har dessutom i uppgift att skruva fast gångjärn i 

de skåp som inte ska ha lådor utan i en senare process ska få en dörr 

monterad. 

 
4.3.4  Produktionslayout 

 

Produktionslayouten över lådtillverkningsprocessen kan ses nedan i figur 7. 

Pressarna, som motsvarar det första momentet, visas som de två vita 

fyrkanterna i mitten. Den högra pressen motsvarar Press 1 och den vänstra 

motsvarar Press 2. Framför pressarna kommer den buffert som hädanefter 

kommer kallas “Buffert 1” som i produktionslayouten har markerats med blå 

och lila färg. Buffert 1 består av 16 linor där lådskeletten placeras och 

sorteras efter storlek. Buffert 1 delas upp av en gång som syns i layouten. I 

bufferten till höger om gången läggs de lådskelett som Press 1 producerar 

och i bufferten till vänster om gången läggs de lådskelett som Press 2 

producerar. 

 

Efter Buffert 1 finns monteringsstationen som görs på en arbetsbänk och har 

i layouten markerats som en vit rektangel i anslutning till nästa buffert, 

Buffert 2. Till monteringen hör dessutom frontskruvningen till som görs vid 
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de båda kortsidorna av Buffert 2. När lådan är färdig i monteringen placeras 

den i Buffert 2 som även den markerats blå och lila i produktionslayouten. 

Det sista momentet är isättningen där en operatör tar lådor från Buffert 2 och 

sätter dem i skåp som kommer med linan. Linan markeras längst upp på 

layouten med blåa sträck. 

 

I denna studie kommer processen delas in i två delar. Processens högra del 

som består av Press 1, Montering 1 och buffertarna som de skapar kommer 

att benämnas “Process del 1”. För att förtydliga detta har denna del ringats in 

med en gul markering i figur 7. “Process del 2” har markerats med rött och 

motsvarar Press 2, Montering 2 och buffertarna som dessa ger upphov till. 

Mycket material till processen förvaras kring operatörerna, speciellt vid 

pressarna. Resterande material finns i hyllor som visualiseras längst ner i 

produktionslayouten över processen eller på andra platser i fabriken. 

 

 
Figur 7, Produktionslayout 
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4.4 Kapacitet 
 

Den nuvarande kapaciteten kunde uppskattas med hjälp av observation. 

Under en timme antecknades alla de lådskelett som pressarna tillverkade 

samt de lådor som gjordes i monteringen. Detta upprepades vid tre olika 

tillfällen och medelvärdet för hur många lådskelett och lådor som görs under 

en timme kommer att motsvara den nuvarande kapacitet som råder i de olika 

momenten. Mätningarna gjordes på Press 1, Press 2, Montering 1 samt 

Montering 2 och kan ses i tabell 1 nedan. Isättningen är inte medräknad då 

kapaciteten där direkt beror av efterfrågan. I tabellen har även kapacitetens 

motsvarande takttid beräknats för att synliggöra hur ofta en ny låda kan 

göras. 

 

Moment Uppmätt tid Antal 

operatörer 

Antal lådor Kapacitet 

(lådor/h) 

Motsvarande 

takttid 

Press 1 3 timmar 1 38+36+55 43,0 84 sekunder 

Press 2 3 timmar 1 38+66+55 54,3 66 sekunder 

Montering 1 3 timmar 2 40+54+37 43,6 83 sekunder 

Montering 2 3 timmar 1 40+59+57 52,0 69 sekunder 

Tabell 1, Kapacitet nuläge 

 
4.5 PIA 

 

För att få en uppskattning om hur mycket produkter i arbete som finns i 

lådtillverkningsprocessen räknades vid ett tillfälle antalet lådor som 

påbörjats men inte satts i ett skåp ännu. Processens olika delar räknades 

separat samt att skillnad gjordes mellan Buffert 1 och Buffert 2. Detta 

gjordes för att få en översiktlig förståelse för hur stor bufferten kan vara vid 

ett slumpmässigt utvalt tillfälle samt hur fördelningen av bufferten kan se ut. 

Resultatet kan ses nedan i tabell 2.  

 

 Process del 1 Process del 2 

Buffert 1 292 189 

Buffert 2 112 115 

Total PIA 404 304 

Tabell 2, Produkter i arbete 
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4.6 Ledtid 
 

Ledtiden i detta fall innebär den tid från att pressen har tillverkat ett 

lådskelett tills att det sitter i skåpet. Genom att placera ut post-it lappar på 

lådskelett direkt från pressen samt fylla i starttidpunkt, datum och vilken 

sorts låda, så kunde operatörerna i processen fylla i tider och datum då just 

den lådan passerade montering samt isättning. Med denna information 

kunde en sammanställning över hur länge de olika sorters lådor ligger på 

Buffert 1 respektive Buffert 2 göras. Ledtiderna demonstreras som en tabell i 

bilaga 1. 

 
4.7 Cykeltidsanalys 

 

För att synliggöra den variation som finns i processen, identifiera den tid 

som läggs på icke värdeskapande aktiviteter samt vad dessa beror på har 

cykeltidsanalys genomförts. Resultatet av detta presenteras i bilaga 2-6. 

Analysen utfördes på alla moment genom observation under ett flertal 

tillfällen. Mätningen i pressarna utfördes genom att mäta tiden från att en 

produkt läggs i Buffert 1 tills det att nästa är färdig och läggs på samma 

ställe, se bilaga 2-3. När någon cykel avvek från normal cykeltid noterades 

samt mättes detta. De flesta av orsakerna till variationen upprepades och 

efter ett tag kunde kategorier för de olika avvikelserna skapas och 

presenteras i bilaga 7. Press 1 och Press 2 utför samma faktiska arbete samt 

kringarbete.   

 

Mätningen i monteringen gick till på liknande sätt fast tiden mättes från att 

en låda var klar och lagts i Buffert 2 till att nästa var det. Variationen som 

uppstod i Montering 1 kunde bero på hämtning av material, kvalitetsfel och 

letande efter rätt lådskelett. Mätningarna av variationen i monteringen gav 

inte lika mycket underlag som i pressen och därför kunde inte ett 

cirkeldiagram av detta presenteras. I Montering 2 finns samma orsaker till 

variation som i Montering 1. Den största orsaken till variationen i detta 

moment beror däremot på att det endast är en operatör vid Montering 2 som 

periodvis måste pausa monteringen av lådor för att skruva fronter. I 

monteringen görs oftast flera lådor åt gången. Varje “omgång” visas som en 

stapel i diagrammen där medelvärdet för varje omgång redovisas. Om till 

exempel fem lådor görs i en omgång ger det alltså inte upphov till fem 

staplar. Hänsyn till att det är två operatörer vid Montering 1 togs genom att 

tiden för en cykel multiplicerades med två. 

 

En cykel vid isättningen uppmättes som tiden från att ett skåp fått de lådor 

det behövde till att nästa skåp fått det. Tiden för detta dividerades sedan med 

antalet lådor detta motsvarade, oftast mellan en till fem stycken. Precis som 

vid monteringen redovisades ett medelvärde av flera lådor endast i en stapel. 

Cykeltidsanalysen vid isättningen visade på stor variation. Denna variation 

berodde däremot inte på operatörens arbetssätt utan på den ojämna 
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efterfrågan av lådor. De höga staplarna i bilaga 6 beror på att operatören 

inväntar skåp som är i behov av lådor. 

