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Abstract 

In the manufacturing industry today, customers require short lead times at the 
same time that manufacturing companies consider time as a scarce resource. This 
means that companies are forced to focus on reducing lead time, including 
production lead time. When manufacturing customized products there is not 
possible to keep stock to quickly answer customer demand and therefore, these 
companies strive to streamline their processes to reduce lead time. 

The purpose of this study is to examine how the lead time can be reduced in a 
manufacturing system for customized products. Two issues have been established 
to answer the purpose of this study: 

1. What are the possible reasons for long lead time in a manufacturing system 
that produces customized products? 

2. How can long lead times in a manufacturing system that produces 
customized products be reduced? 

In order to answer these two questions, the authors conducted a case study and 
literature reviews. In the case study observations, interviews, document studies, 
and a delivery note have been used to collect empirical data. The empirical data 
have been structured, for example in a value stream map, and then analyzed on 
theory developed in the conducted literature studies. 

In the conducted analysis the authors identified a high level of WIP as the main 
cause of the long lead time. Furthermore, a deeper analysis contributed by the 
authors have been able to determine the underlying causes for the development of 
WIP, in the case study five causes were identified and in the literary studies four 
causes. The underlying causes identified by the authors in the case study as well as 
in the literature studies were material flow variation, push-based material handling, 
bottleneck and lot sizing. The fifth identified cause in the case study was priority 
rules. The authors then developed optional solutions for each cause and then 
discussed the different solutions that could be applied in the manufacturing 
system the authors studied. The chosen solution for eliminating each cause is 
reduce diversion of material flows to reduce variability, implementation of 
CONWIP for the main flow through the manufacturing system, eliminating the 
bottleneck by applying an extra shift for this machine, using the FIFO priority rule 
and the application of overlapping batches of high quantities. By applying these 
changes, the authors consider that the lead time in the studied manufacturing 
system can be reduced. 
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Sammanfattning 

I den tillverkande industrin ställer idag kunder krav på korta leveranstider 
samtidigt som de tillverkande företagen ser tid som en begränsad resurs. Detta 
innebär att företag tvingas fokusera på att reducera ledtiden och däribland 
produktionsledtiden. Vid tillverkning av kundanpassade produkter finns inte 
möjligheten att hålla lager för att snabbt kunna besvara kunders efterfrågan och 
därför måste dessa företag sträva efter att effektivisera sina processer för att 
reducera ledtiden.  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ledtiden kan reduceras i ett 
produktionssystem för kundanpassade produkter. Två frågeställningar har 
upprättats för att uppfylla syftet: 

1. Vilka möjliga orsaker finns till långa ledtider i ett produktionssystem som 
tillverkar kundanpassade produkter? 

2. Hur kan långa ledtider reduceras i ett produktionssystem som tillverkar 
kundanpassade produkter? 

För att kunna besvara dessa två frågeställningar har författarna genomfört en 
fallstudie samt litteraturstudier. I fallstudien har observationer, intervjuer, 
dokumentstudier samt en följesedel använts för att samla in empiri. Empirin har 
strukturerats, bl.a. i en värdeflödeskarta, och sedan analyserats mot teori som 
tagits fram i de litteraturstudier som genomförts. 

I den analys författarna genomfört har hög nivå av PIA identifierats som 
huvudorsak till lång ledtid. Vidare har en djupare analys bidragit till att författarna 
kunnat utröna underliggande orsaker till uppbyggnaden av PIA, fem i fallstudien 
och fyra i litteraturstudierna. De underliggande orsakerna författarna identifierade 
både i fallstudien och i litteraturstudierna var varierande materialflöden, 
pushbaserad materialstyrning, flaskhals och partiformning. Den femte 
identifierade orsaken i fallstudien var prioriteringsregler. Författarna har sedan 
tagit fram lösningsalternativ för respektive orsak och därefter diskuterat vilka 
lösningsalternativ som bäst kunde tillämpas i det studerade produktionssystemet. 
De lösningsalternativ som valts för att eliminera respektive orsak är omläggning av 
materialflöden för att minska variationerna, implementering av CONWIP för 
huvudflödet genom produktionssystemet, eliminering av flaskhals genom att 
tillämpa ett extra skift för denna maskin, användning av FIFO som 
prioriteringsregel samt tillämpning av överlappning för batcher av höga 
kvantiteter. Genom att tillämpa dessa förändringar anser författarna att ledtiden i 
det studerade produktionssystemet kan reduceras. 
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1 Inledning 

Detta kapitel introducerar examensarbetet om ledtidsreduktion för kundanpassade produkter i 
ett produktionssystem. Här presenteras bakgrunden till rapportens syfte tillsammans med en 
problembeskrivning, följt av frågeställningar, avgränsningar samt rapportens disposition.  

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Dagens marknad blir allt mer global till följd av framförallt ökande transport- och 
kommunikationsmöjligheter (Douglas & Craig, 2010). Den globala marknaden 
medför att företag över hela världen konkurrerar om samma kunder, och därför 
måste företagen arbeta proaktivt snarare än reaktivt för att över huvudtaget 
överleva på den globala marknaden (Smith, 2001). En del i det proaktiva 
förhållningssättet är att utforma en konkurrenskraftig strategi som baseras på de 
faktorer företaget valt att konkurrera med (Stock et. al., 1999). Dessa faktorer 
kallas konkurrensfaktorer och innefattar leveranstid, leveransprecision, kostnad, 
flexibilitet och kvalitet (Ward et. al., 1998).  
 
Beroende på vilka krav marknaden ställer kan konkurrensfaktorerna delas in i två 
grupper; ordervinnare och orderkvalificerare (Rosen & Karwan, 1994). Order-
vinnare är de faktorer som gör att företag vinner order medan orderkvalificerare är 
de faktorer som gör att företag kvalificerar sig på marknaden (Christopher & 
Towill, 2000). Generellt kan företag inte upprätthålla högsta nivå inom alla 
konkurrensfaktorer, utan en avvägning måste göras avseende vilka faktorer 
företaget ska fokusera på (Miltenburg, 2005). Under senare år har det blivit mer 
intressant att konkurrera genom tid, framförallt då kunders krav på korta leverans-
tider ökat (Srinivasan, 2004). Leveranstid är synonymt med den totala ledtiden ur 
kundens perspektiv, d.v.s. från avlagd order till inleverans hos kund, där en del av 
den totala ledtiden utgörs av produktionsledtid, d.v.s. tiden det åtgår för att 
tillverka en produkt (Lumsden, 2006). Tid ses idag även internt som en viktig 
resurs då den sätter begränsningar för vad som är möjligt att prestera. Med 
anledning av att tiden utgör en begränsad resurs måste företag ta vara på tiden på 
ett så fördelaktigt sätt som möjligt vilket ställer krav på ledtidsreduktion (Tersine 
& Hummingbird, 1995). Fördelar som kan uppnås genom att reducera ledtiden är 
förbättrad kundservice, lägre lagernivåer och på så vis lägre lagerhållnings-
kostnader samt högre produktivitet (Glock, 2012; Wedel & Lumsden, 1995). 
Dessutom innebär en kortare ledtid att produktionsplaneringen inte tvingas frysas 
över en längre tidsperiod, vilket ökar lyhördheten mot kunder (Karmarkar, 1987a).  
  
Traditionellt sett har företag reducerat ledtid genom att använda lager, i form av 
råmaterial, produkter-i-arbete (PIA) och färdiga produkter vilket resulterar i höga 
kapitalbindningskostnader (De Toni & Meneghetti, 2000). Företag har därför 
börjat tillämpa olika metoder och tekniker såsom Just-in-time (JIT) och Theory of 
Constraints (TOC) för att reducera ledtiden utan ökade lagernivåer (Tersine & 
Hummingbird, 1995). Istället för att hålla lager försöker företag att förbättra sina 
processer för att bli mer flexibla samt eliminera de steg i processerna som inte 
tillför något värde för kunden (Liker & Meier, 2006). I dagens industri efterfrågas 
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allt mer produkter konstruerade mot kundorder (ETO1) som fortsättningsvis i 
rapporten benämns som kundanpassade produkter (Lumsden, 2006). Vid till-
verkning av kundanpassade produkter finns inte möjligheten att använda lager i 
form av färdiga produkter eller PIA eftersom tillverkning inte kan initieras utan 
erhållen kundorder (Jonsson & Mattsson, 2005).  
 
Examensarbetet har sin utgångspunkt i ledtidsreduktion för tillverkning av 
kundanpassade produkter där kundorderpunkten (KOP) är placerad innan 
konstruktionsprocessen, se Figur 1. Detta innebär att studien inte avser 
produktion mot lager (MTS2), montering mot kundorder (ATO3) eller tillverkning 
mot kundorder (MTO4). KOP avser den punkt i värdeflödet där prognosstyrd och 
kundorderstyrd produktion särskiljs (Jonsson & Mattsson, 2005). 

 

Figur 1: Placering av KOP längs värdeflödet (Olhager, 2000). 

Beroende på var kundorderpunkten ligger och därav graden av kundanpassning 
kan olika produktionssystem användas. Ju mer kundanpassade produkter desto 
fler produktvarianter och mindre produktionsvolymer används (Jonsson & 
Mattsson, 2005). Miltenburg (2005) framhåller att många produkter och låga 
volymer med fördel tillverkas enligt produktionssystemet batch flow. I batch flow 
finns ett begränsat antal materialflöden och maskinerna är frikopplade från 
varandra genom buffertar i form av PIA vilket gör att de inte styrs av någon 
gemensam takt (Hopp & Spearman, 2008). Maskinerna är grupperade efter 
produkt, d.v.s. alla maskiner som krävs för att tillverka en produkt är fysiskt 
placerade tillsammans (Jonsson & Mattsson, 2005), se Figur 2.  

 

Figur 2: Fysisk maskinplacering för batch flow (Jonsson & Mattsson, 2005). 

Denna studie fokuserar på produktionssystemet batch flow som fortsättningsvis i 
rapporten endast benämns som produktionssystem. Generellt sett karaktäriseras 

                                                 
1
 Engineer-to-order (Jonsson & Mattsson, 2005). 

2
 Make-to-stock (Jonsson & Mattsson, 2005) 

3
 Assemble-to-order (Jonsson & Mattsson, 2005) 

4
 Make-to-order (Jonsson & Mattsson, 2005)  
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kundanpassade produkter som tillverkas i produktionssystemet av lång ledtid 
p.g.a. väntan mellan varje operation i maskinerna. Dessutom tillverkas kund-
anpassade produkter oftast i små batcher där varje batch kräver en omställning i 
maskinerna vilket minskar effektiv bearbetningstid per maskin (Miltenburg, 2005). 
Då tillverkning av kundanpassade produkter i produktionssystemet karaktäriseras 
av lång ledtid och att lager inte kan användas för att reducera denna är reduktion 
av produktionsledtid ett intressant område att studera.  
   

1.2 Syfte och frågeställningar 

I Bakgrund och problembeskrivning framgår att kundanpassade produkter som 
tillverkas i ett produktionssystem karaktäriseras av lång ledtid. Vidare framgår att 
lager inte kan användas för att reducera ledtiden och därför har författarna 
formulerat syftet med studien enligt följande:  
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur ledtiden kan reduceras i ett produktionssystem 
för kundanpassade produkter. 
 
För att kunna besvara syftet kring hur ledtiden kan reduceras har författarna brutit 
ned syftet i två frågeställningar. För att kunna reducera ledtiden måste först en 
kartläggning av de faktorer som orsakar en lång ledtid identifieras, för att sedan 
kunna elimineras. Därför har författarna valt att formulera den första fråge-
ställningen på följande vis: 
 

1. Vilka möjliga orsaker finns till långa ledtider i ett produktionssystem som 
tillverkar kundanpassade produkter? 

Utifrån de faktorer som identifieras i den första frågeställningen kan olika metoder 
användas för att eliminera dessa faktorer och således reducera ledtiden. För att 
identifiera möjliga metoder att tillämpa, baserat på resultatet av den första fråge-
ställningen, för att reducera ledtiden har andra frågeställningen formulerats på 
följande vis:  
 

2. Hur kan långa ledtider reduceras i ett produktionssystem som tillverkar 
kundanpassade produkter? 

Den andra frågeställningen är direkt kopplad till syftet. I samband med att denna 
frågeställning besvaras uppfylls också syftet i den meningen att författarna 
föreslagit hur ledtiden kan reduceras i ett produktionssystem för kundanpassade 
produkter.   

 

1.3 Omfång och avgränsningar 

Avgränsningar har gjorts till följd av att det studerade området skulle falla inom 
rimliga gränser. Författarna har i undersökningen utgått ifrån att det aldrig råder 
brist i materialförsörjningen till produktionssystemet samt att konstruktion är 
något som utförs vid sidan av tillverkningen och inkluderas därför inte i studien. 
Vidare har inte heller någon hänsyn till planeringsledtid i produktionssystemet 
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eller distribution från produktionssystemet tagits, se Figur 3 där det gulmarkerade 
området representerar studiens omfång. 

 

Figur 3: Studiens avgränsningar. 

Studien avser inte att identifiera samtliga orsaker till en lång ledtid i ett 
produktionssystem som tillverkar kundanpassade produkter, utan möjliga orsaker 
behandlas. Vidare innebär detta att samtliga metoder för att reducera ledtid inte 
behandlas utan metoderna baseras på de faktorer som identifieras i den första 
frågeställningen.  

 

1.4 Disposition 

För att läsaren ska få en uppfattning om rapportens struktur presenteras här den 
disposition författarna valt att upprätta. I inledningen av varje kapitel finns 
dessutom en introducerande text som syftar till att beskriva respektive kapitels 
disposition kortfattat. I nästkommande kapitel, Teoretiskt ramverk, återfinns en 
beskrivning av samtliga begrepp och teorier som används rapporten. Det 
teoretiska ramverket syftar framförallt till att användas i den analys författarna gör 
men även ge läsaren en förståelse för det studerade området. Efter det teoretiska 
ramverket följer kapitlet Metod och genomförande som presenterar de metoder 
författarna använt för att samla in empiri och hur författarna strukturerat och 
analyserat den insamlade datamängden. Därtill presenteras även hur arbetet 
bedrivits för att upprätthålla en god validitet och reliabilitet.  

Kapitlet med metoder och genomförande för studien följs av kapitlet Empiri och 
analys där författarna först presenterar den strukturerade empirin för att därefter 
analysera denna mot det teoretiska ramverket. Analysen är uppdelad i två 
huvudavsnitt, ett för varje frågeställning. Därefter följer kapitlet Diskussion och 
slutsatser där författarna diskuterar analys och metodval samt kommer med egna 
förslag på lösningsalternativ samt rekommendationer för dessa. I kapitlets näst 
sista kapitelavsnitt, Resultat och slutsatser, presenteras examensarbetets resultat 
kortfattat, följt av det sista kapitelavsnittet där förslag på vidare forskning tas upp. 
Slutligen följer en referenslista över de referenser författarna använt samt i 
rapporten hänvisade bilagor.  
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2 Teoretiskt ramverk 

I det teoretiska ramverket presenteras först kopplingen mellan teorier och respektive fråge-
ställning. Därefter följer en mer ingående presentation av de teorier och begrepp som används i 
rapporten.  

 

2.1 Koppling av teorier 

En koppling mellan frågeställningar och teorier i kapitlet har gjorts för att 
underlätta läsarens förståelse av kapitlets innehåll och struktur samt för att tydlig-
göra vilka teorier som studerats för respektive frågeställning, se Figur 4. 

 

Figur 4: Koppling mellan frågeställningar och teorier. 

Till den första frågeställningen kopplas teorier kring generella orsaker till långa 
ledtider, där de mest förekommande orsakerna i litteraturen beskrivs. Dessa är 
varierande materialflöden, partiformning, flaskhalsar, pushbaserad materialstyrning 
samt prioriteringsregler. Därutöver presenteras även ett avsnitt om lean 
produktion där en teoretisk beskrivning av värdeflödeskartläggning ingår som en 
del i detta avsnitt. Anledningen till att detta verktyg presenteras i det teoretiska 
ramverket är att ge läsaren en inblick i verktygets funktioner då det senare används 
i rapporten för att strukturera och analysera insamlad empiri. 

Till den andra frågeställningen kopplas teorier kring generella tillvägagångssätt för 
ledtidsreduktion baserade på de förekommande orsakerna till lång ledtid som 
litteraturen beskriver. Dessutom beskrivs ett avsnitt inom lean produktion som 
behandlar olika typer av slöserier i ett produktionssystem som kan påverka led-
tiden.  

Detta kapitel omfattar de teorier som finns med i Figur 4. Närmast följer en 
presentation av generella orsaker till långa ledtider. 
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2.2 Generella orsaker till långa ledtider 

Den totala ledtiden i ett företag kan delas upp i huvudprocesserna administration, 
konstruktion, produktion och distribution (Lumsden, 2006). Ledtiden i 
produktionen utgörs, förutom av alla de enskilda operationer i maskiner som äger 
rum, dessutom av olika typer av väntan på bearbetning i nästa maskin. Till 
exempel utgörs en stor del av ledtiden i produktion av väntetid, som består av 
kötid, omställningstid och förflyttningstid. Normalt sett utgör den totala cykel-
tiden för en produkt en ytterst liten del av den totala ledtiden (Olhager, 2000), där 
andelen väntan av ledtiden i produktion kan uppgå till hela 85-90 % (Karmarkar 
et. al., 1985; Corbey & Jansen, 1993; Lumsden, 2006). Ho och Chang (2001) 
menar att denna siffra är ännu högre, närmare bestämt 90-95 %. Varför väntan 
uppgår till en så stor andel kan relateras till kötiden vilken avgörs av nivån av PIA 
i produktionssystemet (Karmarkar, 1987a). PIA avser de produkter som är under 
tillverkning, antingen under operation i en maskin eller i kö till en maskin (Jonsson 
& Mattsson, 2005). Nivån av PIA är direkt proportionell mot ledtiden vilket 
hänvisas med hjälp av Little’s lag, där kvoten av PIA och antalet produkter som 
tillverkas under en viss tidsperiod motsvarar ledtiden (Andries & Gelders, 1995), 
se Ekvation [1]: 
 

       
   

          
   [1] 

  
Även Srinivasan (2004) menar att nivån av PIA i ett produktionssystem har en 
direkt påverkan på ledtidens längd i den meningen att mängden PIA avgör 
köbildningen som uppstår i produktionssystemet, se Figur 5.  

