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Abstract 

 

Organizations striving to grow competitive in the market must today achieve or 

maintain high productivity, produce the right products, in the right quantity at the right 

time with high delivery precision to cope with it. By applying effective improvement 

tools, organizations can reduce lead times, thus achieving higher productivity and 

quality, which in the long run contributes to lead-time reduction and cost savings. 

Shorter lead times are today an efficiently competitive weapon, where organizations that 

hold this can respond faster to market demand and increase customer satisfaction. 

 

Over the years, there have been many improvement tools that manufacturing industries 

can use to reduce lead times. At present, there are few completed and published studies 

on the use of enhancement tools in just breweries. The purpose is to investigate whether 

breweries which are a process industry can embrace manufacturing industries' 

improvement tools and achieve its effects that contribute to lead-time reduction. 

 

The methodology that has been the basis for this study is an explanatory case study. 

Based on this methodology, an approach has naturally arisen, which is a deductive 

approach. In order to answer the purpose and questions, interviews were conducted 

which consisted of qualitative semi structured questions, observations in production and 

measurements of each process step at Humm Kombucha in Gavle. Based on the 

secondary literature study, improvement tools have been developed that have been 

successfully used to reduce lead times in manufacturing industries 

 

The conclusion that can be established is that breweries can embrace improvement tools 

and their effects adapted to manufacturing industries. The study has developed 

improvement suggestions and improvement tools that Humm Kombucha can use in 

production to eliminate bottlenecks, which in turn reduces lead times. 

 

Keyword: Lead time, improvement tools, value flow mapping. 

  



 

 

 

Sammanfattning 

 

Organisationer som strävar efter att växa sig konkurrenskraftiga på marknaden måste 

idag uppnå eller inneha en hög produktivitet, producera rätt produkter, i rätt kvantitet 

vid rätt tillfälle med hög leveransprecision för att klara av det. Genom att tillämpa 

effektiva förbättringsverktyg kan organisationer reducera ledtider och därmed uppnå 

högre produktivitet och kvalitet som på lång sikt bidrar med ledtidsreducering och 

kostnadsbesparingar. Kortare ledtider är idag ett effektivt konkurrenskraftigt vapen där 

organisationer som innehar detta kan reagera snabbare mot marknadens efterfråga och 

öka kundnöjdheten.  

 

Det har under åren uppkommit många förbättringsverktyg som tillverkande industrier 

kan använda för att reducera ledtider. I dagsläget finns det få genomförda och 

publicerade undersökningar om användning av förbättringsverktyg i just bryggerier. 

Syftet är att undersöka om bryggerier som är en process industri kan anamma 

tillverkande industriers förbättringsverktyg och uppnå dess effekter som bidrar med 

ledtidsreducering. 

 

Metodvalet som har legat till grund för denna studie är en förklarande fallstudie. Utifrån 

detta metodval har ett angreppssätt naturligt uppkommit, vilket är ett deduktivt 

angreppssätt. För att kunna besvara syfte och frågeställningar genomfördes intervjuer 

som bestod av kvalitativa semistrukturerade frågor, observationer i produktion och 

mätningar av varje processteg hos Humm Kombucha i Gävle. Utifrån den sekundära 

litteraturstudien har förbättringsverktyg bearbetats fram som framgångsrikt använts för 

att reducera ledtiden hos tillverkande industrier 

 

Slutsatsen som kan fastslås är att bryggerier kan anamma förbättringsverktyg och dess 

effekter anpassade för tillverkningsindustrier. Studien har tagit fram förbättringsförslag 

och förbättringsverktyg som fallföretaget kan använda sig av i produktionen för att 

eliminera flaskhalsar som i sin tur reducerar ledtider. 

 

Nyckelord: Ledtid, förbättringsverktyg, värdeflödeskartläggning. 
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1 Inledning 
Kapitlet presenterar bakgrund, syfte och frågeställningar samt avgränsning med denna 

studie. 

 

1.1 Bakgrund 
I och med dagens nya konkurrenskraftiga miljö ställs det allt högre krav på 

tillverkningsindustrier världen över. Organisationer behöver uppnå kortare ledtider, 

minimera kostnaderna och uppnå högre kundservice för att överleva. Utifrån detta har 

organisationer ändrat riktning och utför idag ett mer kundfokuserat arbete (Senapati, 

Mishra, Routra, & Biswas, 2012). Kunder kräver idag en reducerad tid till marknad, 

minskade kostnader och globala kvalitetsstandarder som uppfylls, samtidigt som 

organisationer måste bemästra en stor produktvariation och kundanpassade produkter. 

Organisationer har börjat tillämpat tillvägagångssätt och förbättringsverktyg för att vara 

mer flexibel mot marknadens efterfråga genom att reducera ledtiden i produktion 

(Wadhwa, Rao & Chan, 2007). Tersine & Hummingbird (1995) menar även att det är 

viktigt för organisationer att använda förbättringsverktyg för att utnyttja alla tillgängliga 

resurser i organisationen och därmed uppnå dess maximala effekt. Effekterna av 

förbättringsverktyg är värdefulla för organisationer eftersom det kan leda till 

ledtidsreducering och kostnadsbesparingar. De har därmed under åren uppkommit 

många olika specifika förslag och tillvägagångssätt för att reducera ledtiden. En filosofi 

för reducering av ledtider är bland annat Just-In-Time (Wallace, Hopp, Spearman & 

Woodruff, 1990) medan Olhager (2013) skriver att reducering av ledtider är möjligt 

med hjälp av 5S och Rother (2013) skriver att PDCA cykeln bidrar till reducering av 

ledtider i produktion. Tersine & Hummingbird (1995) skriver att eliminera slöseri och 

förbättra produktionsflödet kräver vissa färdigheter som innefattar kreativitet, 

specialkunskaper, kapitalinvesteringar och beteendeförändringar som ska utmana 

organisationens nuvarande värderingar. Ofta kan dessa betydande förändringar uppnås 

med relativt liten, om ens någon, ytterligare kapitalinvestering  

 

Inom ledtidsreducering finns det många forskningar, studier och teorier för hur 

tillverkande industrier bör gå tillväga och vilka förbättringsverktyg som ska användas 

för att reducera ledtider i produktion. Wallace et al, (1990) styrker detta och menar att 

det under åren har uppkommit många olika tillvägagångssätt och förbättringsverktyg 

som organisationer kan använda sig av vid ledtidsreducering. Det finns även tidigare 

forskning inom bryggerier där bland annat Charisis, Vrellas & Tsiotras (2013) har 

bidragit med forskning inom total quality management (TQM) i bryggerier där TQM 

kombineras med metoder för att uppnå lean produktion. Abdulmalek, Rajgopal & 

Needy (2006) rekommenderar generella lean verktyg lämpliga att tillämpa i en 

processindustri utifrån ett schema bestående av materialvariation och produktvolym.  

Vidare har Fillaudeau, Blanpain-Avet & Daufin (2005) analyserat vattenförbrukningen 

och dem vanligaste förbättringsmetoderna i bryggerier utifrån redan befintlig data för att 

kunna ta fram biologiska och tekniska alternativa verktyg. Ett annat område som 

Kubule, Zogla, Ikaunieks & Rosa (2016) har analyserat är energiförbrukningen och 
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effektiviteten i ett bryggeri där de tagit fram forskning kring effekten av 

energieffektivitetsförbättringar. 

 

Det finns dock få publicerade undersökningar om ledtidsreducering genom 

förbättringsverktyg i bryggerier. Det går därför att fastslå att det finns begränsad 

forskning inom området. Ledtidsreducering är en nyckelfaktor som bidrar till 

konkurrenskraft vilket är viktigt för alla tillverkande industrier. Studien ska därför 

fokusera på redan befintlig forskning kring ledtidsreducering inom tillverkande 

industrier och skapa ett nytt synsätt att se på hur förbättringsverktygen ter sig och om de 

kan bidra till en reducerad ledtid i ett bryggeris produktionssystem, vilket är en process 

industri. 

 

1.2 Problembakgrund 
Många företag har problem med att förbättra produktiviteten, producera rätt produkter, i 

rätt kvantitet vid rätt tillfälle med hög leveransprecision. För att överleva dagens 

konkurrenskraftiga värld är det viktigt att organisationer tillämpar förbättringsverktyg 

för att reducera produktionens ledtid så att produktivitet, kvalitet och 

kostnadsreduceringar kan uppnås (Azizi & Manoharan, 2015). Organisationer kan öka 

flexibiliteten och därmed reagera snabbare mot marknadens efterfråga, öka 

kundnöjdheten och uppnå en större konkurrenskraft (Wadhwa et al, 2007). 

 

Organisationer som avstår att tillämpa verktyg för att reducera ledtider kommer fortsätta 

att inneha ineffektiv ledtid som med tiden kan försämras och påverka verksamheten 

negativt. Längre ledtider i produktion kan uppstå utifrån många olika faktorer, 

exempelvis maskinhaveri vilket stoppar produktionen till dess att service och reparation 

av maskinen är genomförd. Kapacitetsbegränsningar i form av flaskhalsar leder till köer 

och stora buffertlager i produktion då maskinerna producerar i ett ojämnt tempo. Ett för 

stort utbud av produktartiklar kräver hög frekvens på maskininställningar vilket är 

tidskrävande. För många icke värdeskapande aktiviteter i produktion leder till längre 

onödiga ledtider. Bristfällig arbetskraft och kunskap genererar defekta produkter vilket 

tar tid och kostar pengar. Om åtgärder inte vidtas kvarstår en ineffektiv ledtid och 

produktionsflöde vilket leder försäljningen till konkurrenter om inte kundnöjdhet 

uppnås (Wallace et al, 1990). 

