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Sammanfattning	
	

Konkurrenskraft är nyckeln för alla tillverkande företag för att lyckas i den ständigt 
ökande globaliseringen. Den hårda konkurrensen på den globala marknaden har lett till 
att företag har börjat fokusera mer på interna resurser. Företagen strävar efter att minska 
sina kostnader genom att förbättra produktionseffektiviteten och eliminera slöseri. För 
att uppnå en kostnadseffektiv tillverkning krävs att variationer i processer identifieras 
och elimineras.  

Utgångspunkten för studien är den ständigt ökande konkurrensen som kontinuerligt 
ställer högre krav på de industriella företagens produktionseffektivisering. 
Studien är genomförd i samarbete med ett företag verksamt inom livsmedelsindustrin 
som tillverkar och paketerar flytande livsmedel, där syftet med studien har varit att få en 
djupare förståelse för hur stabilisering av en produktionsprocess påverkar 
kapacitetsutnyttjandet.  

Bakomliggande teori för arbetet presenteras samt den framtagna analysmodell som 
studien är strukturerad enligt. Empirisk data är sedan insamlad från företagets 
dokument, observation och intervjuer. Empirin inleds med en nulägesbeskrivning av 
företaget och dess situation, efter detta följer en analys av all insamlad data enligt 
analysmodellen samt beskrivning av de experiment som genomfördes i studien med 
bakgrund från de tidigare presenterade teorierna. Experimenten hade som syfte att 
bestämma sambandet mellan variation och kapacitetsutnyttjande samt att finna ett 
produktionstillstånd där kapacitetsutnyttjandet ökade som följd av en reducerad 
variation. Variationens påverkan på arbetsmiljön i produktionen undersöktes även i 
samband med experimenten. 

Resultaten från det första experimentet i undersökningen visade på ett mycket tydligt 
samband mellan variationen i produktionen och kapacitetsutnyttjandet. Vidare 
avgränsade resultaten från det andra genomförda experimentet vilka 
produktionsförutsättningar som gav högst kapacitetsutnyttjande. Den information som 
framkommit genom observationerna och experimenten diskuterades sedan för att ligga 
som grund till studiens slutsats och rekommendationer.  
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Summary	
	

Competitiveness is the key to all manufacturing companies success in the constantly 
increasing globalization. The tough competition on the global market has led to 
companies putting more focus on developing their internal resources. The companies 
strives towards decreasing their costs by improving their production efficiency and 
eliminating waste. To achieve a cost effective production, identifying and eliminating 
process variations is a crucial factor.  

The underlying factor for the study is the constantly increasing competition that 
continuously increases the demands on the industrially manufacturing companies 
production efficiency. The study was conducted in collaboration with a company 
operating within the food industry that manufactures liquid food products, with the 
purpose of the study being to get an increased understanding of how the stabilization of 
a production process affects the capacity utilization. 

Underlying theory for the thesis is presented as well as the produced analysis model that 
the paper has been structured according to. Empirical data has then been collected from 
the companys documents, observation and interviews. The empirical chapter begins 
with a description of the company and its present situation, this is followed by a 
analysis of the collected information as per the analysis model as well as a description 
of the experiments conducted to support the study with background in the earlier 
presented theory. The purpose of the experiments were to determine the connection 
between variation and capacity utilization and also to pinpoint a production state where 
the capacity utilization increased due to a reduced process variation. In connection with 
the experiments the varations affect on the working environment was also studied. 

The results from the first experiment showed a very clear connection between the 
process variation and the capacity utilization. Furthermore, the results from the second 
conducted experiment define which production conditions that results in the lowest 
variation and highest capacity utilization. The information that has been disclosed 
during the observations and experiments is later discussed and used as the foundation 
for the conclusions and recommendations of the thesis. 
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Abstrakt	
 

Studien är utförd på ett fallföretag med syftet att skapa en djupare förståelse för hur 
stabilisering av en produktionsprocess påverkar kapacitetsutnyttjandet.  

Nuläget analyserades genom observationer, intervjuer och företagets egen 
dokumentation. Två experiment utfördes vilket resulterade i att ett samband hittades 
mellan variationer och kapacitetsutnyttjandet i en produktionsprocess. Vidare 
avgränsades vilka produktionsförutsättningar som gav högst kapacitetsutnyttjande. 
Slutligen presenteras hur det ökade kapacitetsutnyttjandet påverkar de ekonomiska 
resultaten samt studiens slutsats och rekommendationer till fallföretaget.   
 

Nyckelord: 

Processeffektivisering, Kapacitetsutnyttjande, Variation, Lean production, 
Värdeflödesanalys 
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Förord	
 

Studien är genomförd som avslutande examensarbete inom industriell ekonomi, 
högskoleingenjörsutbildning vid Linnéuniversitetet i Växjö. Studien är gjord på ett 
industriellt tillverkande företag i Småland och vi vill ägna ett stort tack till alla 
medarbetare vid företaget som välkommat oss och bidragit till arbetet. Vidare vill vi 
rikta ett extra stort tack till de personer som hjälpt oss mycket genom arbetets gång, 

Joakim Bjurström, vår handledare vid universitetet som vi haft regelbunden kontakt 
med under hela studien. Joakim har hjälpt oss mycket genom att bolla idéer och som 
med sin expertis inom området har givit oss mycket lärdom och rådgivning. 

Anders Ingwald, lärare på Linnéuniversitetet som med sin långa akademiska erfarenhet 
och kunskap har bidragit med ytterligare handledning och hjälpt till med den 
akademiska delen av arbetet. 

Tobias Schauerte, vår examinator vid universitetet som under studiens gång hållit 
flertalet seminarium och med sin akademiska bakgrund givit bra feedback, frågor och 
tankar angående arbetet vilket har hjälpt oss mycket på vägen. 

Mathi Whitaker och Christer Persson, produktionschef respektive platschef på 
undersökningsföretaget samt våra handledare på företaget. Inledningsvis vill vi tacka för 
förtroendet och möjligheten att få göra vårt examensarbete vid ert företag. Vi tackar 
även för den tid som har åtsidosatts från er sida för att stötta vårt arbete och tiden för att 
genomföra studiens experiment. 
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1. Introduktion 
 
I detta kapitel introduceras ämnesområdet och en beskrivning av dess bakgrund. Vidare 
diskuteras problemformuleringen samt mål och syfte med studien. Slutligen så beskrivs 
de avgränsningar vi har valt för att fokusera studien på det som anses vara relevant. 

 

 

1.1	Bakgrund	
 
Globaliseringen har under det senaste decenniet ökat och resulterat i att Europas 
konkurrenskraft utmanas av tillväxtekonomierna, vilket har lett till en ökad konkurrens 
för företag både på nationell och internationell nivå (Affuso, et al. 2011). 
Effekterna av globaliseringen för inte bara med sig möjligheter utan även många externa 
hot för företag, något som märks av i alla länder, inte minst i Sverige. 
Sveriges globala konkurrenskraft har kontinuerligt minskat från att ha ansetts vara näst 
starkast i världen år 2010 till att år 2015 rankas som den nionde starkaste (World 
Economic Forums, 2015).   
 
Enligt Schmidtke, et al. (2014) är konkurrenskraft nyckeln för alla tillverkande företag 
att lyckas i den ständigt ökande globaliseringen som råder på dagens marknad. En 
grundförutsättning för att överleva i de alltmer konkurrensutsatta marknaderna är 
strategisk förändring. Faktorer som växlande kundbehov, hård konkurrens, teknologisk 
utveckling, nya och ökande miljökrav samt internationalisering kräver att företagen 
ständigt genomför strategiska förändringar. Företagen måste konstant anpassa sig och 
genomföra förändringar för att klara av de hårda förutsättningarna på marknaden och 
behålla sin konkurrenskraft och lönsamhet. Det finns både externa och interna 
förändringar som företag kan använda sig av. Externa förändringar inkluderar bland 
annat strategiska allianser, fusioner, förvärv samt outsourcing medan de interna 
innefattar personalminskningar, övertid och hållbar produktionseffektivisering 
(Sackmann, et al. 2009). 

För att uppnå en effektiv hållbar produktion idag fodras inte enbart att ekonomiska 
aspekter uppfylls utan även miljö- och samhällsaspekter. I takt med att dessa frågor har 
blivit mer uppmärksammade på senare tid så har företag tvingats anpassa sina 
organisationer efter dessa nya förutsättningar. Myndigheter har börjat ställa allt högre 
krav genom lagar och förordningar samtidigt som medvetenheten hos kunderna har ökat 
gällande företagens sociala ansvar samt tillverkningsanläggningarnas och produkternas 
miljöpåverkan. Detta driver ytterligare på företagens förändringsbenägenhet då 
anpassning efter kundernas önskemål om miljövänligare produkter och produktion samt 
företagens ökade samhällsansvar ger företagen en ökad konkurrenskraft (Olhager, 
2013). 
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Då ständig förbättring av företagens verksamhet kommit som en följd av dagens 
globaliserande marknad har detta lett till ett fokus på att minska genomloppstider och 
ledtider, öka kapacitetsutnyttjandet på anläggningar och utrustning samt en högre 
investeringshastighet för fabriker, anställda och tillverkningssystem (Wiengarten, et al. 
2011). 

 

 

1.2	Problemdiskussion	
 

Konsekvensen av den hårda konkurrensen och nya växande utmaningar på den globala 
marknaden har lett till att företag har börjat fokusera mer på sina interna resurser. 
Genom att sträva efter att minska sina kostnader genom att förbättra 
produktionseffektiviteten, eliminera slöseri och utveckla hållbara konkurrensmetoder 
för den globala marknaden. Organisationer försöker att öka sin konkurrenskraft 
antingen genom att driva en egen utveckling eller att ta inspiration från välkända 
tillverkningspraxis som används av ledande internationella företag (DonHee et al. 
2015). För att kunna utveckla sin befintliga verksamhet måste företag göra prioriteringar 
gällande konkurrenskraft till exempel kundnöjdhet, operativ flexibilitet, orderledtid, 
leveranstid och produktkvalitet för att kunna förbättra verksamheten efter sina egna 
förmågor som produktionsanläggningar och utrustning (kathuria et al. 2010). På grund 
av dess påverkan på overhead kostnader och kapacitetsutnyttjandegrad representerar 
hög processeffektivitet ett av de mest betydande målen inom tillverkningsindustrin 
(Nemeth and Cook, 2007). 

En definition av effektivitet är i vilken grad tid, prestation eller kostnad utnyttjas för det 
avsedda syftet eller uppgiften. En effektiv organisation har förmågan att snabbt anpassa 
sig efter operationella förändringar eller variationer i efterfrågan för att kunna leverera 
kundernas önskade produkter (Jacobs och Chase, 2010). Med en operativ effektivitet 
menas korta ledtider, få slöserier och minimalt med icke värdehöjande operationer. Den 
operativa effektiviteten är en faktor som påverkar kostnaden och utnyttjandegraden hos 
operationella processer och företagets övergripande effektivitet. Processeffektivitet kan 
mätas i termer som tid, kvalitet och kostnader (Lee et al. 2011). En hög 
processeffektivitet leder till ökad vinst, flexibilitet och genererar en högre kvalitet 
genom att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter och potentiella källor till fel 
(DonHee et al. 2015). Att uppnå en kostnadseffektiv tillverkning kräver att variationer i 
processer identifieras och dess påverkan på olika produkter utvärderas och kontrolleras. 
Detta för att kunna minimera variationerna för att behålla och förbättra kapaciteten i 
processen (Tannock 2007).  
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Problemformulering	

 
Undersökningen ämnar att besvara följande frågeställning: 
 

Hur kan reducerad variation i en process bidra till ökat kapacitetsutnyttjande i ett 
industriellt tillverkande företag? 

 

 

1.3	Mål	och	syfte	
 
Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur stabilisering av en 
produktionsprocess påverkar kapacitetsutnyttjandet. Slutsatserna och resultatet från 
studien ska sedan kunna användas som underlag för att förbättra produktionsprocesser. 
Genom att undersöka och kartlägga de störningar och variationer som uppstår i en 
produktionsprocess önskas en djupare förståelse uppnås om varför dessa uppstår samt 
hur dess inverkan på processen kan reduceras eller elimineras. 
 