 

Figur 5: Ledtidens relation till ökad nivå av PIA (Srinivasan, 2004). 

 
Det finns flera olika faktorer som teorin identifierar har en påverkan på nivån av 
PIA i ett produktionssystem, se Figur 6. Karmarkar (1987a) menar att parti-
formning, storlek på batcher, är i direkt proportion till nivån av PIA i ett 
produktionssystem. Hopp et. al. (1990a) uppger att variationer i flöden påverkar 
nivån av PIA. Srinivasan (2004) lyfter fram att Goldratts (1979) begränsningsteori 
har ett samband med PIA genom att det uppstår en köbildning framför flask-
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halsen, d.v.s. begränsningen. Enligt Ho och Chang (2001) är en av de största 
nackdelarna med pushbaserad materialstyrning en ökande nivå av PIA.  
 

 

Figur 6: Teoretisk koppling lång ledtid, PIA och underliggande orsaker. 

 
De faktorer som orsakar en uppbyggnad av PIA i ett produktionssystem 
presenteras mer ingående i följande avsnitt. 

2.2.1 Varierande materialflöden 

Om det finns en hög variation av produkttyper i ett produktionssystem är det 
svårt att kategorisera dessa i produktfamiljer samt att ange vilka maskiner som ska 
användas för de olika produkterna. Då flera olika produkttyper delvis bearbetas i 
samma maskiner uppstår varierande materialflöden som gör det svårt att 
schemalägga utifrån tillgänglig kapacitet i respektive maskin. Detta leder till att 
köer uppstår mellan maskinerna, vilket bidrar till höga nivåer av PIA samtidigt 
som ledtiden blir längre (Duggan, 2002; Hopp et. al., 1990a). I ett produktions-
system finns variationer i materialflödet, sett till en enskild maskin anländer 
material från flera olika maskiner för tillverkning. Att produkttyperna är varierande 
samt att storleken på batcher skiljer sig bidrar till att arbetsbelastningen varierar. 
Variationen avseende batchstorlek och produkttyp i samband med att de olika 
materialflödena ofta är dåligt synkroniserade ökar köerna inför en maskin och 
således även nivån av PIA (Karmarkar, 1987b).  

2.2.2 Partiformning 

Genom att använda batcher inom ett företags produktion vid tillverkning av olika 
produkter skapas partier av konstant eller varierande storlek. Denna gruppering av 
produkter kallas partiformning och styrs av den bakomliggande efterfrågan för 
respektive produkt (Lumsden, 2006). Den optimala utformningen av partierna är 
exakt den kvantitet som efterfrågas av kunden. Men detta är oftast inte realistiskt i 
praktiken då begränsningar inom produktionen som exempelvis tillgänglig 
kapacitet, tillgängligt material och omställningstider styr materialflödet och på så 
vis partiformningen (Srinivasan, 2004). Enligt Karmarkar (1987a) är det ofta 
önskvärt ur en ekonomisk synvinkel att kombinera både nuvarande och framtida 
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behov i större batcher för att nå skalfördelar genom färre antal omställningar, 
vilket refereras till partiformningsmetoden ekonomisk orderkvantitet (EOQ5). 
EOQ syftar till att hitta den optimala batchstorleken ur kostnadssynpunkt utifrån 
en avvägning mellan ordersärkostnader, i detta fall kostnader för omställningar, 
och lagerhållningskostnader (Jonsson & Mattsson, 2005; Hopp & Spearman, 
2008). Figur 7 illustrerar kopplingen mellan kostnader och batchstorlek. Med stora 
batcher följer färre antal omställningar och högre nivå av PIA och följaktligen blir 
resultatet det omvända då små batcher används (Hopp & Spearman, 2008). EOQ 
är en vanlig partiformningsmetod bland flera andra partiformningsmetoder som 
t.ex. bedömd orderkvantitet, bedömd behovstäckningstid och ekonomisk behovs-
täckningstid (Jonsson & Mattsson, 2005). 
 

 

Figur 7: Kostnader baserade på batchstorlek (Jonsson & Mattsson, 2005). 

 
Storleken på batcher påverkar nivån av PIA som i sin tur påverkar ledtidens längd 
(Karmarkar, 1987a). Enligt både Srinivasan (2004) och Karmarkar (1987a) finns 
det på så vis en tydlig koppling mellan ledtidens längd och batchstorlekar eftersom 
större batcher leder till högre nivå av PIA till följd av att förflyttningsvolymen 
mellan maskinerna ökar, jmf Figur 5.  

2.2.3 Flaskhalsar 

Definitionen av en flaskhals i ett produktionssystem är att det är något som 
begränsar detta till sin nuvarande prestation. Ett produktionssystem presterar på 
så vis aldrig bättre än sin svagaste länk då det är denna som styr mängden output 
som kan levereras. En flaskhals kan t.ex. vara en fysisk begränsning i form av en 
maskin vars kapacitet inte är tillräcklig för att tillgodose behovet som finns 
(Srinivasan, 2004). Det finns två vanligt förekommande metoder för att identifiera 
flaskhalsar i ett produktionssystem; dels genom att mäta varje maskins kapacitet 
och dels genom att mäta köer framför varje maskin. Den maskin med lägst 
kapacitet alternativt störst kö framför sig utnämns till flaskhalsen. Det betyder att 
en maskin kan vara en flaskhals p.g.a. att den är överbelagd, trots att den har högre 
kapacitet än andra maskiner i produktionssystemet (Yingni et. al., 2011). 

                                                 
5
 Economic order quantity (Karmarkar, 1987a). 
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Då många tillverkande företag fokuserar på att hålla högsta möjliga utnyttjande-
grad i varje maskin blir resultatet att lager i form av PIA byggs upp, till följd av att 
köer bildas framför flaskhalsen eftersom denna maskin inte klarar att följa övriga 
maskiners tempo (Lumsden, 2006). Att balansera flödet och fördela beläggningen 
för varje maskin utifrån flaskhalskapaciteten är viktigt för att minska PIA-nivåer 
och därmed ledtiden. Enligt Goldratts begränsningsteori, Theory of constraints 
(TOC), krävs ett systemtänkande i form av att identifiera produktionssystemets 
flaskhals, underordna övriga maskiner till denna för att sedan upphöja 
begränsningen och på så vis hela produktionssystemets prestationsförmåga 
(Srinivasan, 2004). Tidigare undersökningar som presenteras i Srinivasan (2004) 
belyser att TOC kan leda till reduktion av PIA och därför är det även relevant för 
att kunna reducera ledtiden för kundanpassade produkter i ett produktionssystem. 

2.2.4 Pushbaserad materialstyrning 

Att styra materialflöden med push innebär att producerande maskiner initierar 
eller beordras av en centraliserad planering att påbörja tillverkning utan att 
efterfrågan finns från efterföljande maskin. Det skapas således ett ”planerings-
tryck” då produkter trycks in i tillverkningen utan att ett behov från nedströms 
maskiner finns (Jonsson & Mattsson, 2005; Ho & Chang, 2001), se Figur 8. 

 

Figur 8: Pushbaserad materialstyrning (Jonsson och Mattsson, 2005). 

 
Materialstyrning av pushtyp har en svaghet vad gäller reaktionsförmågan på 
förändringar i efterfrågan och operationella problem såsom maskinhaverier och 
materialbrist som påverkar planeringen. Med en pushbaserad styrning ökar 
problemen till följd av att planeringen trycker in tillverkningsorder i maskinerna 
och störningar i planeringen kan på så vis påverka nivån av PIA. Det finns även 
tillfällen då planeringen ändras till följd av ändrad efterfrågan vilket innebär att 
vissa av de produkter som befinner sig i produktionssystemet inte längre är 
aktuella utan blir liggande till dess att efterfrågan finns, alternativt färdigställs och 
läggs på lager (Martin, 2007).  
 
Att styra ett materialflöde genom push medför dessutom att det inte finns någon 
begränsning vad gäller maximal nivå av produkter som flödar i produktions-
systemet. Kön inför en maskin blir därför så stor som antalet produkter som är 
planerade att tillverkas i maskinen (Özbayrak et. al., 2006). Varje maskin fortsätter 
sin tillverkning till dess att det inte finns någon kö framför maskinen, även om det 
för stunden inte finns ett behov i efterföljande maskin (Grosfeld-Nir et. al., 2000). 
Varje maskin arbetar efter egen takt och eget schema utan hänsyn till efterföljande 
maskin och maskinerna blir på så vis osynkroniserade (Liker & Meier, 2006).  
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Inom lean produktion tas olika typer av slöserier upp. En av dessa slöserier är 
onödigt lager, exempelvis i form av PIA. Lean produktion presenteras över-
gripande i nästkommande avsnitt. 
 

2.3 Lean produktion 

För att identifiera hur ledtiden för kundanpassade produkter i ett produktions-
system kan reduceras finns olika verktyg inom lean att tillgå. Lean produktion 
betyder att ett företags tillverkning bedrivs på ett resurssnålt sätt, d.v.s. att behovet 
av de försörjande maskinerna styrs av kundernas behov (Lumsden, 2006). Lean 
produktion är en filosofi där målet är att nå förbättringar genom att eliminera 
slöserier. Dessa slöserier tar form i t.ex. väntetider, defekter, höga lagernivåer och 
överproduktion (Dahlgaard & Dahlgaard-Park, 2006). Både Lumsden (2006) och 
Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) belyser att företag kan bli mer resurssnåla 
genom att följa fem steg: 

1. Utgå alltid från kundvärde, d.v.s. specificera värdet för t.ex. en viss produkt 
utifrån kundens synvinkel. 
 

2. Identifiera de värdeadderande processerna i företaget. Kartlägg hela 
värdekedjan från råmaterial till slutprodukt för att sedan eliminera onödiga 
steg längs värdeflödet.  
 

3. Skapa flöden, helst enstycks-flöden, genom att samla information om hela 
flödet, analysera och vidta åtgärder för att effektivisera. 
 

4. Skapa sug genom tillverkningen genom ”pull-metoden”, vilket innebär att 
produkter endast tillverkas då det finns en efterfrågan. På så sätt skapas en 
dragande produktion och onödig lageruppbyggnad samt dyra transport-
kostnader undviks. 
 

5. Sträva hela tiden efter perfektion vad gäller kvalitet, produkttyp samt 
kvantitet. Arbeta med ständiga förbättringar och var inte rädd för 
förändringar i verksamheten om så krävs.    

Stegen ovan är användbara när det gäller att skapa en överblick av nuläget samt 
identifiera orsaker till långa ledtider. Att utgå från kundvärde ger en grund att stå 
på inför en ledtidsreduktion i ett produktionssystem genom eliminering av 
slöserier. 

2.3.1 Eliminering av slöserier 

En viktig utgångspunkt inom lean handlar om att minimera de icke-värdeskapande 
aktiviteter som finns längs värdeflödet, s.k. slöserier. Slöserier av olika slag leder 
till osäkerhet i materialflödet och onödiga kostnader för produkten eller tjänsten 
som efterfrågas (Lumsden, 2006).  
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Enligt Liker och Meier (2006) finns det åtta typer av slöserier: 

 Överproduktion – att utifrån kundens behov tillverka för tidigt eller för 
mycket vilket leder till slöseri i form av bl.a. lagring och transporter. 
 

 Väntetider – att produkter ligger och väntar i produktion är slöseri.  
 

 Transporter – t.ex. förflyttningar av material mellan olika maskiner är 
slöseri och därför skall det strävas efter att minimera dessa. 
 

 Överbearbetning – ineffektiva processer och verktyg som leder till att 
tillverkningen tvingas ske i fler steg än vad som krävs av kunden är en form 
av slöseri. Tillverkningen skall uppfylla den kvalitet som krävs av kunden, 
varken mer eller mindre. 
 

 Onödigt lager – för mycket råmaterial, hög nivå av PIA eller stort färdig-
varulager leder till risker i form av längre ledtider, fördröjningar, inkurans 
och höga kostnader. Lagerhållning är en form av icke-värdeadderande tid 
för en produkt vilket är slöseri. 
 

 Onödiga förflyttningar – all form av materialförflyttning som inte tillför 
slutprodukten något värde är slöseri. 
 

 Defekter – tillverkning som leder till skador och defekter på produkterna 
skall undvikas. Om defekta produkter skickas vidare genom värdeflödet 
kan efterföljande operationer påverkas negativt. Än värre är det om de når 
ända ut till kunden då detta leder till reklamationer och kostsamma 
reparationer. 
 

 Oanvända eller felanvända resurser – tid, idéer, färdigheter och 
möjligheter till förbättringar och lärande som förloras p.g.a. bristande 
engagemang och lyssnande på anställdas kreativitet är slöseri. 

För att vidta relevanta metoder vid en ledtidsreduktion bör bakomliggande 
orsaker, i form av slöserier, identifieras. Värdeflödeskartläggning är ett verktyg 
som handlar om att kartlägga ett värdeflöde och utifrån denna kartläggning 
identifiera slöserier (Liker & Meier, 2006). 

2.3.2 Värdeflödeskartläggning 

Syftet med flödeskartläggning är att visuellt skapa en gemensam helhetssyn av alla 
processer i ett värdeflöde. En typ av flödeskartläggning är värdeflödeskartläggning 
(VSM6), som är ett verktyg som kan användas för att bl.a. identifiera vilka orsaker 
som ligger bakom långa ledtider i ett produktionssystem. Den nytta som kan 
skapas med en värdeflödeskartläggning är en förståelse och en riktning för hur 

                                                 
6
 Value stream mapping (Kuhlang et. al., 2011). 
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förbättringar av ett värdeflöde kan genomföras. Ett värdeflöde innehåller alla 
aktiviteter, både värdeadderande och icke-värdeadderande, som krävs för att 
kunna förädla en produkt (Kuhlang et. al., 2011). Utifrån kartläggningen kan sedan 
en analys genomföras avseende hur stor del av den totala ledtiden som är 
värdeadderande, vilket normalt endast handlar om några få procent (Lumsden, 
2006). Det är viktigt att först skapa denna helhetssyn för att veta hur och vart i 
flödet som förbättringsarbetet skall påbörjas (Liker & Meier, 2006). Förbättringar 
av processer syftar till att förstärka värdeflödet som helhet (Kuhlang et. al, 2011). 
Det är dock viktigt att ha i åtanke att det nuvarande tillståndet endast skall 
användas som en grund inför det framtida. Därför bör inte problem som tidigt 
kan upptäckas i processer attackeras innan en kartläggning av helheten gjorts, 
risken är att få av fördelarna med kartläggningen uppnås (Liker & Meier, 2006). 

Fördelarna med att skapa visuella kartor över informations- och materialflöden är 
flera (Liker & Meier, 2006): 

 En helhetssyn av värdeflödet skapas och inbördes relationer och beroende 
mellan aktiviteterna blir synliga. 

 En gemensam förståelse skapas i form av en karta som visar vägen till 
förbättringar och var i flödet de kritiska aktiviteterna finns. 

 Bidrar till att kunna identifiera slöserier längs värdeflödet. 

 Blir tydligare var det är lämpligt att inleda förbättringsarbetet. 

 En struktur skapas för att nå ett mer resurssnålt värdeflöde. Dessutom 
skapas en kultur och ett tänkande om en kontinuerlig strävan efter ständiga 
förbättringar (Duggan, 2002).  

Vid en värdeflödeskartläggning behövs bl.a. information om takttid, cykeltid, 
omställningstid och antal operatörer per process samlas in (Rother & Shook, 
2001). Nedan beskrivs begreppen takttid, cykeltid och omställningstid.  

Takttid 

Takttid innebär kundens takt i efterfrågan. Takttiden beskriver den takt som 
kunden efterfrågar en produkt under en specificerad tidsperiod (Liker & Meier, 
2006). För att ytterligare klargöra vad takttiden är ges ett exempel: 

Ett företag har under en dag 600 minuter effektiv produktionstid. Kunder 
efterfrågar i genomsnitt 200 produkter per dag. Takttiden blir i detta fall, se 
Ekvation [2]: 

     
       

      
              [2]

  

Detta innebär att var tredje minut efterfrågar en kund en produkt. Företaget måste 
alltså färdigställa en produkt var tredje minut för att tillfredsställa kundens behov 
(Duggan, 2002).  
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Cykeltid 

Cykeltiden är kopplad till de interna processerna i ett företag. Cykeltid kan 
förklaras på två olika sätt; som frekvensen med vilken en produkt kommer ut ur 
en process eller tiden som åtgår för att genomföra alla moment i en process. Om 
det tar en maskin 100 sekunder att bearbeta en produkt, från start till stopp, är 
cykeltiden 100 sekunder (Duggan, 2002).  

Omställningstid 

Omställningstid kan beskrivas som den tid det tar att ställa om en maskin, från att 
ha bearbetat en typ av produkt till att bearbeta en annan typ av produkt (Olhager, 
2000). Mer ingående kan omställningstiden betecknas som tiden från att sista 
godkända produkten i första batchen kommer ut tills dess att första godkända 
produkten i andra batchen kommer ut (Duggan, 2002). Under omställningstiden 
kan således ingen produktion ske i maskinen vilket leder till att tillgänglig kapacitet 
minskar. En reduktion av omställningstider är attraktivt vilket inte enbart innebär 
en kapacitetsökning utan även en högre flexibilitet i maskinen (Ohlager, 2000).  

I kommande kapitelavsnitt presenteras teoretiska metoder för att reducera ledtiden 
i ett produktionssystem.  
 

2.4 Generella tillvägagångssätt för ledtidsreduktion 

Det finns tre huvudsakliga utgångspunkter att beakta vid ledtidsreduktion (Hopp 
et. al., 1990a): 
 

1. Normalt sett är den icke-värdeadderande andelen, i form av väntetider, av 
ledtiden 85-95 % (Karmarkar et. al., 1985; Corbey & Jansen, 1993; 
Lumsden, 2006; Ho & Chang, 2001). Därför finns det sällan något större 
motiv till att fokusera på den värdeadderande andelen av ledtiden genom 
att t.ex. investera i en ny maskin, eftersom detta inte har så stor 
genomslagskraft på ledtiden som helhet.  
 