  

Genom att utföra en värdeflödesanalys vill Humm Kombucha, uppdragsgivare till detta 

examensarbete, utvinna en utvecklad förståelse för värdekedjans begränsningar och 

möjligheter för att underlätta tillämpning av förbättringsverktyg. Om fallföretaget får 

möjligheten att förstå förbättringsverktyg kan de förbättra ledtiden i produktion. De kan 

då vinna konkurrenskraftig mark gentemot konkurrerande aktörer, vilket säkerställer 

deras vision om att vara marknadsledare och driva utvecklingen av hälsodryck framåt. 
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1.3 Syfte/Mål 
Syftet är att undersöka om bryggerier som är en processindustri kan anamma 

tillverkande industriers förbättringsverktyg och uppnå dess effekter som bidrar med 

ledtidsreducering. 

 

Målet med denna studie är att assistera Humm Kombucha genom ett nytt synsätt att se 

på produktionsflödet. Detta genom att identifiera flaskhalsar, ta fram förbättringsförslag 

och förbättringsverktyg som leder till reducering av ledtider, kostnadsbesparingar, 

effektivare produktion och ett standardiserat arbetssätt att arbeta utifrån. 

 

1.4 Frågeställning 
Praktisk frågeställning 

- Vad finns det för flaskhalsar hos fallföretaget och hur bör de gå till väga för att 

reducera dessa? 

Teoretisk frågeställning 

- Vilka förbättringsverktyg finns för att reducera ledtider och strukturera upp en 

verksamhet? 

- Vad blir effekterna vid tillämpning av sådana förbättringsverktyg för att minska 

ledtiderna i produktion? 

 

1.5 Avgränsning 
Fallstudien kommer genomföras på Humm Kombucha i Gävle där en 

värdeflödeskartläggning av hela värdeflödeskedjan kommer utföras, men avgränsas mot 

att identifiera förbättringsförslag inom en del av produktionsflödet, buteljeringen. Det 

kommer även utföras en ledtidsanalys för att se till vilka aktiviteter som utgör 

verksamhetens passiva- respektive aktiva tid där en avgränsning kommer ske mot att 

endast analysera den aktiva tiden där förbättringsverktyg kan tillämpas. 
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2 Metod 
Kapitlet förklarar och redovisar arbetsstrukturen över hur arbetet har genomförts. 

Förklarar hur planering och utformningen, val av angreppssätt och vilken 

metodstrategi som ligger till grund för denna studie. Beskrivs även vilka data som har 

insamlats och hur det har gått till väga. Avslutningsvis behandlar kapitlet arbetets 

vetenskaplighet. 

 

2.1 Arbetsstruktur 
Arbetssättet som använts genomgående under examensarbetet kan på ett genomskådligt 

sätt förklaras med hjälp av fyra delmoment som visas i figur 2.1. Dessa processer har 

utförts steg för steg i en naturlig ordning även om vissa delar löpt parallellt med 

varandra. Genom hela examensarbetet har kontinuerliga möten utförts med Bo Lennart 

Andersson, tillgiven handledare på Högskolan i Gävle samt möten med Patrick som är 

VD och Maria som är produktionschef/Bryggerimästare på fallföretaget i Gävle. Genom 

att utföra arbetet på detta tillvägagångssätt har det försäkrat att arbetet hållit sig inom 

arbetsramen. 

 

 
Figur 2.1: Arbetssätt 

 

2.2 Planering och utformning av uppgiften 
Innan arbetet påbörjades sammanställdes relevant information i ett forskningsförslag 

som skickades in till tillgiven examinator och handledare för examensarbetet. 

Forskningsförslaget innefattade företagsbeskrivning, bakgrund, syfte och frågeställning 

samt metod. 

 

Arbetet inleddes med att kartlägga bryggeriets verksamhet i en värdeflödeskartläggning 

där framtagna förbättringsverktyg och förbättringsförslag kan tillämpas. Syftet med 

denna värdeflödeskartläggning var att få kunskap om hur produktionen fungerade och få 

idéer på förbättringsförslag. För att lättare få information utfördes guidade rundturer i 

produktionen av företagets VD Patrick och produktionschef/bryggerimästaren Maria. 

Det genererade en djupare förståelse över hur varje steg i produktionen går tillväga och 

hur dessa steg är sammanlänkade. 

 

Samtidigt som en förståelse byggdes upp kring företagets produktion och vad 

fallföretaget behövde assistering med, skedde ett utbyte av möjliga frågeställningar med 

Patrick och Maria. Efter utformningen av frågeställningarna diskuterades dem med 

projektets tillgivna examinator och handledare på Högskolan i Gävle för att säkerställa 

att dem var forskningsbara. Detta för att bearbeta fram en frågeställning som gynnade 

fallföretaget men samtidigt åt arbetets vägnar då arbetet skall vara genomförbart. 

Planering och 
utformning av 

uppgift
Litteraturstudier

Empirisk 
undersökning

Vetenskaplighet



 

5 

 

2.2.1 Kvantitativ & kvalitativ 

Kvalitativ 

Kvalitativ datainsamling är kopplad till djupare beskrivande. Alltså resulterar en 

kvalitativ datainsamling i verbala formuleringar, talande eller skrivande (Biggam, 2015; 

Backman, 2016). 

 

Kvantitativ 

Kvantitativ datainsamling avser forskning som behandlar mätningar och kvantifiering 

med hjälp av matematik och statistik. Det resulterar i hårddata såsom siffror och tal 

(Biggam, 2015; Backman, 2016). 

 

Denna studie kommer bestå av både en kvalitativ- och kvantitativ forskning eftersom 

forskningen kräver mjukdata för att bättre kunna besvara både syfte och frågeställning 

och hårddata för att ta fram ledtider i produktionen. 

2.2.2 Metodstrategi 

Fallstudie 

Fallstudier kan förklaras utifrån en metod som bygger på att studera ett specifikt fall 

under en begränsad tid. Målet med en fallstudie är att det genererar en djupare förståelse 

för undersökningens händelser inom ett specifikt område (Jakobsson, 2011; Biggam, 

2015; Ejvegård, 2009). Vidare menar Jakobsson, (2011) & Ejvegård, (2009) att 

fallstudier tillåter och hjälper forskare att studera samband och relationer i en 

verksamhet i dess naturliga format. Det medför att förståelsen och synsättet för hur 

olika processer fungerar och samspelar ökar. En fallstudie kan följas steg för steg där 

den inleds med att identifiera ett problem och sedan se till vad som ska analyseras. 

Alltså en grupp, en viss individ eller en hel verksamhet. Därefter bestäms det hur 

datainsamlingen skall genomföras, exempelvis genom intervjuer, ledtidsanalys och 

observationer. 

 

Examensarbetet utfördes genom en förklarande fallstudie på ett tillverkande företag där 

undersökningsobjektet var produktionsflödet för tillverkningen av drycken kombucha. 

En undersökning som möjliggjorde att djupare kunna identifiera samband och relationer 

i verksamheten. Fallstudien bestod av en kvalitativ semistrukturerad datainsamling då 

det bitvis behövdes svar som genererade hårddata och inte mjukdata. Biggam (2015) 

menar att kvalitativ datainsamling används när en vill förstå något. Genom att ha lågt 

strukturerade frågor i en intervju kommer det resultera i mer öppna svar. Tillämpning av 

kvantitativ datainsamling är användbart när något behövs förklaras i form av hårddata, 

då intervjufrågorna är mer strukturerade och stängda. 

 

Nedan visar figur 2.2 en modell över vilket angreppssätt som stämmer överens med val 

av metodstrategi. Eftersom denna studie är en fallstudie som befinner sig i den övre 

delen av modellen är det lämpligt att tillämpa angreppssätt som ligger i nära anslutning 

till just fallstudien. Val av angreppssätt redovisas i kapitel 2.2.3. 
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Figur 2.2: Vetenskapligt angreppssätt (kursmaterial: vetenskapsteori och skrivande) 

2.2.3 Vetenskapligt angreppssätt 

Deduktion 
Det deduktiva angreppssättet benämns även vid namnet bevisandets väg. Forskningen 

har olika teorier som utgångspunkt och kan utifrån dem ta fram en hypotes där det sedan 

går att fastslå en logisk slutsats (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014; Johansson 

Lindfors, 1993). Fördelen med ett deduktivt angreppssätt är att utgångspunkten finns i 

redan befintliga teorier. Forskarens personliga uppfattningar påverkar inte forskningen i 

samman utsträckning som induktion. En nackdel med ett deduktivt angreppssätt är att 

det finns en risk att forskaren är för inriktad mot redan befintliga teorier vilket gör att 

nya intressanta upptäckter lämnas åt sidan (Patel & Davidsson, 2011). 

 

Valt angreppssätt 
Deduktivt angreppssätt är att föredra då denna studie är tidsbegränsat till 10 veckors 

arbete. Genom angreppssättet kan studien fokusera på att bearbeta problemområdet 

utifrån en analys av redan befintliga teorier i form av sekundära källor som sedan kan 

tillämpas i produktion. Det innebär att tidsbegränsningen hämmar arbetsprocessen från 

att implementera framtagna förbättringsverktygen, men tillåter studien att analysera och 

tillämpa framtagna förbättringsverktyg. Det är även den lämpligaste metoden att 

använda sig av för att bearbeta fram en trovärdigare slutsats, som i sin tur kan generera 

rekommendationer av förbättringsverktyg som är målet med examensarbetet. 

