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Abstract 
Purpose – The purpose of this study is to investigate possible reasons for long 
lead-time in a customer driven production, and how the lead-time can be reduced. 
To fulfil the purpose the study has been broken down into two questions.  

1. Which factors affect the lead-time in a customer-driven production? 

2. How to reduce the lead-time in a customer-driven production? 

Methodology – A literature review and a case study has been conducted to fulfil 
the purpose. The case study is conducted at JELD-WEN AB in Forserum. The 
empirical data have been collected by observations, interviews and by document 
studies. A Value Stream Map has also been used as a method to show the present 
state. By analysing collected empirical data with the theoretical framework the 
findings of the study was generated.  

Findings – The study identified four factors that cause long lead-time. These are: 
planning and steering, push production system, lot sizing and priority rule. All of 
these individual factors have in common that they all lead to an identified main 
factor, Work in progress (WIP). According to Little´s law a high level of WIP 
results in a increased lead-time. To reduce the lead-time it is important to take 
control of the level of WIP. It is possible to control the level of work in progress 
by using a pull-system with generic kanban. Further, the production system should 
be synchronized with identified bottleneck to create a smoother flow. The level of 
WIP is also affected by the size of the production batch and should therefore also 
be considered and adjusted accordingly. To avoid the risk of sub-optimizing the 
production flow, it is important to consider how each resource or section are 
optimizing, and how their priorities were made.  

Implications – By implementing the recommendations of the authors, the level 
of WIP can be controlled. By providing the decision making process with the right 
information based on accurate data, the correct effect can be achieved. 

Limitations - Limitations of the study are covered by the fact that only one case 
company was investigated. Because of that, it is difficult to draw general 
conclusions from the results obtained in the study. The study is also limited in that 
the possible factors identified to affect the lead-time are not exclusive, other 
factors may have been left out. 
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Sammanfattning 
Syfte - Syftet med studien är att undersöka möjliga orsaker till långa ledtider i en 
kundorderstyrd produktion och hur ledtiden kan reduceras. För att uppfylla syftet 
har studien brutits ner i två frågeställningar. 

1. Vilka faktorer påverkar ledtiden i en kundorderstyrd produktion? 

2. Hur kan ledtiden i en kundorderstyrd produktion reduceras? 

Metod – För att uppfylla syftet har litteraturstudier tillsammans med en fallstudie 
genomförts. Fallstudien är genomförd hos JELD-WEN AB i Forserum. Empiri 
från fallstudien har erhållits genom observationer, intervjuer samt dokument-
studier. Värdeflödeskartläggning har även använts som metod för att ge en 
nulägesanalys. Insamlad empiri har sedan analyserats mot det teoretiska ramverket 
vilket genererat studiens resultat.  

Resultat – Studien identifierade fyra stycken faktorer som leder till lång ledtid. 
Dessa är: Planering och styrning, tryckande materialflöde, partiformning samt 
prioriteringar. Alla dessa faktorer har, var för sig, gemensamt att de leder till en 
identifierad huvudfaktor; Produkter i arbete (PIA). Enligt Little´s lag ger en hög 
nivå av PIA lång ledtid. För att reducera ledtiden är det viktigt att ta kontroll över 
mängden PIA. Detta kan göras genom att använda en dragande materialstyrning i 
form av generiska kanban. Vidare bör produktionssystemet synkroniseras med 
identifierad flaskhals för att skapa ett jämnare flöde. Även storleken på batcherna 
påverkar mängden PIA och bör därför ses över. För att undvika sub-optimering är 
det viktigt att se över hur prioritering samt optimering sker i de olika resurserna.  

Implikationer – Genom att implementera de rekommendationer författarna gett 
kan nivån av PIA kontrolleras. För att det ska ge rätt effekt är det viktigt att 
noggranna mätningar genomförs för att beslut ska fattas på rätt grunder.  

Begränsningar – Begränsningar i studien omfattas av att endast en analysenhet 
undersöktes. Därav är det svårare att dra generella slutsatser av det resultat som 
framkommit i studien. Studien begränsas även av att det är möjliga faktorer som 
identifierats påverka ledtiden, varför vissa faktorer kan ha missats.  
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet ges en bakgrund till problem och utmaningar som kundorderstyrda 
produktionsenheter ställs inför, med ökande krav på produktvariation och korta ledtider. Syftet 
med studien preciseras och utifrån det har två frågeställningar fastställts som ligger till grund för 
arbetet. Kapitlet avslutas med avgränsningar och disposition för att tydliggöra vad som ingår i 
arbetet och hur rapporten är strukturerad. 

1.1 Bakgrund 
I en värld med ökande transportmöjligheter väljer många företag att göra sina 
varor och tjänster tillgängliga på en global marknad (Hollensen, 2014). Det leder 
till fler tillgängliga produkter över hela världen och med en global handel ökar 
konkurrensen på marknaden (Fisher, Hammond, Obermeyer & Raman 1994). Till 
följd av en mer globaliserad marknad anses alla företag vara del av ett globalt 
nätverk. Oavsett om de ser sig själva som en del i den globala marknaden eller 
inte, utsätts de för den globala konkurrensen med en stor variation av produkter 
(Hensher & Brewer, 2001). Även den tekniska utvecklingen av nya och mer 
effektiva sätt att producera kundanpassade produkter leder till ökad konkurrens 
(Curwen & Whalley, 2009). I takt med att marknaden blivit globaliserad samt 
genom den tekniska utvecklingen ökar kraven på producerande företag att 
utveckla sin produktion, för att därigenom behålla en stark konkurrenskraft 
(Douglas & Craig, 2010).  

Utvecklandet av produktionen kan ske på ett flertal sätt, till exempel genom att 
utöka sitt produktsortiment till att omfatta ett större antal produkter eller att redan 
existerande produkter utvecklas. I takt med att produktionsmöjligheterna ständigt 
ökar börjar kunder ställa krav på mer kundanpassade produkter som även ska 
levereras snabbare (Srinivasan, 2012). Därför har leveranstiden, tiden från erhållen 
kundorder till mottagen leverans, blivit en viktigare konkurrensfaktor (Mattsson, 
2002). För att möta kundernas krav på mer kundanpassade produkter har företag 
börjat kundorderstyra sin produktion, vilket innebär att produktion enbart sker 
efter mottagen kundorder (Douglas & Craig, 2010). 

Lumsden (2012) menar att leveranstiden och graden av kundorderstyrning till stor 
del beror på placeringen av kundorderpunkten (KOP), se Figur 1.  

 
Figur 1. Placering av kundorderpunkt (Wikner & Rudberg, 2005) 
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KOP är den punkt i flödet där produktionen går från att vara prognosstyrd till att 
tillverka mot kundorder (Giesberts & van den Tang, 1992; Wortmann, Munstlag 
& Timmermans, 1997) vilket betyder att placeringen av KOP avgör graden av 
kundanpassning (Jonsson & Mattsson, 2011). Enligt Andreev och Panayotova 
(2013) sker det ständigt en ökad anpassning av produkter utifrån kundens 
önskemål. För att lyckas möta kundernas krav på mer kundanpassade produkter 
styrs tillverkningen mot att bli mer kundorderstyrd, dvs. att KOP flyttas upp-
ströms i flödet. 

1.2 Problembeskrivning 
Jonsson och Matsson (2011) menar att tillhandahållande av flera olika produkt-
varianter är en förutsättning för att behålla sin konkurrenskraft gentemot andra 
företag. Att tillhandahålla ett stort antal produktvarianter medför dock att 
tillverkning mot lager (TML) omöjliggörs då antalet varianter som ska lagerhållas 
når orimliga proportioner. Lagerhållning av en mängd olika varianter leder även 
till hög kapitalbindning och höga inkuranskostnader (Jonsson & Mattsson, 2011). 
Företag väljer därför att kundorderstyra sin produktion där produkter istället 
tillverkas mot kundorder (TMO). 

Ett problem som uppkommer med kundorderstyrd produktion är att leverans-
tiden påverkas av KOPs placering. Det blir ett problem när kundernas fokus går 
från kvalitet till leveranstid och kundanpassning, vilket ställer höga krav på 
kundorderstyrda produktionsenheter att minimera ledtiden för att möta kundernas 
krav (Wikner & Rudberg, 2005). Anledningen till att fokus numera ligger på 
leveranstiden är för att kunder inte är nöjda med endast produkten i sig utan en 
total tjänsteupplevelse efterfrågas där en viss kvalitet tas för given. För att uppfylla 
kundernas krav på en total tjänsteupplevelse har leveranstid blivit en viktig 
dimension där tiden det tar att producera och leverera är av stor betydelse för att 
tillföra kundvärde. Kunder kräver alltså mer kundanpassade produkter med i 
princip samma leveranstid som för standardprodukter (Suri, 2010).  

I fallet där leverans från färdigvarulager är uteslutet uppnås kort leveranstid genom 
att reducera ledtiden i produktionen (Lumsden, 2012). Då leveranstiden i en 
kundorderstyrd produktion med hög variantspridning är lång, i jämförelse med 
leveranstiden direkt från lager, är det intressant att undersöka möjligheten att 
reducera ledtiden i produktionen hos ett kundorderstyrt företag. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Det framgår i problembeskrivningen att en kundorderstyrd produktion med stor 
variantspridning karaktäriseras av långa ledtider samtidigt som korta ledtider blir 
en allt viktigare konkurrensfaktor. Med kundernas krav på mer kundanpassning 
tillsammans med kortare ledtider är det intressant att undersöka möjliga orsaker 
till långa ledtider i en kundorderstyrd produktion samt hur de kan reduceras. Syftet 
med studien blir därmed:  

Att undersöka möjliga orsaker till långa ledtider i en kundorderstyrd produktion och hur 
ledtiden kan reduceras. 
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För att reducera ledtiden i en kundorderstyrd produktion krävs det att faktorer 
som påverkar ledtiden kartläggs för att se vad som påverkar ledtiden. Det leder in 
på studiens första frågeställning: 

1. Vilka faktorer påverkar ledtiden i en kundorderstyrd produktion? 

När faktorerna som påverkar ledtiden är identifierade blir nästa steg att undersöka 
hur ledtiden kan reduceras utifrån de identifierade faktorerna. Det leder in på 
studiens andra frågeställning:  

2. Hur kan ledtiden i en kundorderstyrd produktion reduceras? 

För att besvara frågeställningarna och därigenom uppfylla syftet med studien har 
en fallstudie utförts. Fallstudien möjliggör insamling av empiri samt ligger till 
grund för och bekräftar teorin. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
För att besvara frågeställningarna har enbart ledtiden i produktionen analyserats. 
Tiden före produktionsstart, hemtagning av material och tiden efter produktions-
slut behandlas inte i studien. Förutsättningar för att studien ska genomföras är att 
råmaterial finns i lager utan brist. Studien syftar inte till att ta fram samtliga orsaker 
till långa ledtider i kundorderstyrd produktion, utan att ta fram möjliga orsaker. 
Därmed kommer inte alla teorier och metoder inom ämnet, att reducera ledtider, 
beröras. Fallstudien omfattas av identifiering och analys av faktorer i produktions-
systemet som leder till långa ledtider. 

1.5 Disposition 
Kapitel ett till sex inleds med en kort beskrivning av vad som behandlas i 
respektive kapitel. För att introducera ledtidsreduktion i en kundorderstyrd 
produktion inleds studiens första kapitel med bakgrund till och problematisering 
av det studerade området. Efter problematiseringen förklaras syftet med studien 
där två frågeställningar preciseras. Kapitlet avslutas med att omfång och 
avgränsningar beskrivs för att sätta tydliga gränser för studiens omfattning. I det 
andra kapitlet, teoretiskt ramverk, beskrivs de teorier som använts i studien. 
Teorierna har framkommit i litteraturstudien och används såväl för att ge studien 
en teoretisk grund som för att bygga studiens analys på. Kapitel tre inleds med att 
studiens metoder kopplas till respektive frågeställningar och arbetsprocessen 
beskrivs. Kapitlet beskriver vidare de metoder och tillvägagångssätt som använts 
för att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna. Studiens dataanalys beskrivs 
och slutligen förs resonemang om studiens reliabilitet och validitet. I kapitel fyra 
beskrivs insamlad empiri. Kapitlet inleds med en företagsbeskrivning och därefter 
beskrivs det studerade produktionsavsnittet. Slutligen beskrivs framtagen empiri 
utifrån den värdeflödeskartläggning som genomfördes. Analyskapitlet, kapitel fem, 
inleds med att besvara den första frågeställningen utifrån de faktorer som 
framkommit i fallstudien. Därefter ges förslag på hur ledtiden kan reduceras vilket 
blir svaret på frågeställning två. Förslagen baseras på resultatet av hur vedertagen 
teori, som framkom i litteraturstudien och återfinns i det teoretiska ramverket, 
hanterar de uppkomna faktorerna. Det sjätte kapitlet börjar med diskussion om 



Inledning 

  

4 

resultatet som framkommit i analyskapitlet, uppdelat i de två frågeställningarna. 
Därefter diskuteras studiens implikationer. Kapitlet går vidare med att valda 
metoder diskuteras. Kapitlet avslutas sedan med slutsatser och förslag på vidare 
studier.
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2 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket inleds med en koppling av teorier till respektive frågeställning. Därefter 
beskrivs dessa teorier som används för att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Ramverket är disponerat för att ge läsaren förståelse för vilken teori som är 
kopplad till respektive frågeställning, vilket ses i Figur 2. I kapitel 2.2 beskrivs 
teorier som besvarar frågeställning 1: Vilka faktorer påverkar ledtiden i en 
kundorderstyrd produktion? Teorin i 2.2 visar därmed på flera olika faktorer som gör 
att ledtiden i den kundorderstyrda produktionen påverkas. I kapitel 2.3 beskrivs 
teorier vilka hanterar de faktorer som framkommit i de ursprungliga teorierna i 
kapitel 2.2. Utifrån de teorierna besvaras sedan frågeställning 2: Hur kan ledtiden i en 
kundorderstyrd produktion reduceras? 

 
Figur 2. Teori kopplade till frågeställningarna 

Det urval av teorier som beskrivs i kapitlet är väl etablerade teorier. Teorierna är 
utvalda för att de ger en möjlig förklaring till vad som påverkar ledtiden och 
utifrån det ges förslag på ett angreppssätt för att hantera problemet med långa 
ledtider i kundorderstyrd produktion. 

2.2 Orsaker till långa ledtider 
Ledtiden i en produktion kan delas upp i två delar, processtid samt väntetid. 
Processtiden är den tid produkten förädlas vilket tillför värde för kunden. 
Väntetiden är den icke värdeskapande tiden där inget värde för kunden skapas och 
består av omställningstid, kötid och förflyttningstid (Papadopoulos & Vidalis, 
2001). Olhager (2000) menar att den tid värdeförädling sker enbart är en liten del 
av den totala ledtiden. Det är vanligt att den icke värdeskapande tiden uppgår till 
90 % av den totala ledtiden i produktionen (Jarebrant, 2006). Lumsden (2012) 
menar att den totala väntetiden i produktionen kan uppgå till så mycket som 95-
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99,5 % av den totala ledtiden. Ett annat sätt att dela in ledtiden är genom att se 
den som tre delar där V står för den värdeskapande processtiden. N står för 
nödvändigt slöseri, t.ex. när produkten måste förflyttas till nästkommande process. 
S står för ett icke nödvändigt slöseri i form av onödiga moment som inte behöver 
finnas, se Figur 3 (Özaksel, 2008).  