2. PIA och den interna ledtiden, d.v.s. från starttidpunkt för tillverkning till 
färdig för leverans, är proportionella mot genomflödet enligt Little’s lag. 
Detta innebär att orsaker till att det finns en lång ledtid i ett produktions-
system kan relateras till att det också finns höga nivåer av PIA.  
 

3. Ledtiden påverkas av variationer i den interna ledtiden. 

Utifrån dessa utgångspunkter kan olika tillvägagångssätt tillämpas för att reducera 
ledtiden i ett produktionssystem. De olika tillvägagångssätten innefattas i följande 
områden (Hopp et. al., 1990a): 
 

 Fokusera på PIA  

 Reducera väntetider  
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 Skapa en synkroniserad produktion och håll kontroll på köer  

 Skapa ett jämnt materialflöde 

 Eliminera variationer 

PIA ses som slöseri om det inte finns i syfte att skydda genomflödet i 
produktionssystemets flaskhals (Srinivasan, 2004). Det finns förhållande dels 
mellan PIA och den interna ledtiden och dels mellan PIA och variationer i den 
interna ledtiden (Hopp et. al., 1990a). Variationer, i form av exempelvis maskin-
haveri, kan innebära blockering av denna maskin då en buffert av PIA byggs upp 
framför maskinen (Tsourveloudis et. al., 2000). Uppkomsten av blockering i ett 
produktionssystem kan relateras till att en pushbaserad materialstyrning tillämpas 
då tillverkningsorder trycks in i maskiner utan att hänsyn till efterföljande 
maskiners behov tas (Jonsson & Mattsson, 2005; Ho & Chang, 2001).   
 
Väntetid är en icke-värdeadderande tid och ses som slöseri eftersom produkter 
med denna status i produktionssystemet inte tar steg mot färdigställande och på så 
vis bidrar detta inte till slutproduktens värde. Väntetider innefattar kötider, 
omställningstider och förflyttningstider (Hopp et. al., 1990a; Olhager, 2000). Vid 
reduktion av ledtid bör fokus ligga på aktiviteter som innefattas i väntetiden 
eftersom det kan ge stor genomslagskraft på ledtiden (Hopp et. al., 1990a). 
Exempelvis kan reduktion av omställningstid medföra möjligheten till minskade 
batchstorlekar vilket leder till att nivån av PIA i produktionssystemet sänks och 
således även ledtiden (Olhager, 2000). Batchstorlekar bör vara så små som möjligt, 
så länge det är praktiskt genomförbart (Hopp et. al., 1990a). I de fall då reduktion 
av omställningstid inte är möjlig kan överlappning användas (Jacobs & Bragg, 
1988). 
 
Vid pushbaserad (tryckande) produktion är det svårare att ha kontroll på köer i 
produktionssystemet än det är vid pullbaserad (dragande) produktion. Dragande 
produktion leder till att synkronisering i produktionssystemet uppstår naturligt 
eftersom det finns ett behov i nedströms maskiner som initierar tillverkningsstart i 
uppströms maskiner (Hopp et. al., 1990a; Jonsson & Mattsson, 2005). Variationer 
i den interna ledtiden försvårar möjligheten till synkronisering vid tryckande 
produktion. Problemet med variationerna är delvis kopplat till s.k. dispatching 
rules, d.v.s. prioriteringsregler för vilken turordning tillverkningsorder följer i 
maskinerna. Ett exempel på en regel som endast tar hänsyn till bearbetningstiden 
och inte väntetiden är SPT (Shortest Processing Time). Denna regel bidrar till att 
hålla lägsta möjliga genomsnittliga bearbetningstid i en viss maskin men däremot 
kan ledtiden i produktionssystemet som helhet öka till följd av att större batcher 
med längre bearbetningstid spenderar mer tid i väntan. Detta gör att variationerna 
i den interna ledtiden ökar, vilket försvårar möjligheterna till synkronisering av 
tillverkningen (Hopp et. al., 1990a).   
 
Att skapa ett jämnt materialflöde är viktigt för att minska variationer och således 
även ledtiden (Hopp et. al., 1990a). Blockering av en maskin är ett exempel på 
problem som kan uppstå i ett obalanserat materialflöde (Tsourveloudis et. al., 
2000). Därför är det viktigt att frisläppningen av tillverkningsorder sker i mindre 
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och jämnstora batcher och med kortare intervaller för att kunna hålla lägre 
buffertar och på så vis jämna ut variationer (Karmarkar, 1987a). Detta är särskilt 
viktigt då pushbaserad materialstyrning tillämpas i ett produktionssystem för att 
öka graden av synkronisering samt kontrollen av nivån av PIA (Hopp et. al., 
1990a).  
 
Variationer i ett produktionssystem kan vara en bidragande orsak till lång ledtid. 
Att skapa en dragande produktion kan bidra till att minska variationer och på så 
vis sänka ledtiden (Hopp et. al., 1990a; Liker & Meier, 2006). Vidare presenteras 
metoder för att reducera ledtiden för kundanpassade produkter i ett produktions-
system mer ingående. 

2.4.1 Theory of constraints (TOC) 

I ett värdeflöde finns det minst en flaskhals som begränsar genomflödet 
(Srinivasan, 2004). Om flaskhalsen finns i produktionen överstiger cykeltiden för 
flaskhalsen takttiden vilket innebär att kunders behov inte kan tillgodoses 
(Duggan, 2002). Theory of constraints (TOC) är en metod för att förbättra 
prestationen i en flaskhals och på så sätt minska nivån av PIA vilket innebär att 
ledtidsreduceringar kan uppnås (Srinivasan, 2004). Därför är denna metod för att 
reducera ledtider i ett produktionssystem relevant att studera.  

Goldratts begränsningsteori, TOC, säger att en verksamhets målsättning är att 
tjäna pengar nu och i framtiden och att det är olika begränsningar (flaskhalsar) i 
verksamheten som hindrar detta mål att växa (Srinivasan, 2004). Enligt Rahman 
(1998) och Srinivasan (2004) är ett produktionssystem inte effektivare än dess 
svagaste länk. Syftet med denna teori är därför att maximera genomflödet i dessa 
flaskhalsar. Metodiken för att upphöja ett produktionssystems prestanda enligt 
TOC delas in i fem steg (Rahman, 1998): 

Steg 1: Identifiera verksamhetens begränsning eller begränsningar. Enligt teorin 
för TOC finns det i en verksamhet minst en sådan begränsning. Dessa kan delas 
in i tre kategorier; fysiska-, marknads- eller policybegränsningar (Srinivasan, 2004): 

 Fysiska begränsningar kan handla om maskinkapacitet, tillgång till material, 
personal och utrymme etc. De fysiska begränsningarna är oftast enklast att 
identifiera. 

 Marknadsbegränsningar uppstår då efterfrågan på en viss produkt är lägre än 
företagets tillgängliga kapacitet.  

 Policybegränsningar är svårast att få grepp om. Oftast finns det många interna 
policies inom företaget som sätter vissa begränsningar.  

Steg 2: Bestäm hur den eller de identifierade begränsningarna skall utnyttjas på 
bästa sätt. Om begränsningen är av fysisk karaktär innebär det att under all tid 
som denna maskin inte är verksam förlorar företaget pengar. Därför är det viktigt 
att se till att begränsningen hela tiden försörjs med material.  
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Steg 3: Underordna allt annat efter begränsningen. Det är viktigt att utnyttja alla 
andra maskiner på bästa sätt utifrån beslutet i steg 2, så att dessa icke-flaskhalsar 
stödjer flaskhalsen och på så sätt ökar effektiviteten. 

Steg 4: Upphöj produktionssystemets begränsning eller begränsningar genom att 
identifiera olika sätt att förbättra produktionssystemets prestanda. Om det 
exempelvis handlar om en fysisk begränsning i form av en maskin krävs det 
kanske att en identisk maskin införskaffas (Srinivasan, 2004). 

Steg 5: Om problemet med begränsningen eller begränsningarna är lösta kommer 
istället en annan maskin i produktionssystemet utgöra en flaskhals. Upprepa 
stegen för att skapa ett ständigt förbättringsarbete i verksamheten. 

Både Lean och TOC är filosofier som visat sig vara väldigt effektiva med avseende 
på att skapa effektiva flöden och reducera ledtider (Moore & Scheinkopf, 1998). 
Ett produktionssystem som är dragande initierar endast tillverkning då det finns 
ett konstaterat behov. Denna princip kan medföra att en maskin inte beläggs vid 
de tidpunkter då efterfrågan inte finns från den efterföljande maskinen (Lumsden, 
2006). För att företag generellt skall kunna vara konkurrenskraftiga krävs det ett 
ständigt pågående förbättringsarbete i form av att eliminera slöserier i olika 
former. Lean utgår från att alla slöserier skall elimineras medan TOC handlar om 
att fokusera sökandet efter slöserier i flaskhalsarna. Båda teorierna belyser att 
synliggöra kapacitet och minimera alla typer av lager, speciellt PIA och färdiga 
produkter och således reducera ledtiden (Srinivasan, 2004).  

2.4.2 Dragande produktion 

Som tidigare beskrivits i det teoretiska ramverket innebär en tryckande produktion 
att mängden PIA i produktionssystemet tenderar att öka. För att minska köer i ett 
produktionssystem använder många företag en dragande produktion istället för en 
tryckande (Tardif & Maaseidvaag, 2001). En dragande produktion innebär att 
nedströms maskiner auktoriserar uppströms maskiner att initiera tillverkning 
(Jonsson & Mattsson, 2005) och kopplas ofta ihop med kanban som innebär att 
en signal skickas, ibland i form av fysiska kort, till försörjande maskin för att 
initiera tillverkning (Spearman et. al., 1990b; Tardif & Maaseidvaag, 2001). Målet 
med att implementera kanban i ett produktionssystem är framförallt att reducera 
nivån av PIA och därmed ledtiden. Antalet kanbankort som används mellan två 
olika maskiner samt batchstorleken för varje kort avgör den maximala nivån av 
PIA mellan dessa två maskiner. När bufferten av PIA mellan maskinerna sjunkit 
till en viss nivå skickas ett kort till försörjande maskin för påfyllning (Gaury et. al., 
2000; Huang et. al., 1998), se Figur 9.  



Teoretiskt ramverk 

21 

 

 

Figur 9: Modell av kanbansystem (Gaury et. al., 2000). 

För att kunna tillämpa kanban måste det finnas någon typ av repetitiv tillverkning, 
stabil efterfrågan samt låg variation av produkter (Chang & Yih, 1994; Lamouri & 
Thomas, 2000). Huang och Kusiak (1998) menar även att kanban inte är lämpligt 
när det finns höga omställningstider. Att använda kanban är således inte optimalt 
när det i ett produktionssystem finns en varierande efterfrågan, en låg grad av 
repetitiv tillverkning samt höga omställningstider. Istället har en variant av kanban 
utvecklats som kallas generiska kanban (Chang & Yih, 1994). Tillämpningen av 
generiska kanban utgår ifrån att ett kanbankort inte är kopplat till en specifik 
produkt utan kan användas för alla produkter. För varje maskin finns ett fast antal 
kort som produkter kan tillägnas men produkterna släpps endast in i produktions-
systemet först när de tillägnats ett kort från varje maskin (Geraghty & Heavey, 
2005). Detta innebär att när sista maskinen efterfrågar produkter finns dessa inte i 
förhand i produktionssystemet utan tillverkning påbörjas först när ett kort från 
varje maskin finns tillgängligt för de efterfrågade produkterna. Därför kan 
tillverkning av efterfrågade produkter från sista maskinen skjutas upp om det inte 
finns tillgängliga kort i varje maskin för tidpunkten (Martin et. al., 1998).  
 
CONWIP, Constant Work-in Progress, är ett annat alternativ till den vanliga 
kanbanmetoden. Skillnaden mellan CONWIP och kanban är att kanban skickar en 
signal om påfyllnad till den direkt föregående maskinen. Inom CONWIP skickas 
istället en signal från sista maskinen till första maskinen om påfyllning (Khojasteh-
Ghamari, 2009), jmf Figur 9 och Figur 10. Ett kort fästs vid varje batch som går in 
i produktionssystemet och när korten är slut får inte första maskinen tillverka mer 
utan får vänta på att ett kort kommer tillbaka från sista maskinen. När en batch är 
färdigställd i sista maskinen skickas kortet tillbaka till första maskinen som då kan 
påbörja tillverkning (Framinan et. al., 2003). Geraghty och Heavey (2005) menar 
att CONWIP är enkelt att implementera på grund av att enbart en maximal nivå 
av PIA i hela produktionssystemet behöver bestämmas och information sker 
enbart mellan första och sista maskinen vilket gör att kundernas efterfrågan 
matchas med insläpp av produkter i produktionssystemet. Dock finns det även 
nackdelar med CONWIP då PIA framför varje maskin inte går att hålla på en 
accepterad nivå likt det gör vid tillämpning av kanban. Detta innebär att 
flaskhalsar i produktionssystemet lätt drar till sig höga nivåer av PIA (Geraghty & 
Heavy, 2005). 
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Figur 10: Modell av CONWIP (Spearman et. al., 1990b). 

 
Liksom kanban finns således en maximal nivå av PIA i produktionssystemet vilket 
kan liknas vid dragande produktion. CONWIP kan däremot användas i fler 
tillverkningsmiljöer än kanban vilket bidrar till att fördelar från både tryckande och 
dragande produktion kan utnyttjas (Huang et. al., 1998). Principen kan kallas en 
push/pull-hybrid då målet är att hålla en maximal nivå av PIA genom ett behovs-
sug från sista maskinen samtidigt som produkter som släppts in i produktions-
systemet styrs med en tryckande produktion. Således pressas produkter genom 
produktionssystemet mot sista maskinen (Geraghty & Heavey, 2005). Vid 
implementering av CONWIP måste antal kort som ska finnas i produktions-
systemet bestämmas. Hur detta antal skall bestämmas finns ingen direkt formel 
för utan en avvägning måste göras mellan den nivå av PIA som kan accepteras 
och en önskad takt på genomflödet (Framinan et. al., 2003). 

2.4.3 Prioriteringsregler  

Produktionsplaneringen av ett produktionssystem handlar dels om när en 
tillverkningsorder ska frisläppas i produktionen och dels om vilken ordning av 
frisläppta tillverkningsorder som ska prioriteras i varje maskin. En produktions-
lednings mål för ett produktionssystem är både att hålla en hög utnyttjandegrad i 
varje maskin samt att reducera ledtiden i produktionssystemet. Dessa mål är 
relaterade till nivån av PIA i produktionssystemet. En ökad utnyttjandegrad i 
maskinerna kräver en högre nivå av PIA för att inte riskera utsvältning av en 
maskin, d.v.s. att nivån av PIA sjunker till noll framför maskinen. En reducerad 
nivå av PIA leder till en sänkt ledtid i produktionssystemet till följd av att mindre 
buffertar mellan maskinerna används och således mindre köer. Detta innebär att 
en avvägning mellan ledtiden och utnyttjandegraden i maskinerna i produktions-
systemet måste göras (Hung & Chang, 2002).  
 
Det huvudsakliga problemet med planering och schemaläggning i ett produktions-
system är komplexiteten i att synkronisera de resurser, i form av maskiner, 
material och tid, som krävs för tillverkningen av produkterna (Grabot & Geneste, 
1994). För att skapa kontroll över denna komplexitet används ofta, som en del av 
produktionsplaneringen, prioriteringsregler för vilken produkt som skall tillverkas 
i vilken ordning i maskinerna i produktionssystemet (Uzsoy et. al., 1994). Ett 
exempel på en prioriteringsregel är EDD (Earliest Due Date) vilken innebär att 
den batch i kön framför en maskin med kortast leveransdatum väljs först i 
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tillverkningen. EDD-regeln är enkel att implementera och är därför, generellt sett, 
vanligt förekommande i tillverkande företag (Rajendran & Holthaus, 1999). 
Fördelarna med EDD-regeln är att antalet försenade leveranser kan minimeras 
(Jayamohan & Rajendran, 2000). Dock menar Geiger et. al. (2006) att EDD 
framförallt är den optimala prioriteringsregeln sett till en enskild maskin. 
 
Vissa prioriteringsregler tar endast hänsyn till bearbetningstiden och ett exempel 
på en sådan är SPT-regeln. En variant av SPT är SRPT (Shortest Remaining 
Processing Time) som innebär att bearbetningstiden i kvarvarande maskiner 
ackumuleras och den batch med kortast ackumulerad bearbetningstid prioriteras. 
SRPT tar således heller inte hänsyn till väntetiden i produktionssystemet vilket 
SRFT (Shortest Remaining Flow Time) däremot gör. Denna prioriteringsregel är 
dock mer komplex att tillämpa då väntetid är svårare att uppskatta än 
bearbetningstid. Av dessa är SPT-regeln bäst sett till en enskild maskin, medan 
SRFT-regeln är bäst för produktionssystemet som helhet (Hung & Chang, 2002).  
 
FIFO (First-In-First-Out) är ytterligare en prioriteringsregel, vilken innebär att 
batcher i kö framför en maskin väljs efter ankomsttidpunkten för respektive 
batch. Den batch som varit längst tid i kön bearbetas först i maskinen (Hung & 
Chang, 2002). FIFO-regeln är den vanligast förekommande prioriteringsregeln 
som används i den tillverkande industrin. Dock är FIFO inte bäst utifrån ledtidens 
längd i ett produktionssystem men bidrar däremot till att jämna ut variationerna i 
ledtiden (Blackstone et. al., 1982; Rajendran & Holthaus, 1999). FIFO-regeln 
medför att de längsta ledtiderna reduceras och därför minskar variationerna i 
ledtiden (Rajendran & Holthaus, 1999). Liu (1998) menar dessutom att FIFO-
regeln är den prioriteringsregel som medför lägst antal försenade order. 