2.2.4 Primär- och sekundärdata 

Insamlingsmetoderna för examensarbetet består av både primär- och sekundärdata 

insamling vilket kallas för en triangulation. Denna metod säkerställer ett tydligare och 

mer omfattande forskningsresultat då metoderna kompletterar varandras svagheter och 

styrkor (Bell, 2014; Ahmad, 2016). Di Pofi (2002) menar att det inte är tillräckligt att 
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använda endast en insamlingsmetod utan det krävs flera metoder för att skapa en 

trovärdigare studie. 

2.2.5 Dataanalys 

Enligt Miles, Huberman & Saldana (2014) finns det tre komponenter för att utföra en 

dataanalys. Det tre faserna är: 

1. Analys av insamlad teori 

2. Datapresentation  

3. Slutsatsen av presenterad data 

 

Datainsamlingen för denna studie har genomgått en omfattande teoriinsamling kring 

vetenskapliga artiklar och böcker. De har genomgått en noggrann analys för att kunna 

välja ut litteratur som är bäst lämpad och relevant för studien. Detta menar Miles et al 

(2014) är första fasen i att analysera data.  

 

För att bättre illustrera framtagen data skapades en matris som beskriver författaren, 

dess förbättringsverktyg och vad effekterna av det verktyget blir vid implementering i 

en verksamhet. Matrisen hjälper forskaren att analysera, jämföra, se mönster och 

identifiera nya förhållanden samt utveckla förklaringar till bakomliggande orsaker. 

Detta är enligt Miles et al (2014) den andra fasen i en dataanalys där det utifrån matrisen 

går att dra en slutsats, vilket är den tredje fasen i dataanalysen.   

 

2.3 Insamling av information 

2.3.1 Litteraturstudier 

Merriam (1994) skriver att det finns fyra grundmetoder för informationsinsamling vilka 

är observationer, intervjuer, litteraturstudier och enkäter. Arbetet har använt i huvudsak 

fyra metoder: litteraturstudier, observationer, mätningar och intervjuer. Litteraturstudier 

är enligt Patel & Davidsson (2011) att skapa en teoretisk referensram, som i sin tur 

genererar en förståelse för nyckelbegrepp, synsätt och tillvägagångssätt vilket 

examensarbetet grundar sig på. Vidare menar Neville (2010) att sekundärdata ligger 

som grund inför empirisk datainsamling där viktig information samlas in och bearbetas 

för att ta del av vad andra forskare har kommit fram till. Ejvegård (2009) skriver att 

litteratur i forskningssammanhang består av vetenskapliga artiklar, böcker, avhandlingar 

och rapporter. Det är även viktigt att ta i beaktande att för mycket insamlad data inte 

leder till något fördelaktigt utan det är istället viktigt att kunna förstå vilken litteratur 

som är relevant för just de arbetsområdet. Det utförs enklast genom att söka litteratur 

med hjälp av en uppsättning nyckelord som berör ämnet via kända databaser. 

 

Litteraturstudien inleddes med att söka relevant kurslitteratur på högskolans egen 

databas Higgins och kända databaser såsom Sciencedirect, Google Scholar och 

Emeraldinsight. Dessa databaser ger tillgång till vetenskapliga artiklar som ligger till 

grund för att förstå teorier och specifika fall. För att få fram dessa artiklar har nyckelord 

såsom: Bryggeri, lean, logistik, förbättringsverktyg, ledtid och reducering eller en 
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kombination av dessa använts. Vetenskapliga artiklar ger inte tillräckligt med 

information om begrepp och teorier vilket gör det viktigt att kombinera vetenskapliga 

artiklar med böcker. En sammankoppling av dessa två genererar en helhetsbild över 

begrepp och teorier. Böckerna är hämtade från högskolans egna bibliotek. Även böcker 

från tidigare kurser har inkluderats då dem har blivit rekommenderade från lärare för 

studenter att utnyttja som kursmaterial. För att välja vilka artiklar som var värdiga att 

undersöka användes artiklar med många citeringar och peer reviews för att öka 

trovärdigheten och tillförlitligheten. Bearbetade de senaste artiklarna om så var möjligt 

då utvecklingen kring teorier ständigt uppdateras. 

2.3.2 Intervjuer 

Det primära syftet med intervjuer är att samla in data med hjälp av framtagna frågor till 

en individ. Det finns olika sätt för huruvida en intervju kan gå tillväga, men de två mest 

förekommande sätten är antingen via besök hos den intervjuade eller genom en 

telefonintervju (Ne, 2018). För att kunna genomföra en bra intervju krävs det goda 

kunskaper om det studerade ämnet för att kunna ställa relevanta intervjufrågor. Innan en 

intervju äger rum är det viktigt att den som intervjuar talar om syftet med intervjun och 

hur den kommer dokumenteras, den tid som intervjun förväntas ta och hur insamlat 

material kommer publiceras (Lantz, 2007; Patel & Davidsson, 2011). Intervjuer kan 

standardiseras och struktureras i olika grader där starkt standardiserade intervjuer 

innebär att frågor och dess ordningsföljd är bestämd på förhand. Medan lägre grad av 

standardisering innebär att frågorna och ordningsföljden kan komma att ändras under 

intervjun. Genom att införa en hög grad av struktur gör frågorna mer slutna och 

möjligheterna att svara fritt är låga medan en låg grad av struktur gör frågorna mer 

öppna och ger den intervjuade större möjlighet att svara utifrån egna kunskaper och 

erfarenheter (Patel & Davidsson, 2011). 

 

Strukturen på intervjuerna under examensarbetet har bestått av kvalitativa 

semistrukturerade frågor. För att skapa en god kvalité på intervjun inleddes en 

litteraturundersökning för att bearbeta fram information som berör ämnet som intervjun 

ska beröra. Därefter utformades kvalitativa semistrukturerade frågor med låg grad av 

standardisering och struktur för att skapa en djupare förståelse om varför saker och ting 

ter sig som de gör utifrån den intervjuade personens egna kunskaper och erfarenheter. 

Enligt Backman (2016) kännetecknas kvalitativa metoder av verbala formuleringar, 

antingen skriftliga eller muntliga. Därför fokuserar kvalitativa metoder på att mer gå in 

på djupet för hur individer upplever, tolkar och strukturerar en omgivande verklighet i 

förhållande till dennes tidigare kunskaper och erfarenheter. 

 

De olika intervjuerna som studien har använt sig av har utspelat sig via mailkontakt och 

spontana frågor som uppkommit under företagsbesöken med VD:n och 

produktionschef/bryggerimästaren. Frågeformuläret mailades till fallföretaget så att de 

skulle ha god tid att bearbeta fram svar på frågorna. 
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Informationen som framgick utifrån intervjun sammanställdes i löpande text för att på 

bästa sätt kunna bearbeta och analysera informationen. 

2.3.3 Observationer 

Andersen & Schwencke (2013) menar att första steget inför observationstillfällen är att 

åka till verksamheten där observationer skall genomföras och ta in omgivningen, alltså 

inte utföra några systematiska iakttagelser vid första tillfället. Individerna som är 

inblandade i observationen kan därmed vänja sig vid att bli iakttagna och känna sig mer 

bekväma med den rådande situationen. Det eliminerar risken att observationen blir 

missvisande. 

 

Observationer utförs genom att med egna ögon studera beteenden och skeenden i dess 

naturliga miljö. Observationer kräver inte att personer deltar aktivt såsom enkäter och 

intervjuer kräver med att lämna ut information, det är upp till observatören själv att 

samla in. Observationer är dock tidskrävande vilket gör att observatörer bör vara 

noggrann och konsekvent genom hela processen där alla steg och händelser bör 

antecknas. Även då noggrannhet tas i beaktande går det inte alltid att veta om det som 

observeras är representativt. Observatören kan med sin närvaro oavsiktligt påverka den 

process som observeras. För att inte materialinsamlingen ska bli alltför omfattande är 

det viktigt att avgränsa observationerna till ett specifikt område men även att 

observatörerna använder sig av rätt verktyg (Andersen & Schwencke, 2013; Patel & 

Davidsson, 2011). Eriksson & Wiedersheim (2014) menar även att en förutsättning för 

att kunna genomföra observationer är att forskarna har valt ut ett område som ska 

kartläggas och byggt observationerna utifrån specifika teorier eller 

kartläggningsmodeller. 

 

Arbetet inleddes med ett besök på fallföretaget där tillverkning och kontor är belagt för 

att diskutera och komma överens om en översiktlig tidsplan över examensarbetet. Efter 

första mötet utfördes en rundtur av bryggeriet för att se hur tillverkningen såg ut, vilka 

observationstekniker som är lämpliga att tillämpa och vart alla observationer skulle ta 

plats. All information summerades och presenterades för handledaren för att säkerställa 

hög kvalitet vid observationstillfällen. Vidare påbörjades en kartläggning av 

verksamhetens layout mellan processerna med start från råvara till färdig produkt 

utifrån observationerna. Utöver detta utfördes även en ledtids analys för att kunna 

identifiera icke värdeskapande aktiviteter i form av passiv tid men även värdeskapande 

aktiviteter såsom aktiv tid. Observationerna skedde vid två separata tillfällen. Det första 

tillfället bestod av mätningar i produktionsflödet för buteljeringen där kvalitativa 

observationer utfördes parallellt när det skedde avbrott i produktionsflödet. Det var 

möjligt då hela buteljeringen är sammankopplad med ett automatiskt rullband i ett 

enstycksflöde. Det innebär att processer i produktion avtar om en process bemöter 

plötsliga komplikationer. Det andra observationstillfället, likt det första bestod av 

mätningar i produktionsflödet för buteljeringen, samtidigt som kvalitativa observationer 

utfördes parallellt då det uppstod avbrott i produktionen. 
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Fotografering 

Tillverkningsprocessen och vissa observationer dokumenterades genom fotografering. 