 
4.8 Balansdiagram 

 

Av cykeltidanalysen kunde även de olika momentens cykeltider erhållas. 

Detta genom att studera den hållbara tid det tar för att genomföra en cykel 

utan variation. Vid båda pressarna var detta omkring 45 sekunder, vid 

Montering 1 var det cirka 90 sekunder, vid Montering 2 var det 60 sekunder 

och i isättningen tog en cykel 30 sekunder. För att visualisera relationen 

mellan de olika cykeltiderna gjordes ett balansdiagram som presenteras 

nedan i figur 8. 

                      
Figur 8, Balansdiagram nuläge 

Cykeltiderna visas i diagrammet som de blåa staplarna och motsvarar den 

värdeskapande aktivitet som upprepas i varje moment. Montering 1 beskrivs 

med två staplar eftersom det är två operatörer i denna station. I denna station 

utförs fronskruvning som utgör 50 % av tiden för den ena operatören och har 

markerats med grön färg. Resterande tid så hjälper operatören till med 

tillverkning av lådor. I relation till cykeltiderna har en takttid lagts in som 

beskriver hur ofta en ny låda behöver tillverkas. Takttiden beräknades som 

ett medelvärde av företagets produktionsplanering för vecka 12 och 13, där 
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totala antalet lådor som skulle tillverkas för respektive vecka adderades. Av 

detta framgick att det vecka 12 behövdes tillverka 3406 lådor och vecka 13 

behövdes tillverka 3518 lådor. Takttiderna beräknades sedan genom följande 

formel: 

takttid i sekunder = 3600 sekunder/((Totala antalet lådor per vecka/5)/daglig 

produktionstid) 

 

Av detta gavs följande takttider: 

V12: 

3600/((3406/5)/14,1)=74 sekunder 

V13: 

3600/((3518/5)/14,1)=72 sekunder 

Medelvärde: 

(72+74)/2=73 sekunder 

 

Balansdiagrammet har slutligen kompletterats med den maximalt uppmätta 

variation som cykeltidsanalysen gav. Detta ger en mer verklig bild över hur 

kringarbete med mera påverkar kapaciteten i processen. Pressarna har gett 

samma variation då deras kringarbete kan generaliseras. Även om Press 1 

visade en högre variation gör Press 2 samma arbete, bara att det inte utfördes 

under mätningstillfället.   

 
4.9 Värdeflöde 

 

För att få en mer visuell förståelse över tillverkningen i processen har en 

värdeflödeskarta gjorts som presenteras nedan i figur 9: 

 

 
Figur 9, Värdeflödesanalys 
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Vid kartläggningen har endast värdeflödet som berör processen studerats. 

Flödet börjar med att material från lagret plockas till pressen. Vid pressen 

tittar operatörerna på Buffert 1 och avgör från det vad som bör tillverkas. 

Detta leder till ett tryckande system mellan press och montering med en 

“titta efter” planering. I monteringen ges en körplan från 

produktionsplaneringen som tillverkningen sker efter. Produkterna monteras 

efter den ordning som de kommer att behövas men utan vetskap om när 

detta är. Tillverkningen påbörjas utan någon behovssignal och därmed finns 

ett tryckande system även mellan montering och isättning. Värdeflödet i 

processen slutar med att en operatör vid isättningen tar lådor från Buffert 2 

och sätter i rätt skåp. 

 

I processrutorna finns information om de olika momentens cykeltid, antalet 

operatörer som behövs och hur många skift som körs. Kartan har även 

kompletterats med den tidslinje som visar processens ledtid jämfört med den 

värdehöjande tiden. Av att studera tiden mellan att en viss sorts lådbottnar 

beställs till att den beställs igen kunde ledtiden för det första lagret erhållas. 

För en mer verklighetsbaserad siffra användes medelvärdet av 10 sådana 

perioder. Ledtiden för de andra två buffertarna gavs av ledtidsmätningen. 

 
4.10 Kingmans ekvation 

 

För att demonstrera hur variation i processen påverkar kötiden samt 

resursutnyttjandet har Kingmans ekvation använts och resultatet presenteras 

i bilaga 8. Den gröna linjen motsvarar ekvationen tillhörande Ballingslövs 

lådtillverkningsprocess. Vid beräknandet av ekvationen behövde värden för 

“variation in” och “variation process”. Variation in gavs av skillnaden 

mellan lägsta- och högsta cykeltid i Montering 1 som erhölls av 

cykeltidanalysen. Anledningen till att det är Montering 1:s siffror som 

använts är för att det är detta moment som tar längst tid och bör styra 

processens tillverkningstid. Extremvärden under en minut samt över fyra 

minuter har exkluderats. Detta gav en variation mellan 60 sekunder och 225 

sekunder motsvarande 275 %. Variation process innefattar den variation som 

finns vid tillverkandet av en låda vid Montering 1 utan att något icke 

värdeskapande arbete görs. Av de noteringar som gjordes vid 

cykeltidsanalysen kunde variation process identifieras och presenteras i ett 

diagram, se bilaga 9. De två lägsta tiderna samt den högsta tiden togs inte 

med i beräkningarna och det varierar därmed mellan 35,6 sekunder och 47,8 

sekunder. Detta motsvarar i sin tur en variation på 34 %. Ett ytterligare 

värde som behövdes var processtiden som i Montering 1 tidigare har 

angivits till 90 sekunder. Den blåa och den röda linjen i bilaga 8 fungerar 

som stödlinjer för att illustrera hur en annan variation in och variation 

process ger för resultat. Den blå linjen ”stödlinje 1” har en variation in 

motsvarande 60 % och en variation process motsvarande 70 %. Den röda 

linjen ”stödlinje 2” har på båda värdena en variation på 50 %. 



 

 32 

4.11 Enstycksflöde 
 

På företaget trycks produkterna fram till nästa moment utan hänsyn till det 

verkliga behovet. Det innebär att företaget inte arbetar med eller mot 

enstycksflöde och att produkterna hamnar på mellanlager motsvarande 

Buffert 1 och Buffert 2. 

 
4.12 Paradigm/måltillstånd 

 

De paradigm som upplevs råda på Ballingslöv är följande: 

1. Bufferten räddar oss vid kapacitetssvängningar. 

Osäkerheten i hur stort behovet av lådorna är löser processen med att ha 

buffert. Tillverkning sker efter buffertens behov vid pressen och delvis efter 

buffertens behov vid monteringen. Utan buffert skulle inte processen klara 

att möta kundernas behov och skapa stillestånd i fabriken.  

2. Vid pressen är det effektivare att göra fler av samma sort. 

Pressen har en lista som beskriver vad som ska pressas men pressningen 

sker som tidigare nämnt efter vad som Buffert 1 är i behov av. När en sort 

tillverkas så behöver material hämtas och för att slippa gå flera gånger görs 

vanligtvis flera stycken på samma gång. Det är alltså mer effektivt att göra 

fler av samma sort när operatören ändå pressar än att följa den ordning som 

listan beskriver. 

3. Det är ont om plats i processen. 

I processen står flera pallar med material nära operatören för att underlätta 

deras arbete. Allt material gör dock att det för operatörerna är trångt att 

arbeta, speciellt vid pressarna. Att ersätta denna materialförsörjningslösning 

med till exempel litrering inte är möjlig då platsen inte räcker till. Litrering 

innebär att material till lådskelett kommer kittat i färdiga “paket” och i rätt 

ordning 

4. Gråbackarna underlättar för operatörerna. 

Sidorna till lådorna kommer i gråbackar och ställs vid operatörerna. Dessa 

backar hanteras av operatörerna vid pressningen och underlättar deras 

arbete. 