2.4.4 Reducering av batchstorlekar  

Om en maskin har en hög omställningskostnad är det ofta mest fördelaktigt att 
använda stora batchstorlekar för att minska denna kostnad. Men att använda stora 
batcher innebär även att nivån av PIA ökar och därmed ledtiden genom ett 
produktionssystem (Karmarkar, 1987a). En reduktion av batchstorlekar och 
således nivån av PIA innebär ökade antal omställningar och därmed en ökad total 
omställningstid. Att total omställningstid ökar medför en minskning av tillgänglig 
kapacitet för tillverkning i en maskin och därför även gränsen för vad som kan 
tillverkas. Blir tillgänglig tillverkningskapacitet för låg, till följd av ökande 
omställningar, kan en kapacitetsbrist och svårigheter att möta efterfrågan uppstå 
(Gung & Steudel, 1999). För att kunna reducera batchstorlekarna krävs det därför 
normalt sett en reduktion av omställningstiden i maskinen vilket brukar associeras 
med tekniken JIT (Gung & Steudel, 1999; Jacobs & Bragg, 1988). En vanlig 
metod för att reducera omställningstider kallas för SMED (Single Minute 
Exchange of Die) där en omställningstid kan delas upp i inre och yttre 
omställningstider. En inre omställning tvingar en maskin att vara stillastående 
medan en yttre omställning kan göras medan maskinen arbetar. Tanken är 
omvandla den inre omställningstiden till en yttre omställningstid för att minska 
tiden en maskin står stilla (McIntosh et. al., 2000). 
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När omställningstiden är svårare att reducera finns det andra sätt att minska 
batchstorlekarna utan en reduktion av omställningstiden (Jacobs & Bragg, 1988). 
Jacobs och Bragg (1988) hänvisar till en metod som benämns repetitiva partier, 
eng. repetitive lots. (Moily 1986; Low et. al., 2004) hänvisar till samma metod men 
med benämningen lot splitting. Det går att skilja mellan batcher som släpps in i 
produktionssystemet (release batches), batcher som kan bearbetas på enbart en 
omställning (operation batches) och antalet produkter per batch som förflyttas 
mellan maskinerna (transfer batches) som alla normalt sett är lika till storlek 
(Jacobs & Bragg, 1988; Kropp & Smunt, 1990; Huang, 2010). Användning av 
repetitive lots innebär att enbart en omställning krävs för att bearbeta en batch, 
release batch, men att denna delas upp i delbatcher, transfer batches, som skickas 
successivt till nästa maskin för att minska nivån av PIA i produktionssystemet 
(Jacobs & Bragg, 1988; Huang, 2010). Likt detta menar Bukchin et. al. (2002) att 
genom en uppdelning av batchen i mindre delbatcher medför möjligheten till en 
överlappning mellan maskinerna. Istället för att maskin 2 ska behöva vänta på att 
maskin 1 ska färdigställa hela batchen kan maskin 2 påbörja de redan färdiga 
produkterna från maskin 1. Detta innebär en reduktion av nivån av PIA i 
produktionssystemet samt av genomloppstiden (Low et. al., 2004). Figur 11 
illustrerar skillnaden i ledtid utan överlappning och med överlappning.  
 

 

Figur 11: Ledtidsförändring vid överlappning (Kropp & Smunt, 1990). 

 
Nackdelen med att dela upp en batch i mindre delbatcher är att andelen för-
flyttningar ökar och således kostnaden för förflyttningar. 
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3 Metod och genomförande 

I detta kapitel presenteras hur författarna gått tillväga för att uppfylla rapportens syfte. Kapitlet 
innefattar en beskrivning av arbetsprocessen samt de metoder som använts för att samla in data. 
Dessutom presenteras hur insamlade data analyserats samt hur författarna arbetat för att 
upprätthålla en god validitet och reliabilitet.  

 

3.1 Angreppssätt och vetenskaplig ansats 

För att besvara den första frågeställningen har en empirisk studie genomförts med 
målet att identifiera orsaker till långa ledtider i ett produktionssystem. Därutöver 
har författarna även undersökt vilka generella orsaker det finns till lång ledtid i ett 
produktionssystem i teorin. Författarna har varvat insamlad empiri med teori för 
att försöka skapa en dialog mellan dessa och finna samband. Under studiens gång 
har empiri samlats in och analyserats mot teori i en upprepande process allt 
eftersom ny empiri samlats in. Undersökningen av den första frågeställningen kan 
således sägas vara av en iterativ karaktär och kan därmed betecknas som en 
abduktiv ansats (Olsson & Sörensen, 2011). För att besvara den andra fråge-
ställningen har etablerad teori inom området ledtidsreduktion studerats för att 
sedan analysera om de metoder som tas upp i teorin kan appliceras i den empiriska 
studien. Detta angreppssätt kan ses som en deduktiv ansats där utgångspunkten är 
teorier om verkligheten (Olsson & Sörensen, 2011).  
 
För att examensarbetet ska ge en djupare förståelse om de orsaker som ger 
upphov till långa ledtider i ett produktionssystem för kundanpassade produkter 
har både en kvalitativ och en kvantitativ ansats använts. Den kvalitativa ansatsen 
har använts för att få en bredare förståelse i den empiriska studien. Därtill har en 
kvantitativ ansats använts för insamling och bearbetning av hårddata, såsom 
produkt- och processdata. En blandning av de olika ansatserna kan vara för-
delaktig då en kvalitativ ansats utgör en bra grund inför en senare kvantitativ 
ansats (Holme & Solvang, 1997).  

 

3.2 Koppling mellan metoder och frågeställningar 

För att kunna besvara de olika frågeställningarna har en fallstudie samt 
litteraturstudier använts för att besvara respektive frågeställning, se Figur 12. Det 
empiriska resultatet för första frågeställningen som erhållits i fallstudien har 
använts som input till den andra frågeställningen.  



Metod och genomförande  

26 

 

Figur 12: Koppling av metoder till respektive frågeställning. 

I följande avsnitt följer en beskrivning av valda metoder som använts för att upp-
fylla syftet med examensarbetet.  

 

3.3 Fallstudie 

Examensarbetets syfte är att undersöka hur ledtiden kan reduceras i ett 
produktionssystem för kundanpassade produkter. För att uppnå syftet var båda 
frågeställningarna tvungna att besvaras. Författarna har därför valt att genomföra 
en fallstudie för att få möjlighet att studera en typsituation av den första fråge-
ställningen, d.v.s. orsaker till långa ledtider, i en naturlig kontext, vilket även Yin 
(2009) framhåller som en fördel med att genomföra en fallstudie. Dessutom kan 
teorier gällande den andra frågeställningen tillämpas i ett verkligt fall och ge 
resultatet en bättre förankring. Att tillämpa teorier i ett verkligt fall är en av 
fördelarna med att genomföra en fallstudie (Benneth, 2003).  
 
Den fallstudie som genomförts har varit av enskild karaktär på Stacke Hydraulik 
AB i Skillingaryd. Fortsättningsvis i rapporten används förkortningen Stacke. 
Anledningen till att Stacke använts som objekt för studien grundar sig i att ett 
avgränsat produktionssystem som faller inom ramarna för examensarbetets syfte 
fanns att studera. I produktionssystemet tillverkas kundanpassade produkter med 
stor variantspridning. Dessutom ligger företaget inom rimligt geografiskt avstånd 
och en vilja att handleda ett examensarbete fanns från företagsledningen. Fallet är 
speciellt intressant att studera då ledtiden i produktionssystemet är lång i 
förhållande till den faktiska bearbetningstiden, d.v.s. cykeltiderna. Företagets 
kärnkompetens är tillverkning av hydraulcylindrar där tillverkningen av de 
cylinderrör som ingår i en hydraulcylinder sker i det studerade produktions-
systemet. Detta produktionssystem innefattar tre maskiner, två svarvar (svarv 118 
och svarv 119) och en svets (robotsvets 431). 
 
Den enskilda fallstudien innefattar således tre undersökningsenheter. Anledningen 
till att en fallstudie av enskild karaktär valts beror på att författarna ville få 
möjlighet att dyka djupare i ett specifikt fall snarare än att genomföra multipla 
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fallstudier mer övergripande. Den enskilda fallstudien bidrar dessutom till att 
skapa en helhetsbild av det studerade fallet jämfört med multipla fallstudier (Yin, 
2009; Williamson, 2002). Yin (2012) menar dessutom att en enskild design oftast 
är enklare att utföra än en multipel design. En nackdel med en enskild fallstudie är 
däremot möjligheten till generalisering (Yin, 2009). Dock anser författarna att den 
situation som studerats är representativ för liknande industri och således bör inte 
graden av generalisering ses som ett problem.   
 

3.4 Datainsamling 

Nedan presenteras de metoder som använts i fallstudien samt de litteraturstudier 
som genomförts för att samla in data.  

3.4.1 Observationer 

För att kunna besvara den första frågeställningen gällande orsaker till långa 
ledtider i ett produktionssystem har observationer genomförts. När det gäller att 
få en bild av vad som egentligen sker i den situation som studeras och inte vad 
som sägs hända, är observationer en bra metod (Jacobsen, 2002).   

Genom observationer kan hela problemet eller situationen fångas vilket ger en bra 
överblick inför en framtida analys (Holme & Solvang, 1997). Flera observationer 
har genomförts med olika karaktärer och syften, se Tabell 1.  

Tabell 1: Tidpunkter och innehåll för observationer. 

Datum: Tid: Vad? Hur? Data: 

2013-02-28 2 h Produktionsprocesserna Ostrukturerad och passiv 
Operationer, material-

flöde och arbetsinnehåll 

2013-03-12 2 h 
PIA, 

produktionsberedning 
Strukturerad, aktiv och 

öppen 
PIA och arbetsmoment 

2013-03-22 3 h 
PIA, intern 

kommunikation 
Strukturerad, aktiv och 

öppen 
PIA och prioriteringar 

2013-03-27 3 h 
Omställning, PIA, 

produktionsprocesser 
Strukturerad, aktiv och 

öppen 
Arbetsmoment i ställ, PIA 

och materialflöden 

2013-04-02 2 h 
PIA, 

produktionsprocesser 
Strukturerad, aktiv och 

öppen 
Följekort för analys och 

PIA 

 
Den första observationen syftade till att ge en överblick av de operationer och det 
arbete som genomförs i produktionssystemet. Denna observation var av 
ostrukturerad och passiv karaktär i form av övervakande för att inte påverka 
operatörernas arbete vid maskinerna. Fördelen med en ostrukturerad observation 
är att all information om olika beteenden som uppkommer observeras till följd av 
att inga förutbestämda aktiviteter studeras (Creswell, 2009). Dessutom menar 
Holme och Solvang (1997) att en passiv observation ökar sannolikheten att få ta 
del av den verkliga bilden av problemet. De övriga observationernas syften var att 
identifiera PIA och arbetsmoment samt fysiskt bekräfta de materialflöden som 
berör produktionssystemet. Dessa observationer var strukturerade och av öppen 
och aktiv karaktär där författarna involverade operatörerna i observationerna.  En 
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strukturerad observation är bra att använda för att samla in den specifika 
information som krävs för uppgiften (Creswell, 2009). Nackdelen med en öppen 
och aktiv observation, enligt Jacobsen (2002), är att deltagarna kan förändra sitt 
beteende i observatörens närhet. I samband med observationerna har löpande 
samtal och intervjuer genomförts med operatörerna i produktionssystemet.  

3.4.2 Intervjuer 

Författarna har genomfört sju intervjuer för att samla in data kring situationer som 
inte direkt kan observeras samt för att få ta del av åsikter och synpunkter från 
operatörer samt planerings- och beredningspersonal i produktionssystemet som 
studerats i fallstudien. Intervjuer är en bra metod för att komplettera 
observationer och kan ofta genomföras i samband med observationer (Creswell, 
2009; Jacobsen, 2002). Fyra av intervjuerna har gjorts med operatörerna i 
produktionssystemet i samband med observationer och tre har gjorts med 
ansvariga för planering och beredning, se Tabell 2. Benneth (2003) menar 
dessutom att intervjuer ger åtkomst till stora mängder data och är en flexibel 
metod att arbeta med. Under samtliga intervjuer deltog båda författarna som 
intervjuare, där dock den ena var mer ledande i samtalet och den andra antecknade 
med penna och papper. Intervjuerna med operatörerna ägde rum under 
observationer vid maskinerna i produktionssystemet. Intervjuerna med planerare 
och beredare genomfördes på respondenternas kontor.  
 

Tabell 2: Tidpunkter och innehåll för intervjuer. 

Datum: Tid: Vem? Data: 

2013-02-28 0,5 h Tre operatörer 
Materialflöde och 

arbetsinnehåll 

2013-03-12 1 h Tre operatörer 
Arbetsmoment och 

prioriteringar 

2013-03-22 1 h Två operatörer Orsaker köer 

2013-03-22 1 h En planerare 
Prioriteringar och 
orsaker till olika 
materialflöden 

2013-03-27 2 h Två operatörer 
Processteg och 

arbetsmoment i ställ 

2013-04-08 1 h En beredare Produktionsberedning 

2013-04-22 1 h En beredare 
Orsaker till olika 
materialflöden 

 
 
Samtliga intervjuer har varit av halvstrukturerad karaktär där huvudinnehållet åter-
finns i Tabell 2. För ett utdrag av de huvudsakliga frågeställningarna, se Bilaga 5. 
 
Utöver intervjuerna har även löpande samtal förts med produktionstekniska 
chefen tillika författarnas handledare på företaget. En ostrukturerad intervju kan 
vara att föredra om få deltagare intervjuas och varje persons åsikter är viktiga för 
resultatet (Bäck & Halvardsson, 1992). En intervjuhandledning har använts med 
två till tre öppna frågor i syfte att få ut berörda personers tankar kring aktuellt 
område. Fördelen med att upprätta en intervjuhandledning, d.v.s. en översikt av 
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vad som ska beröras under intervjun, är att intervjun enklare följer en röd tråd 
(Jacobsen, 2002). Inför intervjuerna introducerades respondenterna i vad som 
skulle diskuteras för att minska risken att samtalet gled iväg från ämnet. Syftet med 
de öppna frågorna var att de skulle vara övergripande och att intervjuerna kunde 
utvecklas utifrån dessa. För att minska risken för felkällor har författarna förberett 
intervjuerna så att frågorna skulle kunna besvaras av alla respondenter samt att 
dessa inte skulle kunna misstolkas. Felkällor beror ofta på misstolkningar och 
missförstånd mellan samtalsparterna och dessa kan förebyggas genom goda 
förberedelser från bägge samtalsparter (Bäck & Halvardsson, 1992). 

3.4.3 Dokumentstudier 

I examensarbetet har tillgång erhållits till viss dokumentation som företaget 
innehar i form av historiska data, körplaner, maskinkapacitet och standarder. 
Dokument kan användas i en undersökning för att besvara frågeställningarna där 
författarna söker efter ett faktiskt skeende (Patel & Davidson, 2011). De genom-
förda dokumentstudierna har sammanfattats i tabellform, se Tabell 3. 

Tabell 3: Genomförda dokumentstudier. 

Datum: Tid: Vad? Data: 

2013-03-07–2013-03-21 
Löpande från det att 
tillgång erhållits till 
utdrag ur Monitor 

Materialflöden, 
körplaner och planering 

Tillverkningsorder, 
standardtider och PIA 

 

Framförallt har data gällande tillverkningsorder för respektive maskin i 
produktionssystemet under 2012 samlats in från företagets affärssystem, Monitor. 
Det huvudsakliga arbetet har varit att kartlägga alla tillverkningsorder som 
bearbetats i svarvarna 118 och 119 samt robotsvets 431. Denna information 
behövde inhämtas för att bekräfta hur de olika materialflödena i produktions-
systemet ser ut, samt hur stor andel av totala antalet tillverkade produkter som 
vart och ett av dessa materialflöden utgör i produktionssystemet. Detta har varit 
det huvudsakliga och mest tidskrävande arbetet med dokumentstudierna. 
Informationen bidrog till att lägga grunden för en nulägesbeskrivning i form av en 
materialflödeskarta. 

Dokument som berör standarder, i form av cykeltid och omställningstid, samt 
maskinkapacitet har använts för att genomföra en värdeflödeskartläggning. 
Körplaner för respektive maskin i produktionssystemet har inhämtats vid olika 
tidpunkter för att kunna jämföra nivåerna av PIA. Mängden PIA kan direkt utläsas 
i varje körplan då denna beskriver antalet tillverkningsorder som är färdiga för 
tillverkning i maskinen.  
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3.4.4 Följesedel 

Då produkter med lång ledtid studerats skulle en fysisk observation av en produkt 
genom värdeflödet, d.v.s. från råmaterial till utleverans, ta lång tid att genomföra. 
Därför upprättades en extra följesedel, se Bilaga 4, till en batch där operatörerna 
själva kunde fylla i de kompletterande data till en värdeflödeskartläggning, som 
inte kunde erhållas genom observationer eller dokumentstudier. Följesedeln 
placerades i en batch innehållande produkter som tillverkas mer än en gång i 
produktionssystemet. För att följesedeln inte skulle förloras på vägen genom 
produktionen informerades berörda operatörer om följesedelns existens samt hur 
informationen skulle fyllas i. Till följesedeln bifogades även en beskrivning och ett 
exempel på hur denna skulle fyllas i, se Bilaga 3, för att minska risken för 
missuppfattningar. Dessutom gavs samma information till en produktionsberedare 
som under författarnas frånvaro kunde säkerställa att följesedeln inte försvann och 
att den fylldes i på ett tillfredsställande sätt.   

3.4.5 Litteraturstudier 

Författarna har valt att studera litteratur för att kunna ge en generell bild av 
orsaker till långa ledtider i ett produktionssystem för kundanpassade produkter. I 
litteraturstudier utgör litteraturen informationskälla på samma sätt som 
intervjuobjektet vid en intervju (Olsson & Sörensen, 2011). Litteraturstudierna 
utgörs framförallt av vetenskapliga artiklar där sökningar gjorts i databaserna 
Google Schoolar och Science Direct. Till en början formulerades sökord som 
”lead time reduction” och ”long lead time” vilket gav träffar på vetenskapliga 
artiklar som ledde vidare på nya spår. Tillslut mättades spridningen på sök-
resultaten då olika artiklar tog upp samma teorier. Utöver vetenskapliga artiklar 
har även facklitteratur med anknytning till logistik och produktion använts. Den 
studerade litteraturen återfinns i det teoretiska ramverket. 