 
Figur 3. Ledtidens delar (Özaksel, 2008) 

De faktorer som har störst påverkan på ledtiden finns alltså främst i den icke 
värdeskapande delen av ledtiden varför studiens fokus varit att identifiera faktorer 
som påverkar den icke värdeskapande tiden. 

2.2.1 Produkter i arbete  
Genom att styra produktionen med fokus på att alla resurser, både maskiner och 
arbetare, aldrig ska vara utan arbete ges en hög beläggningsgrad i alla maskiner. 
Det leder dock till en stor mängd Produkter i arbete (PIA) med köer och väntan 
som följd i produktionen (Lumsden, 2012). Produktionen blir dessutom svår-
hanterlig och mindre flexibel då mängden PIA gör att det är svårt att prioritera 
vissa produkter eftersom dessa kan fastna bakom andra produkter i buffertarnas 
köer. Mängden PIA i produktionen har en direkt påverkan på ledtidens längd, se 
Figur 4, vilket bevisas med Little’s lag, se ekvation[1].  

  [1] 

Ledtiden påverkas alltså direkt av mängden PIA i produktionen i förhållande till 
hur många produkter som tillverkas under en viss tidsperiod (Srinivasan, 2004). 
Mängden PIA i produktionen skapar köbildning vilket direkt påverkar ledtidens 
längd på grund av att en produkt får vänta i kö istället för att direkt genomgå 
nästkommande process. Beroende av hur hög nivån av PIA är påverkar det 
kötiden innan varje process och därmed även ledtiden (Srinivasan, 2004). 

 
Figur 4. PIA:s påverkan på ledtiden (Srinivasan, 2004) 
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Det är vanligt att företag kommer in i en ond cirkel där lång och varierande ledtid 
och en hög nivå av PIA förstärker varandra (Karrer, 2012). Det motverkar i sin tur 
en flexibel produktion med en låg nivå av PIA och därigenom korta ledtider. 
Cirkeldiagrammet, Figur 5, visar på hur fördelningen av PIA i flödet vanligen ser 
ut, där det går att utskilja att processtiden av materialet bara är en liten del av den 
totala tiden produkterna befinner sig i produktionen (Hopp & Spearman, 2008). 

  
Figur 5. Typisk fördelning av PIA i produktion (Hopp & Spearman, 2008) 

Hopp och Spearman (2008) redogör för de olika delarna av diagrammet. 

• Kötiden motsvarar den tid när väntan på en resurs sker. Resursen kan vara 
en operatör, en maskin eller en transport. 

• Processtiden är den tid produkten bearbetas i en resurs.  

• Väntan på batch innebär tiden när delar av batchen processas. Väntan 
uppkommer både innan och efter processen, då produkterna väntar medan 
delar av batchen processas. 

• Förflyttning motsvaras av den tid batchen är under förflyttning. 

• Väntar på matchning motsvaras av den tid väntan sker på andra delar i en 
order för att t.ex. färdigställa hela kundordern som en batch. 

2.2.2 Partiformning  
Partiformning innebär att batcher skapas där ett parti kan bestå av ett flertal 
batcher. Dessa kan vara av varierande eller konstant storlek och baseras i stor grad 
på vilken efterfrågan en viss produktfamilj har samt vilka begränsningar det finns i 
en produktionsanläggning. En partistorlek behöver därför inte vara konstant 
genom hela flödet (Lumsden, 2012). 

Företag behöver ta hänsyn till hur stora produktionsstorlekar, så kallade batcher, 
som ska användas i de olika delarna av flödet. Batchernas storlek påverkar 
omställningskostnader samt lagerhållningskostnader. Stora batcher leder till en 
högre nivå av PIA i produktionen än små batcher, vilket i sin tur påverkar ledtiden 
negativt (Yu, 2012). Den optimala partiformningen är den kvantitet som 
efterfrågas utav kunderna men produktionssystemets förutsättningar i form av 
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omställningstider och tillgänglig kapacitet sätter begränsningar för hur parti-
storlekarna ska utformas (Srinivasan, 2004). 

En produktion kan upplevas ha kapacitetsbrist trots att en kapacitetsanalys visar 
på att det finns överkapacitet. Det beror av hur produktionen planeras och styrs, 
vilket kan leda till att den tillgängliga kapaciteten beläggs med fel produkter. Det 
medför att produkter som kunderna efterfrågar inte hinner fram i rätt tid. Att ha 
för stora partistorlekar kan vara en anledning till detta och om kapacitetsanalysen 
visar på att överkapacitet finns skapas därmed förutsättningar för att minska 
partistorlekarna men ändå kunna producera en tillräcklig volym per tidsenhet 
(Petersson, Johansson, Broman, Blücher & Alsterman, 2009).  

I produktionen kan en batch delas upp i produktionsbatch samt förflyttnings-
batch. Produktionsbatchen motsvaras av en samling produkter som tillverkas och 
är mellan två omställningar i en process. Med förflyttningsbatch menas den enhet 
eller grupp av produkter som förflyttas mellan en process till en annan process 
(Cachon & Terwiesch, 2006). Vid användandet av stora förflyttningsbatcher blir 
tiden för väntan på batch lång (Hopp & Spearman, 2008). Det leder till en ökad 
nivå av PIA i produktionen och ett motverkande av kontinuerligt flöde där 
produkter istället väntar på förflyttning vilket har en negativ påverkan på ledtiden 
(Demeulemeester & Herroelen, 1996). 

2.2.3 Flaskhalsar 
Med kapaciteten för en process menas hur mycket den kan producera över en 
given tidsperiod, vilket benämns processkapacitet. Då alla produkter måste passera 
genom alla processer, leder det till att den totala kapaciteten i ett produktions-
system är begränsad till samma kapacitet som den processen med lägst total 
kapacitet. Den processen benämns produktionssystemets flaskhals (Cachon & 
Terwiesch, 2006). När företag strävar efter att maximera utnyttjandet av varje 
enskild resurs utan hänsyn till flaskhals, fylls lagerpunkterna mellan processerna 
upp, vilket leder till en ökad nivå av PIA i produktionen (Lumsden, 2012). Ett sätt 
att identifiera produktionssystemets flaskhals är att undersöka framför vilken 
resurs det är störst kö (Hopp & Spearman, 2008). Ett alternativt sätt att identifiera 
flaskhalsen är att mäta den resurs som har lägst kapaciteten (Cachon & Terwiesch, 
2006), se ekvation[2].  

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 = !"#$%  !"#$!#"!
!"#$%$#&#'#$(

  [2] 

En maskin kan därmed vara flaskhals för att den är överbelagd, med störst kö, 
trots att den inte har lägst kapacitet (Yingni, Shudong, Junqiang & Ganggang, 
2011). 

2.2.4 Tryckande materialstyrning  
Tryckande materialstyrning är en materialstyrningsprincip som bygger på ett 
planeringstryck där materialförflyttning sker utan att nästkommande process har 
initierat ett behov av material (Jonsson & Matsson, 2011). Behovet initieras av den 
producerande enheten, vilket betyder att när en resurs slutfört en batch påbörjas 
nästa direkt. Det ses även som tryckande materialstyrning om maskiner beordras 
av en central planeringsinstans, se Figur 6 (Jonsson & Matsson, 2011).  
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Figur 6. Tryckande materialstyrning (Jonsson & Matsson, 2011) 

Schemaläggningen sker alltså i förväg för en rad av produktionsprocesser, där 
varje resurs trycker fram produkterna till nästa resurs utan att ta någon hänsyn till 
vilken arbetsbörda nästkommande resurs har. Det får till följd att PIA i form av 
köer och buffert uppstår om efterkommande process har lägre kapacitet och leder 
därför ofta till förseningar, vilket uppenbarar sig tydligt om en maskin havererar 
(Özbayrak, 2004). Maskinerna producerar i egen takt utan hänsyn till kommande 
processer i flödet, vilket skapar ett osynkroniserat flöde (Liker & Meier, 2006). 
Produktionsplaneringen sker vanligen med hjälp av uppskattningar av ledtiden för 
hur lång tid en batch eller enhet bör ta genom en viss resurs och utifrån det 
bestäms när en resurs ska påbörja tillverkningen (Gaury, Pierreval & Kleijnen, 
2000). 

2.2.5 Sub-optimering 
Vid optimering i en del av flödet kan det i den specifika delen ske en stor 
procentuell effektivisering, trots att det inte ger någon effekt på flödets totala 
output. Därmed sker vad som tros är en effektivisering av flödet som helhet, med 
målet att sänka ledtiden, utan att för den skull ge det resultatet (Liker, 2004). Att 
optimera i delprocesserna var för sig utan hänsyn till hur andra delar av flödet 
påverkas kallas sub-optimering vilket kan ha en negativ inverkan på flödet som 
helhet (Liker, 2004). Srinivasan (2012) menar att effektivisering i någon annan 
process än systemets flaskhals inte ger någon effekt på hela flödets output. Därför 
är det inte säkert att en förbättrad uptime1 eller effektivisering av processtid i en 
delprocess leder till någon optimering av flödet som helhet. Det kan till och med 
leda till att någon av de efterkommande processerna får sämre förutsättningar att 
producera, då exempelvis produktionsordningen kan vara allt annat än optimal för 
den processen eftersom ordningen är optimerad med avseende på föregående 
process. Vid optimering är det därför viktigt att ta hänsyn till hur optimeringen 
påverkar andra delar av flödet och om den påverkar flödets output. 

2.3 Hur kan långa ledtider reduceras? 
Ledtiden är enligt Özaksel (2008) vanligt fördelad likt Figur 7. I figuren framgår 
att det ger störst påverkan, med avseende på att reducera ledtiden, att fokusera på 
att minska den icke värdeskapande tiden.  
                                            
 
1 Aktiv tillverkningstid i en maskin (Liker, 2004) 

Tillverkningsorder 

Materialflöde genom processer
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Figur 7. Fokus vid reducering av ledtid (Özaksel, 2008) 

För att reducera ledtiden är det också viktigt att varje optimering som genomförs 
ska gynna flödet som helhet och fokus ska ligga på att minimera den icke värde-
skapande tiden (Liker, 2004). 

2.3.1 Dragande materialstyrning 
Dragande materialstyrning är en materialstyrningsprincip som kännetecknas av att 
processer börjar producera först när den efterföljande processen i flödet signalerar 
ett behov (Gaury et al., 2000). En fördel med dragande materialstyrning är att 
behovssignalerna som skickas uppströms i flödet inte enbart tar hänsyn till 
kundbehovet på slutproduktnivå utan även till eventuella störningar i någon av 
processerna i produktionssystemet. Om en process stannar kommer den inte att 
signalera något behov till föregående process vilket gör att den föregående 
processen stannar. Därmed undviks att oönskade buffertar byggs upp i flödet vid 
exempelvis produktionsstörningar (Petersson et al., 2009). Det är positivt då 
produktionsstopp på grund av maskinfel, kvalitetsproblem eller omställningar i 
maskiner inte tillåter PIA att växa till en högre nivå än den förutbestämda. 

Den största skillnaden mellan ett tryckande system och ett dragande är att det 
tryckande kontrollerar genomflödet och observerar mängden PIA medan ett 
dragande system kontrollerar PIA och observerar genomflödet. Det går dock inte 
att utforma ett tillverkningssystem med en obefintlig nivå av PIA, eftersom det 
inte går att leverera någon output då (Hopp & Spearman, 2008).  

Att använda en dragande materialstyrning kan ske genom användande av ett 
kanbansystem. Det leder till att kontrollen över operationer blir decentraliserat 
genom att varje nedströms operation signalerar uppströms i flödet när ett behov 
har uppstått istället för att kontrolleras centralt. Kanban fungerar som signal-
mekanism och för att använda kanban finns det ett antal krav som vanligen ska 
uppnås och dessa är (Srinivasan, 2012): 

• Efterfrågan för produkten ska vara relativt konstant. 

• Ledtiden ska vara relativt kort. 

• Komponenter ska finnas tillgängliga så att en enhet kan produceras på 
efterfrågan när signal getts.  
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Om det finns ett flertal olika produkter eller om efterfrågan för dessa varierar så 
kommer tillverkning av vad som just har konsumerats leda till att buffert byggs 
upp, eftersom efterfrågan inte är konstant.  

Ett sätt att använda kanban för att kontrollera mängden PIA i produktions-
systemet utan hänsyn till produktvariant är att använda tekniken konstant PIA-
nivå (KONPIA). KONPIA innebär att en begränsning av PIA-nivån för systemet 
bestäms och därför släpps inte ny PIA in i produktionssystemet när mängden PIA 
är i nivå med eller över den tillåtna nivån (Hopp & Spearman, 2008). Till skillnad 
från vanlig kanban används inga kort mellan varje process utan en signal skickas 
istället från sista processen i produktionssystemet till den första när tillverkning av 
en ny batch kan starta (Dalalah & Al-Araidah, 2010). Det gör att hänsyn till olika 
produktvarianter och batchstorlekar tas per automatik och där bara en viss mängd 
PIA släpps in i systemet. KONPIA fungerar som en kombination av tryckande 
och dragande materialstyrning och nackdelen är att stora buffertar kan byggas upp 
längs flödet då tekniken inte tar hänsyn till kapaciteten för olika delar i 
produktionssystemet (Dalalah & Al-Araidah, 2010). Även Geraghty och Heavey 
(2005) påtalar att nackdelen med KONPIA är att lager byggs upp inför flaskhalsen 
då metoden inte tar hänsyn till produktionssystemets olika processer.  

Ett annat sätt att hantera användandet av dragande materialstyrning är att använda 
generiska kanban där varje kanban istället motsvarar en viss mängd av fysiskt lager 
oavsett vad som ska produceras härnäst (Lamouri & Thomas, 2000). Vid 
användandet av generiska kanban har varje resurs ett antal kort och produkter 
släpps bara in i produktionssystemet först när de har tilldelats ett kort från var och 
en av resurserna i flödet (Geraghty & Heavey, 2005).  När den sista resursen 
efterfrågar produkter finns dessa inte i produktionssystemet utan måste invänta ett 
tillgängligt kort från varje resurs innan tillverkning kan påbörjas. Det leder till att 
tillverkningen av ett visst parti kan skjutas upp i väntan på tillgängliga kort från var 
och en av resurserna (Martin, Chang, Yih & Kincaid 1998). 

2.3.2 Begränsningsteori 
Många verksamheter inser ett behov av att förbättra sina processer, problemet 
ligger dock i att det är svårt att fokusera insatserna på rätt ställe för att verkligen få 
en förbättring för flödet som helhet (Slack, Chambers & Johnston, 2010). 
Begränsningsteorin används för att utveckla flaskhalsen och skapa ett jämnare 
genomflöde i produktionssystemet (Gattiker & Boyd, 1999). Begränsningsteorin 
som utvecklats av Eliyahu M. Goldratt ser företag som ett system bestående av en 
kedja med samverkande delar. Begränsningsteorin tar sin utgångspunkt i följande 
tre inbördes relaterade påståenden (Boulding, Staelin, Ehret & Wesley, 2005): 

• Varje system har ett mål och en rad nödvändiga förutsättningar som måste 
vara uppfyllda för att uppnå sitt mål. 