 

Måltillstånd 

Lådtillverkningsprocessen strävar efter ett tillstånd med högre kapaciteten så 

den skiftande efterfrågan kan mötas. Det kräver en låg ledtid och hög 

flexibilitet som gör att det går snabbt att tillverka produkterna. Måltillståndet 

bör vara en process som influeras av JIT och har förmåga att tillverka 

närmare behovet. I detta tillstånd kan bufferten minskas och processen 

behöver karaktäriseras av ett totalt dragande system i riktning mot 

enstycksflöde.  

 

Hinder för att nå detta tillstånd är följande: 

• Ett tryckande system 

• För stor buffert 
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• För mycket material kring operatören 

• Tillverkning i partier 

• Variationen i processen. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel kommer nulägesanalysen ställas mot teorin. Detta i syfte att 

identifiera vad problemet grundar sig, vilka tänkbara förbättringsåtgärder 

som finns och hur detta kan undersökas. 

 
5.1 Kapacitet 

 

Av kapacitetsmätningen i tabell 1 visade det sig att Process del 1 har lägst 

kapacitet och därmed begränsar hela processen. Enligt flaskhalsteorin bör 

fokus läggas här för att processens totala kapacitet ska ökas. Framöver 

kommer studien därför främst behandla Process del 1 och målet att höja 

kapaciteten med 10-15% kommer att ha utgångspunkt i dess siffror. Det är 

alltså en framtida kapacitet i Press 1 och Montering 1 motsvarande 48-50 

lådor per timme som eftersträvas. När förbättringar görs förväntas dock även 

processens andra del att få ökad kapacitet. Vad mätningen även visade var 

att Press 1 och Montering 1 tillverkar med ungefär samma kapacitet. Samma 

gällde för Press 2:s förhållande med Montering 2, vilket är positivt då det är 

dessa stationer som samspelar med varandra. Detta innebär att det borde 

kunna göras en låda i pressen under samma takt som i monteringen. Med 

detta i åtanke borde förutsättningar för arbete mot enstycksflöde finnas då 

teoretiskt bufferten varken kommer att minska eller ökas på en timme. 

Bufferten verkar då endast som säkerhet för om något oförväntat skulle 

hända och hur stor denna ska vara är upp till företaget att besluta om. Enligt 

teorin bör den vara så låg som möjligt för att förhindra variation till följd av 

överproduktion. För att då höja kapaciteten finns enligt teorin flera 

tillvägagångssätt. Det mest långsiktiga och passande i detta fall kommer att 

vara arbete med ständiga förbättringar där orsakerna till variation kommer 

att försöka elimineras.  

 
5.2 PIA 

 

Av teorin framgår det att PIA behövs för att stationer inte ska bli 

stillastående men även att för mycket buffert ger negativ effekt på kötiderna. 

I lådtillverkningsprocessen hos Ballingslöv AB fanns vid uppmätt tillfälle 

708 produkter i arbete. Av produktionsplaneringarna som används för att 

beräkna takttiden går det även att räkna ut att det på en dag kommer att 

behövas produceras cirka 700 lådor. Det totala antal PIA som finns i 

processen motsvarar alltså över en dags arbete och tyder på överproduktion. 

Enligt teorin är detta den värsta typen av slöseri som leder till lång 

lagringstid i buffert som i sin tur genererar en lång ledtid. Ska måltillståndet 

nås behöver ledtiden minskas och åtgärder tas mot överproduktionen. 

Eftersom det är en stor variation i efterfrågan är det dock svårt att helt 
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eliminera bufferten. Variation kan enligt teorin hanteras med lager, tid 

och/eller kapacitet. I den undersökta processen hanteras variation i 

efterfrågan med lager och mätningen av PIA tyder på att det förvaras mer 

lådor i Buffert 1 än i Buffert 2. Ska en buffert användas som säkerhet, för att 

hinna med efterfrågan på linan genom fabriken, är det Buffert 2 som behövs. 

Buffert 1 fyller inte den funktionen och borde därmed inte utgöra den större 

bufferten.  

 
5.3 Ledtid 

 

Resultatet av ledtidsmätningen i bilaga 1 visade på stor variation. 

Variationen kan vara en effekt av den misstänka överproduktion som följer 

av att tillverkning inte görs mot behovet. När lappen sattes på “3 låg” som 

har den lägsta ledtiden var dessa i akut behov. När tillverkningen görs mot 

ett verkligt behov kan alltså ledtiden motsvara 36 minuter till skillnad från 

när produkterna trycks fram och ger en ledtid på uppemot 21 timmar och 6 

minuter. Denna längsta ledtid är 35 gånger så långt som det möjligt 

uppmätta. Teorin beskriver att ett tryckande system endast är en gissning på 

nästa moments behov och i lådtillverkningsprocessen gissas det ibland 21 

timmar fel vilket hindrar ett JIT-system. Istället för att producera det som 

ännu inte behövs hade andra saker kunnat göras. Det kan vara en orsak till 

att processen är en flaskhals eftersom fel saker tillverkas som sedan ska 

hanteras med mera, vilket leder till stress när det verkliga behovet åsidosätts. 

Vid överproduktion ökar även risken för att produkterna ligger för länge på 

buffert, vilket mätningen tyder på. Överproduktion bidrar till en onödigt 

lång ledtid och kräver mer plats samt kapacitet än vad som annars behövs. 

Generellt kan det utläsas av tabellen i bilaga 1 att lådor förvaras längre i 

Buffert 1 än i Buffert 2. Anledningen till detta kan vara att produkterna i 

pressarna görs utan vetskap om vad eller när dem behövs. Att införa ett 

dragande system och därmed börja tillverka efter behovet borde kunna 

förhindra den rådande överproduktionen. Enligt teorin kan alltså att övergå 

från ett tryckande till dragande system höja kapaciteten i produktionen och 

denna förändring kan vara en nyckelpunkt för att nå det JIT-influerade 

måltillståndet.  

 
5.4 Cykeltidsanalys 

 

Av de olika cykeltidstabellerna som återfinns i bilaga 2-6 går det att utläsa 

att variationen är som störst vid pressarna. Det synliggör allt det kringarbete 

som operatörerna där behöver göra som lätt glöms bort. Detta kan vara 

orsaken till att kapaciteten trots lägre cykeltid är lika stor vid pressning som 

vid montering på respektive sida. I teorin beskrivs att det är viktigt att 

reagera på urskiljbar variation och att minska denna för att få en stabil 

process. Det är även viktigt att ta reda på grundorsaken till variationen för att 

kunna eliminera den. Grundorsaken till variationen som har identifierats i 
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pressarna är det extraarbete som har presenterats i bilaga 7. Av att studera 

denna går det vidare att se att det framförallt är hantering av gråbackarna 

som utgör variationen. Det är just arbete med gråbackarna som är orsaken 

bakom de största topparna i bilaga 2-3. Paradigmet som innefattar att detta 

gråbacksystem underlättar för operatörerna stämmer därmed nödvändigtvis 

inte. Variationen som finns i monteringen är inte lika stor som i pressen men 

då montering är det moment som tar längst tid kan den begränsa hela 

processen. I teorin har det beskrivits att variation orsakar slöseri samt att 

överproduktion ger upphov till andra typer av slöserier. Överproduktion kan 

således öka variationen i processer. Det kan alltså vara den upplevda 

överproduktionen som bidrar till lådtillverkningsprocessens variation. 