 

3.5 Analys av data 

För att säkerställa att ingen av insamlad data förloras har materialet sammanställts 
och strukturerats direkt efter insamling för att i ett senare skede också enklare 
kunna analyseras. I vissa fall har författarna återgått till insamling för att kunna 
komma vidare med analysen. Gränserna mellan datainsamling och analys är ofta 
svåra att urskilja vilket gör att analysen ofta blir en iterativ process (Jacobsen, 
2002).  

De empiriska data som samlats in genom observationer, intervjuer, dokument-
studier och följesedeln har strukturerats med hjälp av värdeflödeskartläggning, 
Excel och inrapporteringar i Word-dokument. I Excel har främst föregående års 
tillverkningsorder för respektive maskin i produktionssystemet strukturerats för att 
utröna vilka materialflöden det finns in i och ut ur produktionssystemet. Insamlad 
data från följesedeln samt observationer gällande nivån av PIA har strukturerats i 
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värdeflödeskartan. I värdeflödeskartan har även maskiner som inte inkluderas i det 
avgränsade produktionssystemet kartlagts eftersom hela värdeflödet, från 
leverantör till kund, bör kartläggas (Liker & Meier, 2006). Utöver detta har övriga 
observationer och intervjuer förts in och strukturerats i dokument för att kunna 
användas i en senare analys. För att analysera de empiriska data har sex olika 
frågor använts (Hines & Rich, 1997), se Figur 13. 

 

Figur 13: Basfrågor för analys (Hines & Rich, 1997). 

Syftet med dessa frågor har varit att ifrågasätta den strukturerade empirin för att 
kunna identifiera orsaker till långa ledtider i det studerade produktionssystemet 
och varför de förekommer. Dessa orsaker har sedan presenterats i ett fiskbens-
diagram, se Figur 14. Ett fiskbensdiagram syftar till att strukturera orsaker till ett 
studerat problem (Sörqvist, 2004). 

 

Figur 14: Fiskbensdiagram (Sörqvist, 2004). 

I en vidare analys har det empiriska resultatet iterativt kunnat jämföras med sedan 
tidigare väletablerade teorier inom området som grund. Denna analysmetod är 
fördelaktig att använda vid fallstudie som metodval och benämns ofta som 
analytisk generalisering (Yin, 2009). I analysen har det empiriska resultatet och 
teorierna inom området delats in i varsin grupp för att skapa en god överblick av 
de båda grupperna. Därefter har varje grupp studerats ingående var för sig och 
sedan har innehållet i respektive grupp jämförts. På detta sätt har möjlighet 
skapats för författarna att dra paralleller och samband mellan det specifika fallet 
som studerats och teorier kring orsaker till långa ledtider.  
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Utifrån resultatet av den första frågeställningen har en litteraturstudie genomförts 
för att ta fram lösningar till de orsaker som identifierats i fallstudien och teorin. 
Lösningar för respektive orsak som identifierats i teorin har strukturerats i olika 
mappar för att kunna undersöka varje område mer ingående. Syftet med detta var 
att finna samband mellan liknande lösningsalternativ med olika benämningar. 
Efter en mer ingående studie valdes relevanta lösningar ut för att sedan analyseras 
mot det empiriska resultatet av den första frågeställningen. Målet var att hitta en 
realistiskt genomförbar lösning med god passform för varje orsak till ledtids-
problematiken.  

3.6 Validitet och reliabilitet 

För att kunna upprätthålla en hög intern validitet har författarna från början till 
slut av examensarbetet lagt stort fokus på att rätt saker mätts. Utifrån den valda 
problemformuleringen och syftet valde författarna att bryta ned syftet i två 
frågeställningar. Den första frågeställningen upprättades för att utgöra en grund 
för den andra frågeställningen som direkt besvarar syftet. För att kunna reducera 
ledtiden måste underliggande orsaker som påverkar ledtiden först identifieras, 
därav formuleringen av den första frågeställningen. Eftersom syftet var att 
undersöka hur ledtiden kan reduceras i ett produktionssystem för kundanpassade 
produkter formulerades den andra frågeställningen därefter för att ge svar på 
möjliga lösningar. För att besvara frågeställningarna valde författarna att genom-
föra en fallstudie på Stacke där ett produktionssystem som tillverkar kund-
anpassade produkter kunde studeras. I fallstudien användes observationer, 
intervjuer, dokumentstudier och en följesedel som metoder för datainsamling. 
Författarna valde under studien att arbeta med flera olika metoder för att kunna 
ställa dessa emot varandra och kontrollera respektive metods giltighet. Att 
använda flera olika metoder var dessutom ett medvetet val för att erhålla en 
fylligare beskrivning av det studerade problemet och minska risken för utebliven 
information. Detta kan ses som en metodtriangulering då flera olika metoder 
använts för att samla in data kring samma problemområde (Olsson & Sörensen, 
2011; Yin, 2009). Utöver fallstudien har även litteraturstudier genomförts där 
författarna genomfört sökningar i väletablerad facklitteratur och i databaser som 
innehåller artiklar inom ämnet produktion och logistik. Författarna har även i 
litteraturstudierna använt en form av triangulering genom att flera olika källor för 
varje orsak respektive lösning använts för att säkerställa att inte en publikation är 
missvisande. Bara de insamlade data, i fallstudie och litteraturstudier, som 
bekräftats från flera olika källor har sorterats ut för att ingå i studien. Genom 
författarnas arbetssätt och strategi kan det fastställas att det som avsågs att under-
sökas i studien har undersökts. För att upprätthålla en hög extern validitet har 
författarna valt att fortlöpande under arbetsgången jämföra det empiriska 
resultatet mot redan utvecklade och väletablerade teorier inom området. Den 
medvetet valda analysmetoden som Yin (2009) refererar till analytisk 
generalisering har hjälpt författarna att under arbetets gång generalisera det 
empiriska resultatet. 
 
 



Metod och genomförande  

33 

Författarna valde i början av studien att upprätta en arbetsprocess för att få en god 
struktur att arbeta efter som dessutom detaljerat presenteras i rapporten och 
beskrivs ingående. Vid insamling av empiri användes en loggbok i syfte att 
strukturera vad som gjorts, när det gjorts, med vem samt vilken empiri som 
erhållits. Informationen som förts in i loggboken har sammanställts i tabellform 
under respektive metod för datainsamling. Inför samtliga intervjuer har en 
intervjuhandledning upprättats som återfinns i Bilaga 5. Författarna har även 
genomfört upprepade insamlingar av empiri som fokuserat på samma område för 
att säkerställa att en insamling inte gjorts i ett extremfall. Samtliga metoder 
författarna använt i studien finns väl beskrivna och strukturerade i text och 
tabellform för att ge en detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet. Författarnas 
val att strukturera den insamlade empirin beskrivs noggrant där det tydligt framgår 
vilken typ av empiri som strukturerats med vilket verktyg och hur den sedan 
analyserats mot teori. För att examensarbetet från början till slut skulle ha en hög 
reliabilitet har författarna valt att arbeta efter en strukturerad arbetsprocess och 
noggrant antecknat information om samtliga steg som tagits under examens-
arbetets gång. 
 

3.7 Arbetsprocessen 

Som avslutning av metodkapitlet presenteras i detta avsnitt hur arbetsprocessen 
sett ut under detta examensarbete, från val av område att studera till färdig 
rapport, se Figur 15. Examensarbetet initierades med att välja ett intressant 
område att studera. Valet av område föll sig naturligt till följd av utbildningens 
inriktning där produktion utgör en stor del. Utifrån det valda området började 
författarna med att skriva en problemformulering där syfte inkluderades och 
därefter bröts syftet ned i två frågeställningar för att detta enklare skulle kunna 
uppfyllas. Författarna kontaktade sedan närliggande och för syftet passande 
industrier. Efter en företagspresentation på Stacke valdes ett av deras produktions-
system som fallstudie och därefter följde valet av metoder för datainsamling och 
analys som skulle ge svar på respektive frågeställning. Författarna genomförde i 
nästa steg en enklare litteraturstudie inom valt område som tillsammans med 
problemformuleringen, val av fallstudie och metod samt en tidsplan ingick i en 
planeringsrapport. Efter godkänd planeringsrapport gick författarna vidare med 
att samla in empiri till första frågeställningen i fallstudien samt sammanställa ett 
teoretiskt ramverk utifrån en förfinad litteraturstudie. Empirin strukturerades med 
hjälp av Excel, en värdeflödeskartläggning och i Word-dokument för att enklare 
kunna analyseras. Analysen var iterativ där empiri samlades in och analyserades 
mot det teoretiska ramverket i en upprepande process. Utifrån analysen kunde ett 
resultat för första frågeställningen tas fram som sedan redovisades i ett halvtids-
utkast och en första framläggning. Dessutom utgjorde resultatet av den första 
frågeställningen grunden för den andra frågeställningen. De orsaker som 
identifierats i första frågeställningen låg till grund för litteratursturstudien i andra 
frågeställningen för att ta fram teoretiska lösningsalternativ. Genom att strukturera 
teoretiska lösningsförslag i mappar för att sedan analysera dessa mot resultatet av 
första frågeställningen kunde ett resultat av andra frågeställningen sammanställas.   
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Figur 15: Arbetsprocessen. 

Efter att ha besvarat de båda frågeställningarna diskuterades resultatet och de 
metoder som använts. Utifrån diskussionen kunde författarna dra slutsatser ifrån 
studien och sedan färdigställa rapporten. Efter färdigställd rapport genomfördes 
en andra framläggning av arbetet för att sedan lämna in ett godkänt examens-
arbete. Utifrån den beskrivna arbetsprocessen har empiri samlats in och 
analyserats mot teori, vilket presenteras i följande kapitel. 
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4 Empiri och analys  

I detta kapitel presenteras först den empiri som samlats in och strukturerats i den genomförda 
fallstudien på Stacke. Därefter följer en analys av empirin med hjälp av den teori som återfinns i 
det teoretiska ramverket. Analysen har bidragit till besvarandet av de två frågeställningarna för 
att uppfylla syftet. 

 

4.1 Beskrivning av det studerade produktionssystemet 

Författarna har genomfört en fallstudie på Stacke i Skillingaryd. Företagets 
kärnkompetens är tillverkning av kundanpassade hydraulcylindrar. En hydraul-
cylinder består av ett cylinderrör och en kolvstång som framförallt bearbetas i 
svarv- och svetsoperationer. I det studerade produktionssystemet tillverkas enbart 
cylinderrören som ingår i en komplett hydraulcylinder. Produktionssystemet består 
av två svarvar (svarv 118 och svarv 119) samt en robotsvets (robotsvets 431). 
Varje svarv inkluderar även en extra maskin i form av en tryckpress, som används 
vid behov. Efter svetsoperationen, där en nippel svetsas på cylinderröret, uppstår 
ibland spänningar i cylinderröret som gör rören ovala till sin form. Detta innebär 
att svarvoperatören alltid måste kryssmäta diametern av de cylinderrör som 
kommer från robotsvets 431 för att kontrollera att måtten ligger inom tolerans-
gränserna. Överstigs denna gräns måste cylinderröret pressas i tryckpressen för att 
återfå tillåten cirkulär form. Både mätning och pressning ingår i svarv-
operatörernas arbetsuppgifter som normalt sett görs vid sidan av pågående 
svarvning. 

Den normala sekvensen för tillverkning av cylinderrör i produktionssystemet är 
utvändig svarv – svets – kryssmätning – tryckpress – invändig svarv, se Figur 16, 
där både svarv 118 och svarv 119 klarar av att utföra utvändig respektive invändig 
svarvning.  

 

Figur 16: Tillverkningssekvens av cylinderrör i produktionssystemet. 

 

De tre maskinerna i produktionssystemet, svarvarna 118 och 119 respektive 
robotsvets 431, har olika begränsningar vad gäller längd och diameter för 
cylinderrör och olika cykel- och omställningstider samt nettokapacitet, se Tabell 4.  
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Tabell 4: Maskininformation för produktionssystemet.
7
 

Maskin 
Tillåten 
diameter 

(mm) 

Tillåten 
längd 
(mm) 

Genomsnittlig 
cykeltid (min) 

Omställnings-
tid (min) 

Antal 
tillverkade 

produkter (st) 

Antal 
batcher 

(st) 

Netto-
kapacitet 

(min/dag) 

118 25-225 98-1500 5,36 30 19 439 1114 695,4 

431 <180 <6000 2,70 15 25 066 1214 348,6 

119 25-225 98-2800 6,01 30 19 289 831 695,4 

 

Detta innebär att varje maskin har sin egen begränsning samt att alla cylinderrör 
inte kan köras i samtliga maskiner. Dessutom skiljer sig antalet tillverkade 
produkter och batcher samt dess storlekar för respektive maskin, se Tabell 5 och 
Tabell 6. 

Tabell 5: Batchstorlekar för respektive maskin under 2012. 

Maskin 118 431 119 

Variationsbredd (min-
max) 

1-118 st 1-470 st 1-118 st 

Genomsnitt 17,4 st 20,5 st 23,1 st 

 

Tabell 6: Fördelning av batchstorlekar per maskin under 2012. 

Antal produkter per 
batch (st) 

118 431 119 

1-10 618 st (55 %) 619 st (51 %) 328 st (39 %) 

11-20 189 st (17 %) 230 st (19 %) 147 st (18 %) 

21-30 146 st (13 %) 163 st (13 %) 152 st (18 %) 

31-40 26 st (2 %) 37 st (3 %) 27 st (3 %) 

41-50 43 st (4 %) 74 st (6 %) 79 st (10 %) 

>50 96 st (9 %) 98 st (8 %) 101 st (12 %) 

                                                 
7
 Tabellvärden är hämtade från Stackes affärssystem Monitor gällande 2012 års produktion. 
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Variationerna i batchstorlekarna beror på kvantiteten som kunderna efterfrågar. 
Om enbart ett fåtal produkter efterfrågas motsvarar batchstorleken denna 
kvantitet. Om en kund istället lagt en prognos på ett större antal för ett år 
tillämpas en ekonomisk orderkvantitet baserad på omställnings- och lager-
hållningskostnader.  
 
Då det finns begränsningar i de olika maskinerna finns det flera olika 
materialflöden, närmare bestämt tio olika, i produktionssystemet, se Tabell 7. Ett 
utav dessa materialflöden, svarv 118 – robotsvets 431 – svarv 119, är företagets 
tänkta huvudflöde. De olika materialflödena kan jämföras med totalt antal 
tillverkade produkter för respektive maskin, jmf Tabell 4, för att erhålla en 
uppfattning av hur stor andel varje materialflöde utgör i förhållande till antal 
tillverkade produkter i varje maskin. 

Tabell 7: Tillverkade produkter i respektive materialflöde under 2012. 

Flöde Antal produkter Flöde Antal produkter 

118-431-119 6 183 st 119-431 17 st 

118-431-118 1 680 st 118-431 36 st 

119-431-119 744 st 118 7 931 st 

431-118 1 929 st 431 11 421 st 

431-119 3 056 st 119 8 545 st 

 

För att underlätta förståelsen för de fysiska materialflödena har en material-
flödeskarta gjorts, se Figur 17. Pilarna illustrerar alla möjliga vägar en produkt kan 
ta efter bearbetning i någon av maskinerna. Kryssmätning och tryckpress har inte 
tagits med i materialflödeskartan eftersom dessa moment ingår i svarv-
operationerna och utförs därför i direkt anslutning till dessa. 

 

Figur 17: Materialflödeskarta produktionssystem. 

Här följer en beskrivning av de tio olika materialflödena: 

 118-431-119: En batch med cylinderrör svarvas i svarv 118 för att sedan gå 
vidare till robotsvets 431 där en nippel svetsas på cylinderröret. Därefter 
går batchen vidare till svarv 119 för andra svarvtempot. 

 118-431-118: En batch med cylinderrör svarvas i svarv 118 för att sedan gå 
vidare till robotsvets 431 där en nippel svetsas på cylinderröret. Därefter 
går batchen tillbaka till svarv 118 för andra svarvtempot. 
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 119-431-119: En batch med cylinderrör svarvas i svarv 119 för att sedan gå 
vidare till robotsvets 431 där en nippel svetsas på cylinderröret. Därefter 
går batchen tillbaka till svarv 119 för andra svarvtempot. 

 431-118: En batch som redan har genomgått första svarvtempot i ett annat 
produktionssystem eller lämnat det studerade produktionssystemet efter 
första svarvtempot för t.ex. häftning av nippel inkommer till produktions-
systemet. Häftning av nippel görs då robotsvets 431 inte klarar av att 
fixera nippeln på cylinderröret och svetsa denna i samma operation. 
Därför måste nippeln häftas på cylinderröret i en handsvets med en 
svetsloppa som fixerar nippeln på cylinderröret. När nippeln häftats på 
cylinderröret återkommer batchen med cylinderrör till robotsvets 431 där 
svetsningen färdigställs. Därefter går batchen till svarv 118 för andra 
svarvtempot. 

 431-119: En batch som redan har genomgått första svarvtempot i ett annat 
produktionssystem eller lämnat det studerade produktionssystemet efter 
första svarvtempot för t.ex. häftning av nippel, ankommer till robotsvets 
431 där svets av nippel genomförs. Därefter går batchen till svarv 119 för 
andra svarvtempot. 

 118-431: Första svarvtempot genomförs av svarv 118 för att sedan gå 
vidare till robotsvets 431 för svets av nippel. Därefter går batchen ut ur 
produktionssystemet för bearbetning i ett annat produktionssystem. 

 119-431: Första svarvtempot genomförs av svarv 119 för att sedan gå 
vidare till robotsvets 431 för svets av nippel. Därefter går batchen ut ur 
produktionssystemet för bearbetning i ett annat produktionssystem. 

 118: Materialflödet är en ”instickare” i produktionssystemet där 
cylinderröret enbart bearbetas i svarv 118. Ofta rör det sig om att 
färdigställa ett cylinderrör från ett annat produktionssystem, omarbete av 
ett cylinderrör eller att cylinderröret efter svarvningen lämnar 
produktionssystemet för häftning av nippel. 