 

1.4	Avgränsningar		
 
Studien kommer att avgränsas till att omfatta det utvalda tillverkningsföretaget samt 
dess nuvarande situation, varpå hänsyn till konkurrerande och liknande 
tillverkningsföretag inte kommer tas. Vidare kommer studien att avgränsas till en 
specifik produktionslinje med  huvudfokus på en utvald produktfamilj. Fokuseringen 
mot en produktfamilj fick göras då produktionslinjen kan anpassas till att tillverka en 
bred variation av produktfamiljer. Då inställningarna vid tillverkning av de olika 
produktfamiljerna skiljer sig åt mycket blir det en markant skillnad i 
tillverkningsförutsättningar beroende på vilken produktfamilj som produceras.  
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2. Metodologi 
 

I detta avsnitt presenteras studiens metodologi. Här beskrivs det generella 
tillvägagångssätt som kan användas för insamling och bearbetning av data. Sedan 
redogörs studiens tillvägagångssätt för att göra det möjligt att följa studiens 
metodologi.  

 

2.1	Vetenskapligt	förhållningssätt	
 

Enligt Patel och Davidson (2011) finns det i dagens läge ett flertal olika vetenskapliga 
förhållningssätt varav de två mest använda är positivism och hermeneutik. Det råder 
varierande skillnad mellan de olika förhållningssätten, vissa är väldigt olika medan 
andra liknar varandra mer. Att ha kunskap om de olika förhållningssätten är nödvändigt 
för att kritiskt kunna granska samt förstå den fakta som återfinns i en studie med hänsyn 
till vilket förhållningssätt det är skrivit med. 

 

2.1.1	Positivism	
 

Denna form av vetenskapligt förhållningssätt kommer ursprungligen från 
naturvetenskapen och kom till som ett försök att skapa en metodologi som fungerade 
lika för alla former av vetenskap. Förhållningssättet är från början, som nästan kan 
utläsas av namnet, menad för att all vetenskap ska resultera i positiv kunskap för 
samhället.Kriterierna för att kunskapen ska anses vara positiv är enligt Patel och 
Davidson (2011) att den ska vara: 

• ”[…]Nyttig och förbättra samhället 

• Säker genom att den bygger på iaktagelser som är logiskt prövbara 

• Exakt genom att komplexa företeelser reduceras till sina enkla beståndsdelar 

• Organiserad genom att den fomuleras som lagbundenheter” 

(Patel & Davidson 2011, s. 26) 
 

Förhållningssättet bygger på att forskaren letar efter egenskaper som kan återskapas 
eller återfinnas i flera olika observationer eller experiment. Genom att testa sig fram och 
bygga sin teori på empirisk data så kan forskaren komma fram till positiv kunskap. 

Ett bevis på att kunskapen är positiv är att forskaren kan förutse resultatet av en 
händelse eller ett experiment. Metodiskt sett så ska forskning enligt positivismen 
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genomföras på det deduktiva angreppsättet. Teorier ska alltså ha sina rötter i redan 
existerande allmänt accepterad fakta för att därifrån sedan kunna härledas och därefter 
testas. Fler kriterium för positivistiskt förhållningssätt är att alla problem ska kunna 
brytas ner i delproblem och varje delproblem ska kunna studeras enskilt för att sedan 
tillsammans ge en helhetsbild. Forskaren ska därutöver vara helt objektiv och inte låta 
egna erfarenheter eller åsikter speglas i forskningen så att oavsett vem som återskapar 
samma experiment eller observation så skall samma resultat och slutsats kunna dras 
(Patel & Davidson 2011). 

 

 

2.1.2	Hermeneutik	
 

Det hermeneutiska förhållningssättet anses vara motsatsen till det positivistiska. 
Hermeneutiken används vanligtvis inom kvalitativ forskning eftersom det är ett mer fritt 
och subjektivt forskningssätt. 

Som direkt motsats mot positivismen så är det inom hermeneutiken irrelevant att 
försöka förklara händelser, det är istället mer intressant att förstå dem genom egen 
tolkning. Forskaren ska alltså vara subjektiv och låta sina intryck och åsikter vara del av 
forskningen och dess resultat. Inom hermeneutiken eftersträvas inte en så generell 
förståelse som möjligt, vilket är fallet inom positivismen, utan hellre en djupare 
förståelse för vilka omständigheter som gäller för det specifika fallet. (Andersson 2014) 

Förhållningssättet innebär att problemet dessutom studeras i sin helhet och att forskaren 
inte enbart ska bryta ner det i delproblem. Detta gör att både delarna och problemet i sin 
helhet kan studeras och jämföras för att få en bättre översikt och helhetssyn på 
problemet. Flera olika tolkningar av samma problem anses vara positivt men forskaren 
kan däremot argumentera för vilken tolkning som anses vara bäst (Patel & Davidson 
2011). 

 

 

2.1.3	Studiens	förhållningssätt	
 

I studien har en kombination av de båda förhållningssätten använts, dock med starkare 
tendenser åt det hermeneutiska förhållningssättet. Tillvägagångssättet, att helheten från 
början har studerats och att problemet delats upp i olika kategorier för att därefter välja 
ut den största bidragande problemfaktorn och slutligen dela ner denna i delproblem som 
sedan kan studerats djupare, har positivistiska drag. Utöver detta har problemet i sin 
helhet studerats för att få både en djupare kunskap om delproblemen men även en 
förståelse för problemet i sin helhet och därmed kunna dra bättre slutsatser. Detta 
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förhållningssätt har hermeneutiska tendenser. Att processen inledningsvis studerats 
innan problemformulering skrivits drar åt det hermeneutiska förhållningssättet. 

 

 

2.2	Forskningsmetod	
  

Vid val av forskningsmetod måste först en frågeställning för studien vara formulerad. 
Utifrån från den formulerade frågeställningen kan sedan den metod som bäst lämpar sig 
för att besvara undersökningsfrågan väljas. Då det vid många studier krävs metoder som 
har tendenser mot både kvantitativ och kvalitativ natur så är en kombination av de båda 
forskningsmetoderna vanligt förekommande. Ingen av metoderna kan sägas vara 
definitivt bättre än den andra utan de är metoder som bäst används för att komplettera 
varandra. 

Vid mycket forskning är det vanligt att kvalitativa metoder används inledande i studien 
under den induktiva fasen för att skapa teorier. Därefter används mer kvantitativa 
metoder under den deduktiva fasen för att testa hypoteser (Björkqvist 2012). 

 

 

2.2.1	Kvalitativ	forskningsmetod	
 

Syftet med den kvalitativa forskningsmetoden är att undersöka och upptäcka fenomen 
samt att tolka och försöka skapa förståelse för världen. Kvalitativa analyser 
kännetecknas vanligtvis av att analysen är skriven med en klar logik som är lätt för 
läsaren att förstå. Det är ofta svårt att generalisera resultatet och teorierna vid kvalitativa 
studier då dessa ofta enbart är gjorda för det specifika fallet (Patel & Davidson 2011).  
Jämfört med andra forskningsmetoder så har kvalitativa studier ofta en mindre bestämd 
form vilket gör dem öppnare för forskaren. Kvalitativa studier används i större 
utsträckning för att beskriva och förstå helheten i ett problem, de är även vanligtvis mer 
subjektiva metoder än andra forskningsmetoder (Holme et al. 1997). 
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2.2.2.	Kvantitativ	forskningsmetod	
 

På den positivistiska sidan av det vetenskapliga spektrumet återfinns motsatsen till 
kvalitativ forskningsmetod, detta är den kvantitativa metoden. I kvantitativ forskning så 
har forskaren mer kontroll och metoden är i jämförelse med den kvalitativa mycket mer 
fomaliserad samt har en tydligare struktur. Vid positivistisk foskning med kvantivativ 
forskningsmetod ska innnan datainsamlingen påbörjas en hypotes har formulerats för att 
sedan användas som riktlinje för vilken data som skall insamlas och analyseras. Baserat 
på den insamlade datan skall sedan hypotesen bekräftas eller falsifiseras. Statistik och 
siffror är ofta en betydande del av av forskningen vid kvantitativa studier och det är ofta 
förekommande med jämförelser mellan olika mätningar. Teorierna vid denna metod ska 
även kunna generaliseras så mycket som möjligt (Holme et al. 1997). I forskning där 
kvantitativ forskningsmetod används är positivism det vanligaste förhållningssättet. 
Vid denna forskningsmetod är objektivitet viktigt samt att forskaren kan bevisa detta 
(Patel & Davidson 2011). 

 

 

2.2.3	Studiens	forskningsmetod	
 

I studien har det främst använts forskningsmetoder av kvantitativ natur, men även 
metoder åt det kvalitativa hållet har använts för att komplettera dessa. Inledningsvis 
användes mer kvalitativa metoder genom observationer och intervjuer för att skapa en 
inledande helhetsbild av situationen. Därefter genomfördes experiment utifrån 
existerande teori och data som ansågs relevant till problemet samlades in genom mer 
strukturerade metoder. Dessa metoder har tendenser åt både det kvantitativa samt det 
kvalitativa hållet. 

Genomförda analyser och slutsatser av experimentresultat faller även de inom den 
kvantitativa metodens ramar. 

 

 

2.3	Vetenskapligt	angreppsätt	
 

För att komma fram till nya teorier som är så verklighetstrogna som möjligt måste 
teorin relateras till empirin, detta kan göras på ett antal olika sätt. Hur teorin och 
empirin ska relateras till varandra är ett centralt problem vid utförandet av studien (Patel 
& Davidson 2011). Inom forskning finns enligt Peirce (1960) tre fundamentala 
angreppsätt, induktion, deduktion och abduktion. 
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2.3.1	Induktion	
 

Enligt Peirce, C.S. (1960) så är induktion observatörens egen tolkning och slutsatser av 
en händelse eller insamlad data. Den bygger på att samla in data för att sedan analysera 
den och dra egna slutsatser. Det svåra med metoden ligger i att veta hur exakt 
insamlingen av informationen är och hur bred informationsinsamling man ska använda 
för att få ett så realistiskt resultat som möjligt. Vid induktion utgår man från det 
enskilda fallet och bildar sedan en teori för det generella förfarandet enligt Björkqvist 
(2012). Risken ökar också att de framtagna teorierna blir mer påverkade av forskarens 
egna åsikter vid användning av induktion. Detta eftersom, utifrån empiriskt underlag 
från just det forskningsförsöket, forskaren själv formulerar sina teorier och teorierna inte 
har någon förankring i tidigare allmänt accepterad teori (Patel & Davidson 2011). 
 

 

2.3.2	Deduktion	
	

Vid användning av deduktion så utgår forskaren från redan befintliga och allmänt 
accepterade teorier inom ett ämne. Utifrån dessa teorier så bildar foskaren sedan 
hypoteser anpassade till det specifika fallet som kan härledas från teorierna. 
Genom empiriska tester ställs hypoteserna på prov och resultatet jämförs mot teorin. 
Man utgår vid deduktion från det generella och går mot det enskilda, motsatsen till 
induktion (Björkqvist 2012). Det deduktiva forskningssättet innebär att en förbestämd 
generell teori avgör vilken information som ska samlas in till det enskilda fallet, hur den 
insamlade informationen ska tolkas och hur resultatet ska jämföras med teorin. 
Metodens egenskaper kombinerat innebär att objektiviteten i forskningen stärks 
eftersom forskarens egna åsikter inte påverkar lika mycket då forskningen grundas ur 
befintliga teorier. Nackdelen blir följdaktigen att forskaren vars teorier arbetet baseras 
på kommer att påverka arbetet (Patel & Davidson 2011). 