• Systemets totala prestanda ska vara större än summan av prestandan för 
varje del i systemet.  

• Mycket få faktorer eller begränsningar, oftast endast en, begränsar ett 
systems prestanda vid en given tidpunkt.  
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Begränsningsteorin menar att tid som sparas i en flaskhals ger en positiv effekt för 
kapaciteten i flödet medan sparad tid i en icke flaskhals endast är en illusion som 
inte ger någon positiv effekt. Fokus ska därför läggas på att öka flaskhalsens 
kapacitet så att hela produktionssystemets kapacitet ökar. Begränsningsteorin utgår 
ifrån en femstegs-process för att hantera ett systems begränsningar (Srinivasan, 
2012; Goldratt & Weiss, 2005).  

• Steg 1 består i att identifiera begränsningen i flödet, vilket innebär att 
bestämma vilken process som har en lägre kapacitet än vad efterfrågan är. 

• Steg 2 består i att utnyttja identifierad begränsning till fullo genom att 
maximera effekten i den begränsade processen. Det sker genom att 
eliminera slöseri och icke produktiv tid i begränsningen. 

• Steg 3 består i att underordna allt annat genom att synkronisera driften av 
alla andra processer med den begränsade processen.  

• Steg 4 består i att öka kapaciteten i begränsningen genom att addera 
ytterligare resurser för att eliminera den som en begränsande del av flödet. 

• Steg 5 består i att återgå till steg 1 men förhindra att tröghet uppstår. 
Förhindra tröghet innebär att undersöka det nya systemets konfiguration 
för att se till att förändringar som genomförts i hanteringen av den 
begränsade resursen förblir lämpligt. Det är viktigt att ändringar stödjer 
systemets konfiguration. 

En teknik inom begränsningsteorin är trumma-buffert-rep (TBR) principen. 
Trumman sätter takten för flaskhalsen där alla andra resurser tillverkar med 
avseende på att flaskhalsen ska utnyttjas på ett maximalt sätt (Srinivasan, 2012). 
Bufferten används som en tidsbuffert, vilket innebär att i de fall det blir stopp 
uppströms från flaskhalsen ska flaskhalsen ändå ha material att arbeta med. Repet 
används från flaskhals till produktionssystemets första process. Det syftar till att 
säkerställa att processerna uppströms flaskhalsen inte trycker in mer material än 
flaskhalsen hinner producera (Srinivasan, 2012). 

2.3.3 Reducering av batchstorlekar 
Att reducera storleken på batcher har betydelse för att skapa ett flöde där mindre 
kötid uppstår, då kötiden är proportionerlig mot batchstorleken. Användning av 
små batcher leder till att antalet omställningar blir fler vilket påverkar den aktiva 
maskintiden. Gränsen för hur mycket som kan tillverkas reduceras, vilket kan leda 
till att kundernas efterfrågan inte uppfylls (Karmarker, 1987). Då det kan vara 
svårt att minska omställningstiden, tiden att ställa om mellan olika produkter, finns 
det ändå möjlighet att reducera storleken på batcherna i flödet genom konceptet 
repetitiva partier. Konceptet är baserat på att batchen kan delas upp i tre delar. 
Dessa delar baseras på batcher som släpps in i produktionssystemet, batcher som 
tillverkas inom samma omställning samt den batch som förflyttas mellan olika 
maskiner (Jacobs & Bragg, 1988). Genom att minska förflyttningsbatchens storlek 
förflyttas delar av produktionsbatchen till nästkommande process.  

Den föregående resursen behöver då inte invänta att hela batchen är färdig-
tillverkad innan förflyttning sker. Det medför överlappning där produktions-
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batchen bearbetas i flera processer samtidigt. Syftet med att använda överlappning 
är att omställningen för nästkommande resurs kan överlappas med processtiden 
för den föregående resursen, samtidigt som olika produktionsaktiviteter över-
lappas (Demeulemeester & Herroelen, 1996). När en produkt tillverkas i olika 
resurser med överlapp kan PIA-nivån sänkas i produktionssystemet vilket ger en 
kortare ledtid (Low, Hsu & Huang, 2004). Det illustreras av Kropp & Smunt 
(1990), se Figur 8. 

 
Figur 8. Ledtid med och utan överlapp (Kropp & Smunt, 1990) 

2.3.4 Prioriteringsregler 
I en tillverkande organisation görs det flera avgörande beslut med avseende på 
kapacitetsplanering i produktionen. Produktionsplanerare bestämmer när och med 
vilka resurser som verksamheten ska leverera output och de metoder som väljs ut 
är kritiska för vilken prestanda en verksamhet kan åstadkomma. Utmaningen 
ligger i att hålla en hög utnyttjandegrad i var och en av resurserna samtidigt som 
ledtiden ska vara så kort som möjligt (Zwikael & Sadeh, 2007). För att skapa en 
hög utnyttjandegrad i varje resurs krävs det att en buffert med hög nivå av PIA 
finns inför varje resurs. Den höga nivån säkerställer att en resurs inte står utan 
arbete på grund av variation i produktionen. Med en hög nivå av PIA skapas en 
lång ledtid vilket innebär att en avvägning måste göras mellan utnyttjandegraden i 
varje resurs för att minska PIA och därigenom få en kortare ledtid (Kouveli, 
Chambers & Yu, 2005). För att skapa kontroll över detta används prioriterings-
regler för vad som ska tillverkas i resurserna samt i vilken ordning detta ska ske 
för att därigenom minimera ledtiden (Uzsoy, Lee & Martin-Vega, 1994). Om alla 
batcher genom tillverkningen är av ungefär samma storlek och flödet är 
konsekvent är EDD (Earliest Due Date), först färdig en bra prioriteringsregel. 
EDD innebär att den batch som har tidigast färdigdatum tillika leveransdatum 
prioriteras (Hopp & Spearman, 2008). Fördelen med användandet av regeln är att 
antalet förseningar kan minimeras. EDD anses vara den optimala prioriterings-
regeln sett till en maskin eller avdelning (Pinedo, 2008). 

I en process med variation av produkttyper är det svårt att eliminera väntetider 
helt och hållet. Kunder behöver därmed vänta på sina produkter ibland vilket 
leder till att prioritering av när en order ska släppas in i en resurs kan behöva 
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göras. Ett sätt att prioritera order är med tekniken kortast operationstid först. Om 
tillverkningstiderna inte är beroende av vilken sekvens kunder prioriteras kan 
tekniken kortast operationstid först leda till en minskad tid i flödet för produkter 
vilken i sin tur kortar ledtiden, se Figur 9 (Cachon & Terwiesch, 2006). 

 
Figur 9. Kortast processtid först (Cachon & Terwiesch, 2006) 

En annan teknik för att prioritera i flödet är kortast kvarvarande processtid, där 
prioritet ges till den order eller batch med den kortaste återstående processtiden. 
För att använda denna policy krävs det att tiden för varje arbete genom varje 
resurs är känd på förhand (Down, Gromoll & Puha, 2009).  

Tekniken EDD är en planeringsbaserad prioriteringsregel vilket innebär att den 
har samband med hur olika order samt operationer har blivit inplanerade i tiden. 
Prioriteringsreglerna kortast operationstid först samt kortast kvarvarande process-
tid är generella tekniker som inte är kopplade till en specifik planeringssituation 
(Jonsson & Matsson, 2011). 

Först in först ut (FIFU) är ytterligare ett prioriteringsalternativ vilket innebär att 
den order eller batch som kommit först till en kö inför en process är den som 
prioriteras först (Huang & Chang, 2002).  
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3 Metod och genomförande 
Kapitlet inleds med en beskrivning över vilka metoder som har använts för att besvara respektive 
frågeställning. Därefter beskrivs arbetsprocessen och övergår sedan till att behandla metoderna 
som använts i studien och hur de använts vid genomförandet. Avslutningsvis redogörs för hur 
studien uppnår hög reliabilitet och validitet.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara frågeställningarna och därigenom uppfylla syftet har en litteratur-
studie och en fallstudie genomförts vilket ses i Figur 10.  

 
Figur 10. Frågeställningarna kopplade till metoder  

Till den första frågeställningen har en litteraturstudie samt en fallstudie bestående 
av en värdeflödeskartläggning, observationer och intervjuer genomförts. Empiri 
som framkommit i fallstudien har sedan använts som underlag för att besvara den 
andra frågeställningen. Litteraturstudien har även använts till den andra fråge-
ställningen för att teoretiskt se hur de identifierade faktorerna kan hanteras. 

3.2 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen, som illustreras i Figur 11, startade under december månad då 
planeringen för studien startades. Studiens inriktning valdes genom att definiera 
problem och därmed bestämma ämnet för studien. Sedan kontaktades ett par 
kundorderstyrda företag med passande profil. Valet föll på dörrtillverkaren JELD-
WEN AB i Forserum, som fortsättningsvis i rapporten förkortas JELD-WEN. 

 
Figur 11. Arbetsprocessen 
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Under vecka tre gjordes det första besöket på företaget där fallstudien skulle 
genomföras. Vid det första besöket gjordes en presentation av företaget och 
studiens omfattning och inriktning bestämdes. Problembeskrivningen preciserades 
där syfte och frågeställningar beskrevs. Under de påföljande veckorna fokuserades 
arbetsprocessen kring bakgrund, problembeskrivning, teoretiskt ramverk, metoder 
och planering för genomförandet av studien.  

Under vecka åtta påbörjades fallstudien hos företaget med att en genomgång av 
produktionssystemet genomfördes. Därefter gjordes observationer och mätningar 
som ligger till grund för värdeflödeskartläggningen. Fallstudien intensifierades 
veckorna därpå tillsammans med att kompletterande intervjuer gjordes för att 
täcka informationsluckor. Värdeflödeskartläggningen färdigställdes med hjälp av 
insamlad data och därefter övergick arbetsprocessen i att strukturera och analysera 
insamlad data. Parallellt med fallstudien och analysen av data har litteraturstudien 
genomförts. Litteraturstudien syftar till att ta fram de olika teorier som ska ligga till 
grund för att genomföra studien och utgöra det teoretiska ramverket kopplat till 
frågeställningarna. 

3.3 Ansats 
Till den första frågeställningen har en enskild fallstudie genomförts med syftet att 
identifiera vilka faktorer som påverkar ledtiden i ett produktionssystem. Parallellt 
med fallstudien har teorin studerats för att undersöka vilka orsaker teorin belyser 
till att en lång ledtid uppstår. Den insamlade empirin har sedan kontinuerligt 
jämförts med teorin för att därigenom försöka finna samband. Detta sätt att arbeta 
benämns abduktion (Olsson & Sörensen, 2011). Arbetssättet möjliggör att vara 
flexibel under studiens gång (Patel & Davidsson, 2011). För att besvara den andra 
frågeställningen, hur ledtiden kan reduceras, har den insamlade empirin legat till 
grund. Därefter har teori kring hur ledtiden kan reduceras undersökts för att se 
om den kan användas i fallstudien. Genom att arbeta på det sättet används en 
deduktiv ansats (Olsson & Sörensen, 2011).  

För att uppfylla syftet med studien användes en kombination av kvalitativ och 
kvantitativ ansats använts. Den kvalitativa ansatsen har använts för att skapa en 
förståelse för det som undersöks i fallstudien, det som på förhand är okänt för 
författarna (Widerberg, 2002). Den kvantitativa ansatsen grundar sig i beräkning 
(Holliday, 2007). Denna har använts för insamling och bearbetning av data som 
ligger till grund för värdeflödeskartläggningen. En kombination av kvalitativ och 
kvantitativ undersökningsmetod lämpar sig bra då den kvalitativa delen passar 
förberedelsefasen för att därefter genomföra den kvantitativa undersökningen 
(Holme & Solvang, 1997).  

3.4 Fallstudie 
För att uppfylla syftet med studien att undersöka möjliga orsaker till lång ledtid i en 
kundorderstyrd produktion och hur ledtiden kan reduceras har författarna valt att 
genomföra en fallstudie av enskild karaktär på ett tillverkande företag. Fallstudien 
är en strategi att föredra när frågor som hur eller varför ska besvaras (Yin, 2003). 
Anledningen till att en fallstudie av enskild karaktär valdes var för att författarna 
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var intresserade av att göra en mer djupgående studie på ett enskilt fall. Vid 
genomförande av fallstudie är det viktigt att undersökningsplatsen uppfyller 
nödvändiga förhållanden (Lindvall, 2007; Williamson, 2011). Med en hög kund-
anpassningen består JELD-WENs produktflora av en bred variantspridning samt 
lång ledtid, vilket gör JELD-WEN till ett lämpligt fallstudieobjekt.  

För att konkretisera studiens teorier är fallstudie en bra metod (Thorpe & Holt, 
2008). Det är ytterligare en bidragande orsak till att fallstudie valdes som 
undersökningsmetod. Fallstudien, som undersöker ett produktionssystem, är 
genomförd för att ta fram faktorer vilka orsakar långa ledtider samt hur faktorerna 
kan hanteras. Fallstudien syftar till insamling av empiri vilket har skett genom 
intervjuer, observationer samt värdeflödeskartläggning. De olika delarna i fall-
studien förklaras var och en mer detaljerat i kommande avsnitt.  

3.5 Datainsamling 

3.5.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien har genomförts genom att dels studera vetenskapliga artiklar på 
internetbaserade databaser, men även genom litteratur i form av böcker. 
Databaserna som använts är: Google Scholar, Primo och SAGE research 
methods. För att göra ett urval av artiklar har författarna främst sökt information 
genom att ange engelska sökord eftersom urvalet av engelska artiklar är större. 
Sökord som till en början användes var: Lead-time, Customer Order Decoupling 
Point och Value-Stream Mapping. I artiklarna har nya referenser hittats som 
därefter undersökts. SAGE research methods har använts till Metodkapitlet för att 
finna information kring hur undersökningen skulle genomföras. Sökord som 
använts är: qualitative/quantitative research, observation, reliability och validity.  

Genom att studera litteratur kopplade till området har en bild av bakomliggande 
orsaker och faktorer till lång ledtid erhållits. Fokus var på att undersöka teori kring 
vad som driver långa ledtider samt vilka verktyg som kan användas för att skapa 
en effektiv produktion. Litteraturstudien syftar till att ge förutsättningar för att 
genomföra studien, att vara ett verktyg för att analysera data, ge läsaren en 
bakgrund kring problemet samt presentera teorier som är relevanta för att studera 
det aktuella problemområdet.  

3.5.2 Värdeflödeskartläggning 
För att identifiera orsaker till långa ledtider och ge en nulägesbild av 
produktionssystemets delar har värdeflödeskartläggning använts som verktyg. 
Värdeflödeskartläggning är för nuvarande det enklaste och bästa sättet att se och 
skilja på värde och slöserier i flöden (Rother & Shook, 2003; Serrano, Ochoa & 
De Castro, 2008). Eftersom hela flödet studerats för att ge en övergripande 
nulägesbild har vissa processer slagits samman till en process och den värde-
skapande tiden anses vara hela processtiden genom processavsnittet och inte 
enbart när förädling sker. För att genomföra värdeflödeskartläggningen i en 
produktion med en stor mängd produktvarianter krävs det att en produktfamilj 
väljs ut. En produktfamilj är en gruppering som inte tar hänsyn till attribut så som 
utseende, kundtillhörighet eller volym. Produktfamiljen kännetecknas av att 
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produkterna i familjen passerar minst 80% av samma processer/operationer i 
företrädelsevis samma sekvens (Rother & Shook, 2003). För att dela in 
produkterna i en produktfamilj så krävs det att de olika produkternas processvägar 
analyseras (Rother & Shook, 2003). Valet av produktfamilj för studien benämns 
Målade dörrar vilken innehåller produkterna Robotmålade, Fanér samt 
Yta14/Terminaldörr. En sammanställning för valet av produktfamilj ses i Tabell 1. 