 431: Materialflödet är en ”instickare” i produktionssystemet där 
cylinderröret enbart svetsas i robotsvets 431. Ofta består detta flöde av 
cylinderrör som tidigare bearbetats i produktionssystemet men lämnat 
detta för t.ex. tvätt och sedan kommer tillbaka för svets av en andra 
nippel. 

 119: Materialflödet är en ”instickare” i produktionssystemet där 
cylinderröret enbart bearbetas i svarv 119. Ofta rör det sig om att 
färdigställa ett cylinderrör från ett annat produktionssystem, omarbete av 
ett cylinderrör eller att cylinderröret efter svarvningen lämnar 
produktionssystemet för häftning av nippel. 
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Produktionssystemet planeras med hjälp av affärssystemet Monitor och 
kännetecknas av en pushbaserad materialstyrning. Anledningen till att denna 
materialstyrning tillämpas är framförallt för att skapa en hög beläggning i varje 
maskin. I planeringen ligger en inplanerad kötid på ett dygn för varje maskin. 
Operatörerna får dagligen ut en körplan ur affärssystemet, som skall följas 
uppifrån och ned, för vad som skall tillverkas i den maskinen operatören hanterar. 
Körplanerna följer prioriteringsregeln EDD, d.v.s. den tillverkningsordern med 
kortast leveransdatum väljs först. I vissa fall görs omprioriteringar av operatörerna 
själva för att om möjligt undvika en omställning i maskinen.  

För att få en uppfattning av ledtidens längd i produktionssystemet har en 
värdeflödeskartläggning av en produkt som följer det tänkta huvudflödet, d.v.s. 
118-431-119, gjorts. Kartläggningen av produktens värdeflöde börjar i lagret för 
råmaterial och slutar vid färdig hydraulcylinder, se Bilaga 1. Ett utdrag från denna 
kartläggning har gjorts som enbart berör det produktionssystem som studerats, se 
Figur 18. En förklaring av använda symboler i värdeflödeskartan nedan återfinns i 
Bilaga 2. 

 

Figur 18: Värdeflödeskarta för produktionssystemet. 

 

Som värdeflödeskartan illustrerar är vissa värden inom parentes och vissa utom 
parentes. För lagerpunkterna och liggtiden i dessa utgör värdena inom parentes de 
verkliga värdena som observerats. Värdena utom parentes i lagerpunkter visar hur 
många av den specifikt följda produkten, utöver den produkt som följts, som 
finns i respektive lagerpunkt. Värdena utom parentes i liggtiderna baseras på 
kundens efterfrågan och således förbrukningstakten. Kunden efterfrågar i genom-
snitt 14 st per vecka av den specifika produkten vilket medför att de 50 cylinderrör 
i lagerpunkten innan svets täcker 17,86 dagars behov. Utifrån de teoretiska 
värdena går det i värdeflödeskartan utläsa att ledtiden i produktionssystemet är 
25 726,5 min samt att den adderade cykeltiden i produktionssystemet är 8,1 min. 
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Utifrån dessa värden har den teoretiska värdeadderande tiden (VATT) beräknats 
till 0,315 ‰.  
 
Den verkliga ledtiden i produktionssystemet för den produkt som följts genom 
värdeflödet kan beräknas enligt, se Ekvation [3]: 
 

(        )        
          

  
            [3] 

 
Utifrån detta kan den verkliga andelen värdeadderande tid, VATV, i produktions-
systemet sedan beräknas, se Ekvation [4]: 
 

VATV = 
   

      
          [4] 

 

I värdeflödeskartan återfinns viktiga data för produktionssystemet och de kan 
användas för en vidare analys vilket följer i kommande avsnitt.  

 

4.2 Orsaker till lång ledtid i produktionssystemet 

Författarna har i fallstudien identifierat flera möjliga orsaker till att ledtiden är lång 
i produktionssystemet. I huvudsak beror den långa ledtiden på mängden PIA 
inom produktionssystemet. Ledtidens längd kan relateras till kötiden som står i 
direkt paritet till mängden PIA (Karmarkar, 1987a; Srinivasan, 2004). Enligt 
Little’s lag är mängden PIA direkt proportionell mot ledtiden i den meningen att 
kvoten av PIA och genomflöde motsvarar ledtiden (Andries & Gelders, 1995). 
Som värdeflödeskartan illustrerar kan köerna inför en operation uppgå till flera 
dagar och där mängden PIA kan utläsas i form av buffertar mellan varje operation. 
Ju större buffert desto fler produkter ska bearbetas innan sista batchen i kö kan 
bearbetas. Som dessutom går att utläsa ur värdeflödeskartan för produktions-
systemet utgör den faktiska bearbetningstiden, och således den verkliga värde-
adderande tiden, enbart 2,27 ‰ av ledtiden. Normalt sett utgörs 85-95 % av 
ledtiden av väntan (Ho & Chang, 2001; Karmarkar et. al., 1985; Corbey & Jansen, 
1993). Detta innebär att andelen väntetid i det studerade produktionssystemet är 
betydligt högre än vad tidigare forskning visat. Inom lean produktion ses PIA som 
onödigt lager och väntetid som slöseri (Liker & Meier, 2006), vilket innebär att två 
tongivande slöserier direkt kunnat identifieras i det studerade produktions-
systemet.   

Utifrån den identifierade huvudorsaken, PIA, har fem underliggande orsaker 
kunnat identifieras, samt vad dessa beror på, vilka presenteras i fiskbens-
diagrammet (Sörqvist, 2004), se Figur 19.  
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Figur 19: Orsaker till hög nivå av PIA i produktionssystemet. 

I följande avsnitt presenteras varje underliggande orsak till mängden PIA var för 
sig.  

4.2.1 Korsande materialflöden 

I det studerade produktionssystemet har ett flertal olika materialflöden som korsar 
varandra identifierats. Att materialflöden korsar varandra medför att schema-
läggningen av varje maskin är svår att göra (Duggan, 2002). Författarna har i 
observationerna, likt beskrivet i det empiriska avsnittet, upptäckt att de korsande 
materialflödena utgör en svårighet för att få ett jämnt flöde genom 
produktionssystemet då krockar uppstår till följd av planeringsbrister. Korsande 
materialflöden uppstår ofta till följd av delade maskiner (Duggan, 2002) vilket 
även författarnas studie påvisar. 

Författarna har identifierat tre underliggande orsaker till de korsande material-
flödena; produktionsberedning, maskinbegränsningar samt beläggningsgrad i 
maskinerna. När en produkt har konstruerats för tillverkning måste produktions-
beredningen lägga upp en operationslista som inkluderar maskin och sekvens. Då 
alla produkter genomgår liknande operationer kan gamla produkters 
operationslistor kopieras för nya produkter. Detta förenklar arbetet med 
beredningen men kan innebära att fel uppstår till följd av att en gammal produkt 
inte följer det tänkta huvudflödet, d.v.s. 118-431-119, trots att den utifrån 
maskinkapacitet skulle kunna följt detta flöde. Detta innebär att trots att en 
produkt exempelvis har maskinsekvensen 118-431-118 i beredningen finns det 
inget som säger att den inte skulle kunna följa det tänkta huvudflödet. Således kan 
en orsak till korsande materialflöden hänvisas till produktionsberedningens 
förenkling av arbetet. 
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Med maskinbegränsning avses begränsningar i form av längd och diameter på 
cylinderrören. Till följd av att maskinerna har olika begränsningar innebär detta att 
alla maskiner inte klarar av att bearbeta alla produkter och därför uppstår 
variationer i materialflödena. Då beläggningsgraden av en viss maskin, t.ex. svarv 
118, är hög kan svarv 119 gå in och avlasta trots att tillverkningsordern enligt 
produktionsberedningen skulle ha bearbetats i svarv 118. Detta bidrar på så vis 
också till en högre variation i materialflödena.  

Att korsande materialflöden bidrar till en hög nivå av PIA kan förklaras i form av 
att det uppkommer ”krockar” mellan materialflödena. Batcher från en maskin i 
produktionssystemet hamnar i kö till nästa maskin då efterföljande maskin måste 
arbeta med batcher från ett korsande flöde (Duggan, 2002; Hopp et. al., 1990a). 
Framförallt gäller detta robotsvets 431 som är involverad i merparten av alla 
materialflöden i produktionssystemet. Detta kan t.ex. handla om svetsning av 
andra nippeln, då batchen kan ha följt flödet 118-431-119 och sedan lämnat 
produktionssystemet för tvätt. Efter tvättoperationen återkommer batchen till 
robotsvets 431. Då material anländer från flera olika maskiner samt att det finns 
en stor variation av produkttyper och batchstorlekar bidrar detta till att 
arbetsbelastningen varierar. Dessa variationer, i samband med dåligt 
synkroniserade materialflöden, bidrar till ökade köer framför en maskin 
(Karmarkar, 1987b). Då materialflödena är dåligt synkroniserade och en 
köbildning uppstått krävs ett beslut av vilken batch som skall bearbetas härnäst, 
vilket kan hänföras till prioriteringar.  

4.2.2 Prioriteringsbeslut i maskiner 

Prioriteringar i varje maskin, avseende tillverkningsordning av de batcher som 
köar framför en maskin, är en annan orsak till hög nivå av PIA som identifierats. 
Denna orsak är kopplad till korsande materialflöden. Framförallt ger detta utslag i 
robotsvets 431 då denna maskin normalt sett är andra operationen men samtidigt 
har många ”instickare”, d.v.s. en batch, som går in i robotsvets 431 och sedan ut 
direkt. I produktionssystemet används prioriteringsregeln EDD som ur 
produktionssystemets helhet kan innebära en nackdel gällande att skapa jämna 
materialflöden. Ett exempel som kan ges är då en batch som i första operation 
bearbetats i svarv 118 och som i nästa operation ska svetsas i robotsvets 431. I 
många fall finns redan andra batcher som ska svetsas i robotsvetsen som tillhör ett 
korsande flöde. Den tillverkningsorder som har kortast leveransdatum får 
prioriteras högst vilket ofta gör att batchen från svarv 118 får vänta tills övriga 
batcher från korsande flöden bearbetats klart i robotsvets 431. Att dessa batcher 
får förtur i robotsvetsen har att göra med att det korsande flödet ofta innefattar 
produkter som har färre operationer kvar och därmed kortare leveransdatum. Att 
prioritera på detta sätt medför att batcher blir stillastående och på så vis 
tidsmässigt mer kritiska i ett senare skede av tillverkningen. Dessutom försvårar 
detta möjligheten att skapa ett jämnt materialflöde.  
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En annan underliggande orsak till att det görs prioriteringar inom produktions-
systemet kan hänföras till att slippa göra omställningar i maskinerna. I dessa fall 
rör det sig om att en operatör tar ett eget beslut att prioritera upp en order för att 
slippa en omställning. Operatören ska normalt sett följa körplanen uppifrån och 
ned, men då liknande produkter återfinns längre ned på listan kan det förekomma 
att operatören väljer att bearbeta dessa produkter trots att det ligger andra 
produkter ovanför. Detta medför att produkter med längre leveransdatum 
befinner sig i produktionssystemet under en längre tid än nödvändigt. 
Prioriteringarna kan påverkas av att företaget tillämpar en pushbaserad material-
styrning. 

4.2.3 Pushbaserad materialstyrning 

Stacke tillämpar en pushbaserad materialstyrning vilket enligt författarna beror på 
att företaget strävar efter att hålla en hög beläggning i varje enskild maskin. Med 
anledning till att varje maskin planeras var för sig finns en brist på synkronisering 
för att skapa ett effektivt materialflöde. Problemet som uppkommer med denna 
styrningsmetod är att tillverkningsorder trycks in i varje maskin för att skapa en 
hög beläggning. Om en maskin skulle haverera innebär detta att köerna framför 
denna maskin ökar och således även nivån av PIA (Martin, 2007). Vidare menar 
Martin (2007) att de operationella problemen, i form av maskinhaverier, 
efterfrågeändringar och materialbrister, får ännu större utslag då en pushbaserad 
materialstyrning tillämpas. I det studerade produktionssystemet är konsekvenserna 
av den pushbaserade materialstyrningen störst i robotsvets 431 då denna 
involveras i flest materialflöden och har högst beläggning.  

Sambandet mellan en hög nivå av PIA och en pushbaserad materialstyrning är 
osynkroniserade maskiner samt att ingen övre gräns för antalet produkter i 
produktionssystemet finns (Özbayrak et. al., 2006). Grosfeld-Nir et. al. (2000) 
menar att orsaken till att mängden PIA inte är begränsad hör ihop med att varje 
maskin tillverkar efter egen körplan utan hänsyn till behov från nedströms maskin. 
Detta innebär att om produkter från svarv 118 tillverkas utan att robotsvets 431 
efterfrågar dessa byggs en buffert i form av PIA upp. Maskinerna är 
osynkroniserade och tillverkar efter egen takt utan hänsyn till efterföljande 
maskiner (Liker & Meier, 2006). I dessa fall kan stora konsekvenser uppstå om en 
flaskhals får maskinhaveri.  

4.2.4 Flaskhals 

I det studerade produktionssystemet har en flaskhals identifierats, nämligen 
robotsvets 431. En flaskhals karaktäriseras antingen av lägre kapacitet än övriga 
maskiner i produktionssystemet eller att kötiden är längst inför maskinen (Yingni 
et. al., 2011). Som det går att utläsa ur värdeflödeskartan har robotsvets 431 lägst 
kapacitet till följd av att den enbart är bemannad ett skift till skillnad från 
svarvarna 118 och 119 som är bemannade två skift. Dessutom visar värde-
flödeskartan att kötiden inför robotsvets 431 är längst i produktionssystemet. 
Detta innebär att båda flaskhalskriterierna som Yingni et. al. (2011) belyser 
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uppfylls av robotsvets 431. Trots att kapaciteten är lägst i robotsvets 431 
tillverkades under 2012 flest produkter i denna maskin jämfört med övriga 
maskiner i produktionssystemet, jmf Tabell 4. Då robotsvets 431 endast arbetar i 
ett skift medan de andra två maskinerna, svarv 118 och 119, arbetar i två skift 
försvåras möjligheten att skapa ett jämnt materialflöde genom produktions-
systemet. Under det skift som svarvarna 118 och 119 arbetar och robotsvets 431 
står still byggs en buffert av PIA upp framför robotsvets 431. 

Produktionssystemet i fallstudien styrs av en pushbaserad materialstyrning där 
varje maskin planeras var för sig vilket leder till att det saknas en synkronisring 
mellan maskinerna. Osynkroniserade maskiner som arbetar i egen takt där strävan 
efter hög utnyttjandegrad i varje maskin finns i kombination med en flaskhals, 
påverkar negativt nivån av PIA i ett produktionssystem (Lumsden, 2006). Detta 
har identifierats i det studerade produktionssystemet där svarvarna 118 och 119 
tillverkar utan hänsyn till robotsvets 431 och således byggs en stor buffert av PIA 
upp framför denna maskin. Att tillverka utan efterfrågan från robotsvets 431 och 
således bygga upp en hög nivå av PIA framför denna maskin, kan inom lean 
produktion ses som slöseri i form av överproduktion som bl.a. leder till lager-
uppbyggnad (Liker & Meier, 2006).   

4.2.5 Partiformning 

Karmarkar (1987a) och Srinivasan (2004) menar att det finns en tydlig koppling 
mellan batchstorlek och nivån av PIA i ett produktionssystem. I fallstudiens 
produktionssystem är storleken på batcherna varierande, men genomsnittligt är de 
relativt små i förhållande till de största batcherna som tillverkades under 2012, jmf 
Tabell 5. Majoriteten av batcherna har en storlek av 1-20 produkter i samtliga 
maskiner. Dock finns det inslag av större batcher som ger utslag på nivån av PIA, 
exempelvis utgör 22 % av batcherna en storlek mellan 41-118 st i svarv 119, jmf 
Tabell 6.  

Valet av partiformning är sammankopplat både med kundbehov och med 
omställningstider. Den optimala batchstorleken är antalet produkter som kunden 
efterfrågar men i praktiken tillämpas ofta en ekonomisk orderkvantitet till följd av 
ekonomiska aspekter (Srinivasan, 2004; Karmarkar, 1987a). Detta innebär ofta att 
batchstorleken ökar till följd av att en kombination av nuvarande och framtida 
behov sammanfogas för att uppnå skalfördelar (Karmarkar, 1987a). Det är en 
orsak till att batchstorlekarna i det studerade produktionssystemet uppgår till den 
övre gränsen av variationsbredden. De batcher av större storlek medför att 
mängden PIA ökar i produktionssystemet då förflyttningsvolymerna mellan 
maskinerna ökar, vilket även Hopp och Spearman (2008), Karmarkar (1987a) och 
Srinivasan (2004) belyser.   

4.2.6 Summering av orsaker och dess samverkan 

De orsaker som i fallstudien identifierats ha en påverkan av ledtidens längd har en 
hög överensstämmelse med de orsaker som litteraturen behandlar, se Tabell 8. I 
både fallstudien och teorin har en hög nivå av PIA identifierats som huvudorsak 
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till en lång ledtid. Utifrån denna huvudorsak har flera olika underliggande orsaker 
till uppbyggnaden av en hög nivå av PIA identifierats i fallstudien och i teorin. De 
orsaker som både återfinns i fallstudien och i teorin är pushbaserad material-
styrning, flaskhals samt partiformning. I fallstudien har även korsande material-
flöden identifierats som en orsak vilket är en del i problematiken med varierande 
materialflöden som teorin tar upp som en orsak. Vidare har ytterligare en orsak 
identifierats i fallstudien som inte teorin tar upp explicit som en orsak vilken är 
prioriteringsregler. 

Tabell 8: Summering av orsaker till lång ledtid. 