Det har mottagits ett godkännande från företaget att fotografera och att det som 

dokumenterats kan användas i arbetet. Fotografier som inte har använts i arbetet har 

raderats av säkerhetsskäl. Det framkommer inga individer på dessa fotografier utan 

endast bilder av maskiner och verktyg i produktion. 

 

Klockning av ledtider i produktion 

Efter ha utfört observationer med egna ögon och fått en insyn i hur tillverkningen av 

kombucha går tillväga, togs det fram vilka mätvärden som skulle klockas. De 

mätvärden som valdes var: 

 

Produktionsledtid - Genomloppstiden över en hel order körning, från start till 

färdigställd 

Processtid - Den tid det tar från att en maskin körs igång tills sista artikeln färdigställs 

Transporttid - Tid mellan varje process 

Ställtid - Den tid arbetet tar innan en maskin körs igång 

 

Dessa mätningar var kvantitativa då det samlades in hårddata av ledtiderna som 

dokumenterades på plats med hjälp av tidtagarur funktion på en Samsung 8 

smarttelefon, samt antecknades tiderna ner på papper med penna. 

 

2.4 Vetenskaplighet 

2.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet benämns även som tillförlitlighet och är ett mått på i vilken utsträckning ett 

verktyg eller tillvägagångssätt tillhandahåller forskaren med samma resultat vid olika 

tillfällen i omständigheter som i övrigt är identiska. Reliabilitet ger en högre 

tillförlitlighet hos mätinstrumentet där måttenheten som framkommer får en högre 

användbarhet och är därmed mer trovärdig att använda i forskningen. En forskare bör 

dock ändå vara uppmärksam på tillförlitligheten hos ett mätinstrument då det oftast är 

forskaren själv som konstruerar mätinstrumentet, exempelvis ett frågeformulär. Om de 

använda mätinstrumenten ger olika resultat fastän samma verktyg har använts vid 

identiska förhållanden som enbart är genomförda vid olika tillfällen är dessa instrument 

inte tillförlitliga. I dessa situationer är det viktigt att forskaren antingen kalibrerar 

mätinstrumenten eller helt och hållet byter ut dem (Bell, 2014; Ejvegård, 2009). 

 

Intervjuer, observationer och mätningar genom att klocka produktion är pålitliga 

undersökningsmetoder så länge intervjuunderlag och dokumentation kan tillhandahållas 

som uppvisar utförandet steg för steg. Denna dokumentation agerar som styrkande bevis 

och ökar reliabiliteten. Missvisande eller bristfällig dokumentation leder till att 

framtagen information inte går att styrka och validera om det exempelvis inte finns 

dokumenterat vem som intervjuades eller vart intervjun utfördes. Tillförlitligheten 

minimeras då det inte går att fastslå om det är sant eller inte. Intervjufrågor ses som ett 
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verktyg och varierar beroende på vad målet med intervjun är. Genom att strukturera 

frågorna utifrån en högre struktur får respondenten mindre utrymme att ge utförliga svar 

medan en lägre struktur ger större utrymme för respondenten att besvara frågor utifrån 

egna erfarenheter och kunskaper. Det är viktigt att intervjua rätt individ för rätt aktivitet 

då individen innehar mest kunskap inom det området. För att öka trovärdigheten ännu 

mer är det lämpligt att intervjua fler individer utifrån samma frågeformulär för att få fler 

synvinklar. För att skapa observationer som var tillförlitliga dokumenterades hela 

genomförandet, vilket eliminerar risken att glömma bort viktig information, minimerar 

risken att minnas fel och att all dokumentation agerade som styrkande bevis. Efter att 

observationerna genomfördes jämfördes anteckningarna från två separata tillfällen för 

att stämma av att korrekt information har antecknats. För att säkerställa att mätvärdena 

utfördes med hög tillförlitlighet utfördes mätningarna med hjälp av ett och samma 

verktyg, smarttelefon Samsung S8, vid dem två olika tillfällen. 

För att uppnå en hög reliabilitet gällande insamlad litteratur från sekundära källor 

jämfördes flera vetenskapliga artiklar som belyser samma problemområde. Artiklarna 

kompletterades med böcker för att framhäva begrepp och teorier då vetenskapliga 

artiklar inte omfamnar begrepp på samma sätt utan skriver mer om specifika fall. För att 

säkerställa att böckerna och artiklarna belyser samma principer angående de som 

efterfrågas, jämfördes dem. Det säkerställer att examensarbetet tillhandahålls med en 

hög tillförlitlighet gällande dess sekundära källor. 

2.4.2 Validitet 

Validitet benämns även som giltighet och är ett mått på om en viss fråga mäter eller 

beskriver det som forskaren avser att mäta eller beskriva (Bell, 2014; Ejvegård, 2009). 

För att skapa en hög validitet på examensarbetet har intervjuerna, observationerna och 

mätningarna grundat sig på arbetets syfte och frågeställningar. 

 

Intervjufrågorna som framfördes var utformade för att generera relevant information till 

examensarbetet. Genom att variera frågornas struktur genom en hög eller låg struktur 

kunde frågorna generera en högre validitet då insamling av data utfördes korrekt. De 

intervjuade individerna är viktiga nyckelpersoner i företaget där de är kunniga i området 

och därmed innehar giltig och trovärdig information. Observationerna som genomfördes 

var avgränsade mot produktionen, för att endast observera det som var väsentligt för att 

skapa en bättre forskning. För att säkerställa validiteten på observationerna är det viktigt 

att analysera olika verktyg som bäst är lämpliga att samla in information med för just 

den observationen. För att öka validiteten hos mätningarna upprepar tidtagningen av de 

olika processtegen för varje flaska, 20 gånger. Dessa klockningar genomfördes av en 

individ med ett och samma verktyg för att ta tid med, vilket var en Samsung S8 där alla 

tider antecknades på papper med penna. Klockningarna utfördes vid två separata 

tillfällen för att kunna jämföra resultaten och därmed skapa ett trovärdigare resultat. De 

vetenskapliga artiklar som användes i examensarbetet valdes det noggrant ut för att öka 

validiteten i rapporten. De artiklar som användes är tagna från kända databaser från 

internet såsom Sciencedirect, Emeraldinsight och Google Scholar samt Högskolan i 

Gävles egen databas Higgins. För att i större utsträckning öka giltigheten har även de 
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vetenskapliga artiklarna valts utifrån hur många gånger olika forskare har citerat studien 

och hur många gånger den har blivit peer reviewed. 

2.4.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet avser hur väl insamlad data eller andra uppkomna resultat kan 

appliceras av andra organisationer, utanför området som mätningarna ursprungligen 

genomfördes i (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

De förbättringsverktyg som har bearbetats fram under examensarbetet anses användbara 

för andra tillverkande industrier runt om i världen. Generellt kan majoriteten av alla 

industrier använda sig av dessa förbättringsverktyg men de är mest lämpade för 

tillverkningsindustrier som vill uppnå verksamhetsförbättringar. Särskilt om företaget 

väljer att införskaffa TPS eller lean produktion eller om de anammar några verktyg från 

dessa arbetssätt. 

2.4.4 Etik 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att det är viktigt att ta hänsyn till etiska frågor och det 

finns fyra olika huvudkrav utifrån forskningsetiska principer, vilka lyder: 

informationskravet, konfidentialitetskrav, samtyckeskravet och nyttjandekravet. 

 

Under varje intervju informerades den intervjuade om syftet med denna undersökning 

och om den tillfrågade var intresserad av att delta muntligt. För att respektera 

individerna och verksamheten har de blivit tillfrågad att förbli anonyma samt om namn, 

dokument eller andra känsliga uppgifter skulle hållas konfidentiellt.  
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3 Teoretisk referensram 
Kapitlet presenterar de olika teorier och begrepp som studien använt sig av. Detta för 

att skapa en teoretisk bakgrund utifrån tidigare forskning och skapa en bättre förståelse 

av vad examensarbetet handlar om. 

 

3.1 Logistik 
Logistik är ett begrepp som används flitigt inom diverse industrier, handel och 

näringsverksamheter. Den traditionella definitionen av logistik handlar om alla de 

aktiviteter som är med och bidrar till att produkter och material finns tillgängliga på rätt 

plats, vid rätt tidpunkt och i korrekta volymer (Mattson, 2012). 

 

Christopher (2011) menar att logistik är en process som behandlar planering som utgör 

ett ramverk för upphandling, flyttning och lagring av material, delar och färdiga 

inventarier genom en hel organisation. Alltså är logistik kort och gott strategier för 

flödet av produkter och information från råmaterial till färdig levererad produkt. Syftet 

med dessa processer är att organisationer ska i nuvarande läge och i framtiden uppnå en 

maximal lönsamhet genom att uppnå en god effektivitet inom service och 

kostnadseffektiviseringar. 