Isättningens variation är inte urskiljbar då den beror på väntan.  

 
5.5 Balansdiagram 

 

Alla moments cykeltider är under den beräknade takttiden vilket 

balansdiagrammet i figur 8 illustrerar. Däremot visar variationspilarna att det 

endast inte är värdehöjande arbete som utförs. Tas inte hänsyn till 

variationen syns en process som är under kontroll men faktum är att 

lådtillverkningsprocessen är en flaskhals. Variationen kräver mycket tid och 

är en trolig orsak bakom flaskhalsen. Diagrammet visar även ojämna 

cykeltider där isättning har mycket lägre cykeltid än övriga moment. Ifall 

möjligt borde några arbetsmoment omfördelas från montering, som har den 

längsta cykeltiden, till isättning eller pressning. Cykeltiderna bör enligt 

teorin vara så utjämnade som möjligt för ett bra flöde genom processen.  

 
5.6 Värdeflöde 

 

Kartan över lådprocessens nuläge i figur 9 synliggör att processen styrs av 

ett tryckande system. Tryckande system ger i regel en lång tid på buffert 

vilket stämmer när tidslinjen även studeras. Det är denna tid på lager som 

gör att ledtiden är så stor gentemot den värdehöjande tiden. Eftertraktas ett 

tillstånd där ledtiden är kort borde ett dragande system införas. Sådana 

förändringar bör inte göras för snabbt utan det är viktigt att processen hinner 

med. Företagets kundstyrda produktion tyder på att ett dragande system med 

hjälp av FIFO är mest passande. Bufferten bör då enligt teorin begränsas 

med ett maxantal som sedan signalerar behov när nästa moment tar från 

bufferten. Det kräver att pressen börjar göra produkter efter rätt ordning och 

att maxantalet utmanas för att undvika överproduktion och dess följder.  

 
5.7 Kingmans ekvation 

 

Ifall variation verkligen orsakar processens flaskhalsstatus kan undersökas 

med Kingmans ekvation. Förutsättningar som finns vid lådtillverkningen 
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visar att kötiden ökar snabbt exponentiellt vid ett resursutnyttjande på 

ungefär 70 %, se bilaga 8. Detta innebär att tillverkningen behöver 

producera en låda på mindre tid än vad som tidigare sagts. Detta har 

presenterats i ett nytt balansdiagram nedan i figur 10, med en planerad 

cykeltid som är 30 % lägre än den beräknade takttiden.  

 
Figur 10, Balansdiagram enligt Kingmans ekvation 

 

Som det nya balansdiagrammet visar är alla moments cykeltider inte under 

den planerade cykeltiden. Monteringen behöver nämligen längre tid och 

kötiderna kommer därmed att sticka och svårigheter att möta efterfrågan blir 

en följd. Som tidigare misstänkt är alltså variationen som processen har 

orsaken till flaskhalsen. Ska processen kunna möta behovet behöver 

antingen variationen eller cykeltiderna minskas. Den mest långsiktiga 

lösningen är att arbeta med att minimera variationen. Vad variationen sedan 

beror på har upplevts vara den överproduktion som råder. Åtgärder för detta 

blir nu bevisat mer väsentligt.  

 
5.8 Enstycksflöde 

 

För att motverka överproduktionen hade arbete mot enstycksflöde kunnat 

anammas då principens syfte är att endast tillverka mot det faktiska behovet. 

Att arbete helt utan buffert som teorin beskriver är något som är nästintill 

omöjligt och ingenting som är lämpligt i början. Att däremot börja övergå 

mot dragande system och kontinuerligt slimma bufferten med till exempel 

FIFO är möjliga förbättringsåtgärder. 

 
5.9 Förbättringsförslag 

 

Ska det tidigare nämnda måltillståndet uppnås behöver förändringar göras 

och paradigm utmanas. Kapaciteten som önskas höjas, hindras av den 
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rådande variation och allt onödigt arbete den innebär. Av att analysera teorin 

med nulägesbeskrivningen har orsakerna bakom variationen kommit upp till 

ytan. Variationen som finns i processen leder till att kötiderna sticker 

tidigare och att processen blir en flaskhals där det stundvis är svårt att hinna 

med efterfrågan. Detta innebär stress för operatörerna. För att lösa 

flaskhalsen används en stor buffert som däremot är ett paradigm som bör 

undersökas. Den stora bufferten som uppkommer med det tryckande 

systemet kan nämligen vara orsaken till den uppmätta variationen. Genom 

att öka bufferten börjar processen att överproducera som leder tillbaka till 

ökad variation. Det blir alltså en ond cirkel av det hela som presenteras 

nedan i figur 11:  

 

 
 

Figur 11, Cirkel över variationens orsak och verkan 

 

Ska processens kapacitet höjas behöver variationen minskas och 

kedjereaktionen någonstans brytas. Ifall bufferten kan begränsas och 

tillverkningen göras mot behovet hade processen inte längre överproducerat. 

Då hade den processvariation som följer med överproduktion försvunnit, 

vilket förhoppningsvis höjt kapaciteten tillräckligt mycket för att lösa 

flaskhalsen. Därmed bör paradigmet “bufferten räddar oss vid 

kapacitetssvängningar” undersökas med syfte att studera ifall en mindre 

buffert är möjlig och i så fall hur stor den bör vara. Detta kan göras som ett 

experiment där det tryckande systemet byts ut mot ett dragande, vilket gör 

att även paradigmet “det är effektivare att göra flera av samma sort” 

granskas eftersom ett dragande system innebär att produkterna görs i rätt 

ordning. Av resultatet som ges av undersökningen kan paradigmet “det är 

ont om plats” utredas. Kan bufferten minska finns potential att frigöra yta 

och det är nödvändigtvis inte ont om plats i processen, utan bara dåligt 

utnyttjat. Det kvarstående paradigmet angående gråbacksystemet kan 

utmanas i samma experiment ifall materialet kommer litrerat till pressen.  
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6. Experimentbeskrivning 
 

Efter att ha analyserat teori med nulägesbeskrivningen togs beslutet att göra 

ett experiment för att undersöka om antagandena som vi kom fram till i 

analysen, stämmer. I kapitlet nedan presenteras en grundplanering samt ett 

upplägg för de tre kommande testerna i experimentet. 

 
6.1 Grundplanering  

 

I vårt experiment ska ett dragande system införas i syfte att minska bufferten 

och därmed överproduktionen. Experimentet kommer utföras på processens 

högra sida där de största lådstorlekarna tillverkas i Press 1 och Montering 1. 

Buffert 1 på denna sida kommer att styras med FIFO-princip där maxantalet 

till en början ska motsvara 10 lådor. Ett band på bufferten ska därför frigöras 

och användas till detta medan de andra produkterna på bufferten läggs åt 

sidan under experimentets gång. Ifall 10 lådor är för lite och bufferten blir 

tom ska dessa undanlagda produkter användas för att förhindra att 

monteringen står utan arbete. Vid en sådan situation ska maxantalet ökas 

eftersom bufferten inte är tillräcklig stor för att fungera som säkerhet. 

Införandet av det dragande systemet kommer att ske mellan Press 1 och 

Montering 1 och pressen kommer inte längre trycka fram lådskeletten. 

Istället kommer pressning ske efter behovssignal från monteringen som ges 

av att operatören vid monteringen tar produkter från FIFO-banan. 