 

 

2.3.3	Abduktion	
 

Abduktion kan beskrivas som en kombination av induktion och deduktion där den första 
fasen liknar den induktiva och den andra fasen av abduktion liknar den deduktiva 
metoden. I den första fasen vid abduktion bildas utifrån ett specifikt fall, en hypotes 
som ska försöka förkara fallet, detta kan liknas vid induktion. I det efterföljande steget 
appliceras hypotesen på andra fall för att testa den. Här breddas och generaliseras 
hypotesen för att passa för fler än det enskilda fallet. Vid detta steg används det 
deduktiva arbetssättet. Det positiva med den abduktiva metoden är att forskaren inte blir 



	 	

	

9 

lika begränsad som vid användning av enbart induktion eller deduktion. Men på den 
negativa sidan så finns återigen risken för att forskarens egna fördommar och 
förutfattade meningar, speciellt omedvetet, påverkar och riktar forskningen. Detta kan i 
den abduktiva metoden påverka extra mycket i form av att den utformade hypotesen 
utelämnar möjligheter och att testfallen väljs efter forskarens erfarenhet och inte 
objektivt. Abduktion anses vanligtvis vara det angreppsätt som är förknippat med 
hermeneutik då både helhet och delproblem studeras samtidigt (Patel & Davidson 
2011). 
 

 

2.3.4	Studiens	angreppsätt	
 

Inledningsvis i arbetet har produktionslinan observerats för att tolka den nuvarande 
situationen och dra slutsatser om hur problemformuleringen ska formuleras samt vilka 
avgränsningar som ska användas. Detta inledande angreppsätt liknar det induktiva. 
Vidare har tidigare existerande teorier studerats och använts till det specifika fallet. De 
utvalda teorierna har sedan empiriskt testats och resultaten av testerna har jämnförts mot 
teorin för att kunna dra slutsatser. Detta senare angreppsätt liknar det deduktiva sättet. 
Det vetenskapliga angreppsätt som använts i studien är sådeles det abduktiva sättet då 
de båda andra sätten kombinerats. 

 

 

2.4	Datainsamling	
 

Enligt Patel och Davidson (2011) finns det en mängd olika sätt att samla in den 
information som behövs för att genomföra en studie. Ingen metod är bestämt den bästa 
då den lämpligaste metoden skiljer sig från tillfälle till tillfälle. Vilken metod som ska 
användas bestäms utifrån vilken som antas ge bäst resultat i den specifika studien med 
hänsyn till vilken tid och vilka resurser som är tillgängliga. Vilken form av 
datainsamling som är lämpligast att använda påverkas i hög grad av vilken 
forskningsmetod valts att använda vid studien. 
 

 

2.4.1	Källor	
 
Vid genomförandet av en studie kommer forskaren behöva diverse information för att 
beskriva och stötta teorin i studien. Den informationen som behövs kan komma från en 
rad olika källor. En källa är en person eller material varifrån forskaren får sin 
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information. Skriftliga och muntliga källor är källor som berättar om något, en händelse 
eller annan information som berättas eller återberättas av en person, medan en materiell 
källa är ett fysikt bevis på en händelse. Dessa tre former: muntliga, skriftliga samt 
materiella utgör de tre former av källor som forskaren kan hämta information ifrån 
(Skolverket 2015). 

 

 

2.4.1.1	Primär-	och	sekundärkällor	
 

Enligt Holme et al (1997) är en primärkälla en person som direkt bevittnat en händelse 
och berättar om den skriftligt eller muntligt. En sekundärkälla är en andra persons 
tolkning och återberättelse av en primärkälla. Då källor bedöms efter hur trovärdiga de 
är och källans närhet och koppling till den ursprungliga händelsen är ett av kriterierna 
som källans trovärdighet bedöms på, så anses primärkällor vara bättre än 
sekundärkällor. Detta för att delar av informationen ofta försvinner längs vägen ju 
längre ifrån ursprunget den kommer samt att ju fler gånger informationen blivit tolkad 
och återberättad desto mer subjektiv och påverkad anses informationen kunna vara (Bell 
et. al 2016). 

 

 

2.4.1.2	Källkritik	
 

Det sista steget är att kritiskt granska den information som har valts ut samt källan 
informationen kommer från. Det finns många olika aspekter att ta hänsyn till när det 
kommer till källkritik. Några viktiga faktorer att ta hänsyn till vid granskningen är när 
källan kom till, vem författaren är och hurvida författaren kan kopplas till tiden och 
händelsen som beskrivs i informationen. Det ska även granskas ifall informationen kan 
anses vara äkta eller om den är förfalskad, vilket syfte författaren hade när 
informationen skrevs, ifall informationen är subjektiv samt om den kan bekräftas på 
något sätt (Holme et. al 1997). En källa kan vara medveten eller omedveten. En 
medveten källa är den information som utläses som författaren ville få fram med texten. 
En omedveten källa är all information som kan utläsas ur en text utöver detta. 
Omedvetna källor anses vara mer objektiva då författaren inte är medveten om den 
informationen och därmed haft mindre möjlighet att påverka den (Bell et. al 2016). 
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2.4.1.3	Val	av	källor	
 

Då datainsamligen skett på diverse olika sätt har en kombination av primär- och 
sekundärkällor använts. Inledningsvis användes primärkällor i form av forskarnas egna 
observationer av produktionslinan samt intervjuer av relevant personal. Vid 
datainsamligen till teorin har primärkällor i form av vetenskapliga artiklar och statistik 
används i första hand. Då dessa inte funnits tillgängligt har sekundärkällor i form av 
studielitteratur använts. Slutligen har mätningar och forskarnas observationer använts 
som datainsamlingsmetod vid utförda experiment som också faller inom kategorin för 
primärkällor. Alla källor som har använts har blivit kritisk granskade under studiens 
gång enligt tidigare nämna kritierier för att bestämma dess trovärdighet, äkthet och 
objektivitet. 

 

 

2.4.2	Observation	
 

Observationer används för att skaffa information om ett beteende, en process eller på 
vilket sätt en eller flera handlingar utförs. Observation kan även användas för att få 
information om samspelet mellan olika personer i en grupp. Vid en observation är det 
väldigt viktigt att på förhand veta vad som ska observeras samt varför forskaren tror att 
observationen kommer att bidra med den informationen som behövs (Bell et. al 2016). 
 

Då observationen utförs av forskaren personligen kan det med en högre säkerhet 
fastställas att informationen är objektiv. Metoden är däremot mer eller mindre subjektiv 
då det som uppfattats av en händelse skiljer sig från person till person. Att vara flera 
som observerar samtidigt bidrar till ökad objektivitet då risken för missuppfattning och 
vinklad information minskar (Bell et. al 2016). Enligt Patel och Davidson (2011) är en 
annan fördel med observation över intervju att forskaren får informationen i realtid 
vilket reducerar risken för att någon detalj eller händelse glöms bort med tiden. Metoden 
används även ofta som en komplettering till andra metoder för att samla information. 

 

Det finns fyra olika observationssorter, dessa är ostrukturerade, strukturerade, 
deltagande samt ickedeltagande observationer. Alla fyra har för- och nackdelar och 
lämpar sig olika bra beroende på vilka förhållanden som råder. 

Ostrukturerad observation lämpar sig när forskaren inte har ett klart syfte formulerat 
och används för att hitta underlag att bilda en hypotes utifrån. Denna form av 
observation är väldigt svår att genomföra och kräver mycket kunskap och erfarenhet. 
Strukturerad observation används för att försöka bekräfta en redan formulerad hypotes. 
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Nackdelen är dock att metoden kan anses vara vinklad då forskaren i förväg har bestämt 
vad som är viktig vid observationen. 
Deltagande observation anses vara en mycket subjetiv insamlingsmetod och resultatet 
av en sådan kan därför lätt kritiseras. Fördelen är dock att förändringar över längre tid 
kan observeras och att forskaren inte begränsas till kortare perioder (Bell et. al 2016). 

 

 

2.4.3	Intervju	
 

Enligt Patel & Davidson (2011) är intervjuer är en datainsamlingsmetod som bygger på 
att information hämtas genom frågor som ställs till relevanta personer för studien. 
Fördelen med intervju är att det är en flexibel metod som ger utrymme för följdfrågor på 
svar som den intervjuade lämnar vilket möjliggör komplettering och ytterligare 
förklaring av information som kan vara relevant. Vidare kan intervjuaren tolka 
informationen beroende på hur den intervjuade uttrycker sig när svaret ges, något som 
inte är möjligt från t.ex. ett dokument. Det finns även nackdelar med intervjun som 
metod, bl.a. är det en metod som generellt sett tar lång tid att genomföra. Det är inte 
heller en objektiv metod eftersom svaren kommer att vara vinklade av den intervjuades 
personliga åsikter av ämnet. Även hur de ställda frågorna är utformade har stor 
påverkan på resultatet av intervjun, samt vilken ordning frågorna ställs i. 

Det kan vara svårt vid en intervju att hinna anteckna allt som sägs, därför underlättar det 
att spela in intervjun och i efterhand transkribera det som sagts. Att spela in och sedan 
anteckna konversationen i efterhand gör det även enklare att fokusera mer på intervjun 
(Bell et. al 2016). 
Hurvida informationen från intervjun är konfidentiell eller inte har påverkan både på hur 
benägen personen är att svara på frågorna samt hur sanningsenliga svaren är. Även 
intervjuaren har stor påverkan på resultatet beroende på hur denne beter sig och vilket 
stämning som råder vid intervjun (Patel & Davidson 2011). 
 

En intervjus utformning har två viktiga egenskaper, standardisering och strukturering. 
Med standardisering menas hur stort ansvar intervjuaren har i intervjun och hur stor 
påverkan intervjuaren har. En intervju där intervjuaren styr över vilka frågor som ska 
ställas, hur de ska formuleras och i vilken ordning de ställs innebär att intervjun har en 
låg standardisering. Motsatsen är då en intervju med fasta frågor i en bestämd ordning 
där de olika personer som blir intervjuade får svara på exakt samma frågor med samma 
instruktioner. Intervjuer med hög standardisering möjliggör att svaren kan jämföras med 
varandra och sedan generaliseras (Patel & Davidson 2011). Hög standardisering är 
vanligt vid kvantitativa undersökningar, det finns dock en svaghet med denna metoden. 
Att frågorna är lika vid flera olika intervjutillfällen och att samma instruktioner ges 
innebär inte att alla som intervjuas tolkar frågorna likadant. Den intervjuades egna 
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åsikter och erfarenheter kommer oundvikligen spela en roll vilket kommer att påverka 
resultatet. Med strukturering menas hur öppna de ställda frågorna är för egen tolkning 
av personen som blir intervjuad. En intervju med fasta svar, exempelvis frågor där 
svaren enbart kan vara ja/nej, innebär att intervjun har en hög strukturering. Motsatsen, 
när den intervjuade får svara fritt på öppna frågor, innebär att det är lägre strukturering. 
Vid kvalitativa undersökningar är den vanligast med användning av öppna, 
ostrukturerade frågor (Patel & Davidson 2011). 

 

 

2.4.4	Dokument	
 

Datainsamlingsmetoden dokument innefattar en mängd olika källor till data. Dessa 
källorna inkluderar sedan länge tryckta källor i alla dess former t.ex. vetenskapliga 
artiklar, vetenskapliga journaler och studielitteratur. Men med den tekniska utveckling 
som skett innefattas nu även ljudinspelningar, filminspelningar och bilder i denna 
kategori. Då det finns en enorm mängd dokumenterad information att tillgå både i tryckt 
form och på internet är det viktigt att veta var informationen ska sökas och hur 
sökningen ska genomföras för att hitta så relevant och korrekt information som möjligt. 
Vid denna form av datainsamling är det ytterst viktigt att vara källkritisk mot bland 
annat var dokumenten kommer ifrån, vem som skapat det och vilken relation författaren 
av dokumentet har till det aktuella ämnet. Den dokumenterade informationen måste 
kunna bekräftas eller anses vara trovärdig för att användas som källa. 
Det är även viktigt att tidigt undersöka om all dokumentation som behövs för studien 
finns tillgänglig då det finns viss dokumentation som inte är tillgänglig för 
offentligheten. Vid urval av dokument som ska användas vid studien krävs det total 
objektivitet, väljs dokument ut som enbart stödjer forskarens teorier finns risken att 
resultatet blir vinklat och inte ger en sanningsenlig spegling av verkligheten. Därför är 
det viktigt att använda dokument som både stödjer och motsäger studiens teorier (Patel 
& Davidson 2011). 