 

Logistik beskrivs som läran och skapandet av effektivare materialflöden hos 

organisationen. Det är snarare ett synsätt än en samling tekniker, metoder och verktyg. 

Logistik syftar till att vidareutveckla och förbättra organisationers processer och därmed 

göra dem effektivare vilket bidrar till att produktionsflödet optimeras. Organisationer 

består av olika delsystem som alla har någon relation till varandra. Denna relation stärks 

genom material- och informationsutbyte mellan dess delsystem. Idag har det blivit allt 

viktigare att prioritera den helheten som denna kedja skapar och att fokusera på att 

skapa ett gemensamt flöde av alla dessa delsystem som finns hos organisation. Detta för 

att kunna effektivisera hela organisationers försörjningskedja vilket leder till att alla 

delsystem i försörjningskedjan optimeras. Mått som organisationer kan använda sig av 

för att säkerställa en hög effektivitet av materialflödet kan exempelvis vara ledtid, 

leveransprecision och takttid (Jonsson & Mattson, 2003). 

3.1.1 Flaskhals 

Flaskhalsar är generellt känt i industrier som resurser eller verktyg som har en negativ 

inverkan på produktionssystemets övergripande prestation. Dessa resurser eller verktyg 

som orsakar flaskhalsar är ett problem som har funnits hos industrier i många år och 

därmed har det uppkommit många olika definitioner på flaskhalsar (Wang, Zhao & 

Zheng, 2005).  

Lawrence & Buss (1995) definierar flaskhalsar som de maskiner som har lägre kapacitet 

än den förväntade produktionstakten eller som en process som begränsar 

genomströmningen i produktionen. Olhager (2013) beskriver flaskhalsar som 

begränsningar som uppkommer i flödet genom hela organisationens värdekedja. Vidare 

påverkar även flaskhalsar antalet produkter i arbete (PIA). Bergman & Klefsjö (2012) 

menar på att dessa flaskhalsar kommer att försämra flödet och påverkar därmed den 
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totala genomloppstiden i systemet. Vilket kan bidra till att buffertlager byggs upp 

framför maskinen eller processen som orsakar flaskhalsar i produktionen. 

Därmed går det tydligt att beskåda mångfalden i de olika flaskhals definitionerna. Den 

definition som är mest använd ute hos organisationer är att flaskhalsen definieras som 

den komponent som mest bidrar till att produktionssystemets övergripande prestation 

försämras och kan därmed ses som “ begränsningar i systemet” (Wedel, Von Hacht, 

Hieber, Metternich & Abele, 2015).     

 

Alltså är flaskhalsar en resurs hos organisationen som begränsar produktionssystemet, 

därför ligger det i företagens intresse att försöka förbättra flaskhalsen maximalt för att 

den inte ska begränsa produktionen i samma utsträckning som tidigare. Här måste 

företagen först identifiera flaskhalsen i maskinen för att därefter kunna utnyttja dess 

fulla kapacitet. Kapaciteten på företagets övriga resurser är inte väsentliga eftersom 

produktionen ändå kommer att begränsas utifrån en flaskhals kapacitet. Alltså kommer 

inte företaget kunna producera i ett snabbare tempo än vad flaskhalsen tillåter (Olhager, 

2013). Genom att attackera en flaskhals menar Tersine & Hummingbird (1995) att 

produktionsflödet kan uppnå hastighetsförbättringar i form av ledtidsreducering och 

jämnare produktionsflöde. Eliminering av en flaskhals är svårt att genomföra då hela 

maskinprocessen kräver en omvandling, men det medför att företaget kan uppnå 

konkurrenskraftiga fördelar då de ligger “ett steg före konkurrensen” gentemot att ändra 

pris- och marknadsföringssystem som är en lätt process att utföra. 

 

Lumsden (2012) förespråkar tre generella utgångspunkter för organisationer att ha i 

åtanke för att kunna uppnå maximal nytta av en flaskhals: 

 En tappad timme i flaskhalsen är en tappad timme i hela processen 

 Det är optimalt att tillföra råmaterial/komponenter i det tempot som flaskhalsen 

producerar i för att minska buffertlager 

 En in arbetad timme framför flaskhalsen har ingen betydelse eftersom att den 

ändå inte kan öka produktionssystemets output. 

 

3.2 Supply Chain Management  
Supply chain management är en del av begreppet logistik där SCM avser ledningens 

ansvar att optimera de integrerade arbetsprocesser som finns i organisationen, som sker 

uppströms och nedströms i hela värdekedjan. Det skapar och tillhandahåller ett högre 

kundvärde samtidigt som kostnaderna i värdekedjan reduceras. Ledarskap i SCM 

grundar sig i att alla inblandade parter har samma gemensamma mål, att maximera 

kundvärdet. Genom ett ständigt sökande efter möjliga samarbeten mellan olika 

processer och andra enheter i värdekedjan, exempelvis mellan kunder och leverantörer 

kan målen med SCM effektivare uppnås (Christopher, 2011).   

3.2.1 Ledtid 

Företag står inför ett fundamentalt problem då tiden som går åt till att anskaffa, 

producera och leverera en färdig produkt till en kund inte stämmer överens med 

kundens tidskrav. Företag har idag högre krav på leverera allt snabbare leveranser. 
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Begreppet ledtid är idag ett vanligt förekommande begrepp för många företag då de har 

börjat insett vilka fördelar som går att utvinna från att reducera ledtider (Olhager, 2013). 

Ben-Daya & Hariga (2003) menar att ledtid består av flera olika komponenter såsom 

ställtider, processtid och icke värdeskapande aktiviteter, exempelvis tid som går åt att 

vänta och hantera. Tiden för dessa komponenter går att reducera genom att kontrollera 

några eller alla. Genom att reducera ledtiden får företag en stor fördel på den 

konkurrenskraftiga marknaden genom att snabbare få ut sina produkter till kunder. 

Christopher (2011) menar att “time is money” och att det finns många anledningar till 

att reducera just ledtiderna. Genom att mäta ledtider kan företag se över sin 

leveransprecision då de ser hur mycket de kan lova sina kunder i form av 

leveransservice. Genom olika effektiviseringsarbeten kan företag förkorta ledtider och 

på så sätt få högre vinster, snabbare leveranser och större chans att vinna 

konkurrenskraftig mark. Ett sätt att utföra effektiviseringsarbeten är bland annat att 

genomföra en ledtidsanalays eller identifiera flaskhalsar (Olhager, 2013; Christopher, 

2011) 

 

Om inte förkortning av ledtider utförs, kvarstår ineffektiva produktionsflöden 

 

Oskarsson, Ekdahl & Aronsson (2013) förklarar ledtid som “den tid det tar från 

orderläggning till orderuppfyllelse”. 

 

Olhager (2013) definierar ledtid som ”med ledtid avses den tid som förlöper från det att 

behovet av en aktivitet eller grupp av aktiviteter uppstår till dess man har vetskap om 

att aktiviteten eller aktiviteterna har utförts”. 

 

Olhager (2013) delar även upp ledtid i tre olika typer, vilka är leveransledtid, 

produktutvecklingsledtid och genomloppstid. 

 

Genomloppstid 
Genomloppstid kan delas upp ytterligare i tre delar, produktionsledtid, lagerledtid och 

förråds- eller inköpsledtid. Produktionsledtid är den tid det tar från att material hämtats 

från förråd till dess att den färdiga produkten levereras direkt till kund eller till 

färdigvarulager i väntan på att bli levererad. Under detta stadium kallas produkter för 

PIA, vilket står för produkter i arbete. Lagerledtid är all den tid slutprodukter befinner 

sig på lager inför leverans till slutkund och inköpsledtiden är den tid leveransen tar från 

en leverantör till företaget (Olhager, 2013). 

3.2.2 Ledtidsanalys 

Oskarsson et al, (2013) menar att en ledtidsanalys är att på ett strukturerat sätt analysera 

ett materialflöde eller ett informationsflöde där syftet är att minimera flödets totala tid 

genom identifiering av alternativa lösningar. För att utföra en ledtidsanalys skall en 

grundläggande kartläggning av flödet utföras där målet är att reducera tiderna genom 

förändringsarbete. Att identifiera dessa alternativa lösningar är inte lätt och det finns 

enligt Oskarsson et al (2013) två sätt att hitta dem på. Den ena är att utgå från praktisk 

kunskap medan den andra är genom litteratur. Kunskap som kan identifieras hos 
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människor i organisationen som har idéer eller genom utomstående företag som är 

duktiga på just flöden som skall genomgå en förändring.  

 

För att kunna kartlägga ett flöde kan den totala tiden delas in i passiv tid respektive 

aktiv tid. Passiv tid står för all tid som inte utförs av någon aktivitet, alltså när en 

produkt ligger i ett buffertlager eller distributionslager och aktiv tid står för aktiviteter 

som utförs exempelvis transport, montering eller inmatning. Kartläggning av dessa tider 

är främst intressant för att granska den passiva tiden då den i många fall är längre än den 

aktiva tiden och tillför inget värde (Christopher, 2011; Oskarsson et al, 2013).  