Operatören vid pressen får alltså tillverka lådskelett så länge maxantalet inte 

är uppfyllt. Monteringen kommer fortfarande att trycka fram lådorna till 

Buffert 2 så att produktionen aldrig riskerar att få stillestånd av 

experimentet.  

 
6.2 Upplägg  

 

Experimentet kommer att utföras som tre olika tester, där det i varje test 

undersöks 20 lådor. Alla test kommer följa grundbeskrivningen ovan men 

även undersöka något ytterligare som är specifikt för de olika testerna. 

Testerna kommer i följande tre kapitel presenteras var för sig enligt PDCA-

mallen, där först en planering av testet ges inklusive de förväntningar som 

fanns. Följt av detta kommer do-fasen som presenteras som genomförandet 

av testet. Den tredje fasen som är check kommer att utgöra resultatet i vår 

studie som slutligen följs av act-fasen där lärdomar av skillnaden mellan det 

förväntade och det verkliga resultatet presenteras.  

 

I experimentet kommer det finnas en operatör i pressen och en operatör i 

monteringen där lådornas fronter kommer vara färdigskruvade. Under varje 
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test kommer en av oss stå vid pressen och mäta dess cykeltidsanalys samt 

hur Buffert 1 förändras efter varje cykel. Samtidigt kommer den andra av 

oss på liknande sätt stå vid monteringen och mäta cykeltiden där samt hur 

Buffert 2 förändras efter varje cykel.  
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7. Test 1 Buffertoptimering  
 

I nedanstående kapitel presenteras test 1 enligt PDCA-cykeln. Först 

beskrivs hur testet planerades, följt av dess genomförande och till sist vad 

resultatet blev och vilka lärdomar som gavs.  

 
7.1 Planering  

 

Första testet kommer att starta när operatören vid monteringen tar från banan 

innehållande 10 lådor (som ligger i rätt ordningsföljd). Då börjar även 

pressen att tillverka efter samma lista som monteringen följer så att lådorna i 

bufferten fortsätter hamna i rätt ordning. Pressen kommer annars att arbeta 

på samma sätt som vanligt. Testets syfte är att undersöka hur stort 

maxantalet behöver vara i FIFO-banan. Vi förväntar oss att 10 lådor kommer 

vara för lite eftersom variationen i pressen tar för mycket av operatörens tid. 

Däremot tror vi att den kan minskas från den uppmätta storleken på 292. 

Införandet av det dragande systemet tror vi kommer minska bufferten och 

ledtiden.  

 
7.2 Genomförande  

 

Direkt vid testets start så uppstod problem vid pressen då det blev 

materialbrist av en ovanlig sida. Detta resulterade i att monteringen hann 

förbruka hela bufferten innan pressen hunnit tillverka ett lådskelett. Vid 

denna situation började material från den ursprungliga bufferten användas 

och där hittades även lådskelett med de sidor som pressen letade efter. 

Pressen började pressa igen mot en näst intill tom buffert och hade svårt att 

hinna med att möta behovet. Tanken var att maxantalet då skulle ökas från 

10 stycken men svårigheter att göra detta fanns eftersom de lådor som skulle 

fylla upp bufferten var fast på den litrerade pallen. I slutet av test 1 behövdes 

samma lådsort flera gånger på rad vilket gjorde att pressen ändå hann med 

någorlunda bra. Materialbristen som uppstod i början gjorde att fokus på 

mätningarna tappades och därför saknas några mätvärden från test 1. 

Missförstånd i pressen gjorde så att en annan operatör hämtade material åt 

den i pressen, och därför är inte de uppmätta värdena trovärdiga.    

 
7.3 Resultat 

 

Resultatet som gavs av testet blev inte helt sanningsenligt och utfördes inte 

på det sätt som planerades. På grund av datans bristande kvalitet kommer 

inte de mätvärden som erhölls att analyseras. Av observationerna såg vi att 
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monteringen tillverkade snabbare än pressen och att startbufferten försvann 

ganska snabbt. Eftersom det blev svårigheter att öka maxantalet gick det inte 

att komma fram till den optimala storleken på bufferten som var syftet med 

testet. I monteringen kunde det observeras att viss slöseri försvann i form av 

att leta rätt på lådor när operatören fick lådorna till sig i rätt ordning. Med ett 

begränsat antal PIA, som dessutom gjorts i ordning, blev ledtiden för 

produkterna i Buffert 1 kort.  

 
7.4 Lärdomar  

 

Trots ett misslyckat genomförande kunde lärdomar ges av de observationer 

som gjordes. Det blev tydligt att pressens variation skapar en alldeles för 

instabil process för att klara av att arbete med en liten buffert. Som vi 

förväntade oss kommer ett dragande system begränsa PIA och ledtiden. 

Införandet av ett sådant system utan några ytterligare förändringar är 

däremot inte någon hållbar lösning eftersom arbete med JIT kräver stabila 

processer. För pressens del var alltså införandet av det dragande systemet 

problematiskt då mycket av deras tid läggs på kringarbete. Det märktes att 

Buffert 1 med rådande variation har ett syfte. Däremot hade den eventuellt 

kunnat vara mindre och förväntningarna var att kunna identifiera en optimal 

storlek för Buffert 1, vilket vi inte kunde göra. Det behövdes i alla fall en 

större buffert än den experimentet startade med och det fungerar inte att 

börja med en helt tom buffert vid införande av det dragande systemet. En 

stor lärdom av testet blev att om processen ska börja tillverka efter behovet 

behöver pressens variation hanteras.  
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8. Test 2 Litrering  
 

I nedanstående kapitel presenteras test 2 enligt PDCA-cykeln. Först 

beskrivs hur testet planerades, följt av dess genomförande och till sist vad 

resultatet blev och vilka lärdomar som gavs.  

 
8.1 Planering 

 

I det andra testet ska materialet komma litrerat till pressen. Botten, sidor och 

bakstycke kommer alltså kittat på en pall i rätt ordning så att operatören 

slipper springa och hämta material själv, se figur 12. Testet ska precis som i 

föregående test börja med en buffert motsvarande 10 lådor. Syftet med testet 

är att minska den variation som finns vid pressen och skapa stabilitet. Vi 

förväntar oss att cykeltiden för pressen kommer att minska och att i princip 

all variation kommer försvinna. Detta eftersom variationen i pressen 

framförallt beror av det kringarbete som bör försvinna med litreringen. Att 

tillverka efter behovet tror vi kommer hindra överproduktion och därmed 

minska den totala variationen i processen. Vi förväntar oss att det är möjligt 

för både pressen och monteringen att nå en kapacitetsökning på 10-15 %.  

 

 
Figur 12, Litrerad pall 
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8.2 Genomförande 
 

Av praktiska skäl undersöktes det 21 lådor i detta test istället för 20. När 

pressen började få sitt material literat fanns tre lådor på FIFO-bufferten och 

vi valde att inte fylla upp till den grundbuffert vi först tänkt utan att bara 

fortsätta tillverka. När de tre kvarblivna lådorna från förra testet var 

färdigmonterade hade litreringen gjort att bufferten fyllts upp med sex lådor. 

Snart gick pressningen så pass snabbt att operatören där fick vänta på att 

bufferten skulle minska från 10 lådor. Testet genomfördes annars enligt 

planeringen. De mätningarna som utfördes under testet presenteras i bilaga 

10-11 samt 14-15. Vid monteringen tillverkades flera lådor vid varje cykel 

och därmed har ett medelvärde av varje cykel räknats ut och presenterats i så 

många staplar som lådor det motsvarade. Det är alltså inte 21 uppmätta 

cyklar i diagrammet utan endast sex stycken. 