Orsaker identifierade i fallstudie Orsaker identifierade i teori 
Huvudorsak: Huvudorsak: 

Hög nivå av PIA Hög nivå av PIA 

Underliggande orsaker: Underliggande orsaker: 

Korsande materialflöde Varierande materialflöde 

Pushbaserad materialstyrning Pushbaserad materialstyrning 

Flaskhals Flaskhals 

Partiformning Partiformning 

Prioriteringsregler  

Samtliga av de identifierade orsakerna i fallstudien har en samverkan där en 
kombination av dessa tydligt påverkar nivån av PIA. Korsande materialflöden 
medför att någon typ av prioriteringsregel bör finnas i produktionssystemet. 
Korsande materialflöden i kombination med pushbaserad materialstyrning ökar 
nivån av PIA i produktionssystemet då maskinerna blir osynkroniserade. Då det 
dessutom finns en flaskhals i produktionssystemet riskerar nivån av PIA att öka 
ytterligare till följd av de osynkroniserade maskinerna, då enskilda maskiner inte 
tar hänsyn till flaskhalsens takt utan tillverkar efter eget schema (Liker & Meier, 
2006). Att det dessutom finns inslag av batcher med höga kvantiteter i förhållande 
till genomsnittet ökar nivån av PIA i produktionssystemet (Karmarkar, 1987a; 
Srinivasan, 2004; Hopp & Spearman, 2008). Genom en studie av orsakerna till 
uppbyggnaden av PIA i ett produktionssystem som påverkar ledtiden har olika 
tillvägagångssätt för att reducera ledtiden tagits fram. 

 

4.3 Tillvägagångssätt för ledtidsreduktion i 

produktionssystemet 

Utifrån de identifierade orsakerna till varför ledtiden i produktionssystemet är lång 
har olika tillvägagångssätt för att reducera ledtiden kunnat analyseras. Vid 
ledtidsreduktion bör fokus ligga på de icke-värdeadderande aktiviteterna. 
Dessutom är det viktigt att ha i åtanke att ledtiden är kopplad till nivån av PIA och 
genomflödet enligt Little’s lag (Andries & Gelders, 1995) samt att ledtiden i ett 
produktionssystem påverkas av variationer i den interna ledtiden mellan 
maskinerna (Hopp et. al., 1990a). I det studerade produktionssystemet har höga 
nivåer av PIA identifierats som huvudorsaken till att ledtiden är lång. Därför är 
författarnas utgångspunkt att fokusera på att reducera PIA och skapa ett jämnare 
materialflöde genom produktionssystemet. Dessa faktorer belyser även Hopp et. 
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al. (1990a) som viktiga för att kunna reducera ledtiden. I följande avsnitt 
presenteras vilka angreppssätt för ledtidsreduktion som kan användas för 
respektive orsak utifrån den första frågeställningen. 

4.3.1 Korsande materialflöden 

I dagsläget är materialflödena komplexa och varierande då produkterna som 
tillverkas i produktionssystemet kan bearbetas i maskinerna 118, 431 och 119 i 
flera olika sekvenser vilket skapar många olika materialflöden. Dessutom är det 
långt ifrån samtliga produkter som går igenom alla tre maskinerna i 
produktionssystemet. Genom att reducera korsande materialflöden, d.v.s. att 
reducera antalet vägar en produkt ankommer till en maskin, kan en förenkling av 
respektive maskins schemaläggning erhållas (Hopp et. al., 1990a). En reduktion av 
antalet korsande materialflöden i produktionssystemet kan uppnås genom en 
omläggning av vissa produkter i produktionsberedningen. Exempelvis bör det 
korsande materialflödet 118-431-118 istället kunna följa sekvensen 118-431-119 
utifrån maskinkapacitet. Det innebär att materialflödet 118-431-118 helt kan 
elimineras. De produkter som lämnar produktionssystemet för häftning av nippel 
och sedan återkommer till produktionssystemet för svetsning av nippel bör också 
kunna läggas om för att följa flödet 118-431-119. Detta kan åstadkommas genom 
att fixturer, d.v.s. verktyg för att fixera nippeln i rätt positioner på cylinderröret, 
för robotsvets 431 införskaffas likt de fixturer som finns i de maskiner där 
häftning i dagsläget sker. En införskaffning av fixturer innebär att de cylinderrör 
som häftas inte behöver lämna produktionssystemet för att sedan återkomma som 
ett korsande materialflöde. Vad gäller materialflödet 119-431-119 kan endast ett 
fåtal produkter bearbetas i svarv 118. De produkter som faller inom svarv 118:s 
begränsningar, d.v.s. med längd under 1 500 mm, som i dagsläget följer 
materialflödet 119-431-119 bör läggas om till materialflödet 118-431-119. Nya 
produkter som överstiger svarv 118:s begränsningar bör undvikas i det studerade 
produktionssystemet och istället tillverkas i ett annat produktionssystem. Om 
dessa förändringar genomförs kommer antalet korsande materialflöden utifrån 
huvudflödet 118-431-119 och dess tillhörande produkter att reduceras, se Tabell 9. 
I Tabell 9 har dock bara materialflödet 118-431-118 samt de produkter som gick 
att lägga om från materialflödet 119-431-119 lagts om.  

Tabell 9: Tillverkade produkter per materialflöde efter förändring. 

Flöde Antal produkter Flöde Antal produkter 

118-431-119 7 941 st 119-431 17 st 

119-431-119 666 st 118 7 887 st 

431-118 1 929 st 431 11 421 st 

431-119 3 056 st 119 8 501 st 

118-431 36 st   
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Genom att reducera variationerna i materialflödena kan ett jämnare materialflöde 
erhållas (Hopp et. al., 1990a). Dessutom kan en bättre synkronisering mellan de 
olika materialflödena skapas och risken för köbildningar reduceras (Karmarkar, 
1987b; Hopp et. al., 1990a).  

4.3.2 Prioriteringsbeslut i maskiner 

I ett produktionssystem är det ofta komplext att synkronisera maskinerna för till-
verkning av produkter (Grabot & Geneste, 1994). För att kontrollera 
komplexiteten tillämpas ofta någon form av prioriteringsregler för tillverknings-
ordningen i maskinerna (Uzsoy et. al., 1994). I det studerade produktionssystemet 
uppkommer prioriteringsbeslut i samband med de korsande materialflödena, vilket 
ger störst utslag i robotsvets 431 som i många fall får ett korsande materialflöde in 
i maskinen för svetsning av andra nippeln. Prioriteringsbesluten grundar sig i 
leveransdatumen för batcherna; den batch med kortast leveransdatum väljs först i 
tillverkningen. Detta kan liknas vid prioriteringsregeln EDD (Rajendran & 
Holthaus, 1999). För att minska risken att vissa batcher ur ett tidsperspektiv blir 
kritiska, bör istället prioriteringsregeln FIFO användas då Liu (1998) menar att 
denna regel medför en reducering av försenade order. Trots att denna regel inte är 
bäst lämpad för att skapa korta leveranstider kan den däremot jämna ut variationer 
i ledtiden (Blackstone et. al., 1982). Då variationer i den interna ledtiden i 
produktionssystemet inte är att föredra vid ledtidsreduktion bör således inte 
prioriteringsregeln SPT och dess olika varianter tillämpas (Hopp et. al., 1990a). 
Genom att tillämpa FIFO undviks därmed problemet med att vissa batcher blir 
tidsmässigt kritiska i slutet av tillverkningen samt att ett jämnare genomflöde av 
material i produktionssystemet erhålls. Dessa två fördelar erhålls med anledning av 
att batcher tidigt i sin tillverkning inte behöver stå tillbaka i kön inför en maskin 
p.g.a. andra batcher som kommit längre i tillverkningen. Dessutom minskar detta 
risken att operatörer gör egna prioriteringar för att slippa en extra omställning i en 
maskin.  

4.3.3 Pushbaserad materialstyrning 

För att reducera nivån av PIA i ett produktionssystem tillämpas ofta en dragande 
materialstyrning (Tardif & Maaseidvaag, 2001). Företag med en repetitiv 
tillverkning, stabil efterfrågan och ett lågt antal produktvarianter använder för 
detta ändamål någon form av kanbansystem (Chang & Yih, 1994; Lamouri & 
Thomas, 2000). Detta alternativ lämpar sig därför inte för det studerade 
produktionssystemet, där det finns en hög variation i efterfrågan och av 
produkter. Istället måste någon form av modifierat kanbansystem användas där 
varje kanbankort inte är direkt kopplat till en specifik produkt vilket benämns som 
generiska kanban (Geraghty & Heavey, 2005). I och med variationen i batch-
storlekar och således storleken på lastbärarna ser författarna svårigheter i att 
använda kanbankort som baseras på ett bestämt antal produkter per lastbärare. 
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Istället skulle en variant av generiska kanban kunna användas där varje kort är 
kopplat till en viss tidsenhet, t.ex. varje kort motsvarar 15 min. På detta sätt kan 
kötiden istället för nivån av PIA vara jämnare än om varje batch motsvarar ett 
kort.  

Ett annat alternativ som kan tillämpas för att begränsa mängden PIA i 
produktionssystemet är CONWIP (Khojasteh-Ghamari, 2009). Denna metod 
grundar sig i att en övre gräns för nivån av PIA i produktionssystemet sätts 
(Framinan et. al., 2003). Nackdelen med CONWIP är att nivån av PIA framför 
varje maskin inte går att kontrollera utan metoden ser till produktionssystemets 
PIA som helhet (Geraghty & Heavey, 2005). Detta till följd av att varje maskin 
inte har dedikerade kort utan korten används för hela produktionssystemet. 
Korten används för att skapa en dragande produktion för insläpp av batcher i 
produktionssystemet medan det inom produktionssystemet tillämpas en tryckande 
produktion (Framinan et. al., 2003). Var batchen befinner sig mellan första och 
sista maskin går därför inte att kontrollera på samma sätt som vid användning av 
kanban där varje maskin har kort som avgör hur mycket material det får finnas 
innan maskinen. CONWIP kontrollerar därför enbart maximala nivån av PIA i 
hela produktionssystemet. Att inte nivån av PIA inför varje maskin går att styra är 
framförallt en nackdel då det finns en flaskhals i produktionssystemet som lätt 
genererar en hög nivå av PIA (Geraghty & Heavey, 2005). I det studerade 
produktionssystemet skulle CONWIP kunna tillämpas för ett av materialflödena, 
t.ex. för materialflödet 118-431-119. Dock är flaskhalsen, d.v.s. robotsvets 431, 
avgörande för om denna metod skulle kunna användas då risken är att all PIA 
hamnar framför denna maskin.  

4.3.4 Flaskhals 

Det studerade produktionssystemets flaskhals har identifierats som robotsvets 431 
då denna maskin enbart arbetar ett skift och dessutom har störst köbildning 
framför sig. För att skapa ett jämnare genomflöde av produkter i produktions-
systemet och reducera nivån av PIA framför robotsvets 431 bör flaskhalsen 
elimineras (Srinivasan, 2004). Enligt TOC (Rahman, 1998) kan en 5-stegsmetodik 
underlätta elimineringen av en flaskhals där första steget är att identifiera 
flaskhalsen, vilket har gjorts i analysen av den första frågeställningen. I det andra 
steget bestäms hur flaskhalsen skall utnyttjas på bästa sätt och i tredje steget skall 
övriga maskiner i produktionssystemet underordnas flaskhalsen. I fjärde steget 
skall flaskhalsens kapacitet upphöjas och i femte steget identifieras den nya 
flaskhalsen i produktionssystemet (Rahman, 1998; Srinivasan, 2004). Om flask-
halsen är av fysisk karaktär i form av en maskin kan denna elimineras genom att 
exempelvis investera i en identisk maskin (Srinivasan, 2004). Detta skulle kunna 
vara en möjlig lösning för att eliminera flaskhalsen robotsvets 431 i produktions-
systemet, men det finns även andra lösningsalternativ för att upphöja kapaciteten i 
en flaskhals. Bl.a. skulle ett extra skift kunna tillsättas, en reduktion av cykel- och 
omställningstid eller en reduktion av arbetsbelastning genom att minska antalet 
”instickare” från korsande materialflöden kunna genomföras. Genom att eliminera 
flaskhalsen i produktionssystemet minskar risken för uppbyggnad av PIA 
(Srinivasan, 2004).  
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4.3.5 Partiformning 

Då det förekommer stora batcher som påverkar nivån av PIA i produktions-
systemet bör de största batcherna reduceras i storlek. Att enbart reducera 
batchstorleken innebär ett ökat antal omställningar i maskinerna vilket minskar 
den tillgängliga kapaciteten i maskinerna (Gung & Steudel, 1999). En reduktion av 
omställningstiden är därför önskvärt för att bibehålla tillgänglig kapacitet för 
tillverkning (Jacobs & Bragg, 1988). Genom att reducera batchstorleken för de 
största batcherna kan nivån av PIA reduceras men en reduktion av omställnings-
tiden krävs för att den tillgängliga tillverkningskapaciteten inte skall sänkas i 
produktionssystemet. Reduktion av omställningstiden torde vara ett långsiktigt 
mål för att kunna tillverka i mindre batchstorlekar. En mindre arbetskrävande 
metod för att få en uppfattning om hur nivån av PIA i produktionssystemet 
påverkas av mindre batchstorlekar är att tillämpa överlappning. Genom att dela 
upp de stora tillverkningsbatcherna i mindre förflyttningsbatcher kan en reduktion 
av nivån av PIA observeras. Detta innebär att enbart en omställning per maskin 
krävs för en tillverkningsbatch men att batchen delas upp i mindre batcher som 
successivt skickas till nästa maskin efter färdigställande (Huang, 2010; Jacobs & 
Bragg, 1988). Detta stödjer även Low et. al. (2004) som dessutom menar att 
genomloppstiden för en produkt i ett produktionssystem minskar. Författarna 
anser att överlappning är ett lämpligt alternativ i det studerade produktions-
systemet då majoriteten av produkterna tillverkas i mindre batchstorlekar samt att 
denna metod kan väcka ett intresse för en framtida reduktion av omställnings-
tiden. Detta sätt kan även enkelt illustrera batchstorlekens inverkan på nivån av 
PIA i produktionssystemet utan något omfattande arbete.  

   

4.4 Summering av lösningar och dess samverkan 

Utifrån de underliggande orsakerna till en hög nivå av PIA, som i sin påverkar 
ledtidens längd, som identifierats i fallstudien har olika lösningsförslag tagits fram, 
se Tabell 10. För att reducera antalet korsande materialflöden bör en omläggning 
av de produkter som kan följa huvudflödet 118-431-119 genomföras samt att en 
fixtur införskaffas till robotsvets 431. För att minska risken att en hög nivå av PIA 
byggs upp framför flaskhalsen i produktionssystemet, robotsvets 431, bör denna 
elimineras. Dragande produktion i form av att tillämpa CONWIP för huvudflödet 
118-431-119 har tagits fram som ett alternativ till den pushbaserade material-
styrningen. För att reducera nivån av PIA i produktionssystemet, kopplat till 
partiformning, kan överlappning för de större batcherna tillämpas. Dessutom 
skulle nuvarande prioriteringsregeln EDD kunna ersättas med FIFO för att 
minska variationer i ledtiden och erhålla ett jämnare materialflöde genom 
produktionssystemet.   
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Tabell 10: Lösningsförslag för respektive underliggande orsak. 

Underliggande orsaker Lösningar 
Korsande materialflöde Omläggning av materialflöden, införskaffa fixtur 

Flaskhals Eliminera flaskhals  

Pushbaserad materialstyrning CONWIP för huvudflöde 

Partiformning Överlappning för stora batcher 

Prioriteringsregel Övergå till FIFO 

Genom att reducera antalet korsande materialflöden kan en dragande produktion 
införas för fler produkter och således sänka nivån av PIA i produktionssystemet. 
Att eliminera flaskhalsen robotsvets 431 genom att upphöja kapaciteten för denna 
maskin ökar möjligheterna att implementera CONWIP utan att risken för en hög 
uppbyggnad av PIA hamnar framför den andra maskinen av de tre i produktions-
systemet. Om nuvarande flaskhals elimineras kommer troligtvis en utav svarvarna 
118 och 119 bli den nya flaskhalsen enligt stegen i TOC (Srinivasan, 2004). 
Genom att använda överlappning för batcher av höga kvantiteter kan en lägre nivå 
av PIA erhållas (Jacobs & Bragg, 1988) samt att ett jämnare materialflöde i 
produktionssystemet bör skapas. Dessutom kan prioriteringsregeln FIFO medföra 
att variationerna i ledtiden reduceras. Genom att kombinera lösningarna för de 
olika orsakerna kan en lägre nivå av PIA erhållas och således en reduktion av 
ledtiden i produktionssystemet. Detta medför även att slöserier såsom onödigt 
lager, väntan och överproduktion till viss del kan elimineras. 
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5 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras författarnas analys och metoder i examensarbetet. Därefter presenteras 
resultatet och de slutsatser författarna kommit fram till. 

 

5.1 Diskussion av analys  

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur ledtiden kan reduceras 
i ett produktionssystem för kundanpassade produkter. Utifrån syftet har två 
frågeställningar formulerats och besvarats som i följande två avsnitt diskuteras mer 
ingående.  

5.1.1 Orsaker till lång ledtid  

Tanken med den första frågeställningen var att identifiera vilka möjliga orsaker 
som kan ligga till grund för en lång ledtid i ett produktionssystem. Generella 
orsaker till långa ledtider har kunnat identifieras genom den studerade litteraturen. 
Därutöver har en studie av ett verkligt produktionssystem kunnat bidra till dessa 
generella orsaker. PIA har i båda dessa studier kunnat identifieras som huvudorsak 
med flera underliggande orsaker, fyra olika orsaker i teorin och fem olika i 
fallstudien. Författarna anser därför att den första frågeställningen har besvarats på 
ett tillfredställande sätt där flera olika faktorer identifierats som orsakar långa 
ledtider. Det finns säkert fler orsaker som inte tagits upp, varken i det teoretiska 
ramverket eller i fallstudien, som påverkar ledtiden i ett produktionssystem. Dock 
menar författarna att syftet med frågeställningen inte var att identifiera samtliga 
orsaker utan möjliga orsaker till långa ledtider. Därtill syftade första fråge-
ställningen till att utgöra en grund inför andra frågeställningen där möjliga 
lösningar tas fram. 