 

Varje företag är unika och fungerar på olika sätt. De villkor och förutsättningar som 

företag arbetar under är därmed alltid situationsspecifika. Sättet att organisera och 

bedriva verksamheter måste därför alltid situations anpassas efter dess förhållanden 

vilket gör det svårt att avgöra vad som skall tillämpas för att effektivisera en 

verksamhets ledtider. Det finns inte något generellt recept för hur organisationer bör gå 

tillväga utan det styrs av den specifika situationen. Det går istället att följa 7 principiella 

åtgärder som på ett strukturerat sätt beskriver hur ett arbete mot reducering av ledtider 

kan gå tillväga. Dessa principiella åtgärder är inte beroende av något specifikt flöde utan 

går att anamma i vilket flöde eller process som så behagas (Oskarsson et al, 2013; 

Mattsson, 1999). De 7 angreppssätten är följande… 

 

Eliminera: 

Innebär att aktiviteter som inte tillför något av värde åt antingen företaget eller kund 

elimineras. 

 

Förenkla: 

Förenkla dagliga aktiviteter för att underlätta arbetsprocessen, genom att reducera 

komplexiteten i flöden och processer samt eliminera onödiga aktiviteter och andra 

former av slöseri. 

 

Integrera: 

Innebär att knyta samman aktiviteter som utförs självständigt, hos kund och leverantör 

samt processer som inte medför mervärde för att kunna utvinna kunskap och 

underlättande av arbetsprocesser. 

 

Parallellisera: 

Innebär att aktiviteter som inte är beroende av varandra kan utföras samtidigt. 

 

Synkronisera: 

Effektivisera genom att samordna material- och informationsflöden mellan kund och 

leverantör samt arbeta mot enstycksflöden för att minimera väntetider och den passiva 

tiden. 

 

Förbereda: 
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Innebär att ligga steget före genom att ta fram allt material i förväg så att huvudarbetet 

får störst uppmärksamhet och att flödet inte bromsas upp. 

 

Kommunicera: 

Innebär att effektivisera kommunikation genom informationsflödet. Utvinna snabbare, 

säkrare, mer korrekt och ändamålsenlig information som alla kan ta del av i tid. 

3.2.3 Cykeltid 

En cykeltid är den tid det tar för en artikel att färdigställas i en process från start till 

stopp där alla moment utförs innan en ny produkt skall påbörjas (Rother, & Shook, 

2004). 

3.2.4 Takttid 

En takttid är takten av kundbehov på en grupp av produkter som tillverkas i en process. 

Det går att beräkna takttid genom att dividera den effektiva produktionstid per skift med 

det antal som en kund efterfrågar per skift. Många organisationer använder takttid 

felaktigt då de endast ser det som en måttstock för resultat. Istället bör det ses som ett 

måltillstånd att försöka uppnå, genom att identifiera hur mycket en process varierar från 

cykel till cykel för att kunna ställa sig frågan “vad bör variations spannet vara?” och 

sedan observera för att kunna identifiera, förstå och eliminera hinder som står i vägen 

för att uppnå det tillståndet (Rother, 2013). 

3.2.5 Enstycksflöde 

Ett enstycksflöde innebär att komponenter rör sig direkt från ett processteg till nästa 

processteg istället för att röra sig genom olika buffertlager innan komponenten går 

vidare. Ett enstycksflöde avslöjar vart i flödet eventuella hinder och flaskhalsar finns 

och vart uppmärksamhet bör riktas för att effektivisera och optimera flödet (Rother, 

2013). 

3.2.6 Materialflöde 

Visualiserar hur materialet flödar från råmaterial till färdig produkt med hjälp av en 

layout av produktion och pilar som visar riktningar (Rother, & Shook, 2004). 

 

3.3 Lean produktion 
Lean är en produktions- och kvalitetsfilosofi som behandlar en organisations strategi när 

det kommer till att analysera processer och resurser på ett effektivt sätt för att 

kontinuerligt reducera alla sorters icke värdeskapande aktiviteter och slöserier (Sörqvist, 

2013). Drews, Molenda, Oechsle & Steinhilper (2016) anser att just Lean principen är 

en kärnverksamhet för organisationer som vars syfte är att effektivisera sin produktion, 

eliminera icke värdeskapande aktiviteter och reducera kostnader. Lean principen har 

många verktyg som kan användas och organisationer har individuella problem, olika 

förhållanden och olika strategier för val av viktiga beslut vilket gör det viktigt för 

organisationer att välja och anpassar verktyg passande för just deras verksamhet. 
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3.3.1 Lean production system, LPS 

Olhager (2013) skriver att LPS handlar om att öka lönsamheten och konkurrenskraften 

genom att ha stort kundfokus och eliminera icke värdeskapande aktiviteter samt slöseri 

då kunden inte vill betala för sådana aktiviteter. Kvarstår icke värdeskapande aktiviteter 

kan det resultera i att företag inte genererar någon kapitalvinst då kostnaderna är för 

höga och ledtider för långa. Azizi, & Manoharan (2015) menar också på att lean 

produktions system är ett systematiskt tillvägagångssätt för att identifiera och eliminera 

alla sorter av slöseri genom kontinuerliga förbättringar med målet att öka kundnöjdhet. 

Genom att tillämpa Lean produktions system är målet att förbättra produktiviteten och 

reducera kostnader genom att reducera icke värdeskapande aktiviteter och slöseri i alla 

arbetsprocesser. Det går att dela upp LPS utifrån fem olika principer som det styrs av, 

vilka är: Specificera värdet, identifiera värdeflödet, Skapa värdeflödet, Konfigurera 

dragande system av kund och strävan att uppnå perfektion. 

 

Lean produktions system är bestående av olika kraftfulla verktyg såsom: 

Value stream mapping: Består av fem steg 1- Skapa en aktuell VSM, 2- Utvärdering av 

den aktuella kartan, 3- Identifiera eventuella problemområden, 4- Se över ett framtida 

tillstånd och sista steget 5- Implementera VSM, 5S, Standardiserat arbete och SMED, 

vilka ligger som grund för eliminering av slöseri och icke värdeskapande aktiviteter. 

Dessa verktyg har förmågan att fokusera på ett specifikt område i en 

tillverkningsprocess för att eliminera slöseri och förbättra kvaliteten parallellt med en 

reducering av produktionstid och kostnader (Ibid). 

 

För att tillämpa Lean i ett företag menar Olhager (2013) att Lean inte enbart tillämpas i 

tillverkningen, utan det skall tillämpas hela organisationen såsom produktutvecklingen, 

ekonomiavdelningen, it och hos all personal. 

 

Figur 3.1 visualiserar ett sammanfattande tempel över hur principer, metoder och 

verktyg samverkar i en helhet inom Lean. 

 

 
Figur 3.1: Lean produktions tempel (H. T Industrial, 2018) 
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3.3.2 Toyota Production System 

Lean filosofin och Toyota production system bygger båda på att eliminera slöseri, hitta 

huvudorsaken bakom defekta produkter/processer och minska ledtider. Dessa högt satta 

mål behöver handlingsbara strategier för att uppnås. Toyotas stora framgångar beror till 

stor del tack vare “Toyota way”. Vilket innefattar deras organisationskultur som handlar 

om hur dem arbetar för att öka effektiviteten och hur de löser problem. Högre 

effektivitet och snabbare problemlösningar uppnås genom organisationens särskiljande 

tillvägagångssätt för att uppnå innovation och konkurrensfördelar. Dessa 

tillvägagångssätt beskrivs som de två hörnstenarna i Toyota way och benämns som 

kaizen, vilket ses som en kontinuerlig förbättringsprocess och respekt för människan 

(Jayaram, Das & Nicolae, 2010). 

 

Enligt Liker (2004) kan Toyota way ses som en modell som kallas för “4P” 

(philosophy, processes, people & partner och problem solving) som är uppdelad i 14 

principer. Denna modell illustreras i pyramiden nedan där dessa 14 principer är 

uppdelade på de olika nivåerna på pyramiden.      

 

 
Figur 3.2: 4P-modellen (Liker, 2004).    

 

Filosofi (Philosophy) 

Handlar om att ledningen i organisationen ska basera besluten utifrån ett långsiktigt 

tänkande även om det kommer äventyra organisationens kortsiktiga ekonomiska mål 

(Liker, 2004). 

 

Processerna (Processes) 

Denna nivå handlar om att först skapa processer som lyfter problemen till ytan, här kan 

organisationer använda sig av ett “pull-system” som även innebär att de undviker 

överproduktion. Därefter är det viktigt att jämna ut arbetsbelastningen för att skapa ett 
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produktionsflöde som bättre flyter på, här kan organisationer använda sig av heijunka. 

För att säkerställa att produkterna håller en hög kvalité är det viktigt att bygga in ett 

kvalitetstänk i organisationskulturen, ett användbart system är jidoka där processerna 

stoppas för att rätta till problemen för att göra rätt från början. Arbetssättet ska sedan 

standardiseras för att säkerställa att ständiga förbättringar genomförs, här är det viktigt 

att organisationen använder sig av pålitlig teknik och en tydlig styrning för att 

säkerställa att inga problem förblir dolda (Ibid). 

 

Medarbetare och partners (People and partner) 

Toyota arbetar med att utveckla ledare som verkligen förstår sig på arbetet, alltså ska 

deras ledare ha en god förståelse för det verkliga arbetslivet och att dem anammar 

företagets filosofi för att lära ut den till företagets alla anställda. De arbetar mot att 

utveckla kompetenta människor och team som ska följa företagets värderingar. En av 

värderingarna är att det oftast är processen eller brist på standardisering och inte 

människan som är den bakomliggande orsaken till problemet. Vidare är det viktigt att 

företaget respekterar sitt nätverk av partners och leverantörer genom att stödja dem och 

utmana dem (Ibid). 