 
8.3 Resultat 

 

När pressen fick sitt material litrerat gick det snabbare att tillverka 

lådskeletten än vad monteringen kunde tillverka lådor. Bufferten fylldes 

därmed snabbt upp och det dragande systemet kunde tillämpas. På grund av 

att pressen nu fick lägre cykeltid än monteringen blev det mycket väntan på 

behovssignal. Pressens gamla variation försvann med litreringen och den 

variation som kan utläsas i bilaga 10 beror på att operatören får stå och 

invänta ett behov. Av diagrammet går det dessutom se att cykeltiden 

minskat till cirka 30 sekunder. I bilaga 11 presenteras cykeltidsanalysen som 

genomfördes i monteringen, och visar att detta moments variation har 

stabiliserats något. I testet användes endast en operatör vid monteringen till 

skillnad från i nulägesbeskrivning då delvis en annan operatör hjälpte till. 

Det förklarar varför cykeltiderna är över takttiden. Det upplevdes däremot 

som att monteringens arbete gick fortare då operatören direkt visste vilka 

lådskelett som skulle plockas. Genom att generaliserar de mätvärden som 

gavs har kapaciteten för Press 1 och Montering 1 beräknats:  

 

Moment Uppmätt 

tid 

Antal 

operatörer 

Antal 

lådor 

Kapacitet (lådor/h) 

Press 1 17,82 min 1 21 70 

Montering 1 30,3 min 1 21 41 

Tabell 3, Kapacitetsberäkning för test 2 

 

Kapaciteten i pressen har ökat med 63 % jämfört med den kapacitet som 

beskrivs i nulägesbeskrivningen. I monteringen har däremot kapaciteten 

minskat något, vilket dels beror på det mindre antalet operatörer. Hur de 

olika buffertarna förändrades under testerna kan utläsas i bilaga 14 och 15. 
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Buffert 1 förändras hastigt under testet, från en nästintill tom buffert till full. 

Buffert 2 växer successivt och under testets gång tar isättningen endast en 

gång lådor därifrån.  

 
8.4 Lärdomar  

 

Med detta test erhölls lärdomar i att litrering tar bort den variation som 

hindrade ett dragande system i förra testet. Med detta tillverkningssätt blir 

ett stort antal lådor i Buffert 1 överflödigt. Den variationen som minskar 

med att tillverka efter behovet sänker pressens cykeltid enormt och 

monteringens cykeltid något. Att arbeta efter behovet innebar att det aldrig 

var mer än 10 produkter i Buffert 1 och det görs inga produkter som inte 

behövs. Överproduktionen har alltså begränsats vilket skapar en produktion 

med ett lågt antal PIA, där produkterna förflyttas snabbt igenom processen 

och ledtiden därmed är kort. Med ett dragande system behöver operatören i 

monteringen inte fundera på vilka lådor som är på tur utan det visualiserar 

processen själv. Variationen har därmed minskat men däremot kommer 

tidsbesparingen detta genererar inte vara tillräcklig för att höja kapaciteten i 

monteringen, när det endast är en person som monterar. Med litrering når 

pressen kapacitetsmålet medan monteringen inte gör det. En lärdom av detta 

blir att det krävs mer än hantering av variation för att nå en total 

kapacitetsökning i hela processen.  
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9. Test 3 Omfördelning av arbetsmoment 

 

I nedanstående kapitel presenteras test 3 enligt PDCA-cykeln. Först 

beskrivs hur testet planerades, följt av dess genomförande och till sist vad 

resultatet blev och vilka lärdomar som gavs.  

 
9.1 Planering 

 

Det sista testet kommer fortfarande innefatta att pressen får sitt material 

litrerat. Det som är annorlunda i detta test är att montering av glassidor 

kommer utföras av operatören vid pressen. Monteringens arbetsinnehåll 

kommer därmed minska och kvar är endast att montera dit fronter. Syftet 

med testet är att undersöka ifall det går att omfördela arbetsinnehållet så att 

en total kapacitetsökning på 10-15% kan göras. Av att omfördela 

arbetsinnehållet tror vi att cykeltiderna kommer bli mer utjämnade. Vi är 

osäkra på om pressen fortfarande kommer hinna tillverka i samma tempo 

som monteringen.  

 
9.2 Genomförande 

 

Vid det tredje testets start var Buffert 1 redan fyllt till maxantalet, som 

fortfarande motsvarade 10 lådor. När sedan behovssignalen gavs från 

monteringen började pressen att göra lådor och montera eventuella glassidor. 

Detta nya arbetsmoment gjordes på en tillfällig arbetsstation intill pressen. 

Trots att pressen fick mer arbete att göra och monteringen mindre, tog 

bufferten aldrig slut. Operatören vid pressen fick precis som i förra testet 

stundvis invänta behovssignal men däremot var det mindre väntan nu. 

Operatören i monteringen upplevde det minskade arbetsinnehållet positivt. 

Mätningarna som utfördes i detta test presenteras i bilaga 12-15.  

 
9.3 Resultat 

 

Cykeltiderna i pressen blev i detta test blev mer varierande än i förra testet 

och beror enligt våra observationer på om lådan skulle ha glas monterat eller 

inte. Pressens högsta variation beror däremot av väntan på behovssignal. 

Monteringen har numera lägre cykeltid eftersom stationens arbetsuppgifter 

numera endast består av att montera på rätt front och stapla dem i Buffert 2. 

De längsta cyklerna i bilaga 13 beror på att operatören i monteringen fick fel 

front. Pressen och monteringens cykeltider blev mer utjämnade då 

tillverkningen av en låda med glassida i pressen tar cirka 60 sekunder och en 

cykel i monteringen ungefär tar 45 sekunder. Dessa värden är baserade på 
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testets mätningar och observationer som har för lite underlag för att helt 

bekräftas. De nya mätningarna gav en ny uppskattad kapacitet som 

presenteras nedan:  

 

Moment Uppmätt tid 

 

Antal operatörer Antal lådor Kapacitet (lådor/h) 

Press 1 22,15 min 1 20 54 

Montering 1 18,42 min 1 20 65 

Tabell 4, Kapacitetsberäkning för test 3 

 

Kapaciteten ökade i pressen med 25,6 % och i monteringen med 49 % 

jämfört med nuläget. Dessa siffror är dock generaliserade på en kort 

tidsstudie och behöver undersökas vidare. Det är däremot så pass stor 

kapacitetsökning att kapacitetsmålet på 10-15% kan anses uppnått. Hur 

bufferten förändrades under testet illustreras i bilaga 14-15. Där synliggörs 

att en liten Buffert 1 räcker eftersom pressen hinner tillverka det som 

monteringen tar. Skillnad i om monteringen tar tre eller fler lådor syns i 

mönstret på bilaga 14. Även under detta test togs det endast en gång från 

Buffert 2 så denna buffert fortsatte växa stadigt.  

 
9.4 Lärdomar 

 

Av test 3 lärde vi oss att en omfördelning av arbetsinnehållet är möjligt och 

gynnar hela processens kapacitet. Från förra testet har kapaciteten i pressen 

minskat men samtidigt har kapaciteten i monteringen ökat. Därmed når båda 

momenten det kapacitetsmål som eftersträvades. Som förväntat blev 

cykeltiderna mer utjämnade och väntan i pressen minskade från förra testet. 