Tabell 1. Val av produktfamilj 

 
För att genomföra värdeflödeskartläggningen bestämdes de olika processerna 
utifrån den produktfamilj som valts. Dessa ritades upp i värdeflödeskartläggningen 
och därefter insamlades nödvändig empirisk data så som processtid, omställnings-
tid, utnyttjandegrad, antal skift och tillgänglig tid i processen.  

Takttid 
Takttiden i de olika processavsnitten beräknades genom att ta veckoefterfrågan 
dividerat med tillgänglig tid per vecka. Veckoefterfrågan erhölls genom att studera 
dokument i företagets affärssystem där efterfrågan från våren 2013 användes som 
underlag för beräkning av takttiden.  

Processtid 
I de olika processerna har den tid det tar för en dörr att passera aktuell process 
mätts. I vissa maskiner processas dörrarna olika många gånger vilket har gjort att 
en uppskattning av en ungefärlig processtid har tillämpats. Processtiden har sedan 
adderats med tiden produkterna ligger i buffertar vilket ger produktionens totala 
ledtid. 

Utnyttjandegrad och Omställningstid 
I processen Kantlinje och delprocessen Rammaskinen finns OEE-mätningar2 
som, genom en dokumentstudie, tagits del av för att bestämma omställningstid 
och utnyttjandegrad. För övriga maskiner finns ingen data utan där har 
uppskattningar gjorts tillsammans med operatörer eller gruppsamordnare. Som 
omställningstid räknas inte den tid maskinerna ställer om till olika storlekar på 
dörrar eftersom det sker automatiskt av maskinerna. Omställningstid innebär i 
                                            
 
2 Ett verktyg för att mäta en maskins kapacitet (Robbins, 2008). 

Robotmålade Fanér Laminat
Yta 14/ 

Terminaldörr
Danmarks-

stomme
Stomlinje X X X X X

Formatlinje X X X X

Kantlinje X X X X

Lack/Kantlist X

Beslagsfräs X X X X

Laminathantering X

Putsning X X X

UV-måleri X X X

Robotmåleri X X

Slutmontage X X X X

UtjämningsprodukterProjektdörrar
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princip två olika omställningar. Det ena är vid byte av färg i måleri som kräver 
stopp i produktionen och det andra byte mellan tjocklekar på dörrarna i de flesta 
processerna.  

Antal skift och tillgänglig tid  
I produktionsavsnittet varierar antalet skift från 5 skift per vecka till 14 skift per 
vecka beroende på behov och avdelning, baseras tillgänglig tid på veckobasis 
dividerat med antalet skift. 

3.5.3 Observationer 
Observationerna i studien syftar till att ge underlag till värdeflödeskartläggningen 
samtidigt som de ger en empirisk grund för att undersöka vilka faktorer som leder 
till lång ledtid. Observationer är en viktig del i att skapa en empiri byggd på vad 
som verkligen sker och inte på vad som sägs ske (Jupp, 2006). En nackdel med 
observationer är att uppmärksamheten kan påverka operatörer till att agera 
annorlunda vilket ger en felaktig bild av verkligheten (Granström, 2004). Eftersom 
fokus inte har legat på operatörernas arbete utan på det som sker mellan 
processerna är den påverkan marginell och kan bortses från. För att skapa struktur 
för insamlad data under observationerna har ett dokument skapats där 
information om vad, när och hur informationen har insamlats preciseras. Detta 
kan ses sammanställt i Tabell 2. 

Tabell 2. Observationer  

 
Observationerna har genomförts på två olika sätt där det första syftade till att 
skapa en bild av flödet. Därför var de observationerna av karaktären ostrukturerad 
vilket betyder att operatörerna inte påverkades och involverades (McKechnie, 
2008). Övriga observationer som genomfördes var av strukturerad karaktär vilket 
betyder att operatören involverades i observationerna (Creswell, 2009). Syftet med 
de strukturerade observationerna var att identifiera materialflödet och PIA i 
produktionssystemet. I samband med observationerna har samtal och intervjuer 
med operatörerna i produktionssystemet genomförts.  

3.5.4 Intervjuer 
Författarna har valt att använda sig av intervjuer i studien. Metoden är lämplig när 
det är svårt att inhämta all nödvändig information enbart genom observationer 
(Jacobsen, 2002). Författarna har använt intervjuerna som ett komplement till 
observationerna för att i första hand skapa sig en egen bild av hur produktionen 
ser ut. Operatörer, produktionsledare och produktionsplanerare har intervjuats för 
att skapa en helhetsbild av hur produktionen styrs. Anledningen till att samtliga 
intervjuats är för att få olika synvinklar på hur produktionen styrs och utförs. 
Varaktighet och syfte med intervjuerna finns sammanställt i Tabell 3.  

 

Datum: Tidsåtgång: Område: Karaktär:
2014-02-28 90min Överblicksbild av flödet Ostrukturerad & passiv

2014-03-03 120min Mängden PIA i flödets delar Ostrukturerad & passiv

2014-03-10 360min Tidsmätning av processer Strukturerad & passiv

2014-03-12 90min Antal pallar i produktionen Strukturerad & Passiv
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Tabell 3. Intervjuer 

 
De sex första intervjuerna har genomförts med låg grad av strukturering och 
standardisering. Det möjliggör en kvalitativ analys av resultaten (Patel & 
Davidsson, 2011). Den sjunde, och sista, intervjun var av mer strukturerad 
karaktär där kompletterande information kring arbetssätt behandlades. Under 
intervjuerna har en av författarna ställt frågor medan den andra fört anteckningar 
och kompletterat med frågor.  

3.6 Dataanalys 
För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet har olika 
analysmetoder använts. Bogdan och Biklen (2007) menar att dataanalys i kvalitativ 
forskning innebär den process där forskaren systematiskt undersöker och 
arrangerar datamaterial. För att det ens ska vara möjligt att analysera insamlad data 
menar Patton (2002) att utmaningen ligger i att i en kvalitativ analys skapa ett 
samband och mönster ur en stor mängd data och att lyckas skilja på det triviala 
och det betydelsefulla. Genom en teoretisk förstudie samt insamling av empiri har 
faktorer till den första frågeställningen identifierats. Dessa faktorer, som orsakar 
lång ledtid, har sedan sammanställts i en tabell. Den andra frågeställningen 
analyseras sedan genom att de identifierade faktorerna sätts in i ett Ishikawa-
diagram, så kallat fiskbensdiagram, Figur 12 (Sörqvist, 2004). Ur de teorier som 
framtagits i litteraturstudien ges sedan förslag på hur ledtiden kan reduceras.  

 
Figur 12. Exempel på fiskbensdiagram 

Insamlad empiri har kontinuerligt dokumenterats, sammanställts och analyserats i 
en löpande process under studiens gång. Metoden som har använts är mönster-

Datum: Tidsåtgång: Intervjuobjekt: Vad behandlades: Karaktär:

2014-03-03 35min 1st Planerare Planeringsprocessen Öppen, ostrukturerad

2014-03-04 150min 2st Gruppsamordnare
Arbetsmoment, Prioriteringar, 
materialflöde & arbetsinnehåll Öppen, ostrukturerad

2014-03-06 165min 3st Gruppsamordnare
Arbetsmoment, Prioriteringar, 
materialflöde & arbetsinnehåll Öppen, ostrukturerad

2014-03-10 5min 1st Operatör Sortering, prioritering Öppen, ostrukturerad

2014-03-11 10min 2st Operatörer Måleriprocessen, robotmåleriet Öppen, ostrukturerad

2014-03-13 100min
4st gruppsamordnare & 2st 

produktionsledare

Kompletterande insamling av 
data till 

värdeflödeskartläggningen
Öppen, ostrukturerad

2014%03%27 80 min
2 st gruppsamordnare &    2 st 

operatörer
Kompletterande information 

kring arbetssätt Strukturerad

Problem(

Kategori(2(

Kategori(3(

Kategori(1(

Orsak&

Orsak&
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passning vilket enligt Yin och Nilsson (2007) innebär att teorin kontinuerligt 
jämförs med insamlad data.  

3.7 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär att det som är tänkt att undersökas och mätas verkligen 
undersöks (Ejvegård, 2009). För att uppnå en hög intern validitet har författarna 
lagt stor vikt vid att rätt saker ska mätas. Utifrån problemformuleringen 
formulerades därför ett syfte nerbrutet i två stycken tydligt formulerade fråge-
ställningar, för att veta vad som ska undersökas. Därefter, för att besvara fråge-
ställningarna, valdes ett fallföretag som uppfyller kriterierna som upprättades i 
problembeskrivningen med fokus på kundorderstyrd produktion med lång ledtid. 
Valet av fallföretag syftar till att stärka den externa validiteten, att resultatet ska 
vara generaliserbart för andra företag med liknande problematik. För att uppnå en 
hög extern validitet har insamlad empiri kontinuerligt jämförts med vedertagna 
teorier inom området för att generalisera resultatet av studien. Detta arbetssätt 
benämns analytisk generalisering (Yin, 2003).  

Reliabiliteten innebär vilken tillförlitlighet studien har, alltså att studien ska få 
samma resultat vid ett upprepat försök med liknande förutsättningar (Eliasson, 
2013). I fallstudien användes värdeflödeskartläggning, observationer, samt 
intervjuer för insamling av empiri. Metoderna användes för att täcka in olika 
infallsvinklar och få en fullständig bild. Det bidrar till att minska risken för att 
viktig information går förlorad. Att använda flera olika metoder benämns 
metodtriangulering (Eliasson, 2013). Under studien har sammanställning av empiri 
skett direkt efter insamling, vilket syftar till att ingen viktig data ska gå förlorad 
eller förändras. Detta redogörs för under beskrivningen av varje vald metod där 
syftet med varje undersökning också tydliggörs.  
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4 Empiri 
I kapitlet görs en empirisk beskrivning av fallstudiens produktionsavsnitt och den värdeflödes-
kartläggning som genomförts.  

4.1 Företagsbeskrivning 
Fallstudien genomfördes på JELD-WEN i Forserum som är en produktionsenhet 
i JELD-WENs internationella koncern. Koncernen JELD-WEN grundades 1960 i 
amerikanska Oregon. Koncernen tillverkar fönster och dörrar och har produktion 
i 22 länder. I koncernen sysselsätts ungefär 25000 personer och huvudkontoret 
ligger i Charlotte, North Carolina, USA. JELD-WEN i Sverige och Europa går 
under det för Européer mer kända varumärket Swedoor. Den svenska delen av 
koncernen har funnits i över 100 år under olika varumärken. I Forserum tillverkas 
högkvalitativa dörrlösningar som är ljud-, brand- och säkerhetsklassade, vilka 
huvudsakligen tillverkas mot den svenska och norska marknaden. På JELD-WEN 
i Forserum arbetar ca 245 personer varav 30 är tjänstemän och under ett år 
tillverkas 195 000 dörrblad och 90 000 stommar i fabriken.  

4.2 Beskrivning av studerat produktionsavsnitt 

Produktionssystemet som studerats är uppdelat i fyra avdelningar som benämns 
stomhall, maskinhall, måleri och slutmontering. Relationen mellan avdelningarna 
ses som ett kund- och leverantörsförhållande där avdelningarna endast tar hänsyn 
till sin närmaste kund/leverantör och inte ser helheten i kedjan. De olika 
avdelningarna består av en till tre processer vilket illustreras i Figur 13. 
Fortsättningsvis benämns avdelningarna med små bokstäver medan processerna 
skrivs med en stor begynnelsebokstav. 

 
Figur 13. Avdelningar och processer 

I produktionen tillverkas 4500 dörrar per vecka. Dörrarna delas in i tre huvud-
grupper av dörrar som benämns projektdörrar, terminaldörrar och leveransklara 
stommar. De leveransklara stommarna fungerar som utjämningsprodukt i 
stomlinjen och terminaldörrarna som utjämningsprodukt i det fortsatta flödet. 
Med utjämningsprodukt menas att den endast tillverkas då ledig kapacitet finns 
och syftar till att utjämna beläggningen. Planeringspunkten är placerad i 
stomhallen som är den första avdelningen i flödet. Styrningen görs genom att 
Stomlinjen får specificerade körlistor för vad som ska produceras och sedan trycks 
produkterna fram genom flödet. Skillnaden mellan stomlinjens körlista och den 
övriga styrningen är att i de övriga processerna preciseras endast vilket antal av 
olika konstruktioner som ska göras i respektive process för den aktuella dagen. I 
stomhallen tillverkas stommar till den egna produktionen och till en annan fabrik. 
Det gör att stommarna till den andra fabriken används som utjämningsprodukt i 
stomhallen. Prioriteringen mellan de olika stommarna görs av gruppsamordnaren i 

Stomlinje* Format.
linje* Kantlinje* Beslags.

fräs* Putsning* UV.måleri* Robot.
måleri*

Slut.
montage*

Stomhall( Maskinhall( Måleri( Slutmontering(
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stomhallen eftersom ingen maxnivå av PIA är bestämd. Gruppsamordnaren i 
stomhallen avgör genom att ”gå och se” om produktionen ska övergå till att 
producera en utjämningsprodukt eller de kundorderstyrda dörrarna till den egna 
fabriken. Stomhallens dagliga körlista baseras på en bakåtplanering där en ledtid 
beräknats för varje dörr beroende på vilka processer som den specifika dörren ska 
gå igenom. Varje process har en beräknad standardledtid enligt en tabell som kan 
ses i Bilaga 1. Ledtiderna adderas och den sammanlagda standardledtiden ger den 
planerade ledtiden i antal hela dagar per dörr. Med hjälp av standardledtiderna 
bakåtplaneras produktionen och varje avdelning får ett start- och slutdatum. 
Dessutom planeras det för att dörren ska nå utlastningen en dag före leverans, 
vilket ger en tidsbuffert för att motverka förseningar.  

Terminaldörren är en enklare dörr med kortare processtid genom produktions-
systemet än en genomsnittlig projektdörr. Det medför att beroende av antalet 
projektdörrar krävs mer eller mindre tillgänglig tid för att producera 4500 dörrar 
per vecka. Ingen hänsyn tas i planeringen för antalet projektdörrar i förhållande till 
utjämningsprodukten terminaldörr utan på JELD-WEN hanteras detta problem 
genom övertidsarbete eller att något extra skift sätts in tillfälligt. I produktionen 
tillämpas även olika antal skift för att avdelningarna ska producera rätt mängd 
produkter trots att takttiden i de olika processerna är olika. Det medför ett ojämnt 
flöde där lagring och väntan uppkommer till följd av variationen i flödet.  