 

 

2.4.5	Experiment	
 

Mätbara experiment är generellt sett relativt enkla att planera. De är också ofta snabba 
att genomföra vilket gör att det är en snabb och effektiv metod att samla in data med, 
speciellt om tidsramen för studien är begränsad. Det är väldigt viktigt vid genomförande 
av diverse experiment att korrekta mätningar görs både innan experimentet samt under 
och efteråt. Detta för att forskaren sedan ska kunna ställa de olika mätningarna mot 
varandra och jämföra resultaten. Utan dessa olika mätningar är det mycket svårt att visa 
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på någon förändring. Vidare är det även viktigt att enbart ändra en egenskap i taget vid 
experiment för att kunna se ett tydligt orsak verkan sammanband. Om flera av 
experimentets egenskaper ändras samtidigt kan det vara mycket svårt att skilja ut vilka 
ändringar som medförde förändringarna av resultatet (Bell et. al 2016). 

 

 

2.4.6	Studiens	datainsamlingsmetod	
 

I studien har olika datainsamlingsmetoder använts för att på bästa sätt komplettera 
varandra och ge forskarna så fullständig information som möjligt. Företagets egen 
dokumentering av produktionslinan har studerats för att skapa en övergripande och 
inledande förståelse för problemet. Informationen från denna dokumentation har sedan 
kompletterats med egna observationer varpå denna data har jämförts mot varandra för 
att skapa en verklighetstrogen bild av ursprungsläget. Sökning efter vetenskapliga 
artiklar har gjort i diverse databaser för att hitta källor till teorin. Vidare har intervjuer 
genomförts med produktionslinans personal och ansvariga ansvariga samt 
företagsledningen för att få en djupare förståelse av helheten i problemet. Slutligen har 
experiment genomförts på produktionslinan för att testa hypoteser och kontrollera 
resultatet av dessa. 

 

 

2.5	Informationsverifiering	
 

Oberoende av vilken form av datainsamling som valts att användas så måste det på 
något sätt säkerhetsställas att den insamlade datan som ska användas är sanningsenlig, 
uppdaterad och att datan beskriver det som eftersökts. Datan och dess källa måste 
kritiskt granskas för att uppfylla dessa kritierer (Bell et. al 2016). 

 

  

2.5.1	Reliabilitet	
 

Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitlig en metod eller ett mätinstrument är. Med andra 
ord ett mått på hur lika resultat som fås då samma metod eller samma mätinstrument 
används för att mäta samma sak flera gånger då alla omständigheter är de samma vid 
varje tillfälle. Alltså, om samma resultat uppnås varje gång vid användning av ett 
mätinstrument eller en metod då omständigheterna är de samma så är metoden eller 
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mätinstrumentet reliabelt. Vid intervjuer finns det väldigt stor mängd faktorerer som 
kan påverka svaret då intervjupersonen enkelt kan påverkas vilket i sin tur kan rikta 
svaret. Sådana faktorer kan exempelvis vara hur länge den intervjuade har varit på 
företaget, dess humör och hur frågan ställs (Bell et. al 2016). 

 

 

2.5.2	Validitet	
 

Validitet är ett mått på om den insamlade datan verkligen beskriver det som forskaren 
har undersökt och påstår. Det är även ett mått på om forskarens tolkningar bygger på 
riktig data eller om det är forskarens egna åsikter som speglas (Sapsford & Abbott 
2006). Hur den insamlade datan är strukturerad bestämmer också vilka tolkningar och 
slutsatser som kan komma att dras från dem samt vilka tolkningar och slutsatser som 
inte kommer kunna dras. Därför är det väldigt viktigt att att datan beskriver verkligheten 
samt att forskarens tolkningar bygger på den verkliga datan för att korrekta slutsatser 
ska kunna dras samt att alla möjliga slutsatser ska vara tillgängliga och att några inte 
förbises (Bell et. al 2016). 

 

Innebörden av validitet vid kvalitativ forskning skiljer sig från validiteten i kvantitativ, 
då forskaren vid kvalitativ forskning strävar efter att nå hög validitet genom hela 
forskningen och validiteten inte mest fokuseras på datainsamlingen. Det finns inte heller 
några exakt bestämda regler för hur validiteten i kvalitativ forskning skall bedömmas 
eftersom den skiljer sig så pass mycket mellan olika studier (Patel & Davidson 2011). 

Enligt Patel & Davidson (2011) brukar validitet även delas in i två olika aspekter, intern 
och extern validitet. Den interna validiteten innefattar hur verklighetstrogen 
undersökningen är, d.v.s. hur väl en undersökning stämmer överens med verkligheten. 
Medan den externa validiteten innefattar hur pass generaliserbar undersökningen är, det 
vill säga ifall undersökning går att använda i andra fall än enbart det specifika fallet som 
använts för att genomföra studien. 

 

 

2.5.3	Studiens	informationsverifiering	
 

Vid nulägesbestämning i studien har ett flertal mätningar gjorts vid ett antal olika 
tillfällen för att få en högre reliabilitet i resultatet. Mätningarna har även gjorts av två 
forskare simultant för att öka validiteten på mätningarna. Vid utförda experiment har en 
serie mätningar gjorts för att få en hög reliabilitet i mätresultaten. Mätningarna har även 
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varit konsistenta för alla experiment. Då intervjuer har genomförts har ett förbestämt 
frågeformulär använts för att ställa frågor till de berörda personerna. Flera personer vid 
olika skift och olika tillfällen har intervjuats för att kunna jämföra svaren från 
personerna då förutsättningarna varierar och då även åsikterna. Det har i studien tagits i 
beaktning att svaren vid intervjuerna är subjektiva. Slutligen har forskarna ingen 
tidigare relation till det berörda företaget eller någon anställd vilket bidrar till en ökad 
objektivitet i studien. Då studien är avgränsad till enbart en produktionslinje på 
företaget är det inte givet att den är generaliserbar, däremot anser forskarna att det finns 
en stor möjlighet att studien är generaliserbar till den grad att genomförandet går att 
applicera på företagets resterande produktionslinjer och även eventuellt på andra 
företag. 
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3.	Teori	
 

I detta avsnitt presenteras de valda teoretiska metoder och verktyg som har används för 
att genomföra studien. Slutligen så presenteras en analysmodell som är utformad efter 
studiens tillvägagångsätt för att operationalisera studiens teori.   

 
 

3.1	Lean		
 

Lean är en ledningsfilosofi som introducerades på 1980-talet av en forskningsgrupp på 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), efter att de studerat Japansk 
tillverkningsindustri främst Toyotas Produktions System (TPS) (Womack et al. 1990). 
Ordet eller uttrycket Lean introducerades några år senare av Krafcik (1988). Womack 
och Jones (1996) sammanfattade TPS tillvägagångssätt till fem nyckel principer: 

1. Definiera värde enligt kunden 
2. Identifiera värdeflödet 
3. Skapa ett flöde 
4. Styr produktionen efter kundens behov 
5. Sträva efter perfektion 

Det finns många definitioner på Lean enligt Lian och Van Landeghem (2007) och 
Herron och Hicks (2008) är Lean filosofin ett systematiskt tillvägagångssätt för att 
identifiera och eliminera slöseri genom ständiga förbättringar i jakten på perfektion: 
genom användandet av ett dragande system som styrs av kundens behov. Lean 
fokuserar på kostnadsreducering genom att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter 
(Abdullah och Rajgopal 2013). Detta tillvägagångssätt bidrar även till att organisationen 
ökar sin konkurrenskraft på marknaden (Deif 2012). Lean har implementerats i många 
företag med blandade resultat, för att lyckas och erhålla de fördelar som kommer med 
Lean måste beslut tas med hänsyn till hela systemet och ur ett långsiktigt perspektiv 
(Singh et al. 2010).   

 

 

3.2	Värdeflödesanalys		
 

Ett värdeflöde inkluderar alla aktiviteter värdeskapande eller inte, som är nödvändiga 
för att förädla en produkt. En värdeflödesanalys (VFA) är en förbättringsmetod som 
visualiserar alla aktiviteter i tillverkningsprocessen, samt ger en fullständig vägledning 
för att uppnå ett framtida tillstånd. Metoden går ut på att identifiera och eliminera 
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slöseri genom att förbättra hela flödet istället för att fokusera på enskilda processer. 
Vilket leder till att man tar beslut med hänsyn till hela tillverkningsprocessen istället för 
att söka det optimala i enskilda processer (Pavnaskar et al. 2003; Rother och Shook 
1998). Enligt Jones och Womak (2000) är VFA ett viktigt verktyg som ger en förståelse 
för de nuvarande operationella förutsättningarna och identifierar möjligheter för 
elimination av slöseri vilket leder till en ökning av den operationella prestandan.     

Ett VFA projekt genomförs i fyra steg: där man först väljer ut en produktfamilj som 
man ska följa, sedan kartläggs det nuvarande tillståndet för att sedan kartlägga det 
framtida tillståndet. Slutligen så definieras en arbetsplan för att uppnå det framtida 
tillståndet. En värdeflödes kartläggning utförs med hjälp av ”papper och penna” detta 
för att få det visuellt och enkelt (Rother och Shook 1998). 

 

 

Figur 1. Metodik för värdeflödesanalys (Rother och Shook 1998). 

 

 

3.3	Nulägesanalys		
 

Arbetet mot det framtida tillståndet börjar med en beskrivning av det nuvarande 
tillståndet i produktionen (Rother och Shook 1998). 

 

 

3.3.1	Val	av	produktfamilj	
 

Det första man gör i en VFA är att identifiera produktfamiljerna utifrån kundens 
perspektiv. En produktfamilj kan definieras som: en grupp produkter som i princip 
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passerar samma processer och utrustning i värdeflödet (Rother och Shook 1998). När 
produktfamiljerna har identifierats dokumenteras även följande information: 

• Hur många artikelnummer ingår i varje produktfamilj 
• Kundens efterfrågan och hur ofta beställningar görs (Rother och Shook 1998).  

 

 

3.3.2	Det	nuvarande	tillståndet	
 

Det andra steget i VFA efter att produktfamiljerna har identifierats är att följa deras väg 
genom flödet i fabriken. Först görs en analys där man samlar in information i fabriken 
för att sedan kartlägga det nuvarande tillståndet, observera att varje produktfamilj får en 
egen kartläggning. Vanligtvis börjar man kartläggningen med den process som är direkt 
kopplad till kundernas behov för att sedan gå uppströms genom flödet. 
Detaljeringsnivån på kartläggningen kan göras på olika nivåer, från delprocessnivå till 
produktens totala värdeflöde. Den första kartläggningen bör beskriva flödet genom den 
egna fabriken, sedan tas beslut om en annan detaljeringsnivå är mer lämplig för den 
specifika produkten (Rother och Shook 1998).  

 

Kartläggningen sker genom följande steg (Roher och Shook 1998; Singh och Singh 
2013): 

 

• Vid varje förbättringsarbete är det viktigt att tydligt specificera produktens värde 
efter kundens egna värdering. Annars riskerar man att förbättra ett värdeflöde 
och ge kunden något annat än vad som förväntas. Därför börjar man alltid en 
kartläggning med fakta om kundkraven.  

 

• Kartläggningens nästa steg är att rita tillverkningsprocesserna. En processruta 
indikerar vanligtvis att materialet förädlas. Till exempel ritas endast en 
processruta för montering, som i verkligheten kan ha flera närliggande 
arbetsstationer även om det finns ett mellanlager. Två processrutor ritas om 
monteringsprocessen är separerad från nästa process genom ett mellanlager som 
tillåts växa och materialet förflyttas i satser eller partier till nästa process. Varje 
processruta har en tillhörande faktaruta under som innehåller viktig information 
som: cykeltid, ställtid, antal skift, kassationer, tillgängligtid tid mm. 
Materialflödet kommer ha platser där flödet stannar upp och material samlas i 
mellanlager, dessa lager symboliseras med en triangel.  
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Figur 2. Faktaruta, processruta och lager (Rother och Shook 1998). 