När cykeltiden i monteringen sänktes observerades att mycket av den 

kvarstående cykeltiden läggs på att stapla lådorna till Buffert 2. Buffert 2 

ökar ständigt under experimentet eftersom lådorna trycks fram i denna 

buffert. Arbete med att få ett fungerade dragande system borde därför göras i 

framtida förbättringsarbete. Att begränsa antalet lådor som monteringen gör 

i varje cykel till tre stycken ger ett bättre flöde än när fler görs.    
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10. Diskussion/Slutsats  
 

I detta kapitel kopplades det resultat och de lärdomar som gavs under 

experimentet ihop och diskuterades av forskarna. I kapitlet följer en 

diskussion om hur kapacitetsmålet kan nås, om paradigmen är sanna, ett 

framtida läge för företaget, samhälls- och miljöaspekter samt en 

metoddiskussion. Avsnittet avslutas med att ge en slutsats om hur problemet 

ska hanteras.  

 

Av att studera teori med nulägesbeskrivningen uppkom antagandet om att 

processens kapacitet begränsas av den variation som överproduktionen ger. 

Experimentet utfördes för att undersöka om införande av ett dragande 

system kan motverka överproduktionen och i så fall hur det skulle utformas. 

Lärdomen blev att pressens variation hindrar processtabilitet vilket dragande 

system kräver. Att börja litrera material till pressen möjliggör ett dragande 

system då variationen minskar och kapaciteten därmed höjs. Det dragande 

systemet underlättar även vid monteringen eftersom tid sparas när lådorna 

kommer i rätt ordning. Däremot lärde vi oss att tidsbesparingen inte var 

tillräcklig för att nå kapacitetsmålet på 10-15 %, med endast en person som 

monterar. Det krävs alltså mer än variationshantering för att lösa problemet 

under de förutsättningarna. Med litrering sänks pressens cykeltid så pass 

mycket att detta moment kan överta monteringen av glassidor. 

Omfördelningen möjliggör sedan en total kapacitetsökning i processen som 

till och med är högre än kapacitetsmålet. Resultatet visar på ett generellt 

plan att variation kan hanteras med ett dragande system eftersom införandet 

av detta kräver processtabilitet. En lyckad implementering kräver alltså 

förändringar som resulterar i att slöseri elimineras och att variation därmed 

hanteras. För att ett dragande system sedan ska höja en process kapacitet 

behöver momenten vara synkade, vilket kräver att arbetsinnehållet är 

utjämnat.   

 

Med experimentet kunde de olika paradigmen utmanas. Det första 

paradigmet om att bufferten räddar oss vid kapacitetssvängningar visade sig 

stämma för att kunna hantera den variation som finns i nuläget. När däremot 

variationen försvann fungerade en buffert med enbart 10 lådor och 

paradigmet slutade stämma, eftersom pressen då har tillräckligt hög 

kapacitet för att arbeta nära behovet. Att använda en stor buffert till det 

dragande systemet fyller ingen funktion och kommer ge negativ effekt med 

ökad ledtid, mer PIA samt ta upp mer plats. Resultatet visade just att Buffert 

1 kan vara liten och ändå möta behovet vilket även motbevisar paradigmet 

som säger att det är ont om plats i processen. Detta eftersom en buffert på 10 

lådor möjliggör att yta frigörs i processen om de onödiga banden på Buffert 

1 tas bort. I så fall kan i framtiden ytan utnyttjas till annat. Paradigmet 

angående att det är effektivare att göra fler av samma sort i pressen kunde 

även det motbevisas när ett fungerande dragande system lyckades införas. 
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Att producera efter ordning krävde att materialet kom litrerat och höjde i sin 

tur kapaciteten i pressen. En sådan förbättring hade inte kunnat göras med 

ett tryckande system och därmed är det inte mer effektivt att tillverka flera 

av samma sort. Anledningen till att litreringen behövs är att variationen i 

pressen, som till stor del beror av gråbackshanteringen, är för stor. 

Paradigmet om att gråbackarna underlättar för operatörerna är alltså även det 

falskt. Det är istället detta gråbacksystem som bidrar till den instabilitet som 

hindrar tillverkning med liten buffert. Att förändra detta system är 

nyckelpunkten för de andra förändringarna som höjer kapaciteten i 

processen.  

 

Ett framtida läge för lådtillverkningsprocessen borde eftersträvas i linje med 

måltillståndet. Det kräver att ett dragande system tillämpas vilket i sin tur 

kräver att materialet kommer litrerat samt att arbetsinnehållet omfördelas för 

att uppnå hög kapacitet. Med det dragande systemet finns det inget syfte 

med en stor buffert mellan pressen och monteringen så bufferten bör 

begränsas med FIFO-princip. På så sätt begränsas även PIA som genererar 

kort ledtid samt frigör yta. Med det nya sättet att tillverka ökar kapaciteten i 

processen och cykeltiderna för de olika momenten ändras. Det är därmed 

viktigt att anpassningar görs för de nya förutsättningarna. Det kommer att 

behövas en litreringstation som förser pressen med material samt en 

arbetsbänk för att montera glassidor vid pressen. De mätningarna som 

gjordes under experimentet är inte tillräckliga för att bekräfta de olika 

momentens nya cykeltider. Detta behöver därmed undersökas vidare för att 

alla moment ska ha så lika cykeltider som möjligt. Eventuellt kommer några 

moment kunna kombineras och frigöra personal som exempelvis kan arbeta i 

litreringsstationen. Till exempel är att skruva och sätta dit fronter det 

kvarstående arbete som monteringen har, vilket nödvändigtvis inte tar så 

lång tid. Mycket av monteringens cykeltid i test 3 motsvarar det arbete som 

behövs för att stapla lådorna i Buffert 2, med de skydd som behövs. Om 

möjligt kan ett framtida tillstånd innebära att den kvarblivna 

monteringsstationen slås ihop med isättningen. Detta under förutsättningarna 

att det hamnar under takttiden vilket kan justeras med antalet operatörer. I så 

fall förblir endast en buffert i processen som behöver styras med ett lämpligt 

dragande system. Att närma sig måltillståndet kommer att kräva ständigt 

arbete för att hela tiden kunna tillverka närmare behovet med mera. När 

måltillståndet sedan känns uppfyllt är det viktigt att sätta riktning mot ett 

nytt för en långsiktig överlevnad.  

 

En högre kapacitet i lådtillverkningsprocessen innebär att fler produkter kan 

göras under en tidsperiod. Det innebär lägre kostnad för tillverkningen 

eftersom slöseri elimineras och bidrar till mindre krävda resurser. 

Operatörerna i processen upplevde även förändringen som positiv då 

stressfulla moment försvann och detta kan tänkas ge ökad trivsel på 

arbetsplatsen. Att minska kostnader är viktigt för industriföretags överlevnad 

på dagens konkurrensutsatta marknad. Speciellt viktigt kan det vara för 

företag såsom Ballingslöv AB som verkar i en liten by och bidrar där till 
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flera arbeten och samhällets välfärd. Att behålla produktionen i Ballingslöv 

är dessutom fördelaktigt för Sverige eftersom det bidrar till minskad 

arbetslöshet och istället genererar skatt och välfärd i resten av landet. I ett 

globalt perspektiv kommer även miljön att dra nytta av Ballingslövs 

långsiktiga överlevnad. Att inte outsourca produktionen till låglöneländer 

ger som tidigare nämnts i bakgrunden bättre förutsättningar för en 

miljömedveten bedriven produktion. Det är alltså viktigt att ständigt arbeta 

med förbättringar för att kunna fortsätta bedriva en produktion i Ballingslöv 

och bibehålla de fördelar som grundas i detta.  