4.2.1 Stomhallen 
I den första avdelningen stomhallen finns processen Stomlinje som har kapacitet 
att producera 6650 stommar varje vecka. Stomlinjen utgörs av maskinerna ram-
maskin samt presslinjen. De ses som en gemensam process för att lagring och 
förflyttning av batchen sker först efter presslinjen. Rammaskinen grovsågar en 
skiva som utgör stommen på dörren för att sedan limma fast reglar runt om så att 
skivan får en ram av trä. För att minimera spillmaterialet limmas den bortsågade 
delen av skivan ihop med en ny skiva. Tillsågningen av dörrar sker enligt en 
körordning där antalet dörrar per tillverkningssekvens varierar. På grund av att det 
krävs omställning i maskinen mellan olika dörrstorlekar samkörs dörrar av samma 
storlek. Dessa dörrar är dock inte nödvändigtvis knutna till samma kundorder 
utan sorteras efter vilken kantlist som ska monteras i Kantlinjen senare i 
maskinhallen. Det betyder att en kundorder redan från produktionsstart kan vara 
uppdelad om den innehåller flera olika konstruktioner.  

Batcherna varierar därmed från 1 dörr till max 20 tjocka eller 30 tunna 
konstruktioner per batch beroende av hur många dörrar av samma konstruktion 
som tillverkas just den dagen. Det är således kundernas efterfrågan av dörrar som 
styr hur stora batcher som ska användas. Produktionen är utformad att köra En 
Av Varje (EAV) konstruktion under varje dag. Det görs för att enligt tidigare 
nämnd anledning minska antalet ställ som krävs. En operatör förser slutligen varje 
dörr med ett Radio Frequency Identification (RFID) chip. RFID chippet används 
i flödet för att robotstyrda maskiner ska få information om hur den ska bearbeta 
en specifik dörr. Dessutom ger det en möjlighet att spåra dörrar för att få 
information om var de befinner sig i flödet och vilka processer de har gått igenom. 
Därefter går batchen vidare från rammaskinen till presslinjen. I presslinjen limmas 
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och pressas ytskikten, laminat, fanér och standardskiva, på dörren och i vissa 
konstruktioner ska ett papper placeras mellan stommen och ytskiktet för att öka 
ljudisoleringen i dörren. När dörren har pressats samman så flyttas hela 
tillverkningsbatchen vidare till maskinhallen med truck. En RFID-läsare finns 
placerad och avläser när dörren passerar ut från stomhallen och går in i maskin-
hallen. Läsaren signalerar att dörren är klar i stomhallen och redo att bearbetas i 
maskinhallen.  

4.2.2 Maskinhallen 
I maskinhallen placeras hela batchen på en buffertbana inför Formatlinjen som är 
nästkommande process. Prioriteringen inför Formatlinjen görs med hänsyn till att 
optimera Kantlinjen som är processen efter. Formatlinjen formar dörrstommens 
exakta bredd och höjd genom att varje dörr går två varv genom samma process. 
Först för att fräsa den exakta bredden och sedan höjden. Efter första varvet går 
hela batchen automatiskt tillbaka till början via en egen bana. När hela processen 
är slutförd åker batchen vidare och sorteras på olika banor inför den kommande 
processen Kantlinjen.  

Batcherna sorteras och prioriteras genom att samlas på olika banor beroende på 
vilken sorts kantlist som ska monteras i nästa process och här tas ingen hänsyn till 
när produkten ska vara färdig utan prioriteringar görs enbart för att näst-
kommande process ska optimeras. I Kantlinjen sätts lister på sidorna av dörrarna. 
Listerna är gjorda av olika material, har olika färg och kan vara falsade för att olika 
sorters tätningslister i gummi ska monteras i Slutmontaget. I Kantlinjen bearbetas 
endast en kant i taget av dörren vilket gör att varje dörr tvingas passera maskinen 
två, fyra eller sex gånger beroende på vilken konstruktion som tillverkas. Efter 
Kantlinjen sorteras dörrarna återigen in på olika banor inför processen Beslagsfräs 
som fräser ur sidorna på dörren där gångjärn och låscylinder sedan ska monteras.  

Beslagsfräsen består av tre parallella stationer där dörrarna körs i en av stationerna 
beroende på konstruktion. Därefter sätts etiketter på dörrarna och hela batchen 
förses med ett datum när den senast ska vara klar i nästa avdelning, måleriet. Efter 
beslagsfräsen tillämpas EDD för att styra resterande processer. Sedan körs de med 
truck vidare till måleriet där de ställs på ett stort lagertorg. Vid stora mängder av 
produkter på lagertorgen ställs produkter på ställen som inte är avsedda som 
buffertplats. Det medför onödiga arbetsmoment vid hantering av produkterna. 

4.2.3 Måleriet 
Den första processen i måleriet är Putsen där dörrarna putsas inför målning. När 
putsningen är klar sorterar maskinen dörrarna i 12 olika fack baserat på tjocklek 
och färg. Därefter sker även en manuell sortering för de ovanliga färgerna så att de 
kommande processerna UV-måleri och Robot-måleri optimeras genom att minska 
antalet färgbyten. Färgoptimeringen görs men den övergripande prioriterings-
regeln är EDD. I UV-måleriet grundlackas alla målade dörrar och de som ska vara 
vita färdigställs i UV-måleriet genom att de målas ytterligare en gång. De vita 
dörrarna körs sedan direkt från UV-måleriet till Slutmontaget. Dörrar med övriga 
färger går vidare in i Robotmåleriet för att få sin kulör och klarlack och när de är 
klara i Robotmåleriet kommer de direkt ut i slutmonteringsavdelningen.  
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4.2.4 Slutmonteringen 
I slutmonteringsavdelningen sker några förberedande processer beroende på 
dörrkonstruktion. Alla dörrar ställs i rader på ett lagertorg och plockas fram och 
tillbaka mellan de olika processerna. Till en början sker en sortering direkt efter 
Robotmåleriet beroende på vilken process dörrarna ska till. Sedan görs ytterligare 
en kompletterande sortering i en egen process för att sortera dörrarna efter kund-
order och efter om de kan sidomonteras i Slutmontaget. Vissa dörrar går genom 
en maskin som fräser mönster och hål i fram och baksidan av dörren. Hålen fräses 
där exempelvis glas och brevinkast ska monteras. Slutligen sker även en 
förmontering där tätningslister, gångjärn och låscylindrar monteras för de dörrar 
som ska få någon del monterad på fram- eller baksidan av dörren. 

Prioriteringen här görs enligt EDD och beroende på utformningen av dörren 
tillämpas olika lång ledtid i slutmonteringsavdelningen som planeringsavdelningen 
har beräknat utifrån dokumentet med standardledtider, Bilaga 1. Processen kallad 
Slutmontage består av sju linor där två endast är till för dörrar som enbart ska få 
gångjärn och låscylindrar monterade från sidan vilket kan ske när dörrarna är 
staplade på en pall. I övriga fem linor sker enstycksmontering där glas, sparkskydd, 
lister och ringklockor monteras på fram- och baksidan av dörrarna. Efter slut-
monteringen går produkterna in i ett färdigvarulager.  

4.3 Värdeflödeskartläggning 
Den värdeflödeskartläggning som genomfördes i fallstudien illustreras i Figur 14 
och i Bilaga 2 finns en symbolförteckning som förklarar värdeflödeskartan. I 
nuläget sker en central planering för produktionsavsnittet genom att en teoretisk 
ledtid för varje specifik dörr används som underlag för att bakåtplanera och 
bestämma när tillverkning ska ske. Planeringen detaljstyr sedan vad som tillverkas i 
Stomlinjen men gruppsamordnaren i Stomlinjen styr om utjämningsprodukten 
eller projektdörrar ska tillverkas och sedan trycks produkterna vidare i flödet. 
Övriga processer får endast information om vilket antal av en viss sorts produkt 
som ska tillverkas just den dagen. Informationen från planeringsavdelningen når 
avdelningarna genom att listor skickas ut elektroniskt. I värdeflödeskartläggningen 
ses både informationsflödet och det fysiska flödet. Mellan varje process finns en 
buffert som varierar i storlek beroende på hur de olika processerna presterar i 
flödet. Buffertarna begränsas endast av fysiska begränsningar och därför kan en 
stor mängd PIA byggas upp.  

Under första halvåret 2013 var kundefterfrågan i genomsnitt 515st målade dörrar 
per dag, vilket gav en efterfrågan på 2575st varje vecka av vald produktfamilj. I 
värdeflödeskartläggningen har efterfrågan från första halvåret 2013 använts för att 
beräkna en teoretisk ledtid baserat på den observerade mängden PIA mellan 
processerna. Den teoretiska ledtiden som räknats fram utifrån mätningarna av 
PIA-nivån i produktionssystemet är 9,3 dagar varav 0,24 dagar är värdeskapande 
processtid (P/T), se ekvation[3]. 

𝐼𝑐𝑘𝑒  𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑎𝑑𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒  𝑡𝑖𝑑 + 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑎𝑑𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒  𝑡𝑖𝑑 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 [3] 

9,06𝑑 + 0,24𝑑 = 9,3  𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 
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Den procentuella teoretiska värdeskapande tiden beräknas genom att dividera 
processtiden med den icke värdeskapande tiden vilket ger en värdeskapande del på 
2,6% av den totala ledtiden, se ekvation[4]. 

!,!"!
!,!"!

= 2,6%   [4] 

Antalet produkter i lagerpunkterna är observerade produkter vid mättillfället där 
siffran inom parantes är den totala mängden produkter och siffran utom parantes 
är mängden produkter av den valda produktfamiljen målade dörrar i lagerpunkten.  
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Figur 14. Värdeflödeskartläggning 
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5 Analys 
I analyskapitlet har insamlad empiri analyserats för att finna orsaker till lång ledtid. Därefter 
ges förslag, enligt vedertagen teori, på hur framkomna faktorer hanteras så att ledtiden kan 
reduceras.  

5.1 Identifierade faktorer som leder till lång ledtid 
Studiens syfte är att identifiera faktorer som leder till lång ledtid samt ge förslag på 
hur ledtiden kan reduceras, vilket gjorde att arbetet under studiens gång till en 
början fokuserats kring att identifiera olika faktorer som leder till lång ledtid. 
Tabell 4 visar på de faktorer som identifierats.  

Tabell 4. Faktorer kopplade till fallstudie och teori  

 
De faktorer som framkom i fallstudien har efterforskats i teori om ämnet. Alla 
orsaker har dock inte framkommit i teori utan de har tagits med utifrån att de 
identifierats i fallstudien. Utöver vilka faktorer som framkommit i studien visar 
tabellen hur dessa är indelade i kommande avsnitt och de framkommit i såväl 
fallstudie som teori eller enbart i fallstudien. 

5.1.1 Planering och styrning 
På JELD-WEN planeras det varje vecka för att tillverka 4500 dörrar, vilket 
planeringsavdelningen anser vara produktionens maximala tillverkningskapacitet. 
Antalet projektdörrar i tillverkningen varierar under året och därför används 
utjämningsprodukten, terminaldörr, för att hålla en jämn produktion av dörrar per 
vecka. Den produktionsmässiga skillnaden mellan projektdörrarna och terminal-
dörrarna är att terminaldörrarna är något enklare och att det tillverkas många i 
följd av samma sort vilket gör att de har kortare ledtid genom processerna än 
projektdörrarna. Anledningen till det är att omställningar i processerna minskar 
och därmed blir produktionen mer effektiv. Under perioder när en stor mängd 
projektdörrar tillverkas tas därför mer tid i anspråk för att tillverka samma antal 
dörrar än om produktionen består av många terminaldörrar.  

FAKTORER FALLSTUDIE TEORI

Skifttider X

Kapacitetsplanering X

PARTIFORMNING Batcher X X

Suboptimering X X

EDD X X

Ojämn takt X X

Ingen maxnivå av PIA X X

Flaskhals X X

Planeringspunkt X X

PRIORITERING

TRYCKANDE 
MATERIALFLÖDE

PLANERING & 
STYRNING
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Eftersom företaget alltid planerar för att tillverka 4500 dörrar betyder det att 
produktionen beläggs till mer än 100% och därför finns en för stor mängd PIA i 
produktionen vid de tidpunkterna. JELD-WEN styr kapaciteten genom hur 
mycket tid som görs tillgänglig i varje enskild resurs. Det styrs främst genom 
flexibilitet i övertidsarbete och antalet skift i respektive del av flödet. Med andra 
ord löser företaget problemet med kapacitet och det ojämna flödet genom att 
använda sig av övertid och extra skift. Ett annat problem som uppkommer ute i 
avdelningarna är att under vissa perioder på dagen producerar föregående process 
projektdörrar med många omställningar vilket gör att produkterna kommer i en 
låg takt och under vissa perioder produceras terminaldörrar med snabbare takt 
vilket fyller buffertar och bidrar till det ojämna flödet i produktionen. 

5.1.2 Tryckande materialflöde 
Produktionen styrs genom ett tryckande materialflöde för att planerings-
avdelningen vill uppnå en hög beläggningsgrad i produktionssystemet. Takten för 
produktionssystemet sätts i första processen. Det är alltså den första processen i 
flödet som bestämmer hur mycket material som trycks in i produktionssystemet. 
Eftersom kapaciteten i stomhallen är högre än övriga delar av flödet skapas ett 
ojämnt flöde där operatörernas förmåga att styra tillverkningen blir avgörande för 
att skapa ett flöde där en hög nivå av PIA inte byggs upp. Genom att använda 
tryckande materialstyrning kommer de olika maskinerna att arbeta utefter egen 
takt utan hänsyn till nästkommande del i flödet (Liker & Meier, 2006). Det blir 
tydligt att en hög nivå av PIA byggs upp inför vissa resurser där kapaciteten skiljer 
sig. I fallstudien identifierades att batcher stod på ytor som inte var avsedda att 
användas som lagringsytor vilket medför onödig hantering. Onödig hantering 
uppstår när operatörer tvingas leta efter vissa produkter samt att produkterna 
utsätts för onödiga transporter som inte tillför något värde för kund (Liker, 2004).  