 

• Nästa steg är att beskriva leveransinformationen både på inkommande samt 
utgående artiklar, informationen ska beskriva hur ofta material ankommer från 
leverantör och hur ofta färdiga produkter skickas till kund. 

• Informationsflödet symboliseras genom pilar se figur nedan, en rak pil 
symboliserar pappersinformation och elektroniskt information ritas som en blixt. 
Om delprocesserna har egna tillverkningsscheman och därmed tillverkar i sin 
egna takt är det ett tryckande produktionssystem detta symboliseras med en 
randig pil. 

 

  

 

Figur 3. Pilar för övrig information, elektronisk information och tryckande system 

  

• Det sista steget på kartläggningen är att rita en tidslinje längts ner på kartan, där 
man räknar ut den totala ledtiden, det vill säga den tiden det tar för en artikel att 
färdas genom hela värdeflödet från råmaterial till kund (Roher och Shook 
1998).  

	

3.4	Slöseri		
 

Slöseri eller muda på japanska är motsatsen till värde, som är vad kunden är villig att 
betala för. 
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De sju slöserierna är enligt (Ohno 1988):  

• Överbearbetning. Inträffar när mer arbete utförs i en process än vad som är 
nödvändigt, här inkluderas även komponenter med högre kvalité eller kostnad än 
vad som nödvändigtvis krävs. 

• Väntan. Uppstår när operatörer eller maskiner måste stanna, ofta för att det 
saknas material eller att den tidigare processen har havererat.  

• Överproduktion. Enligt Ohno (1988) är överproduktion det värsta slöseriet, dels 
för att man tillverkar fler produkter än vad som efterfrågas och att det leder till 
fler slöserier.  

• Transport. En aktivitet som ofta är nödvändig men genererar ingen värdeökning. 

• Lager. Relaterar till att ha onödigt stora lager på råmaterial, färdiga produkter 
och ett stort PIA.  

• Onödiga arbetsmoment. När människor eller utrustning flyttas eller rör sig mer 
än vad som krävs för att utföra processen.  

• Defekter. Leder till långsammare produktion och ökar ledtiden.  

 

 

3.5	Framtida	tillståndet	
 

Enligt Marchwinski och Shook (2003) är syftet med VFA att identifiera orsakerna till 
slöseri och genom att effektivisera det framtida värdeflödet eliminera dessa. Fokus 
ligger även på att skapa ett flöde där alla enskilda processer är direkt länkade med 
varandra. Detta uppnås antigen genom ett kontinuerligt flöde eller genom ett dragande 
system. Tankesättet bakom det framtida tillståndet är att fokusera på vad man kan 
åstadkomma med det man har istället för att köpa in nya system. Marchwinski och 
Shook (2003) menar att följande punkter är viktiga att tänka på i det framtida tillstånd:  

• Takttid 
• Tillverkning mot supermarket 
• Var är det möjligt att tillverka med kontinuerligt flöde 
• Vilken är pacemakerprocessen 
• Hur jämnar man ut produktmixen i pacemakerprocessen? 
• Vilka förbättringar måste göras för att uppnå det framtida tillståndet? 
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3.6	Kontinuerligt	processflöde	
 

Enligt Rother och Shook (1998) är kontinuerligt processflöde det mest effektiva sättet 
att producera på. Ett kontinuerligt flöde uppnås då man tillverkar i ett enstycksflöde, det 
vill säga då artiklar produceras en i taget och går vidare i processflödet utan att 
mellanlagras eller genomgå andra slöseri. Det är i praktiken väldigt svårt att uppnå ett 
kontinuerligt processflöde i hela tillverkningsprocessen, man försöker istället att 
utveckla ett kontinuerligt flöde så långt som det är möjligt. Det största hindret för att 
uppnå ett kontinuerligt flöde är slöseri och variationer, genom att utveckla ett 
kontinuerligt flöde så kommer fler variationer och problem upp till ytan. Detta för att 
buffertar och lager som tidigare dolt problemen tas bort.  

 

Att uppnå ett rent kontinuerligt flöde är svårt, om inte omöjligt i praktiken dels för att 
alla processer i nuläget kanske inte är stabila eller tillräckligt effektiva. I dessa fall så är 
det lämpligt att köra med ett FIFU flöde (Först In Först Ut), som är en kombination 
mellan ett kontinuerligt flöde och ett dragande system. FIFU flödet begränsas av en 
exakt produktvolym som är tillåten, om denna volym uppnås signalerar det att 
processen uppströms ska sluta producera. När sedan processerna är stabila, tillförlitliga 
och ställtiderna har reducerats till nära noll kan det införas ett kontinuerligt flöde 
(Rother och Shook 1998).  

 

Fördelarna med kontinuerlig flöde (Liker, Erkelius och Hallberg 2009): 

• Kvalitet byggs in i processer. Operatörerna på varje process blir kontrollanter 
och löser själva problem på plats innan artikeln skickas vidare till nästa steg. 
Detta leder till att problemkällor lokaliseras snabbt och risken att defekta 
produkter skickas vidare i flödet minskas avsevärt.  

• Ökad flexibilitet. Det ger kortare ledtider vilket leder till en mer flexibel 
produktion som kan anpassa sig efter förändringar i kundens behov. 

• Mer golvyta. Genom att lager och buffertar tas bort, frigörs golvyta som kan 
användas till annat.  

• Ökad säkerhet. Material förflyttas i mindre mänger och därmed kan 
trucktransporter ersättas med andra transport alternativ som är betydligt säkrare.    

• Minskade lagerkostnader. Mindre lager frigör kapital som går att investera.  
• Ökad produktivitet. Genom eliminerandet av slöseri så utförs i stort sett inga 

icke värdeskapande aktiviteter, vilket leder till en ökad produktivitet. 

 

Innan ett kontinuerligt flöde kan uppnås behöver åtgärder göras dels måste buffertar 
reduceras till nära noll, förpacknings enheterna måste vara små. Transporter måste ske 
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frekvent och avståndet mellan maskiner och processer måste vara korta (Peterson et al. 
2009).  

 

 

3.7	Dragande	produktion		
 

I ett dragande produktionssystem baseras produktionen på den verkliga efterfrågan, 
processerna uppströms producerar först när processerna nedströms har ett behov. En 
effektiv implementering av ett dragande system, speciellt i enstycksflöden är överlägsen 
över ett tryckande system (Krishnamurthy et al. 2004). Dragande system bör användas i 
de delar av produktionen där det inte går att uppnå ett jämt flöde. Det dragande systemet 
går hand i hand med JIT (Just In Time) som strävar efter att leverera rätt kvantitet med 
rätt kvalitet vid rätt tidpunkt. Eftersom ett dragande system styrs av efterfrågan krävs en 
flexibel produktion för att kunna hantera variationer i efterfrågan. Nackdelen med att ha 
en flexibel produktion är exempel att produktions kapaciteten behöver vara hög för att 
klara av en hög efterfrågan, vilket kan leda till ett dåligt kapacitetsutnyttjande då 
efterfrågan är låg (Cheng et al. 2012). 

Dragande system tillåter till viss del lager tillskillnad från kontinuerliga flöden, i de 
fallen där det är nödvändiga för att uppnå ett stabilt flöde på grund av variationer i 
processerna. I dessa fall används supermarkets för att styra produktionen. En 
supermarket är ett buffertlager med en låst kapacitet som sänder en signal till den 
föregående processen att tillverka det behovet som skapades när kunden eller processen 
efter supermarketen tar ut en artikel från supermarketen (Liker, Erkelius och Hallberg 
2009). En supermarkets syfte är att hantera variationer i produktionsflödet så ett stabilt 
flöde kan uppnås då ett kontinuerligt flöde är omöjligt ( Yang et al. 2011). En 
supermarket bör placeras så nära leverantören som möjligt i flödet detta för att ge 
operatörerna en visuell bild av det aktuella kundbehovet (Rother och Shook 1998).     

 

 

3.7.1	Takttid	
 

För att kunna synkronisera produktionstakten med försäljningstakten används takttid. 
Takten bestämmer hur stor volym som ska produceras under ett tidsintervall, där alla 
processer följer samma takt. Takttid är alltså ett mått på kundens efterfrågan som talar 
om hur ofta kunden köper en produkt, vilket även talar om hur snabbt varje process i 
flödet behöver producera i för att tillgodose kundens behov. Takttiden hjälper också till 
att se vilka processer som klarar av kundens efterfrågan och vilka som behöver 
förbättras i det framtida läget. Formeln för att beräkna takttiden ses i formel 1 nedan. 
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För att klara av att producera enligt takttid krävs det att dessa förutsättningar uppfylls 
(Rother och Shook 1998): 

 

• Snabba reaktioner vid problem, måste lösas inom takttiden 
• Orsaker till oplanerade produktionsstopp måste elimineras 
• Långa omställningstider måste reduceras eller elimineras  

 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑	 = 	 )*+	,-../ä+/.-/1	123*,4,-5*+	6*2	47-8,
9:+5*2+14	3*;<=	:+5*2	*,,	47-8,

 (1) 

  

Formel 1. Beräkning av takttid (Rother och Shook 1998) 

 

 

3.7.2	Pacemaker		
 

Som tidigare nämnt är överproduktion det värsta slöseriet (Rother och Shook 1998). För 
att eliminera överproduktion i en process orsakat av individuella produktionsscheman, 
schemaläggs endast en process i värdeflödet. Denna process refereras som 
pacemakerprocessen för att den sätter takten för all produktion uppströms i flödet och 
knyter samman processerna nedströms med processerna uppströms (Rother and Shook 
1998, Abdulmalek and Rajgopal 2007). Pacemaker processen är oftast den process med 
ett kontinuerligt flöde som befinner sig längst nedströms i värdeflödet, därmed har 
flödet nedströms om pacemaker processen ett kontinuerligt flöde till kunden (Rother 
och Shook 1998).  

 

 

3.8	Måltillstånd	
 
Ett måltillstånd är en beskrivning av hur en process ska fungera för att uppnå ett 
framtida tillstånd. Ett vanligt misstag är att tolka ett måltillstånd som ett mål, ett mål är 
ett resultat medans ett måltillstånd beskriver hur processen ska fungera för att uppnå 
målet (Rother 2009). Syftet med att arbeta med måltillstånd är att dels styra 
förbättringsarbetet mot visionen, men även att det ger en bild av vilka hinder som finns 
mellan nuläget och måltillståndet. Vilket ger ett fokus på de problem som behöver lösas 
för att komma till det framtida tillståndet. Enligt Rother (2009) ska ett måltillstånd svara 
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på följande frågor:  

• Hur bör processen fungera? 
• Vilket är det avsedda normalläget? 
• Var befinner vi oss vid en viss framtida tidpunkt? 
• Var måste vi befinna oss? 

 

 

Figur 4. Måltillstånd kontra mål (Rother 2009). 

 

 

3.9	PDCA	
 

PDCA är ett metod som kan användas för att nå ett måltillstånd genom att 
experimentera, PDCA ger även en struktur i förbättringsarbetet. Metodens delas in i fyra 
steg vilka är följande (Rother 2009): 

 

1. Plan. Här definieras en hypotes av vad som förväntas hända i experimentet. 
2. Do. Testa hypotesen genom ett experiment. 
3. Check. Jämför det verkliga resultatet med hypotesen. 
4. Act. Standardisera/stabilisera det som fungerade, eller börja om med PDCA-

cykeln igen. 
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3.10	Kapacitetsutnyttjande	
 

Kapacitet definieras enligt Olhager (2013) som den arbetsmängd en produktionsresurs 
kan utföra under en given tidsperiod. Kapacitetsutnyttjande är ett mått på hur stor andel 
av en resurs kapacitet verkligen används. Kapacitetsutnyttjandet styrs av det totala 
kapacitetsbehovet under en viss period som ställs i förhållande med den befintliga 
kapaciteten under den perioden. Kapacitetsbehovet är den planerade arbetsmängden i en 
produktionsresurs i en given tidsperiod. Hur stor kapacitetsbehovet är beror på två 
parametrar som adderas, dessa parametrar är bearbetningstiden (cykeltid multiplicerat 
med efterfrågan) och ställtiden (omställningstid multiplicerat med antal omställningar i 
en period) (Olhager 2013). 