 

Problemlösning (Problem solving) 

För att lösa problem anser Toyota att individer ska använda sig av “Genchi Genbutsu”. 

Denna strategi handlar om att ledningen inte kan sitta på kontoret och fatta beslut utan 

de måste se problemet med egna ögon och försöka lista ut orsaken bakom problemen 

genom att ställa sig frågan “varför” 5 gånger. Det är viktigt att organisationen fattar 

långsamma beslut i ett samförstånd, där det är viktigt att alla alternativ noga övervägs 

för att hitta den bästa lösningen. När väl den bästa lösningen har uppkommit är det 

viktigt att snabbt genomföra den. Avslutningsvis är det viktigt att organisationen förblir 

lärande genom att ständigt reflektera över olika processer/tillvägagångssätt och att 

ständigt arbeta med förbättringar, kaizen, (Ibid). 

3.3.3 Värdeflödesanalys 

För att möjliggöra lyckade förändringar i en organisation krävs att de som skall utföra 

förändringarna har en mycket god kunskap om hur de nuvarande processerna fungerar. 

Om organisationen inte innehar tillräckligt med kunskap angående det nuvarande 

tillståndet är det svårt att uttala sig med hög reliabilitet om huruvida en alternativ 

lösning kan vara effektivare än den nuvarande. Därför är det viktigt att utföra en 

grundlig beskrivning av nuläget först. Tillvägagångssättet för en nulägesbeskrivning är 

vanligast genom att utföra en kartläggning av exempelvis informations- och 

materialflöden. Det går att utvinna bland annat information om hur många aktiviteter 

som ingår i produktion, antal lager platser, andra flöden och vilka anställda som är 

involverade i flödena (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). 

 

Värdeflöde är en strategi som används av ledningen i ett Lean arbetssätt som innefattar 

en samling av alla aktiviteter som krävs för att ta fram produkter genom värdeflödet. 
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Dessa aktiviteter innefattar både material och information som flödar fritt genom den 

totala försörjningskedjan (Abdulmalek & Rajgopal, 2006). 

Idag förespråkas det i organisationer om tre olika aktiviteter inom en arbetsprocess, 

dessa tre aktiviteter är mer känt som:  

1. icke värdeskapande (IV) 

2. nödvändiga men icke värdeskapande (NIV)   

3. värdeskapande. (V) 

Icke värdeskapande aktiviteter är rent slöseri som involverar onödiga handlingar som 

borde elimineras fullständigt. Några exempel på dessa aktiviteter är; väntetid, buffert-

/mellanlager och dubbelhantering. Nödvändiga men icke värdeskapande aktiviteter kan 

vara slöseri, men under nuvarande förhållanden är dem nödvändiga för de tillfälliga 

operations processer. Några exempel på dessa aktiviteter skulle kunna innefatta att; gå 

långa avstånd för att plocka upp delar, packa upp leveranser och transportera verktyg 

från en individ till en annan. För att eliminera dessa typer av operationer skulle det vara 

nödvändigt att göra stora förändringar i operativsystemet, såsom att skapa en ny layout 

eller skapa nya avtal med företagets leverantörer. Dessa förändringar är både 

kostsamma och tidskrävande och går därför inte att genomföra omgående. 

Värdeskapande aktiviteter innebär omvandling eller bearbetning av råvaror eller 

halvfabrikat genom manuell arbetskraft. Några exempel på dessa aktiviteter är: 

demontering och bearbeta av material (Mostafa & Dumrak, 2015; Hines & Rich, 

1997).      

 

Det ultimata målet med en värdeflödesanalys är att organisationer först ska identifiera 

allt i värdekedjan som utgör slöseri för att därefter försöka eliminera dessa aktiviteter. 

En värdeflödesanalys skapar en gemensam grund för produktionsprocessen, vilket 

underlättar skapandet av nya mer genomtänkta idéer som ska ligga som beslutsunderlag 

för att förbättra värdeflödet. Det första steget är att välja ut en viss produkt eller 

produktfamilj som organisationen vill försöka att förbättra. Nästa steg är att kartlägga 

produktens arbetsprocess, hur den exakt går till/ser ut i dagsläget. Det uppnås genom att 

besöka arbetsprocessen för att med egna ögon bevittna systemet och kunna identifiera 

dess svagheter. Det tredje steget i en värdeflödesanalys är att skapa en karta över hur 

arbetsprocessen förväntas se ut i framtiden efter att slöseriet i processen har 

eliminerats.  Denna karta ska ligga till grunden för hur ändringar i systemet ska 

genomföras (Abdulmalek & Rajgopal, 2006). 

3.3.4 Eliminera slöseri 7+1 

Klefsjö och Bergman (2012) menar att organisationer som vill maximera 

flödeseffektiviteten så är det viktigt att först förstå vilka aktiviteter som skapar värde för 

att därefter kunna identifiera de aktiviteter som inte skapar värde och arbeta mot att 

eliminera slöseri. 

 

Tillverkningsföretag är idag i behov av att använda sig av konceptet “ständiga 

förbättringar” för att kunna upprätthålla och tillhandahålla värdeskapande aktiviteter 

som företagets kunder är beredda att betala för. Kunder uppfattar värde som en aktivitet, 
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process eller operation som levererar en produkt baserad på specifika önskemål. Medan 

slöseri definieras som en aktivitet i en process som ökar ledtiden och kostnaderna utan 

att addera något värde på produkten eller på servicen utifrån kundens synvinkel 

(Mostafa & Dumrak, 2015; Hines & Rich, 1997). 

 

För att kunna eliminera slöseri är det viktigt att organisationerna lyckas kartlägga och 

identifiera arbetsprocessens aktivitet. För att genomföra detta kan organisationer 

genomföra en värdeflödesanalys för att ta fram om aktiviteterna är icke värdeskapande, 

nödvändiga men icke värdeskapande eller värdeskapande. Hos tillverkande 

organisationer finns det 7+1 olika slags slöserier (Hines & Rich, 1997). 

 

Överproduktion 

Överproduktion anses vara det mest allvarliga slöseriet då det motverkar ett jämnt 

produktionsflöde av varor eller tjänster och sannolikt hämmar kvalité och produktivitet. 

En sådan överproduktion tenderar även att leda till ökade led- och lagringstider. Som en 

påföljd kan produkter med bristfällig kvalité smita under radarn och inte upptäckas 

vilket kommer leda till att standarden på företagets produkter försämras. Dessutom leder 

överproduktion till alltför stora lager vilket är kostsamma för företagen. Toyota är ett 

företag som använder sig av drag- eller kanban system för att övervinna problemet 

(Ibid). 

 

Väntan  

När tiden inte används effektivt, uppstår det slöseri i form av “väntan”. I en fabrik 

uppstår slöseri när personal eller komponenter väntar på att en arbetscykel ska slutföras. 

Det ideala tillståndet bör vara att det inte existerar någon väntetid vilket gör att flödet av 

varor blir snabbare. Under väntetiden bör arbetstagaren istället för att endast vänta på att 

en process ska slutföras använda denna tid till något nyttigare såsom träning, underhåll 

eller kaizen verksamhet, bör dock inte öka tempot på produktionen då det kan leda till 

överproduktion (Ibid). 

 

Onödiga transporter 

Transporter ses som ett slöseri eftersom att de inte ökar värdet på produkten, i 

extremfall ses varje transportsträcka i fabriken som slöseri. Då det är nästintill omöjligt 

att eliminera alla transporter bör företag arbeta mot att maximalt försöka minimera 

onödiga transporter. Vidare ökar onödiga transporter företagets ledtider och är 

resurskrävande. Ett sätt som organisationer kan eliminera slöseri är att omorganisera 

värdeflödet för att förkorta transportsträckan. Ytterligare problem som uppstår i och 

med onödiga transporter är att kommunikationen försvåras, alltså kan det bli svårare att 

förmedla exempelvis kvalitetsbrister till föregående station och vidta korrigerande 

åtgärder (Ibid). 

 

Inkorrekta processer 

Slöseri handlar om att organisationer införskaffar maskiner som har högre kapacitet 

eller komplexitet än vad som krävs. Då dessa maskiner kommer vara mycket 
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kostsamma för organisation kommer därför ledningen att uppmuntra de anställda att 

överproducera för att återhämta den stora investeringen som leder till överproduktion. 

Ett sådant tillvägagångssätt kommer leda till en dålig layout, vilket i sin tur leder till 

längre transportsträckor och dålig kommunikation. Det ideala för organisationer är 

därför att ha den minsta möjliga maskinen, som kan producera den nödvändiga 

kvantiteten, som ligger bredvid föregående och efterföljande operationer. En 

användning av inkorrekta processer leder även till att produkter kan produceras som inte 

uppfyller företagets standarder. För att minska risken att det inträffar kan organisationer 

använda sig av exempelvis jidoka (Ibid). 

 

Onödiga lager 

Onödiga lager är inte värdeskapande och tenderar att öka ledtider, förhindrar en snabb 

identifiering av problem och tar utrymme vilket leder till en försämrad kommunikation.  

Slöseri minimeras genom att organisationer arbetar med att minska deras lager. 

Dessutom skapar onödiga lager en ökad lagerhållningskostnad vilket gör att 

organisationens konkurrenskraft försämras (Ibid). 