Värdeflödeskartläggningen visar på att det främst är inför Putsen och Slut-
montaget som köbildning skapas. Anledningen till att buffertar på detta sätt byggs 
upp är enligt författarna att takten sätts i den första processen i kombination med 
det tryckande flödet. På grund av detta blir väntetiden för varje batch onödigt lång 
vilket Hopp & Spearman (2008) ser som den största anledningen till att lång ledtid 
uppstår. För att lösa problematiken med en ojämn takt tvingas vissa resurser öka 
sin tillgängliga tid alternativt minska takttiden för att lyckas hålla samma takt som 
den föregående processen. I fallstudien har det visat sig att JELD-WEN hanterar 
den ojämna takten genom att justera tillgänglig tid i de olika resurserna. Krävs mer 
tid beordras övertid eller ytterligare ett skift tillsätts. Det gör alltså att kapaciteten i 
de olika processerna beror på antalet timmar och skift som processen är aktiv och 
inte på takttiden. Putsen och Slutmontage kan därför anses vara flaskhalsar. De 
anses vara flaskhalsar på grund av att det inför dessa processer är störst köbildning 
(Hopp & Spearman, 2008). Flaskhalsarna kan alltså vara just flaskhalsar för att 
dessa är överbelagda eller har liten tillgänglig tid i jämförelse med andra processer 
och inte för att de är flaskhalsar utifrån sin takttid (Yingni et al., 2011).  
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5.1.3 Partiformning 
Genom att använda sig av partiformning i produktionen skapas batcher av olika 
storlekar där storleken på dessa påverkar den totala tiden som varje produkt 
befinner sig i produktionssystemet (Yu, 2012). Enligt Srinivasan (2004) är den 
optimala partiformningen den kvantitet som kunden efterfrågar men där 
produktionen sätter begränsningar i form av resurser och omställningstider styr 
det partiformningen. Det har även identifierats i fallstudien där varje tillverknings-
batch baseras på hur många dörrar kunderna efterfrågar av varje konstruktion. 
Hänsyn måste dock tas till vilken maxnivå av batchstorlekar produktionen klarar 
av att hantera, men den maximala storleken av 20 tjocka samt 30 tunna dörrar per 
batch eftersträvas. I och med att stora batcher eftersträvas måste varje resurs 
invänta att hela batchen har passerat genom processen innan den kan förflyttas 
vidare till nästa resurs. Det leder till en ökad nivå av PIA i produktionen när varje 
hel batch måste färdigställas innan den förflyttas. När väntan sker på det sättet 
uppstår en högre nivå av PIA i produktionen vilket inverkar negativt på ledtiden 
(Demeulemeester & Herroelen, 1996).  

5.1.4 Prioritering 
Eftersom planeringsavdelningen endast detaljstyr Stomlinjen ges utrymme för 
resterande flöde att prioritera och optimera flödet efter egen förmåga. När 
optimering görs i de processer som inte är en flaskhals kommer flödet som helhet 
inte optimeras (Liker, 2004). Resultatet kan istället bli att kommande process får 
produkterna i fel ordning vilket skapar en längre ledtid på grund av fler 
omställningar i den processen. I produktionssystemet identifierades att efter 
Beslagsfräsen används EDD som prioriteringsregel. På ett sätt begränsar 
prioriteringsregeln EDD suboptimering eftersom varje process samt avdelning ska 
leverera sina produkter vidare till nästa avdelning under en specifik dag. Inför de 
processer där en hög nivå av PIA återfinns ges dock möjlighet att optimera en 
process där produkter kan tvingas vänta i kö. Med tanke på att planeringen sker i 
hela dagar kan en produkt inkomma till en process under början av en arbetsdag. 
Produktens kötid påverkas av när under en specifik arbetsdag den inkommer samt 
när under en specifik arbetsdag den levereras vidare. Genom användandet av 
EDD kan antalet förseningar minskas medan EDD kan ses som den bästa 
prioriteringsregeln sett till en maskin eller avdelning (Pinedo, 2008). Därigenom 
kan EDD leda till suboptimering. 

I studien framkom att optimering sker för var och en av processerna som får 
konsekvenser för hela flödet. Optimering sker exempelvis i måleriet för att öka 
genomflödet, där alltså sortering sker för i ett försök att öka genomflödet. Det får 
till konsekvens att UV-måleriet processar en stor mängd av den enklare 
terminaldörren. Dessa dörrar levereras sedan direkt vidare till slutmonteringen. 
Slutmonteringen får i sin tur en ojämn beläggning där de två banor som genomför 
sidomontering, av terminaldörrar, får en hög beläggning. De fem banor som 
monterar glas samt andra moment dörr för dörr kan i extremfallet inte ha några 
dörrar att montera. Därför leder optimeringen för en process, eller avdelning, till 
att det blir svårt för nästkommande resurs att hantera inkommande dörrar samt 
planera för en jämn beläggning av resurserna. 
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5.2 Reducering av ledtid 
De identifierade faktorerna som leder till lång ledtid visualiseras i Figur 15. 
Gemensamt för alla faktorer är att de var för sig leder till en hög nivå av PIA, 
vilket därmed anses vara huvudfaktorn som leder till lång ledtid. Mängden PIA är 
enligt Little´s lag proportionerlig mot ledtiden vilket gör att mängden PIA direkt 
påverkar ledtiden i produktionsavsnittet. Genom att ge förslag på hur de olika 
faktorerna ska hanteras kan därmed mängden PIA minskas 

 
Figur 15. Fiskbensdiagram med faktorer som leder till lång ledtid 

Det går även att utläsa i värdeflödeskartan att väntetiden inför vissa processer 
uppgår till flera dagar vilket påverkar ledtiden eftersom en kötid uppstår för varje 
batch innan den kan passera nästkommande process. Detta är mest tydligt där 
prioriteringsregeln EDD används då prioritering sker utefter färdigdatum på en 
batch. När en batch kommer till bufferten får den vänta i kö till dess att alla 
batcher med ett tidigare färdigdatum processats innan den går vidare in i nästa 
process i flödet. I värdeflödeskartläggningen framgår att den värdeskapande tiden 
uppgår till 2,6%. Det stärks av Lumsden (2012) som menar att väntetiden kan 
uppgå till 95-99,5% av den totala ledtiden. Därför är det av intresse att minska 
nivån av PIA och den icke värdeskapande tiden i produktionen. 

5.2.1 Dragande system 
I det studerande produktionssystemet observerades att en stor mängd PIA uppstår 
i flödet när materialet trycks fram till dess att buffertbanor och lagringsytor är 
fulla. Genom att istället använda en dragande materialstyrning undviks stora 
buffertar i flödet eftersom varje process enbart producerar om nästa resurs har 
initierat ett behov (Petersson et al., 2009). På JELD-WEN blir detta tydligt på 
grund av att varje resurs hela tiden trycker fram material till nästkommande resurs 
och eftersom det saknas en maxnivå av PIA gör det att väntetiden och därigenom 
ledtiden ökar.  

Genom ett införande av dragande materialstyrning skulle denna typ av problem 
minska då det gör att produktionen bestämmer en nivå av PIA vilket leder till ett 
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bättre genomflöde med mindre buffertar. Problematiken på JELD-WEN uppstår 
inte bara vid produktionsstopp utan även eftersom den tillgängliga tiden varierar 
genom flödet. Resurserna måste vara flexibla så att de kan hantera variationer i 
produktionssystemet. Skillnaden med att införa ett dragande materialflöde är att 
mängden PIA går att kontrollera på ett bättre sätt än vid ett tryckande flöde 
(Hopp & Spearman, 2008). 

Ett sätt att införa ett dragande materialstyrningssystem är att använda en kanban 
lösning. Kanban fungerar som en signalmekanism där kontrollen går från att vara 
centraliserad till att bli decentraliserad (Srinivasan, 2012). Produktionen hos 
JELD-WEN är kundorderstyrd och karaktäriseras av ett stort antal varianter där 
efterfrågan för dessa varierar. Skulle en vanlig kanbanmetod appliceras byggs ett 
lager upp då varje resurs i flödet vill fylla på med mer produkter av samma sort 
efter att den tillverkat den produkten. Med en sådan lösning skulle det bli en stor 
mängd PIA i produktionen, eftersom JELD-WEN har en hög variantspridning, 
vilket motverkar syftet att reducera PIA-nivån. JELD-WEN uppfyller således inte 
de krav som Srinivasan (2012) pekar på i form av: konstant efterfrågan, kort ledtid 
samt att komponenter ska finnas tillgängliga att tillverka på given signal. Då det 
blir svårt att implementera den vanliga kanbanmetoden där varje kort ska vara 
kopplat till en specifik typ av produkt beskriver Geraghty och Heavey (2005) 
möjligheten att använda KONPIA eller generiska kanban.  

Vid användande av KONPIA styrs endast mängden PIA i produktionsavsnittet 
(Hopp & Spearman, 2008). KONPIA fungerar som en kombination av tryckande 
och dragande materialstyrning men nackdelen är att trots en begränsning av PIA-
nivån kan buffertar byggas upp längs flödet eftersom ingen hänsyn tas till 
kapaciteten i flödets olika delar (Dalalah & Al-Araidah, 2010). Vid användandet av 
KONPIA hos JELD-WEN skulle problemet med avsaknaden av en maximal nivå 
av PIA lösas då enbart en viss mängd PIA släpps in i systemet. Det sker genom att 
takten sätts i Slutmontaget som skickar en signal till Stomlinjen när den kan släppa 
in en ny batch i produktionssystemet, vilket illustreras i Figur 16. Planerings-
avdelningen specificerar även fortsättningsvis i vilken ordning produkterna ska 
tillverkas och signalen från Slutmontaget styr endast i vilken takt produktionen ska 
ske. I produktionssystemet finns en viss nivå av PIA vilken ska täcka ledtiden som 
det tar för den nya batchen att gå igenom produktionen fram till Slutmontaget. Då 
Stomlinjen har en utjämningsprodukt i form av Danmarksstomme skulle någon 
form av fördröjning behövas så att tillverkning av en ny batch projektdörrar kan 
invänta att tillverkning av Danmarksstommar färdigställts.  

 
Figur 16. Styrning med KONPIA 
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Nackdelen med KONPIA är att ingen hänsyn tas till olika kapacitet i olika delar av 
flödet (Geraghty & Heavey, 2005). När ingen hänsyns tas till kapaciteten i 
produktionssystemets olika delar kommer en buffert byggas upp inför den 
långsammaste processen. Samtidigt skulle en del resurser stå helt utan arbete 
under vissa perioder då inte alla resurser arbetar utefter samma takt. Vid stopp i en 
process i produktionssystemet kommer alla andra processer fortsätta producera, 
vilket leder till att all PIA samlas inför den stillastående processen. För att styra 
takten utefter den långsammaste processens kapacitet och hantera att PIA samlas 
inför flaskhalsen eller den process som står still vid produktionsstopp kan 
generiska kanban användas. 

Vid användning av generiska kanban kontrolleras hela flödet. Det är möjligt 
eftersom denna metod enbart släpper in PIA i produktionssystemet efter det att 
alla nerströms resurser har initierat ett behov (Martin et al., 1998). Den första 
resursen måste alltså ha fått en signal från var och en av resurserna nerströms i 
flödet. Därmed skulle stomlinjen inte börja producera förrän varje resurs i flödet 
har möjlighet att hantera den insläppta batchen. Alltså släpps ingen PIA in i 
produktionssystemet när någon process står still. Generiska kanban illustreras i 
Figur 17. Vid styrning med generiska kanban motsvarar varje kort en viss mängd 
buffert/lager oberoende av vad det är som ska produceras (Lamouri & Thomas, 
2000). På JELD-WEN skulle det innebära att buffertytorna, där det idag ligger 
flera dagars produkter i kö som väntar på att få tillverkas i nästkommande resurs, 
skulle reduceras samtidigt som mängden PIA sprids efter önskade nivåer i flödet.  

  
Figur 17. Styrning med Generiska kanban 

Kötiden, i form av en hög nivå av PIA, ses som den största icke värdeskapande 
delen av tiden i produktionen (Hopp & Spearman, 2008). Genom att applicera 
metoden med generiska kanban minskar kötiden inför varje process och 
därigenom ledtiden för hela produktionen. Då planeringen i dagsläget sker centralt 
för alla delar i flödet utom stomlinjen skulle en bättre kontroll uppnås genom 
användandet av generiska kanban. I dagsläget kan en batch inkomma någon gång 
under en arbetsdag då en avdelning ska leverera vidare till nästa avdelning någon 
gång under en specifik dag. Även om tidsplaneringen hålls och batchen kommer 
in rätt dag så påverkas väntetiden av om den inkommer tidigt eller sent under 
angiven dag. Initierar nästkommande resurs istället behovet av påfyllning uppnås 
ett jämnare flöde där väntetiden reduceras vilket ger en kortare ledtid. 
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5.2.2 Begränsningsteori 
Till den första frågeställningen identifierades att en orsak till lång ledtid är att inte 
hela flödet ses som en samverkande kedja. För att minska risken för sub-
optimering är det viktigt att ett företag agerar som en kedja av samverkande delar 
(Boulding et al., 2005). Därmed, för att reducera ledtiden, är det viktigt att fokus 
läggs på att varje förbättring samt effektivisering som sker ska gynna flödet som 
helhet. I fallstudien framkom att optimering sett till en process görs för att 
därigenom t.ex. minska ställtiden i ett försök att minska bufferten som finns 
framför processen. En process optimeras alltså oberoende av andra processer i 
syfte att optimera just den processens genomflöde, vilket kan inverka negativt på 
flödet som helhet. Målet med begränsningsteorin är att systemets totala prestanda 
ska vara större än summan för varje del i systemet (Boulding et al. 2005). 
Begränsningsteorin framhäver att tid som sparas i en flaskhals ger en positiv effekt 
på hela flödet medan sparad tid i andra delar av flödet endast är en illusion 
(Goldratt & Weiss, 2005). Därför är det intressant att fokusera på flaskhalsen i 
flödet och försöka öka kapaciteten i den för att därigenom korta ledtiden.  

Implementering av begränsningsteorin sker i en femstegs-process (Srinivasan, 
2012; Goldratt & Weiss, 2005). Det första steget innefattar att identifiera 
flaskhalsen i flödet som är bestämt att gälla putsen eller slutmontering då dessa har 
den största köbildningen framför respektive resurs. Nästa steg blir att utnyttja den 
resursen genom att maximera effekten i den resursen. Det innebär att identifierad 
flaskhals hela tiden ska vara försedd med arbete och där fokus ska ligga på att 
optimera genomflödet för bestämd flaskhals. För att optimera genomflödet är det 
därför av stor vikt att produkterna ankommer i rätt ordning till flaskhalsen, så att 
den har en hög utnyttjandegrad med målet att minimera omställningarna. 

Det tredje steget består i att underordna allt annat genom att synkronisera driften 
av de andra processerna med flaskhalsen. Ett sätt för att öka genomflödet och 
minska att en hög nivå av PIA uppstår i produktionssystemet skulle vara att 
använda principen TBR. TBR är en teknik där trumman sätter takten för 
flaskhalsen och där alla andra resurser tillverkar för att flaskhalsen ska utnyttjas på 
ett maximalt sätt (Srinivasan, 2012). Det innebär att en buffert finns innan 
systemets flaskhals och att flaskhalsen knyts ihop med den första processen så att 
ny PIA släpps in i systemet i samma takt som flaskhalsen producerar. Hur det 
skulle kunna se ut på JELD-WEN illustreras i Figur 18. 

 
Figur 18. Förslag på framtida upplägg 
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Vid antagande om att putsen är flaskhals skulle det innebära att den signalerar till 
stomhallen om att starta produktion av en ny batch efter det att putsen producerat 
en batch. För att undvika att problemet med ojämnt stora buffertar ska uppstå 
mellan processerna är generiska kanban en strategi att föredra. Uppströms från 
flaskhalsen skulle i sådant fall en signal skickas från var och en av processerna till 
stomlinjen innan tillverkning av ny batch startar. Därmed skulle bara en viss 
mängd PIA släppas in i produktionssystemet vilket ger ett bättre genomflöde med 
mindre väntan. Efter putsen skulle en tryckande materialstyrning användas, där 
putsen hela tiden trycker vidare materialet fram till slutmonteringen. En 
förutsättning är att resterande delar av flödet, efter putsen, har en högre kapacitet. 
Skulle problem uppstå efter putsen hinner de arbeta ikapp förlorad tid. Ett 
dragande system, i form av generiska kanban, fram till putsen innebär att putsen 
hela tiden är försedd med material samtidigt som en hög nivå av PIA i flödet 
innan putsen undviks. Vid fallet att slutmonteringen är flaskhals blir det ett 
dragande system genom hela flödet. Slutmonteringen beordrar då den första 
processen i form av stomlinjen när tillverkning ska starta. Därmed blir mängden 
PIA i systemet konstant genom att en viss mängd PIA släpps in i produktions-
systemet när samma mängd tillverkats.  