 

 

3.11	Flaskhalsar	
 

Tekniskt sett definieras en flaskhals som den maskin eller process som är känsligast för 
den totala systemprestandan. En annan definition på flaskhals är en maskin vars 
prestanda hindrar systemets prestanda (Chang et al. 2007). Den mest utmärkande 
egenskapen hos en flaskhalsmaskin är att en prestandaökning i en flaskhals genererar 
betydligt större total kapacitetsförbättring i systemet jämfört med en prestandaökning i 
en icke-flaskhalsmaskin (Lin Li 2008). Det finns många metoder för att identifiera 
flaskhalsar, de flesta av dem fokuserar på långsiktiga problem som undersöks i en 
analytisk- eller simuleringsmodell (Chang et al. 2007). Genom att eliminera variationer 
i processerna uppströms av flaskhalsen, ökas flaskhalsens utnyttjande då fås en buffrad 
flaskhals som minimerar risken för att materialbrist ska uppstå i flaskhalsen (Hopp och 
Spearman 2008). Olhager (2013) förespråkar följande femstegsmodell för att identifiera 
och eliminera flaskhalsar: 

 

1. Identifiera flaskhalsen 
2. Besluta hur begränsningen ska utnyttjas 
3. Underordna alla andra beslut efter detta beslut 
4. Förbättra flaskhalsens begränsade kapacitet 
5. Om en begränsning elimineras, börja om på punkt 1 
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3.12	Variationer	
 

Variation kommer i många former, några exempel är variation i processtid, 
omställningstid, ställtid och efterfrågan. Variationer kan leda till att processer blir 
ostabila och saknar ett normalläge, vilket gör det svårt att planera produktionen (Patti 
och Watson 2010). Variationer i efterfrågan både sett till produktmix och volym leder 
ofta till att företag bygger stora lager under perioder när efterfrågan är låg för att kunna 
möta efterfrågan när den stiger (Olhager 2003). Ett annat vanligt bemötande är att ha 
flexibla processer med ledig kapacitet för att kunna anpassa produktionen till variationer 
i både efterfrågan och produktmix (Stratton och Warburton 2003). Variationer i 
tillverkningsprocesser är ett centralt problem som kan orsaka sämre produktkvalitet som 
leder till högre kostnader, högre priser och missnöje hos kunderna (Tannock 2007).    

 

 

3.13	Processanalys	
 

När värdeflödet är definierat på en övergripapande nivå flyttas fokus till processnivån, 
en metod för att analysera processnivån är genom följande processanalys (Rother 2009).  

 

1. Identifiera kundens behov och bestäm tillverkningstakt 
• Takttid 
• Planerad Cykeltid 
• Antal skift 

2. Förstå processen 
• Definiera start och stopp-punkter.  
• Används verktyg som exempel blockdiagram för att få en visuell 

förståelse för processen 
• Hur ser flödet ut? 
• Hur ser cykeltiden ut för olika stationer, är processerna balanserade? 

3. Maskinskapacitet 
• Klarar den nuvarande utrustningen den planerade cykeltiden? 
• Vilken är den nuvarande kapaciteten? 
• Hur snabb cykeltid klarar utrustningen i nuläget att tillverka med? 
• Vilka förutsättningar har skiftet och hur många skift är det? 

4. Processen variation 
• Ta tid på 20-40 cykler av varje operatörs arbete 
• Hur varierar processen mellan cyklar och skift? 
• Utför operatörerna arbetet på samma sätt i varje cykel? 
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• Hur är kvalitetsutfallet? 
5. Bemaning 

• Hur många operatörer är nödvändigt om processen är stabil? 
• Hur ska processen bemannas vid olika kundtakter? (Rother 2009). 

 

 

3.14 Analysmodell 
Följande analysmodell har använts för att utföra studien:

 

Figur 5. Analysmodell 

1. Val av produktfamilj 

• Identifiera en produktfamilj med problem 
• Identifiera kundbehovet 

 

2. Analysera nuläget 

• Processanalys 
• Identifiera slöseri 
• Identifiera variationer 

 

3. Framtida tillståndet 

• Definiera ett måltillstånd 
 

4. PDCA 

• Experiment 
• Reducera antalet variationer 
• Eliminera slöseri 
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4.	Empiri	
 

I detta kapitel presenteras företaget som fallstudien genomförts på. Inledningsvis 
presenteras en övergripande beskrivning av företaget i sin helhet medan resterande 
innehåll är avgränsad till den specifika produktionlinjen 

 

4.1	Företagsbeskrivning	
 

Företaget som studien har utförts på ligger i Tingsryd, Småland. Det grundades på 
mitten av 1900-talet som ett musteri men har sedan dess övergått till att vara 
verksamma inom ett bredare spektrum av livsmedelsbranschen och är idag 
specialiserade mot tillverkning och paketering av flytande livsmedel såsom såser, 
soppor, sylter, juice och oljor. De har inga egna produktmärken utan tillverkar produkter 
med kundens produktmärkning. Företaget har i dagsläget ca 150 anställda och hade 
2015 en omsättning på 539,9 miljoner kronor. Huvudkontoret och den största 
tillverkningsanläggningen ligger i Tingsryd men företaget har även två mindre 
tillverkningsanläggningar på andra orter. Tillsammans producerar anläggningarna en 
årsvolym på 25000 ton produkt. 
 

Kunderna återfinns på både nationell såväl som internationell nivå och bland dem finns 
fyra av världens tio största livsmedelsföretag. Deras stora och väletablerade kunder 
sätter höga krav på att de kan leverera produkter av hög kvalité, vilket är deras 
huvudfokus. Företaget är sedan elva år tillbaka kvalitetscertifierade enligt BRC Global 
Standard samt enligt en del olika produktspecifika kvalitetscertifieringar efter kunders 
begäran. 
 
 

4.2	Nulägesbeskrivning	
 

Det övergripande problemet som företaget har med den utvalda linan ligger i att de i 
nuläget inte får ut den kapacitet som finns tillgänglig i linan. Detta problem visar sig 
främst i att de inte hinner producera den mängd produkt som är planerad varje vecka 
och därför missar leveransdatum till kund. Dessa försenade leveranser leder i flera fall 
vidare till att företaget måste betala ut viten till den berörda kunden vilket leder till 
ekonomiska förluster. Vidare så har företaget i nuläget många inkomande kundordrar 
från befintliga kunder som får nekas pågrund av att de inte hinner med dem i sitt schema 
samt så har de inte möjlighet att acceptera nya kunder som visar intresse av att beställa 
från dem. Större förseningar i produktionen medför även att obehandlade råvaror med 
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kort hållbarhet blir förstörda eftersom de inte kan bearbetas inom sin hållbarhetstid 
vilket leder till kassationer av dessa. 

Tidigare åtgärder som företaget har gjort för att öka kapaciteten har varit att höja 
produktionshastigheten på linan vid ett antal tillfällen. Utöver ökad 
produktionshastighet har företaget även lagt till mer arbetstid genom att övergå från det 
tidigare 3-skift de använde sig av till det 5-skift de använder i dagsläget. 

Då det tillverkas sju olika produktfamiljer vid linan skiljer vissa förutsättningar en del 
beroende på vilken produktfamilj som tillverkas. Antalet operatörer som i dagsläget 
behövs vid produktion är således varierande mellan tre och och fem personer beroende 
på vad som tillverkas, ej inkluderat personal som behövs vid blandning, logistik samt 
tekniker. Utifrån uförd intervju med företagets ekonomiansvarig har följande siffror 
definierats. Maskinkostnaden för linan uppgår i genomsnitt till 4818 kr per timme. 
Personalkostnaden uppgår i genomsnitt till 290 kr per timme per person på vardagar och 
på helger tillkommer 150 kr per timme per person vilket resulterar i en personalkostnad 
på 440 kr per timme per person på helger. Försäljningspriset är i genomsnitt 7,75 kr per 
flaska inom produktfamilj X, och täckningsbidraget är 3,20 kr st. 

 

4.2.1	Värdeflödeskarta	
	
För att visualisera flödet presenteras en värdeflödeskarta nedan, som följs av en mer 
ingående beskrivning av flödet.	

 

Figur 6. Värdeflödeskarta  
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Flödet ser likadant ut oberoende vilken produktfamilj som produceras. Processerna är 
uppbyggda i en produktionslina (se bilaga 1) där transportband sammanfogar 
processerna. Det första steget i produktionen är blandningen som har ett individuellt 
körschema där produkterna blandas i tankar för att sedan tryckas ut till fyllningen. 
Processerna från flaskpåfyll och uppströms till trågpack har ett gemensamt körschema. 
Ett tråg defineras som en kartong som används till att förpacka produkterna i. Då 
studien är avgränsad till en produktionslina har valet gjorts att exkludera blandningen 
och färdigvarulagret från linan i studien för att de båda tillgodoser flera linors behov.  

 

 

4.2.2	Processbeskrivning	
 

Process Delmoment Beskrivning 

Flaskpåfyll  En halvautomatiskt process där flaskor sätts in på linan 

Rengöring  Flaskorna vänds upp och ner samt rengörs med tryckluft 

Fyllning  Flaskorna fylls med produkt 

Kapsylmaskin  Kapsyler/korkar sätts på flaskorna 

Etikettmaskin Etikett Etiketter sätts på flaskorna 

 Datum Datummärkning 

Förpackning Uppdelning Flaskorna delas upp i rätt antal efter kundens specifikation 

 Packmaskin De uppdelade flaskorna sätt i en kartong 

 Plastmaskin Tråget plastas in 

 Trågetikett Etikett sätts på tråget 

Trågpack  Trågen staplas på en pall och emballeras 

 

Figur 7. Processbeskrivning 

Varje process är uppbyggt med en eller flera maskiner där i stor sett allt är 
automatiserat. Det som sker manuellt är materialtillförseln på flaskpåfyll där en operatör 
sätter en pall med flaskor på ett sänkbart bord för att sedan mata in flaskorna på en 
uppställningsplats där den automatiska processen tar över. Påfyllning av 
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förbrukningsmaterial som etikett- och plastrullar samt kapsyler/korkar och kartonger 
görs även manuellt. Linan har normalt tre operatörer som har som huvuduppgift att 
kontrollera och övervaka produktionen samt sköta materialpåfyllning.  

Den sista processen trågpack varierar i utförandet beroende på vilken produktfamilj som 
körs, processen utförs på ett av följande sätt: 

• Pallpack – en automatiserad maskin som staplar trågen på en pall, 
emballeringen av pallen sker sedan manuellt av en operatör. 

• Sampack – trågen fraktas via transportband till en robotcell som packar och 
emballerar trågen. Denna process är sammanlänkad med alla produktionslinor i 
fabriken. 

• Manuell packning - Används när sampacken inte fungerar, 1-2 operatörer står 
och packar trågen för hand.  

 

Linan körs inte efter någon takt utan maskinerna har individuella hastigheter som 
varierar beroende på produktfamilj. Fyllningens hastighet styr dock flödet i linan samt 
så är de andra maskinernas hastighet anpassad efter fyllningen som är 
pacemakerprocessen.        
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5.	Analys	
 

I följande kapitel analyseras den data som har samlats in genom observationer och 
experiment samt från företaget enligt studiens analysmodell. 