Tidigare forskning gällande orsaker till långa ledtider i ett produktionssystem 
identifierar generellt sett PIA som huvudorsak. Utifrån PIA har olika forskare 
diskuterat olika faktorer som påverkar nivån av PIA, däribland pushbaserad 
materialstyrning, partiformning, flaskhalsar och varierande materialflöden. I den 
fallstudie som författarna genomfört har dessa orsaker bekräftats som bidragande 
faktorer till en uppbyggnad av PIA i ett produktionssystem som i sin tur påverkar 
ledtidens längd. Det som skiljer författarnas resultat i fallstudien från teorin är en 
prioriteringsregels inverkan på materialflödet. Författarna anser att det är viktigt 
att skapa ett jämnt materialflöde för att möjliggöra en ledtidsreduktion. Trots att 
prioriteringsbeslut i ett produktionssystem av författarna anses vara en del i 
problematiken kring långa ledtider har ingen av den studerade litteraturen explicit 
tagit upp detta som en orsak till långa ledtider. De erhållna resultaten från fall-
studien stöds till största del av teorin. Det som kan ifrågasättas angående fall-
studiens resultat är om författarna blivit påverkade av den tidigare teorin som 
finns inom ämnet, vilken är omfattande. En intressant fråga är om resultaten från 
fallstudien hade sett annorlunda ut om ingen tidigare teori studerats. Dock anser 
författarna att resultatet hade varit detsamma om författarna förutsättningslöst 
studerat produktionssystemet då samtliga orsaker tydligt kunde observeras.  
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5.1.2 Tillvägagångssätt för att reducera ledtiden 

Syftet med den andra frågeställningen var att analysera teoretiskt möjliga lösningar 
för de identifierade orsakerna i fallstudien och teorin till långa ledtider i ett 
produktionssystem. Författarna har sökt efter lösningar som berör problematiken 
med långa ledtider i ett produktionssystem, vilket gör att ingen större hänsyn tagits 
till andra typer av produktionssystem. Möjliga lösningsalternativ har presenterats 
för respektive orsak till en lång ledtid vilket gör att författarna anser att fråge-
ställningen har besvarats tillfredsställande. Då andra frågeställningen ligger till 
grund för att uppfylla syftet och denna har besvarats anser författarna att syftet 
med examensarbetet är uppfyllt. Hur frågeställningen besvarats kan kopplas ihop 
med första frågeställningen då resultatet från denna utgjorde en grund till 
lösningsalternativen. Hade andra orsaker identifierats skulle resultatet på andra 
frågeställningen varit annorlunda.   

De lösningsalternativ som tagits fram grundar sig på etablerade teorier inom 
området produktionslogistik som flertalet tidigare studier behandlat. Motivet till de 
valda lösningsförslagen var att de utifrån identifierade orsaker hade en god 
passform. Teoretiska metoder som berör lösningsalternativ till korsande 
materialflöden har inte kunnat identifieras utan teorin som studerats behandlar 
varierande materialflödens påverkan på ledtiden. Då ingen metod för att minimera 
korsande materialflöden identifierats genomfördes en granskning av produkterna 
för att se om det fanns möjlighet till att byta materialflöde för produkter till det 
tänkta huvudflödet. Syftet med detta var att förenkla och räta ut materialflödena i 
produktionssystemet.  

Genom att använda en form av dragande produktion i produktionssystemet kan 
nivån av PIA reduceras. Den dragande produktionen kan vara svår att 
implementera för alla produkter som anländer till produktionssystemet och bör 
därför till en början implementeras för det tänkta huvudflödet 118-431-119. De 
metoder som skulle kunna tillämpas i produktionssystemet är generiska kanban 
eller CONWIP. Den metod som torde vara enklast att implementera av dessa är 
CONWIP då enbart en maximal nivå av PIA i produktionssystemet behöver 
bestämmas. 

För att upphäva flaskhalsen robotsvets 431 och således öka dess kapacitet finns 
enligt författarna fyra olika tillvägagångssätt: 

 Reducera arbetsbelastning genom att minska antalet ”instickare” från 
korsande materialflöden i robotsvets 431 

 Investera i en extra robotsvets som körs parallellt med robotsvets 431 

 Reducera cykeltiden och omställningstiden i robotsvets 431  

 Låt robotsvets 431 arbeta i två skift, likt svarvarna 118 och 119 i dagsläget 
gör 
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Att reducera arbetsbelastningen genom att minska antalet ”instickare” från 
korsande materialflöden bidrar till en förflyttning av arbetsbelastningen till andra 
robotsvetsar i företaget. En investering av en extra robotsvets som körs parallellt 
kan anses vara av mindre betydelse då cykeltiden för robotsvets 431 redan är lägre 
än svarvarna 118 och 119:s cykeltider. Om en investering i en ny robotsvets görs 
medför detta enbart att nivån av PIA under det skiftet de båda robotsvetsarna 
körs kan bearbetas ned till en lägre nivå i en högre takt. Dock byggs nivån av PIA 
upp på samma sätt som i nuläget under det andra skiftet då robotsvets 431 står 
still. Att reducera cykeltiden och omställningstiden i robotsvets 431 anser 
författarna också vara av mindre betydelse då detta i viss mån ger samma effekt 
som en investering i en extra robotsvets. Att reducera arbetsbelastningen, 
investera i en extra robotsvets eller reducera cykeltiden och omställningstiden 
bidrar inte heller till ett jämnare materialflöde genom produktionssystemet. Detta 
beror på att maskinerna i produktionssystemet inte arbetar samma tider vilket 
innebär att materialflödena fortfarande blir ryckiga. Genom att öka kapaciteten i 
robotsvets 431 med ett extra skift, d.v.s. att den bemannas två skift likt svarvarna 
118 och 119, kan ett jämnare genomflöde av produkter i produktionssystemet 
erhållas. Robotsvets 431 har dessutom en lägre cykeltid än de båda svarvarna 
vilket medför att den även har möjlighet att bearbeta de extra produkter som inte 
involverar svarvarna utan att bli överbelagd. Författarna anser därför att det bästa 
sättet att eliminera flaskhalsen i produktionssystemet är att utöka med ett andra 
skift för robotsvets 431.   

Genom att dela upp batcher som t.ex. överskrider 40 produkter, vilket motsvarar 
13-22 % av alla batcher beroende på maskin, i mindre förflyttningsbatcher kan 
nivån av PIA reduceras och därmed ledtiden i produktionssystemet. Författarna 
menar att det kan vara lämpligt att till en början tillämpa överlappning för de 
största batcherna för att erhålla erfarenhet av hur produktionssystemet påverkas. 
Successivt kan gränsen för vilka batcher som skall överlappas sänkas och i fram-
tiden bör möjligheterna till reduktion av omställningstiden för att kunna tillämpa 
ett enstycksflöde ses över.  

Lösningsförslagen bidrar till att reducera de slöserier som identifierats, vilket inom 
lean produktion är ett steg på vägen mot en resurssnål produktion. Dessutom 
anser författarna att de lösningsalternativ som tagits fram är realiserbara utan stora 
investeringar vilket varit ett internt mål i arbetet. Dock kan ett extra skift i 
robotsvets 431 diskuteras vara en investering eller ej.  

Författarna anser att detta område varit intressant att studera mer ingående, 
speciellt när ledtidsreduktionen berör ett produktionssystem som tillverkar kund-
anpassade produkter. Att besvara andra frågeställningen har varit svårt då en 
avvägning rörande bredd och djup har fått göras. Det finns således fler metoder 
att studera närmare som kan reducera ledtider i ett produktionssystem baserat på 
de orsaker författarna identifierat. Dock skulle inte alla metoder kunna tas upp i 
denna studie då arbetet blivit allt för stort och beskrivningen mindre detaljerad av 
varje metod. Ämnet är dock intressant att studera vidare i ett senare arbete för att 
ta upp fler metoder för ledtidsreduktion i ett produktionssystem som tillverkar 
kundanpassade produkter.  
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5.2 Bidrag och rekommendationer 

Examensarbetet har utgjort en grundlig analys av det studerade produktions-
systemet för att identifiera orsaker till en lång ledtid. Till de identifierade orsakerna 
har författarna studerat och tagit fram lämpliga lösningar för respektive orsak som 
inte innebär stora resursinvesteringar för företaget. Författarna rekommenderar 
Stacke att implementera föreslagna lösningar.   

Om lösningarna skall implementeras anser författarna att de bör göras i etapper. 
Det kan bli förvirring bland de operatörer som arbetar i produktionssystemet om 
flera nya arbetssätt under en kort tidsperiod sätts till verket. Istället bör ett fokus 
till en början ligga på att undersöka hur nivån av PIA, och därav ledtiden, påverkas 
av en reduktion av batchstorlekar och korsande materialflöden. Författarna anser 
att överlappning bör tillämpas för batcher med kvantiteter över 40 st vilka då delas 
upp i mindre förflyttningsbatcher. Om dessa förändringar medför en positiv 
förändring av ledtidens längd bör flaskhalsen elimineras och CONWIP 
implementeras med prioriteringsregeln FIFO för att ytterligare reducera ledtiden. 
Om samtliga förändringar medför goda resultat anser författarna att en vidare 
satsning på att skapa jämnare flöden bör göras samt ytterligare reducera 
batchstorlekar för att gå emot ett enstycksflöde.  

Examensarbetet har inte medfört att ny teori tillförts till området kring ledtids-
reduktion, däremot har arbetet i viss mån kunnat styrka tidigare etablerad teori 
inom området.  

 

5.3 Metoddiskussion 

Metoderna som använts för att uppfylla syftet med examensarbetet är en enskild 
fallstudie och litteraturstudier. I fallstudien har observationer, intervjuer, 
dokumentstudier samt ett följekort använts som metoder för datainsamlingen. 
Författarna anser att de metoder som använts har fungerat tillfredsställande och 
varit relevanta för att samla in nödvändig data utifrån syftet. Genom att flera olika 
metoder använts har data från en metod kunnat stärkas med data från en annan 
metod. Att både genomföra en fallstudie och litteraturstudier medför att en bred 
bild av problemområdet erhållits. Författarna anser dock att det finns en svaghet i 
kombinationen av dessa i den meningen att input från den ena metoden kan 
påverka input från den andra metoden. T.ex. kan det som studerats i litteratur-
studierna ha påverkat det som identifierats i fallstudien och i viss mån vice versa. 
Dock anses detta inte påverkat resultatet alltför mycket då författarna genom-
gående i arbetet haft ett objektivt synsätt på problemet.  
 
För att erhålla ett bredare spektrum av empiri hade författarna velat genomföra 
fler fallstudier, dock hade det varit resursmässigt ogenomförbart utifrån arbetets 
omfång. För att kunna djupdyka i ett specifikt fall valdes därför enbart en enskild 
fallstudie. Att använda fallstudie som metodval bidrog till att få en verklighets-
förankring till den teori som studerats i litteraturstudierna och underlättade således 
besvarandet av frågeställningarna. Något som skulle underlättat dokument-
studierna hade varit om författarna haft direkt tillgång till affärssystemet på Stacke. 
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Tillgång erhölls enbart indirekt via kontakt med en produktionsberedare vilket 
gjorde att författarna i viss utsträckning upplevde sig som störande moment för 
denna person. I övrigt har de dokumentstudier som genomförts fungerat som ett 
bra komplement till de intervjuer och observationer författarna genomfört, men 
även till följesedeln då värdeflödeskartan skulle konstrueras.  
 
Samtliga sju intervjuer som genomförts i fallstudien har varit av halvstrukturerad 
karaktär vars syfte delvis har varit att komplettera de data som erhållits från övriga 
metoder. Författarna anser att denna typ av intervjuer har fungerat tillfreds-
ställande då förberedda frågor använts samtidigt som diskussionen varit öppen 
vilket medför att viss data författarna inte tänkt på har erhållits.  
 
Av de fem observationerna som genomfördes i fallstudien var den första 
ostrukturerad medan de efterföljande fyra var mer strukturerade. Anledningen till 
denna uppdelning berodde på varje observations syfte där alla observationer utom 
den första syftade till att observera ett förutbestämt område. Överlag anser 
författarna att observationerna till stor del var väl upplagda och att det var en 
relevant metod för att samla in data utifrån första frågeställningen. Dock kunde 
eventuellt fler ostrukturerade observationer genomförts för att få en ännu bättre 
översiktsbild av alla moment i produktionssystemet. Anledningen till att inte fler 
ostrukturerade observationer genomfördes grundar sig i enkelheten som erhålls 
med efterbearbetningen vid strukturerade observationer. Dessutom ansåg 
författarna att de viktigaste orsakerna redan identifierats och därför användes 
strukturerade observationer för att djupdyka i dessa orsaker. Inför framtida studier 
anser författarna att fler ostrukturerade observationer med fördel skulle kunna 
användas då dessa kan bidra till ett vidare perspektiv på ett studerat problem. 
Detta är en lärdom som dragits under examensarbetet och som författarna tar 
med sig inför framtida arbeten. 
 
Författarna anser att metoden följesedel fungerar trots att denna blir ett 
komplement till att en tillverkningsorder fysiskt följs genom företaget vilket skulle 
varit det optimala alternativet. P.g.a. de långa ledtiderna var författarna tvungna att 
använda denna metod vilken skulle kunna medföra felkällor då operatörerna t.ex. 
fyller i formuläret fel. Dock försökte författarna undvika detta genom information 
både muntligt och skriftligt på följesedeln vilket gör att författarna anser denna 
metod som tillförlitlig. Inför framtida kartläggningar av ett värdeflöde skulle 
författarna själva vilja följa aktuell produkt genom hela värdeflödet då författarna 
tror att en hel del information som inte erhålls med en följesedel skulle kunna 
samlas in.  
 
Den litteratur som använts bygger till största delen på vetenskapliga artiklar som 
sökts fram med hjälp av relevanta sökord i de databaser som högskolebiblioteket 
tillhandahåller. Utöver detta har tidigare kurslitteratur men även låneböcker på 
högskolebiblioteket använts. För varje område i studien har minst två olika källor 
jämförts och ställts mot varandra vilket författarna anser öka trovärdigheten av de 
fakta som erhållits. Att söka fram, läsa och sammanställa litteratur har under 
studien varit ett tidskrävande arbete och därför har författarna i sina litteratur-
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studier fått begränsa sig till de fyra mest utmärkande orsakerna och utifrån dessa 
de mest framträdande lösningsalternativen. Författarna hade velat genomföra än 
mer omfattande litteraturstudier för att kartlägga samtliga orsaker och lösnings-
alternativ men detta var i praktiken inte genomförbart i förhållande till arbetets 
omfång. Därför formulerades syfte och frågeställningar på det sättet att läsaren 
inte ska förvänta sig en totalbild av orsaker samt lösningar. 
 
Författarna anser att validiteten och reliabiliteten är god då flera metoder och 
källor använts och ställts mot varandra. Dessutom har metoderna och arbets-
processen beskrivits väl vilket medför att en utomstående person skulle kunna 
genomföra samma studie och på så sätt erhålla liknande resultat. Dock kommer 
resultatet avvika från författarnas resultat p.g.a. att det studerade produktions-
systemet är dynamiskt och förändras över tiden.     
 

5.4 Resultat och slutsatser 

I det studerade produktionssystemet har PIA identifierats som huvudorsaken till 
långa ledtider i det avseende att PIA påverkar kötiden i produktionssystemet. 
Utifrån den grundläggande orsaken, PIA, till ledtidsproblematiken har sedan fem 
underliggande orsaker i fallstudien identifierats som bidrar till att generera PIA i 
produktionssystemet. Fyra av dessa orsaker identifieras även i teorin som faktorer 
som påverkar nivån av PIA. Korsande materialflöden (Duggan, 2002; Hopp et. al. 
1990a), pushbaserad materialstyrning (Jonsson & Mattsson, 2005; Martin 2007; 
Liker & Meier, 2006), flaskhals (Srinivasan 2004) och partiformning (Hopp & 
Spearman, 2008) är fyra av de faktorer som identifierats generera PIA både i 
fallstudien och i teorin. Den ytterligare faktorn som identifierats i fallstudien 
påverka nivån av PIA och således ledtiden är prioriteringsbeslut i maskiner.  

För varje orsak har minst ett lösningsförslag tagits fram och genom en 
kombination av dessa lösningsförslag kan ledtiden i produktionssystemet 
reduceras. De enskilda lösningarna som tagits fram i teorin är att byta 
prioriteringsregel till FIFO för att minska variationer i ledtiden samt jämna ut 
materialflödet. Tillämpa CONWIP för huvudflödet 118-431-119 och använda 
överlappning för batcher av kvantiteter över 40 st för att reducera nivån av PIA. 
Eliminera flaskhalsen robotsvets 431 genom att köra två skift även i denna maskin 
vilket även skapar ett jämnare materialflöde genom produktionssystemet. 
Författarna har därutöver undersökt möjligheten att reducera antal korsande 
materialflöden genom att flytta produkter till huvudflödet och införskaffa en fixtur 
till robotsvets 431 så att häftning av nippel kan göras inom produktionssystemet. 

Att genomföra dessa förändringar kan leda till att nivån av PIA reduceras och 
således förkortar ledtidens längd i produktionssystemet.  

 

5.5 Vidare forskning 

Då författarna inte haft möjligt att lyfta samtliga orsaker till en lång ledtid vore det 
i vidare studier intressant att se vilka övriga faktorer som påverkar ledtiden, både i 
ett produktionssystem och vid sidan av produktionssystemet. Studien som 
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genomförts inkluderar enbart processledtiden i ett produktionssystem som 
tillverkar kundanpassade produkter. Då processledtiden utgör en del i den totala 
ledtiden finns det därför andra delar av den totala ledtiden som kan vara av 
intresse att studera. Bland annat är ledtiden för materialförsörjning, konstruktion, 
planering, administration och distribution några av de element som skulle kunna 
studeras. Enligt författarna torde ledtiden för konstruktion vara av störst intresse 
då en produkt måste konstrueras fullt ut eller i delar innan den kan tillverkas samt 
att konstruktion utgör en central del i verksamheten vid tillverkning av kund-
anpassade produkter. En reduktion av ledtiden för konstruktion av en produkt 
påverkar således direkt den totala ledtiden. 
 
Vidare studier av ledtidsreduktion för kundanpassade produkter som tillverkas i 
ett produktionssystem med fokus på konstruktionsprocessen anser författarna 
skulle kunna vara ett utmärkt komplement till denna studie.  
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