Det fjärde steget består i att öka kapaciteten i flaskhalsen genom att addera 
ytterligare resurser. Värdeflödeskartan visar på att flödets flaskhalsar inte har 
samma tillgängliga tid som andra delar av flödet. Därmed kan dessa processer 
anses vara flaskhals för att de är överbelagda trots att de inte har den lägsta 
kapaciteten (Yingni et al., 2011). Ett möjligt sätt att angripa problemet med 
flaskhalsarna blir därmed att sätta in extra resurser i form av att öka den 
tillgängliga tiden. Dessa resurser kan vara överbelagda och behöver därigenom inte 
ha den lägsta kapaciteten. Skulle samma totala tillgängliga tid återfinnas i alla 
resurser kan en ny flaskhals identifieras vilket blir en del av sista steget i femstegs-
process. När resurser tillsatts krävs det alltså att systemet ses över så att de 
förändringar som genomförts är lämpligt för flödet som helhet. Skulle flödets 
identifierade flaskhalsar få mer tillgänglig tid skulle dessa istället få en för hög 
tillgänglig tid och därmed bli utan arbete. Därför är det av stor vikt att veta hur 
stor andel tid som behöver tillsättas i flaskhalsarna. 

5.2.3 Reducering av batchstorlekar 
I och med det tryckande materialflödet med hög nivå av PIA i produktionen styrs 
batchstorlekar i dagsläget mot att innehålla så många produkter som möjligt. Att 
varje batch innehåller så många produkter som möjligt beror på att det ojämna 
flödet ibland fyller upp buffertbanorna. Därför får det plats mer produkter i 
buffertarna om varje batch innehåller maximalt antal produkter. Begränsningen i 
antal produkter per batch utgörs av de fysiska begränsningarna i maskinerna som 
sätts när av- och påplockning på pallarna görs automatiserat av robotar eller andra 
lyftanordningar. I nuläget krävs buffertar för att hantera variationen i flödet och 
därför ger det ingen effekt att minska batchstorlekarna då batchen ändå väntar i 
bufferten inför nästkommande process. I ett framtida läge med målet att minska 
mängden PIA i produktionen, blir det viktigt att se över storleken på batcherna 
för att gå mot ett enstycksflöde. Det leder till mindre PIA i buffertarna och 
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därmed ett snabbare genomflöde. Genom att dagens batcher om 20 eller 30 
produkter delas upp sprids de ut och kan processas i flera processer samtidigt. 
Mindre batcher ger lägre nivå av PIA vilket leder till en kortare ledtid (Low et al., 
2004).  

Eftersom förflyttningar mellan de olika processerna sker på olika sätt, antingen via 
manuella truckar eller automatiserade banor kan det vara så att olika batch-
storlekar bör användas i olika delar av flödet. När dörrarna förflyttas med truckar 
från t.ex. stomhallen vidare till maskinhallen är det därmed fördelaktigt att 
använda större batcher. Däremot kan mindre batcher användas när dörrarna 
påbörjar bearbetning i maskinhallens första process, Formatlinjen. 

När batchen börjar processas kan sedan en mindre delbatch levereras vidare till 
nästa process på de automatiska banorna. Dessa kan sedan samlas upp inför 
inleverans till nästa avdelning. En förutsättning för att genomföra detta är dock att 
en mindre mängd PIA finns i kö för att det ska ge effekt. Annars kommer, som 
tidigare nämnt, buffertbanorna fyllas med lika stort antal pallar, fast med lägre 
antal produkter i varje batch. Med de förutsättningarna skulle det inte ge någon 
effekt med avseende på att reducera ledtiden. Syftet med att använda en 
överlappning där batcher delas upp och processas i flera processer samtidigt är att 
omställningen för nästkommande resurs kan överlappas med processtiden för den 
föregående resursen, samtidigt som olika produktionsaktiviteter överlappas 
(Demeulemeester & Herroelen, 1996).  

5.2.4 Prioriteringsregler 
För att minska ledtiden i ett produktionssystem är det viktigt att se över 
prioriteringen och hur denna görs. Utmaningen ligger i att försöka hålla en hög 
utnyttjandegrad i varje resurs samtidigt som ledtiden ska vara så kort som möjligt 
(Zwikael & Sadeh, 2007). På JELD-WEN syns den utmaningen där prioriterings-
regeln EDD används som grund. Optimering sker dock för var och en av 
avdelningarna i försök att minska omställningar. Då produkterna planeras på 
central nivå för när de ska anlända till var och en av avdelningarna, påverkas 
operatörernas prioriteringar. Det enda som är känt är när varje dörr ska levereras 
vidare till nästa avdelning och där buffert finns ges en stor frihet att prioritera 
inför processen vilket kan påverka nästa del av flödet negativt. Då alla batcher 
genom tillverkningen är av ungefär samma storlek samt när flödet är konsekvent 
är EDD en föredragen prioriteringsstrategi (Hopp & Spearman, 2008). På JELD-
WEN där produktionen är kundorderstyrd påverkas utformningen av dörrarna. 
Vid processen Kantlinjen i maskinhallen påverkas genomflödet av hur många varv 
dörren ska gå genom processen. Det innebär att det uppstår väntetid som 
påverkar mängden PIA och därigenom ledtiden (Hopp & Spearman, 2008). För 
att hantera väntetiden kan tekniken kortast operationstid först användas (Cachon 
& Terwiesch, 2006). Prioritering inför kantlinjen skulle i så fall ske genom att de 
dörrar som ska gå minst antal varv processas först. Eftersom kantlinjen inte är 
flaskhalsen i flödet skulle det leda till sub-optimering då det inte skulle optimera 
kapaciteten i flödets flaskhalsar. Putsen som är en av flödets flaskhalsar påverkas 
inte av hur utformningen av dörrar ser ut bortsett från omställning mellan tunna 
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och tjocka dörrar. Därmed går det inte att tillämpa denna prioriteringsregel på ett 
bra sätt i flödet.  

Prioriteringsregeln kortast total processtid kvar är en annan teknik för att reducera 
ledtiden. För att tillämpa den regeln är det nödvändigt att veta tiden för varje 
arbete som ska göras i varje resurs (Down et al., 2009). Genom att tillämpa denna 
regel skulle väntetiden kunna minskas för en del produkter samtidigt som vissa 
arbeten skulle bli stående i någon buffertbana längs flödet och därmed leda till 
leveransförsening. 

För att JELD-WEN ska undvika leveransförseningar anser författarna att den 
nuvarande prioriteringsregeln, EDD, är den bästa. Batchstorlekarna är i största 
mån likartade samt att flödesvägarna är relativt konsekventa. Prioriteringsregeln är 
även kopplat till en övergripande planering för när den ska gå vidare i flödet 
(Jonsson & Matsson, 2011). Med den mängd PIA som befinner sig i produktions-
systemet blir det tydligt för operatörerna, med användandet av EDD, när en 
specifik batch eller order måste vidare till nästkommande avdelning. 

I de fall dragande materialstyrning skulle användas i form av generiska kanban 
skulle en lägre nivå av PIA finnas i flödet. Det möjliggör att använda tekniken 
FIFU. FIFU innebär att den batch som inkommer först till en kö också är den 
batch som ska processas först (Huang & Chang, 2002). För att prioritera när 
optimering görs för flaskhals sätter Stomlinjen den ordning dörrarna ska processas 
i. Ordning ska då vara optimerad för flaskhalsen varför processerna uppströms 
flaskhals ska prioritera dörrarna på samma sätt som stomlinjen. Om prioriterings-
regeln FIFU följs kommer rätt ordning att hållas i hela flödet. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet inleds med att studiens resultat diskuteras. Därefter diskuteras studiens implikationer 
och valet av metod. Kapitlet avslutas med slutsatser och förslag på vidare studier.  

6.1 Resultat 
Studiens resultat diskuteras med utgångspunkt i de två frågeställningarna för att ge 
svar på om resultatet är generaliserbart och relevant. 

6.1.1 Vilka faktorer påverkar ledtiden i en kundorderstyrd 
produktion? 
Resultatet som framkommit i studien är att det finns ett antal faktorer som leder 
till lång ledtid. Faktorerna identifierades och sorterades sedan in i kategorierna 
planering och styrning, tryckande materialflöde, partiformning och prioritering. 
Faktorerna har alla gemensamt att de leder till en onödigt hög nivå av PIA vilket 
gör att genomflödet blir långsamt och därmed blir ledtiden lång. De specifika 
faktorer som framkommit beror av förutsättningarna på fallstudieföretaget men då 
faktorerna kopplats till teori anser författarna att resultatet är generaliserbart. 

Inom planering och styrning har två faktorer identifierats, skifttider och 
kapacitetsplanering. Vid kapacitetsplaneringen görs ingen skillnad i maxkapacitet 
med hänsyn till mixen av terminal- och projektdörrar, trots att terminaldörrana är 
mer standardiserade och därför kräver färre omställningar än projektdörrarna. 
Därför har produktionen under vissa perioder en beläggningsgrad över 100% 
vilket ger en hög mängd PIA i produktionen och därmed en lång ledtid. Att skift-
tiderna är en faktor beror på att när ett företag använder sig av olika antal skift i de 
olika delarna av flödet istället för att skapa samma takt i flödet, krävs buffertar för 
att nästkommande process inte ska stå utan arbete. Det gör att en onödig mängd 
PIA finns i produktionen och på så vis påverkas ledtiden då genomflödet går 
saktare än utan buffertar.  

Den ojämna takten skapas även utifrån att företaget använder sig av ett tryckande 
materialflöde med planeringspunkt i den första processen, stomlinjen. Det gör att 
varje process trycker fram sitt material utan att ta hänsyn till att nästkommande 
process hinner med. Ett tryckande flödet gör att PIA byggs upp i hela flödet men 
främst i bufferten innan systemets flaskhals. Flaskhalsen är en faktor som påverkar 
ledtiden med tanke på att flaskhalsen styr hela flödets output. PIA-nivån har enligt 
Littles lag en direkt påverkan på genomflödet, där en hög nivå av PIA ger en lång 
ledtid. Därför påverkas ledtiden om det inte finns en maxnivå av PIA i 
produktionen. Författarna anser att genom en begränsning av PIA-nivån får 
produktionsavsnittet en kortare ledtid då det är mängden på PIA som anses vara 
huvudfaktorn som påverkar ledtiden. 

Den tredje kategorin partiformning innehåller faktorn batcher. Batchernas 
utformning påverkar mängden PIA i produktionen eftersom det tar längre tid att 
färdigställa en batch om den består av ett stort antal produkter än om batchen 
endast innehåller ett fåtal. Batchen blir kvar längre i respektive process innan den 
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kan skickas vidare till nästa, vilket ger en högre nivå av PIA i produktionen. 
Genom att minska batchstorlekarna i produktionsavsnittet skulle mängden PIA 
minska och genomflödet öka vilket gör att batchstorlekarna påverkar ledtiden.  

Den fjärde kategorin är prioriteringar vilken innehåller EDD och suboptimering. 
EDD är en prioriteringsregel som innebär att varje produkt får ett datum för när 
den ska vara färdig. På JELD-WEN får produkterna datum för när de ska vara 
färdiga på respektive avdelning. Prioriteringsregeln är bra att använda då de 
produkterna som ska vara klara först prioriteras. Däremot ger den utrymme till 
suboptimering i processerna vilket kan bidra till att systemets flaskhals får 
produkter i en ordning som gör att den inte optimeras, vilket leder till att hela 
flödets output försämras. 

Alla de faktorer som identifieras anser författarna vara relevanta orsaker som 
påverkar ledtiden på JELD-WEN. De faktorer som finns kopplade till teori anser 
författarna går att använda i andra kundorderstyrda produktioner vilket gör 
studiens första frågeställning generaliserbar. Även de faktorer som enbart 
identifierats i fallstudien anses påverka ledtiden i liknande verksamheter. Däremot 
är inte alla faktorer som påverkar ledtiden i en kundorderstyrd produktion med, 
vilket gör att vid applicering på en annan kundorderstyrd produktion kan 
ytterligare faktorer framkomma. Även i JELD-WENs produktion kan ytterligare 
faktorer framkomma eftersom studien inte fokuserats på att identifiera samtliga 
faktorer som påverkar ledtiden. 

6.1.2 Hur kan ledtiden i en kundorderstyrd produktion reduceras? 
En värdeflödeskartläggning genomfördes för att visa på ett nuläge. Ur 
kartläggningen framkom att produktionen har en stor del icke värdeskapande 
ledtid i förhållande till hela ledtiden vilket gör att den största potentialen till att 
minska ledtiden i produktionen finns i den icke värdeskapande ledtiden. Därför 
fokuserades studien på att reducera ledtid mellan processerna. 

I värdeflödeskartläggningen framkom även flödets flaskhals genom att analysera 
mängden PIA i lagerpunkterna framför varje enskild process. Tillsammans med 
värdeflödeskartläggningen och genom att analysera de faktorer som leder till lång 
ledtid i ett fiskbensdiagram, anser författarna att mängden PIA är huvudfaktorn 
som bör minskas för att ledtiden ska reduceras. Genom att införa ett dragande 
system kan mängden PIA i produktionen hållas på en jämn nivå. Att använda 
generiska kanban innebär att varje resurs nerströms från den resurs som initierar 
behovet måste skicka ett kanbankort som säger att resursen kan ta emot fler 
produkter i flödet, först därefter släpps nya produkter in i flödet. Företaget tar 
därmed kontroll över mängden PIA i flödet så att ledtiden hålls på önskad nivå.  

Författarna anser att ett dragande system styrt med generiska kanban bör 
användas fram till flaskhalsen medan ett tryckande system bör används efter 
flaskhalsen. En buffert ska ständigt finnas innan flaskhalsen så att den aldrig står 
still på grund av materialbrist Efter flaskhalsen trycks materialet fram vilket gör att 
det i princip inte kommer existera några buffertar efter flaskhalsen då alla 
efterkommande processer har högre kapacitet än flaskhalsen. För nivån av PIA i 
bufferten innan flaskhalsen krävs en noggrann beräkning av förutsättningarna för 
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att hitta rätt nivå, alternativt att nivån inledningsvis är förhållandevis hög för att 
sedan kontinuerligt minskas tills en låg nivå uppnåtts.  