 

5.1	Val	av	produktfamilj	
	

På den utvalda produktionslinjen finns möjlighet att producera en bred variation av 
produkter samt en rad olika typer av flaskor kan behandlas av linan. Varje produktfamilj 
är indelat efter vilken flaska den paketeras i. I nuläget produceras sju olika typer av 
flaskor på linjen och upp emot ett hundratal olika fyllningar. Byten mellan de olika 
flasktyperna medför stora omställningar av maskinerna samt transportbanden, vilket 
medför att förutsättningarna vid produktion av de olika produkterna varierar mycket. 
Vid utförandet av studien har två produktfamiljer studerats nämre varav en av dessa har 
huvudfokuset legat på. 
 
 

5.1.2	Kundbehov	
 

Företaget producerar inte efter takttid, kundbehovet varierar och orders har hög volym 
och produceras nödvändigtvis inte sammanhängande. Produktionen planeras efter 
historiskt data av utfallet flaskor på varje produktfamilj. För att definiera kundtakten har 
studien utgåt ifrån den planerade tiden för en order och volymen på ordern. 
Anledningen är att få ett referenstal till vilken hastighet processerna i linan behöver ha. 
Efter beräkningar enligt formel 1 med studiens definitioner blev kundtakten på 
produktfamilj X 58 flaskor per minut. Denna definition av kundtakt beskriver inte det 
verkliga kundbehovet men fungerar som ett referenstal för produktionen för att 
synkronisera hastigheten med planeringen.  

 

5.2	Nulägesanalys	
	

För att få en konkret uppfattning om nuläget har företagets egen avbrottstatistik 
analyserats samt så har egna kontrollmätningar av produktionen utförts för att avgöra 
hurvida företags data stämmer. Följande i detta kapitel presenteras både företagets 
avbrottstatistik samt den observerade statistiken. För att förtydliga avbrott så har det i 
studien valts att definiera avbrott som icke-planerad stopptid i en process. 
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5.2.1	Företagets	avbrottsstatistik	
 

För att öka validiteten har data samlats in från företagets egna mätningar, sedan har 
dessa data sammanställts. Datan är från produktfamilj X under en sammanhängande 
tidsperiod. 
 

Tillgänglig tid (tim) Hastighet (st/min) Utfall flaskor (st) 

234,5 88 672822 

   Producerad tid Avbrottstid 

 54% 46% 

 Figur 8. Sammanställning av företags statistik 

Den insamlade datan, i övre raden på figur 8, bygger på företagets inrapporterade siffror 
för tillgänlig produktionstid under tidsintervallet, verkligt antal producerade flaskor 
samt vilken hastighet den producerande linan har varit inställd på under denna tid. 
 
Den procentuella producerande tiden respektive avbrottstiden, som syns i undre raden 
på figur 8, har sedan bestämts genom att multiplicera den tillgängliga produktionstiden 
med produktionslinans hastighet. Resultatet av detta blir den totala tillgänliga 
produktionskapaciteten för linan under tidsintervallet i antal flaskor. Det verkliga 
utfallet av producerade flaskor dividerades sedan med den totala tillgänliga 
produktionskapaciteten. Detta visar totalt producerande tid av den tillgänliga tiden i 
procent. Resterande tid, som inte är producerande tid, räknas därmed som avbrottstid. 

 

5.2.2	Observerad	avbrottsstatistik		
 

För att kontrollera företagets data och skapa en egen uppfattning av nuläget gjordes en 
egen observation av produktionslinan med fokus på att kontrollera producerande tid och 
avbrottstid. Under observationstiden producerades två olika produktfamiljer, som i 
studien kommer att kallas för produktfamilj X respektive Y. I tabellen i figur 9 nedan 
visas sammanställningen av den avbrottstid som uppstod under den totala 
observationstiden på 578 minuter. 

Produktfamilj Obseverad tid (min) Avbrottstid 

Y 294 61%  

X 284 77%  

Figur 9. Total avbrottstid vid observation 
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Vid sammanställningen av siffrorna presenteras resultatet för de olika produktfamiljerna 
separat eftersom vissa förutsättningar för produktionen skiljer mycket mellan dem. 

Observationen genomfördes på två produktfamiljer för att även ge en bättre helhetsbild 
över tillståndet på linan och för att undvika att resultatet enbart blir specifierat till en 
produktfamilj. Genom att observera fler produktfamiljer än en kan det även fastställas 
att problemen gäller för linan generellt och inte enbart en produktfamilj. Omställningen 
mellan produktfamiljerna gjordes inte under observationstid och observationerna är 
gjorda slumpmässigt utspridda över tre olika tillverkningstillfällen för att öka 
objektiviteten. 

Utöver att observera den producerande tiden samt avbrottstiden så observerades även 
vilka processer i produktionslinan där avbrotten uppstod. Här noterades hur många 
avbrott som uppstod i varje enskild process samt hur långa dessa avbrotten var. 

I diagramet i figur 10 nedan har den totala avbrottstiden brutits ned till en 
sammanställning av avbrottstiden för varje enskild process.  

 

Figur 10. Avbrottsstatistik 

 

Diagramet i figur 10 visar den totala avbrottstiden orsakad av varje process. 
Avbrottsstaplarna är uppdelade enligt vilken produktfamilj avbrotten uppstod vid. 
Rubriken övrigt i figur 10 är definierad som avbrott som uppstått vid linan men orsakats 
av andra anledningar än någon av processerna och därmed inte platsar i någon av dessa 
kategorier. 
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För att ytterligare kartlägga vilka problem som orsakade mest variation undersöktes 
vilka problem som uppstod flera gånger. Detta ger en bättre inblick i vilka problem som 
uppstår enstaka gånger och därmed kan uppstå av slumpmässiga variationer, och vilka 
problem som är återkommande störningar och därmed bidrar till den konstanta 
variationen i produktionen. Diagrammen i figur 11 och 12 nedan visualiserar vilken 
andel av avbrotten i vaje process som är återkommande och vilken andel som uppstått 
enstaka gånger.  

 

 

Figur 11. Avbrottsvariationer produktfamilj X 

Figur 11 visar antalet olika avbrott i relation till totala antalet avbrott för varje process i 
produktionen av produktfamilj X.   
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Figur 12. Avbrottsvariationer produktfamilj Y 

Figur 12 visar antalet olika avbrott i relation till totala antalet avbrott för varje process i 
produktionen av produktfamilj Y. 

 
 

5.2.3	Skillnaden	mellan	forskarnas	och	företagets	statistik	
 

Det är en signifikant skillnad mellan 46% och 77% avbrottstid (se figur 8 och 9) som 
produktfamilj X har. Skillnaden beror dels på att några parametrar skiljer sig i 
förutsättningarna för mätningarna. En omställning gjordes mellan mätningarna under 
observationstiden medans företags statistiken inte har några omställningar under 
tidsperioden. Den omställning som gjordes innebar stor ombyggnad av linan vilket är 
beroende på vilka produktfamiljer man byter emellan. Omställningen orsakade stora 
störningar och variationer vid uppstarten och början av produktionen vilket leder till att 
många avbrott orsakas av ”ställjusteringar” på maskiner. Omställningar från 
produktfamilj Y till produktfamilj X orsakar även andra problem då transportbanden är 
hala. Orsaken till hala transportband är att flaskor med produkt har gått sönder eller vällt 
i någon process eller på transportbanden vilket leder till att produkten rinner ut och gör 
transportbanorna hala. Produktens konsistens gör det svårt att rengöra och få bort den 
hala ytan och är även svår att se. Problemet uppkommer inte direkt och påverkar inte 
produktfamilj Y nämnvärt utan släpar och uppstår efter en omställning i detta fall till 
produktfamilj X. Problemet blir större och orsakar mer avbrott med produktfamilj X 
dels beroende på flaskornas storlek och vikt i förhållande till produktfamilj Y.  
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Företagets statistik är som nämnt från en längre period med produktfamilj X där 
omställningen gjordes några dagar innan statistiken börjar. Därmed så har processerna 
stabiliserat sig efter omställningen. En annan viktigt skillnad är metoden för 
mätningarna då forskarnas statistik är från observationer där avbrott har mätts med 
tidtagarur, medans företagets statistik är baserat på det verkligan utfallet av 
produktionen. Trots den stora skillnaden mellan forskarnas och företagets statistik anses 
datan vara relevant och trovärdig då skillnaden beror på det som tidigare nämnts.   

 
 

5.3	Framtida	tillståndet	
 

Det framtida tillståndet som eftersträvas är att med en stabil process kunna tillverka i ett 
kontinuerligt flöde, dygnet runt utan avbrott, kassationer och variation. Detta ska kunna 
göras på en maskinhastighet som först och främst ligger i fas med dagens kundtakt för 
att kunna öka sin leveransprecision och undvika förseningar. På en längre tidshorisont 
ska maskinhastigheten överstiga den kundtakt företaget har i nuläget. Detta för att 
möjliggöra ett kapacitetsöverskott så att företaget sedan kan börja ta in fler ordrar från 
befintliga kunder samt kunna acceptera beställningar från nya kunder.  

 
 

5.4	Måltillstånd	
 

För att uppnå det framtida tillståndet har ett måltillstånd definierats, för att styra 
förbättringsarbetet mot rätt håll och ge en visuell bild om nuläget och vilka hinder som 
finns för att uppnå måltillståndet.  

 

Figur 13. Måltillstånd 
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5.5	PDCA	experiment	
 

För att uppnå måltillståndet användes PDCA som metod, för att hitta en lösning på hur 
avbrotten kan reduceras. Då den nuvarande hastigheten på linan är högre än 
kundbehovet valde forskarna att experimentera med hastigheten på linan.   

Utförandet av experimenten gjordes i följande steg: 

• Forskarna observerade produktionen på linan under en tidsperiod där avbrotten 
mättes för att få en referensperiod som underlag för jämnförelse.  

• Sedan ändrades hastigheten på linan genom att ändra hastigheten på fyllning- 
och etikettmaskinen. Samt justera hastigheten på transportbanden och 
kapsylmaskinen efter den reglerade hastigheten. Därefter obeserverades linan 
under ytterligare en tidsperiod där avbrotten mättes.  

 

Fyllningen och etikettmaskinen är de enda maskinerna på linan som det går ändra 
hastigheten digitalt på, de andra maskinerna måste justeras manuellt av en tekniker. 
Därmed ändrades inte hastigheten i exempel packmaskinen då det hade krävt ett längre 
stillestånd för att utföra. Som tidigare nämnt styrs hastigheten på linan av fyllningen 
vilket leder till att processerna upströms påverkas av fyllningens hastighet. Dock så 
ändras inte hastigheten för utförandet i maskinerna uppströms men takten i inmatningen 
i maskinerna påverkas. Det ska också nämnas att hastigheten i fyllningen kan endast 
ändras med 4 enheter i taget. 

 

Experiment 1  

Inledningsvis godkändes ett experimet med två olika hastigheter av företagetsledningen. 
Experimentet utfördes för att undersöka hur hastigheten påverkar variationerna. Två 
olika hastigheter testades med en observationstid på 80 minuter per hastighet. Först 
observerades en referensperiod på 80 minuter med den vanliga hastigheten på 88 flaskor 
per minut på fyllningen. 

 

Vad förväntades hända? 

Stabilare produktion med mindre avbrott och variationer vid lägre hastigheter. Samt 
möjligheten att stoppa fler problem innan de orsakar ett avbrott och hindra problem att 
gå vidare till nästa process. Forskarna tillsamans med företaget hade en förväntan att 
sänka avbrotten med 10% i experimentet.  
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Resultat 

 Hastighet (st per min)  

Fyllning  Avbrott 

88 25% 

52 3,75% 

72 28,75% 

Figur 14. Experiment 1 

 

Experimentet visade att det finns ett samband mellan hastigheten och variationerna på 
linan. Avbrotten sänktes markant när hastigheten 52 testades vilket gjorde produktionen 
stabil. Problemen stannade där de uppstod och kunde lösas snabbt utan att orsaka stopp i 
processerna uppströms. För att se avbrottsvariationerna under experimentet se figur 16. 
Efter resultatet visats för företagetsledningen gavs tillåtelse för  ytterligare ett 
experiment.    