 

För att uppnå en högre validitet och säkerhet i experimentet och dess resultat 

så hade vi velat utföra det under en längre tidsperiod. Detta hade gett ett 

bredare resultat och ett större antal lådor hade därmed studerats. Under en 

längre tidsperiod hade fler oväntade saker hänt och bidragit till ökat antal 

lärdomar som i sin tur kan förbättra processen. Om fler lådor hade studerats 

hade variationen som finns kvar i processen samt fler cykeltider 

uppenbarats. Dessa hade i sin tur kunnat ge värden för de olika momentens 

cykeltid, en optimal buffert och pålitligare kapacitetsmätning. Om 

experimentet hade utförts en gång till, hade vi alltså velat undersöka fler 

lådor och innan start kontrollera att det material som behövs finns i 

processen. På så sätt hade mätning vid test 1 blivit bättre genomförd.   

 

Av den kunskap som experimentet gav kan studiens problemformulering 

“Hur kan variation i en process hos ett tillverkande företag hanteras för att 

möjliggöra en kapacitetsökning” besvaras. Slutsatsen är att variation kan 

hanteras genom att införa ett dragande system tillsammans med alla 

förändringar som införandet kräver. För att en sådan förändring ska generera 

en total kapacitetsökning i en tillverkningsprocess ska arbetsinnehållet vara 

så utjämnat som möjligt.  
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11. Rekommendationer 
 

I detta kapitel rekommenderas i punktform de åtgärder som företaget bör 

göra för att hantera variationen samt utveckla processen ytterligare.  

 

• Börja arbeta mot ett dragande system i Buffert 1 genom att tillämpa FIFO 

och testa er fram till ett optimalt maxantal. Ju mindre buffert desto närmare 

behovet kan produktionen göras men börja hellre med en något större buffert 

som stegvis minskas. Sådana förändringar behöver nämligen göras i små 

steg så att processen och människorna i den hinner anpassa sig. 

• Vid införandet av ett dragande system behöver materialet börja litreras fram 

till pressen. Detta för att få processen stabil som följer med att variationen 

elimineras.  

• Ska kapaciteten öka behöver dessutom arbetsinnehållet omfördelas. Genom 

att införa de två ovanstående förändringarna kan glassidorna börja monteras 

av pressen.  

• Förslag till vidare förbättringsarbete är att fokuserar på att kartlägga de nya 

arbetsmomenten som tillkommer när arbetet genomförs enligt ovanstående 

punkter. Detta för att undersöka om arbetsinnehållet kan omfördelas och 

utjämnas ytterligare.  

• Inför tid för förbättringsarbete. För att ständigt bli bättre och öka företagets 

konkurrenskraft är det viktigt att tid finns för förbättringsarbete. Utan 

förändringar kommer inte resultatet bli bättre.  

• Försök införa ett dragande system genom hela processen så att även Buffert 

2 styrs av det verkliga behovet. Eftersom denna buffert direkt möter behovet 

från linan behöver här alltid finnas en viss säkerhetsbuffert. Hur stor den 

behöver vara kan däremot undersökas.  

• Arbeta mot ett enstycksflöde för ett bättre flöde. Att vid monteringen 

tillverka flera i samma cykel kan verka praktiskt då de sedan ska staplas i 

Buffert 2. Försök dock begränsa antalet till exempelvis tre åt gången för att 

flödet inte ska bli så “hackigt”.  

• Testa nya metoder med experiment för lärdomarnas och inte resultatets 

skull. Våga alltså börja testa nya metoder för att se vad som händer. Oavsett 

om det leder till en förbättring eller inte ges kunskap som i sin tur kan leda 

mot nya förbättringar.   
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13. Figur/tabellförteckning 
 

Figur 1 

Egen illustration av sammanfattning metodologi. 

 

Figur 2 

Symboler i värdeflödesanalys (Rother och Shook, 2004) 

http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:317695/FULLTEXT01 

Hämtad 2017-04-06 

 

Figur 3 

Kingmans ekvation (Bjurström, 2016) 

http://leanab.teachable.com  

Hämtad 2017-04-06 

 

Figur 4 

Egenkomponerad illustration av analysmodell. 

 

Figur 5 

LEGRA lådan (Ballingslov, 2014) 

http://www.ballingslov.se/koek/montering-koek 

Hämtad 2017-03-23 

 

Figur 6 

Egentagen bild av LEGRA-lådan. 

 

Figur 7 

Produktionslayout given av företaget. 

 

Figur 8 

Egen illustration av balansdiagram nuläge. 

 

Figur 9 

Egen illustration av värdeflödesanalys nuläge. 

 

Figur 10 

Egen illustration av balansdiagram enligt Kingmans ekvation. 

 

Figur 11 

Egen illustration av cirkel över variationens orsaker och verkan. 

 

Figur 12 

Egentagen bild på en litrerad pall.  

 

http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:317695/FULLTEXT01
http://leanab.teachable.com/
http://www.ballingslov.se/koek/montering-koek
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Tabell 1 

Egentillverkad tabell över företagets kapacitet i nuläget. 

 

Tabell 2 

Egentillverkad tabell över företagets produkter i arbete. 

 

Tabell 3 

Egentillverkad tabell över kapaciteten i test 2. 

 

Tabell 4 

Egentillverkad tabell över kapaciteten i test 3.  



 

 I 

Bilagor 

Bilaga 1 

Typ Antal 

före i 

buffert 1 

Tid och 

datum 

vid press 

Tid i 

buffert 1 

Tid och 

datum vid 

montering  

Tid i 

buffert 2 

Tid och 

datum 

vid 

isättning 

Total 

ledtid  

3 låg 7 15 feb 

13.20 

33 min 15 feb 

13.53 

3 min 15 feb 

13.56 

36 min 

3 hög 10 21 feb 

10.16 

4 h & 

20 min 

21 feb 

15.00 

3h & 

45 min 

21 feb 

19,15 

8 h &     

5 min 

4 låg 26 21 feb 

09.49 

6 h &  

44 min 

21 feb 

17.15 

4h & 

14 min 

22 feb 

05.41 

10 h &  

58 min 

Special 

press 1 

18 21 feb 

9.44 

15 min 21 feb 

10.01 

38 min 21 feb 

10.39 

53 min 

6 låg 44 15 feb 

11.43 

20 h &  

53 min 

17 feb 

11.24 

13 min 17 feb 

11.37 

21 h & 

6 min 

6 hög 36 15 feb 

14.00 

7 h &  

20 min 

16 feb 

08.32 

8 min 16 feb 

08.40 

7 h &  

28 min 

8 Låg 32 27 feb 

13.10 

16 h &  

18 min  

28 feb 

16.22 

3 h &  

7 min  

28 feb 

19.41 

19 h & 

25 min 

8 hög 34 27 feb 

12.59 

11 h & 

min 47 

28 feb 

11.10 

3 h & 44 

min 

28 feb 

15.06 

15 h &  

31 min 
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Bilaga 2 

 

Bilaga 3 
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Bilaga 4 

 

Bilaga 5 
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Bilaga 7 
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Bilaga 8  
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Bilaga 9 

 

Bilaga 10

 

 

 



 

 VII 

Bilaga 11 

 

Bilaga 12 
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Bilaga 13 

 

Bilaga 14 
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Bilaga 15 
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