Värdeflödeskartläggningen visade på att både putsen och slutmontaget kan vara 
flödets flaskhals eftersom de har en betydligt högre mängd PIA i bufferten 
framför sig än övriga processer. Värdeflödeskartläggningen är en nulägesbild vilket 
gör att en mätning vid ett annat tillfälle kan ge ett annat resultat. Det troliga är 
dock att samma mängd PIA återfinns vid nästa mätning men att PIA kan vara 
fördelad på ett annat sätt mellan buffertarna. Vid de tillfällen författarna varit på 
plats har det dock alltid funnits en hög nivå av PIA vid flaskhalsarna vilket tyder 
på att putsen eller slutmonteringen är systemets flaskhals. Författarna anser att 
flaskhalsarna är flaskhalsar på grund av att de har mindre tillgänglig tid än övriga 
flödet, och det beror alltså inte på att de har en för låg takttid. Det gör att 
lösningen för att öka kapaciteten i flaskhalsen blir att mer tid görs tillgänglig och 
med tillräckligt mycket tid blir någon annan process den nya flaskhalsen. 
Författarna anser att företaget bör fokusera på att följa kundens efterfrågan, vilket 
ger den takt som krävs i flödet, för att alla processer ska arbeta efter samma takt. 
Därefter kan flaskhalsen utifrån takttid identifieras. 

Då ett snabbt genomflöde är målet bör ett kontinuerligt enstycksflöde eftersträvas 
vilket gör att både batchernas och buffertarnas storlek bör gå mot att vara så små 
som möjligt. I JELD-WENs fall sker förflyttningar dels via automatiserade banor 
och dels genom manuell förflyttning med operatörsstyrd truck. Förflyttning på de 
automatiserade banorna innebär en försumbar kostnad vilket gör att små batcher 
är att föredra när förflyttning sker automatiskt. De manuella förflyttningarna 
innebär att vid varje förflyttning uppkommer en kostnad och tidsåtgång för det 
arbete operatören utför. Vid valet av batchernas storlek bör därför hänsyn tas till 
både nivån av PIA och parametrarna tid och kostnad. Därför krävs en beräkning 
av vilken buffertstorlek som är mest ekonomisk. Batch-storlekarna kan variera 
under olika delar av flödet varför det är viktigt att analysera de olika delarna var 
för sig.  

Med nuvarande förutsättningar anser författarna att EDD är den bästa 
prioriteringsregeln, trots att den kan leda till sub-optimering. Tillämpas de andra 
föreslagna prioriteringsreglerna hade vissa batcher blivit stående för länge och 
därmed ökar risken för leveransförseningar. Förändras produktionen efter de 
förslag som getts minskar nivån av PIA och förutsättningarna förändras för vilken 
prioriteringsregel som är mest lämplig. Om begränsningsteorin implementeras och 
fokus hamnar på flödets flaskhals anser författarna att det är av stor vikt att 
prioriteringsreglerna före och i flaskhalsen gör att flaskhalsen optimeras. Detta 
uppnås bäst genom att FIFU används som prioriteringsregel innan flaskhalsen då 
det gör att produkterna ankommer i rätt ordning för att optimera flaskhalsen. 
Flaskhalsen kommer enbart styra takten i flödet genom att signalera att en ny 
batch ska släppas in i produktionssystemet. Styrningen av produktionsordningen 
kommer även fortsättningsvis göras i Stomlinjen då generiska kanban endast 
bestämmer hur mycket PIA och inte vad för typ av PIA som släpps in i 
produktionssystemet. När flaskhalsen identifierats, dess kapacitet har höjts och 
systemet har konfigurerats med fokus på flaskhalsen någon annan process den nya 
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flaskhalsen och därför börjar processen om med att identifiera den nya 
flaskhalsen. 

Då studiens syfte endast var att identifiera möjliga faktorer och ge förslag på hur 
ledtiden kan reduceras har avgränsningar och förenklingar gjorts, varför beslut inte 
bör fattas enbart på studien. Noggranna mätningar krävs i alla processer för att 
kommande beslut ska tas på rätt grunder. Produktionen måste genom mätningar 
säkerställa vilken som är systemets flaskhals och utifrån det optimera flödet. 
Efterfrågan som värdeflödeskartläggningen baseras på är försäljningen under 
våren 2013, vilket gör att det kan skilja något mot verklig efterfrågan 2014. Valet 
av tidsperiod för efterfrågan föll ändå på våren året innan då det är skillnad i 
efterfrågan beroende på säsong. Slutmonteringen som förenklats i studien kräver 
en egen studie för att undersöka vilken kapacitet den har. Vill produktionsenheten 
ha en helhetsbild bör även det som sker före och efter det avgränsade 
produktionsavsnittet undersökas. 

6.2 Implikationer 
Genom att beakta det som framkommit i studien och följa de rekommendationer 
författarna ger, kommer en lägre nivå av PIA och därmed en kortare ledtid 
uppnås. De rekommenderade förändringarna är av varierande storlek vilket gör att 
det är viktigt att bestämma i vilken ordning de bör implementeras. För att 
rekommendationerna ska ge positiv effekt krävs det att noggranna mätningar 
genomförs, så att beslut fattas på rätt grunder. De teorier som framkommit i 
studien är vedertagna teorier men de måste anpassas till den aktuella situationen 
för att ge önskad effekt. Eftersom det finns fler möjliga orsaker till varför lång 
ledtid uppkommer kan andra faktorer i andra verksamheter påverka ledtiden. 
Därför är det av vikt att göra en grundlig undersökning innan teorierna appliceras 
även på en liknande verksamhet. 

6.3 Metod 
För att uppfylla syftet samt besvara frågeställningarna har en enskild fallstudie 
samt litteraturstudier använts. Till fallstudien användes ett antal olika metoder till 
datainsamling i form av observationer, intervjuer samt dokumentstudier. Även 
värdeflödeskartläggningen användes som verktyg för att visa på hur stor 
värdeskapande tid som sker i produktionssystemet kontra den icke värdeskapande 
tiden. För att besvara syftet anser författarna dessa metoder vara relevanta och 
genom användandet av flera metoder kan de olika metoderna styrka varandra.  

De två första observationerna som genomfördes var av karaktären ostrukturerad 
och passiv. Syftet med dessa var att skapa en bild av hur produktionen fungerar. 
Utifrån dessa observationer uppstod en del funderingar som inte kunde besvaras 
enbart utifrån observationerna. Därmed utgjorde intervjuerna ett bra komplement 
till observationerna.  

De två sista observationerna var av strukturerad karaktär där mätningar 
genomförts för datainsamling till värdeflödeskartläggningen. De strukturerade 
mätningarna är enbart gjorda vid ett tillfälle vilket kan ge ett missvisande resultat. 
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Dock har de två största buffertarna identifierats vara av likartad storlek vid alla 
tillfällen författarna observerat i produktionen. Det är även anledningen till att 
enbart en mätning genomfördes. Observationerna har sin begränsning i att de 
utfördes under kortare tidsperioder vilket kan ge olika utslag beroende på när 
observationen utförs. Ytterligare en mätning kunde styrkt resultatet ytterligare.  

Värdeflödeskartläggningen som genomfördes beräknade endast den teoretiska 
väntetiden adderat med processtiden för att beräkna ledtiden. Det gjordes med 
utgångspunkt i hur många produkter kunderna efterfrågar. Att beräkna den 
verkliga ledtiden för en batch med produkter hade bidragit till ytterligare input och 
stärkt resultatet för att påvisa den långa ledtiden. I ett par maskiner fanns OEE-
mätningar vilket gav ett noggrant svar på till exempel maskinens uptime och 
ställtider. De mätningarna var bra men när övriga processer saknade mätningar 
uppskattades tiderna för de andra processerna vilket gav stora skillnader mellan 
dem och de som hade OEE-mätningar. Det gjorde att en trovärdig ledtid utifrån 
maskinernas takt inte gick att beräkna. Ett sätt att mäta ledtiden hade varit att följa 
dörrarna från flödets början till slut, vilket inte ansågs möjligt eftersom dörrarna 
ligger ett flertal dagar i kö. Då återstod möjligheten att skapa ett produktions-
dokument där operatörerna involverats. Operatörerna hade med den metoden 
behövt fylla i vid vilken tidpunkt dörren påbörjats i en process samt när den varit 
klar för att levereras in i nästa buffert. En risk med tanke på operatörernas 
möjlighet att prioritera är att utvald batch hade prioriterats högre än normalt och 
därmed resulterat i ett missvisande resultat med kortare ledtid än den verkliga 
ledtiden. 

Till studien har en enskild fallstudie såväl som litteraturstudier legat till grund för 
att uppfylla syftet. Risken med att använda dessa två metoder kombinerat anser 
författarna är att inputen från den ena påverkar den andra. Då framkomna orsaker 
till den första frågeställningen ligger till grund för att besvara den andra 
frågeställningen är det främst där risken uppenbarade sig. För att undvika att 
litteraturstudien påverkat fallstudien byggdes från början det teoretiska ramverket 
upp med möjliga orsaker i teorin. Dessa teorier jämfördes sedan med insamlad 
empiri, där det teoretiska ramverket uppdaterades fortlöpande under processen. 
Orsaker som identifierats i fallstudien men som författarna inte funnit i teorin 
stärker att förstudien, i form av litteraturstudier, inte låst författarna vid ett spår.  

Fallstudien som var av enskild karaktär tar endast hänsyn till ett tillverkande 
företag, varför möjligheten till att generalisera studiens resultat går att ifrågasätta. 
Eftersom vedertagna teorier applicerats i studien anser författarna att studiens 
resultat ändå går att generalisera till andra företag med kundorderstyrd produktion.  

Utifrån frågeställningarna och svaren på dessa, anser författarna att en hög 
validitet uppnåtts. Då studerat fallföretag hade problem med en lång ledtid kunde 
undersökningen genomföras på ett tillförlitligt sätt. Genom att under arbetets gång 
strukturera upp insamlad data samt vad den syftar till att besvara har validiteten 
stärkts. Det möjliggjorde för författarna att kontinuerligt säkerställa att rätt saker 
har mäts kopplat till att uppfylla syftet. Trots en del brister i tillvägagångssättet för 
hur data insamlats anser författarna att en hög reliabilitet har uppnåtts. En 
arbetsbeskrivning är upprättad där tillvägagångssättet finns beskrivet. Det medför 
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att om samma typ av mätning, med liknande förutsättningar, skulle genomföras 
igen hade resultatet blivit detsamma. Vidare stärks reliabiliteten av att olika 
metoder har använts för att ge olika infallsvinklar till samma problem. Därigenom 
minskade risken för att data gått förlorat eller feltolkats vilket skulle påverka 
resultatet av studien. 

6.4 Slutsatser 
Då det framkommit i bakgrunden till studien att ledtiden i en kundorderstyrd 
produktion är en viktig konkurrensfaktor anser författarna att det är viktigt för alla 
kundorderstyrda produktioner att reducera produktionens ledtid. I studien 
framkom faktorer inom kategorierna planering och styrning, tryckande material-
flöde, partiformning och prioritering. En analys av faktorerna gav att mängden 
PIA är huvudorsaken till lång ledtid och därför anser författarna att en 
kundorderstyrd produktion bör använda sig av ett system som begränsar mängden 
PIA i produktionen för att öka genomflödet av produkter och därmed reducera 
ledtiden. 

För att reducera mängden PIA i produktionen anser författarna att begränsnings-
teorin med identifierande av en flaskhals bör införas. Författarna anser att ett 
dragande system bör användas fram till flaskhalsen medan ett tryckande system 
används efter flaskhalsen. Det gör att en viss nivå av buffert ständigt finns innan 
flaskhalsen så att den aldrig står still på grund av materialbrist. Efter flaskhalsen 
trycks materialet fram vilket gör att det inte kommer existera några buffertar efter 
flaskhalsen då alla efterkommande processer har högre kapacitet än flaskhalsen. 
Författarna anser vidare att företaget bör fokusera produktionen mot att skapa ett 
jämnt flöde där processerna producerar i samma takt. Flaskhalsen ska alltså bero 
av takttiden och inte av hur mycket tillgänglig tid en resurs tilldelas. Därefter kan 
företaget fokusera på att anpassa batchstorlekarna i de olika delarna av 
produktionen för att ytterligare reducera nivån av PIA.  

För att genomföra de föreslagna förändringarna anser författarna att det är av 
yttersta vikt att noggranna mätningar görs i alla processer, så att en korrekt grund 
skapas på vilken beslut kan fattas.  

6.5 Vidare studier 
Eftersom studien inte gett svar på alla faktorer som leder till lång ledtid kan vidare 
studier fokuseras på ytterligare faktorer. Eftersom faktorerna dessutom kommit 
fram genom fallstudien kan en fallstudie på en annan kundorderstyrd produktion 
visa på ytterligare faktorer. På JELD-WEN bör vidare studier göras inom 
slutmonteringen där ett antal processer sker vilket skapar en komplex situation. 
Även materialhemtagningen och färdigvarulagret med utleveranserna är områden 
som bör studeras för att skapa en helhetsbild. När det kommer till att reducera 
ledtiden har förslag utifrån vedertagen teori givits, men även här kan ett vidare 
grepp tas för att få med fler delar som kan reducera ledtiden. Att studera 
beställning-, konstruktions-, materialhemtagnings- och leveransprocessen bör vara 
intressant eftersom de delarna tillsammans med den studerade produktions-
processen ger den totala ledtiden till kund. Studier inom de övriga processerna, 
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fördjupning inom de faktorer som leder till lång ledtid eller teorierna som hanterar 
faktorerna anser författarna därför komplettera denna studie.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Ledtidsberäkning 

 
 

 

 

 

  

Maskinhall
Puts,Måleri

Yta Kantlist BeredningStomhall Maskinhall Puts Måleri Totalt SlutmonteringOrdersammanställning Utlastning Total<tid<tim Total<tid<dagar

14 8 16 8 8 8 24 8 16 8 80 10

14 8 16 8 8 8 24 8 16 16 88 11

14 8 16 8 8 8 24 8 16 8 80 10

14 8 40 16 8 16 40 8 16 16 128 16

1X 8 16 8 8 16 32 8 16 8 88 11

1X 8 16 8 8 16 32 8 16 16 96 12

1X 8 16 8 8 16 32 8 16 8 88 11

1X 8 40 16 8 16 40 8 16 16 128 16

FANER 8 16 8 8 8 24 8 16 8 80 10

FANER 8 16 8 8 8 24 8 16 16 88 11

FANER 8 16 8 8 8 24 8 16 8 80 10

FANER 8 40 16 8 8 32 8 16 16 120 15

Laminat soft 8 16 24 24 8 16 8 80 10

Laminat soft 8 16 24 24 8 16 16 88 11

Laminat soft 8 16 32 32 8 16 8 88 11

Laminat soft 8 40 48 48 8 16 16 136 17

Laminat soft 8 40 32 32 8 16 16 120 15

Laminat plast 8 16 16 16 8 16 8 72 9

Laminat plast 8 16 16 16 8 16 16 80 10

Laminat plast 8 16 16 16 8 16 8 72 9

Laminat plast 8 40 16 16 8 16 16 104 13
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Bilaga 2: Symbolförteckning 
 

 

Avgränsning

Elektroniskt/gränssnitt

Gå/och/se

Leverantör/kund

Tryckande/materialflöde

Lager

Transport

Processbox

L

5. Rita informationsflödet

o x o x

Weekly
Schedule

Manuell information
Produktionsplaner etc 
lämnas för hand till 
en process

Informationsetikett
Typ av information 
skrivs i en etikett på 
de olika  pilarna

Utjämnad tillverkning
Symbolen används när 
tillverkningen justeras för 
att reducera batchstorlekar

Glasögon
Används om exempelvis 
truckföraren måste åka och 
kontrollera vilka artiklar som 
behövs i en specifik process

Elektronisk 
information
EDI, e-mail
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