 

Experiment 2 

Experimentet utfördes för att undersöka vid vilken hastighet produktionen blir ostabil. 
Utförandet är samma som i experiment 1 med skillnaden att observationstiden är på 40 
minuter per hastighet.  

 

Vad förväntades hända? 

Upptäcka en signifikant skillnad i avbrott mellan två intilliggande hastigheter. För att 
identifiera var gränsen mellan stabil och ostabil produktion går.  
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Resultat 

 Hastighet	(st	per	min)	  

Fyllning  Avbrott 

88 40% 

56 2,50% 

64 10% 

Figur 15. Experiment 2 

 

Experimentet visade att med en hastighet på 56 flaskor per minut i fyllningen var 
produktionen fortfarande stabil. När hastigheten sedan höjdes till 64 kom avbrotten 
tillbaka. Nedan visas avbrottsvariationerna under båda experimenten.  

 

 

Figur 16. Avbrottsvariationer under experiment 

 

Från ovanstående diagram i figur 16 kan det utläsas från första experimentet att vid 
tillverkning med ordinarie maskinhastighet på 88 flaskor per minut är totala antalet 
avbrott som uppstår tolv stycken på den observerade tiden. Antalet olika avbrott som 
uppstår är sju stycken, således är det fem återkommande avbrott. Vid en 
maskinhastighet på 52 flaskor per minut uppstod två avbrott varav inga var 
återkommande och vid den tredje testade maskinhastigheten, 72 flaskor per minut, 
uppstod totalt fem avbrott varav ett var ett återkommande avbrott.  
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Diagramet för det andra experimentet i figur 16 visar att det vid ordinarie 
maskinhastighet på 88 flaskor per minut upp står totalt sju avbrott varav ett är 
återkommande. Vid en maskinhastighet på 56 flaskor per minut uppstår enbart ett 
avbrott och vid den sista testade maskinhastigheten på 64 flaskor per minut uppstår tre 
avbrott varav inga var återkommande. 
 

 

5.5.1	Övriga	observationer	vid	experiment	
 
Vid experimenten noterades att operatörerna var mycket stressade vid den högre 
maskinhastigheten. Vid de testade lägre maskinhastigheterna så minskade stressen 
betydligt och operatörerna agerade mycket lugnare. Detta bekräftades även genom 
intervjuerna med operatörerna som genomfördes innan respektive efter experimenten.  

Vid observationerna under och innan experimenten identifierades en mängd slöseri, som 
uppstod på grund av avbrotten. Dessa slöserier uppstod främst i form av överarbetning, 
väntan och onödiga arbetsmoment. 
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6.	Resultat	och	slutsats	
	
I detta kapitel kommer inledningsvis resultaten, som har framkommit genom analysen 
och empirin, att presenteras. Dessa resultat kommer sedan utgöra grunden för att 
besvara studiens undersökningsfråga vilket kommer att presenteras i vår slutsats i 
kapitlets senare del. 
 
 

6.1	Utfall	
 
Efter att resultaten av de genomförda experimenten samt företagets interna data 
sammanställts har de verkliga utfallen vid de olika berörda maskinhastigheterna kunnat 
tas fram. Det verkliga utfallet av antal producerade flaskor per timme presenteras i figur 
17 nedan.  
 

Utfall (flaskor per timme) 

Maskinhastighet Antal Flaskor 

88/min 2851st 

56/min 3276st 

Figur 17. Resultat av utfall 

Tabellen i figur 17 beskriver utfallet av antalet flaskor vid företagets ordinarie 
maskinhastighet, 88 flaskor per minut, under en timmes produktion. Samt utfallet av en 
timmes produktion vid den maskinhastighet, 56 flaskor per minut, som tagits fram som 
högsta stabila hastighet enligt resultatet från de utförda experimenten. 

 

6.2	Ekonomiskt	resultat	
 

Det ökade antalet producerade flaskor med den nya maskinhastigheten uppgår till 425 st 
flaskor per timme. Detta blir motsvarande 306.000 extra flaskor per månad vid de 
nuvarande tillverkningsförutsättningarna med 5 skift.  
Då försäljningspriset inom produktfamilj X i genomsnitt ligger på 7,75 kr per flaska blir 
den ökade omsättningen 2.371.500 kr per månad. 
Vidare ligger täckningsbidraget på 3,20 kr per flaska, detta medför att täckningsbidraget 
ökar per månad med 979.200 kr. 
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Övergången från 3-skift till 5-skift för att täcka upp för den förlorade 
produktionskapaciteten medför extra direkta kostnader för produkter producerade under 
helgen. Vid produktionslinan behövs tre personer samt att det behövs en del personal 
externt från linan. Dessa externa innefattar en person vid logistikavdelningen, en person 
vid blandningen samt en tekniker. Då helgskiftet medför en extra kostnad genom ökad 
direktlön på 150 kr per person för företaget så kostar varje arbetstimme på helgen 900kr 
mer än en arbetstimme på vardagar. 

 

6.3	Slutsats	
 

Frågan som undersökningen baserats på och som studien är ämnad att besvara var: 

Hur kan reducerad variation i en process bidra till ökat 
kapacitetsutnyttjande i ett industriellt tillverkande företag? 
 

Från de första presenterade resultaten framtagna genom experiment nummer ett på 
företaget kan vi först och främst konstatera att variationerna i en process definitivt har 
en direkt påverkan på kapacitetsutnyttjandet. Vidare visar resultaten att de två viktigaste 
faktorerna som påverkar kapacitetsutnyttjandet är maskinhastigheten och variationen. 
Där det optimala kapacitetsutnyttjandet uppnås genom en hög maskinhastighet och en 
låg variation. Det kan utläsas att en låg variation är ett givet kriterium för att möjliggöra 
högt kapacitetsutnyttjande då resultaten tydligt visar att kapacitetsutnyttjandet sjunker 
vid en ökad maskinhastighet och en ökad variation. Detta på grund av att variationen 
stiger i en snabbare takt vid hastighetshöjning än höjningen i sig. Maskinhastigheten 
måste ökas stegvis så att alla nya variationer som uppstår på den nya hastigheten kan 
reduceras eller eliminieras innan vidare hastighetshöjningar genomförs. Om variationen 
inte reduceras eller eliminieras kommmer detta bidra till att hastighetshöjningen medför 
en ostabil process och därmed ett lägre kapacitetsutnyttjande. 
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7.	Diskussion	
 

Experimenten utfördes för att undersöka hur hastigheten påverkar variationer samt var 
gränsen mellan ostabil och stabil produktion ligger. Lärdomen blev att det finns ett 
samband mellan hastigheten på linan och variationerna. Ett samband mellan specifika 
orsaker till avbrott och hastigheten visade sig även genom att de uppstod på båda 
referensperioderna men försvann när hastigheten sänktes. Produktionen är stabil på 
hastigheterna 52 och 56 men när hastigheten ökandes till 64 blev det ostabilt igen (se 
figur 14 och 15). Därmed ligger gränsen mellan stabil och ostabil produktion mellan 56 
och 64. Då hastigheten på pacemakern enbart kan ändras med 4 enheter i taget ligger det 
endast en hastighet emellan. Anledningen till att hastigheten 60 inte testades var att 
tillåtelse enbart fanns för att testa två hastigheter under experiment 2 och valet gjordes 
därmed att öka hastigheten med två steg. När produktionen blev stabil uppstod inga 
återkommande avbrottvariationer och de avbrott som uppstod var korta tidsmässigt samt 
enkla att lösa. Detta gjorde att avbrotten stannade där de uppstod och tvingade inga 
andra processer att stanna. Observationerna vid de stabila hastigheterna visade även att 
operatörerna lättare kunde övervaka produktionen, dels på grund av den lägre 
hastigheten och att antalet flaskor på transportbanorna minskade. Detta bidrog till att 
operatörerna hade bättre kontroll som medförde att en del problem kunde lösas innan de 
orsakade avbrott. Specifika problem som tidigare uppstod vid start och stopp av 
processer vilket resulterade i ytterligare ett avbrott blev självfallet färre vid en stabil 
produktion då de frekventa avbrotten försvann. Flödet i produktionen upplevdes 
jämnare och lugnare vid de stabila hastigheterna till skillnad från det mer ryckiga flödet 
vid den normala hastigheten. Efter experimenten genomfördes en kort intervju med 
operatörerna, där den gemensamma åsikten var att arbetet blev mindre stressigt och att 
arbetsmijön blev bättre vid de lägre hastigheterna. Intervjuerna bekräftade även 
forskarnas observation att produktionen blev lättare att övervaka och kontrollera.  
 

Under observationerna som genomfördes innan och under experimenten identifierades 
en stor mängd slöseri främst i form av väntan, överbearbetning och onödiga 
arbetsmoment. Då avbrottenstiden låg mellan 25-77% under observationerna uppstår 
följdaktigen mycket väntan. En del problem, särskilt i förpackningsprocessen (se figur 
7), ledde till att operatörerna manuellt fick lyfta ner tråg från maskinerna, plocka ur 
flaskorna och ställa tillbaka dem på transportbanden innan processen. Detta är både 
överbearbetning, transport och ett onödigt arbetsmoment vilket leder till ökade 
kostnader. Alla nämnda slöserier ovan eliminerades när produktionen blev stabil. 
Antalet defekta flaskor som fick slängas eller hällas ut minskar även drastiskt när 
avbrotten sänks. Kassationer på råvaror påverkas även av avbrotten då längre stillestånd 
i produktionen kan leda till att vissa råvaror med kort hållbarhet får kasseras på grund 
av de långa avbrotten.   
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I analysen redovisades att den nuvarande kundtakten är 58 flaskor per minut, vilket 
innebär att maskinerna behöver köras på en hastighet på 58 för att täcka kundbehovet. 
Den stabila hastigheten 56 ligger därmed under kundbehovet, hastigheten 60 har dock 
inte undersökts i arbetet på grund av att det inte fanns tillåtelse för genomförande av fler 
experiment. Produktionslinans utfall blir större vid den stabila hastigheten 56 jämfört 
med den vanliga hastigheten 88 (se figur 17). Vilket är ett resultat som visar att 
företaget bör köra på hastigheten 56 trots att det ligger under kundtakten. Då utfallet och 
kapacitetsutnyttjandet är högre vid den stabila maskinhastigheten 56 medför det även att 
rent ekonomiskt så är det mer lönsamt att producera med en stabil hastighet. Då 
företaget för nuvarande inte har några problem att sälja mer produkter ökas vinsten 
direkt med utfallet dels genom högre försäljningsintäkter.  
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8.	Rekommendationer		
 

• Sänk hastigheten till 56 

• Testa hastigheten 60 

• Definiera ett nytt måltillstånd 

• Lös problem och höj hastigheten succesivt 

• Planera och styra produktionen efter kundtakten 

• Visuell styrning av utfall 

 

Rekommendationerna är att inledningsvis sänka maskinhastigheten till 56 på 
produktionslinan för att få en stabil produktion. Ett experiment där hastigheten 60 
undersöks bör göras för att faställa om produktionen är stabil eller ostabil på den 
hastigheten. Visar sig produktionen vara stabil ska 60 bestämmas som den nya 
utgångshastigheten. Ett nytt måltillstånd bör sedan definieras för att inrikta 
förbättringsarbetet i rätt riktning. Fokus bör sedan ligga på att höja hastigheten ett steg 
och eliminera eller reducera de variationer som uppstår tills produktionen åter igen blir 
stabil, för att sedan uppreppa processen en hastighet i taget.     

Planera produktionen efter kundtakten istället för historiskt data. Delvis för att den  
historiska datan är så varierande och inte ger en stabil produktionstakt. Och även för att 
producera enligt kundbehovet och därmed undvika bland annat överproduktion.  

Införa någon form av visuell styrning av utfallet på linan för att visuallisera för 
operatörerna hur produktionen går. Detta för att involvera och engagera personalen på 
linan i resultatet av sitt arbete. 
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