 

Onödiga rörelser 

Onödiga rörelser handlar om hur ergonomiskt utformad produktionen är, alltså i vilken 

utsträckning som operatörerna måste sträcka, böja eller hämta när dessa utförande skulle 

kunna undvikas. Slöseri är tröttsamt för de anställda vilket kommer leda till en 

försämrad produktivitet och en försämrad kvalité på produkterna. Eftersom att en trött 

anställd som har ont inte kommer kunna prestera på topp (Ibid). 

 

Defekter 

Bergman och Klefsjö (2012) menar att slöseri innefattar produktion, reparation och 

omarbetning av defekta produkter. Här räknas även kontroller som defekter. Slöseri blir 

kostsamt eftersom att det resulterar i att arbetet måste göras om, att levererade produkter 

måste återkallas och ersättas eftersom att produkten inte mötte kundens efterfrågan. 

 

Outnyttjad kreativitet  

Det är idag mycket vanligt att företag inte tar tillvara på den potential som deras 

medarbetare innehar och därför har det införts ett till åttonde slöseri (outnyttjad 

kreativitet). Genom att inte engagera och lyssna på de anställda, går organisationer 

miste om möjliga lärdomar och förbättringar som organisationen annars hade kunnat 

använda och dragit nytta av för att utveckla verksamheten (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

3.4 Förbättringsverktyg 

3.4.1 PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

PDCA-cykeln användes först som ett verktyg för att kontrollera kvaliteten hos 

organisationens produkter, men kom kort därefter att användas som en metod för att 

genomföra förbättringar i organisationens processer. Idag karaktäriseras denna cykel av 

sitt fokus på ständiga förbättringar, eller med andra ord en ständigt upprepande process 
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för att söka efter de bästa metoderna för att förbättra organisationens processer vilket 

förbättrar produkter (Silva, Medeiros & Vieira, 2017). 

 

Denna förbättringscykel måste inledas med en noggrann planering av problemet för att 

kunna bearbeta fram effektiva åtgärder, därefter börjar cykeln om på 

planeringsfasen.  Företag använder sig av strategin PDCA-cykler för att uppnå 

förbättringar främst i områden som berör säkerhet, kvalité, leveranskostnad och andra 

kritiska affärsmål (Sokovi, Jovanovi and Vujovi, 2009). 

 

Silva et al, (2017) hänvisar till Sokovi et al (2010) som anser att PDCA-cykeln bör ses 

som mycket mer än ett enkelt verktyg. Det bör ses som en kontinuerlig 

förbättringsfilosofi som ska introduceras i organisationens kultur. Denna metod 

framkallar en stegvis förändring, vilket leder till en utveckling av företaget. 

En PDCA-cykel består av fyra steg eller faser som följer varandra; Planera, genomföra, 

utvärdera och förbättra (plan, do, check, act) (Sokovi et al, 2009; Silva et al, 2017). 

 

 
Figur 3.3: PDCA cykeln (Silva et al, 2017) 

 

I planeringsfasen identifieras, analyseras och prioriteras det vilken/vilka områden i 

organisationen som ska förbättras genom att ta hänsyn till och ha i åtanke områden i 

företaget som har goda möjligheter till förändring. Processens nuvarande situation 

undersöks genom konsekventa uppgifter därefter fattar ledningen beslut om vilket/vilka 

område som ska förbättras. Efter det tillämpas de aktiviteter som är nödvändiga för att 

uppnå målet som sattes i planeringsfasen. I utvärderingsfasen sker kontroller och 

mätningar av processer och produkter i förhållande till ändringar som genomförts i 

genomförandefasen i enlighet med policy, mål och krav som ställs på produkterna. Här 
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rapporteras resultatet till ledningen i företaget som sedan ska fatta beslut om de ska 

standardisera eller förkasta de genomförda förändringarna. Därefter börjar PDCA-

cykeln om igen för att organisationen ska uppnå ett kontinuerligt arbeta med ständiga 

förbättringar (Sokovi et al, 2009; Silva et al, 2017). 

 

I genomförandefasen bör organisationer som utgångspunkt, pröva enkla temporära 

lösningar som är relativt billiga att finansiera istället för att implementera en dyr lösning 

som inte är beprövad. Om den enkla lösningen visar sig vara framgångsrik är det då 

lämpligt att genomföra en permanent lösning av den temporära lösningen samt 

standardisera. Strävan efter att hela tiden leta efter enkla lösningar medför att 

organisationer kan utvinna stora kapital besparingar som istället kan investeras klokare i 

verksamheten. Genom att hela tiden sträva efter ständiga förbättringar kommer det 

medföra att företag som använder sig av PDCA ligga steget före andra 

konkurrenskraftiga aktörer på marknaden då företaget snabbare kan nå ut till sina 

kunder genom reducerade ledtider (Rother, 2013). Olhager (2013) menar PDCA arbetar 

mot att angripa kvalitetsproblem genom ständiga förbättringar. 

3.4.2 5S 

Filip & Marascu-Klein (2015) & Harea, Marian, Moica och Al-Akel (2018) skriver att 

5S är en metod som skapar och underhåller en välorganiserad, ren och effektiv 

arbetsplats med hög kvalitet och som därmed kan reducera slöseri i olika former då dem 

synliggörs och de måste ses över. 

 

 
Figur 3.4: 5S metoden (Harea, Marian, Moica och Al-Akel, 2018) 

1. Sortera: Genom att sortera arbetsplatsen kan 
eliminering av onödiga verktyg och saker verkställas 
så att enbart de verktyg som skall användas i 
produktion finns framtagna.

2. Strukturera: Genom att organisera verktyg i en 
logisk ordning kan verktyg som används mest ligga 
närmast medan verktyg som inte används lika 
frekvent kan placeras därefter.

3. Städa: Underhålla arbetsplatsen genom att 
eliminera skräp, smuts, damm och skrot. Se till så att 
verktyg, utrustning och arbetsplatsen är ren och 
snygg kan öka kvaliteten.

4. Standardisera: Genom att standardisera, införa 
regler och införa fasta platser för verktyg kan tid 
som tidigare gått åt att leta efter verktyg minimeras.

5. Skapa vana: Genom att övervaka, utveckla och 
kontinuerligt förbättra alla aktiviteter kan resultat 
från 5S metoden kvarstå.
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Vidare menar Harea et al, (2018) att 5S metoden har avslöjats ha många fördelar i olika 

företag såsom ökad kvalitet av produkter och service, ren och produktiv arbetsmiljö, 

kostnadsreducering, ökad effektivitet i arbetsprocesser, bättre pålitlighet och ansvar hos 

medarbetare och kortare ställtider. 5S metoden är ett universellt verktyg som alla 

organisationer kan anamma. Problemet ligger i att införliva 5S metoden i varje 

medarbetare. Olhager menar att 5s bidrar till en renare arbetsmiljö med bättre ordning 

vilket ökar effektiviteten och kvaliteten. Det resulterar i att förflyttningar, hanteringar 

etc. reducerar vilket kortar ned ledtiderna. Genom att experimentera och standardisera 

utförs ständiga förbättringar. 

3.4.3 Kaizen 

Det japanska ordet kaizen betyder helt enkelt “ förändring mot det bättre”, ordet avser 

en förbättring, en gång eller kontinuerligt. Kaizen anses vara nyckeln till företag i 

Japans konkurrenskraftiga fördelar där kaizen delas in tre principer. För det första är 

Kaizen processorienterat, med det menas att innan resultatet kan förbättras måste 

processen förbättras, alltså motsatsen till resultatorienterade mål där slutresultatet är allt 

som räknas. Denna princip riktar sig till ledningen i företaget, där de grundligt måste 

förstå arbetsprocesserna för att kunna kombinera maskin med människa och därmed 

uppnå förbättringar (Berger, 1997). 

 

För det andra handlar kaizen om att förbättra och upprätthålla standarder. Varaktiga 

förbättringar kan uppnås och upprätthållas om innovationer kombineras med ständiga 

ansträngningar hos organisationen att hela tiden underhålla och förbättra företagets 

standarder. Dessa standarder ska fungera som riktlinjer för företagets anställda, vilket 

ska göra det enklare att utföra sitt arbete framgångsrikt (Ibid). 

 

För det tredje handlar kaizen om att uppnå ett gott personal värde, där de fokuserar på 

människan i organisationen. Här är det viktigt att involvera alla i organisationen från 

toppledningen till dem som arbetar på affärsgolvet. En av grundtankarna med kaizen är 

att alla individer vill genomföra ett bra arbete som göra att produkterna uppnår en högre 

kvalité och bättre värde för kunden, vilket i framtiden kommer att löna sig. Det är 

medarbetaren på golvet som arbetar med processerna och det är dem som ser till att 

processerna kontinuerligt förbättras och innehar därmed störst inverkan på om 

förbättringarna genomförs. Det är därför mycket viktigt att personalen känner 

samhörighet och engagemang. Personer som känner sig delaktiga gör ett bättre arbete 

vilket i sin tur leder till att uppsatta arbetsregler bättre följs. Därför är det speciellt 

viktigt att se till att medarbetare på golvet känner sig motiverade då de är dem som 

utvecklar processerna som kommer generera bättre produkter som i sin tur ger nöjdare 

kunder (Ibid). 

 

Kaizen metoden uppmuntrar medarbetarna till att både se ineffektiviteten i produktion 

som bland annat ojämnt produktionsflöde, ineffektiv arbetsmiljö layouts och svinn- och 

slöseri men även lösningar till dessa problem då läran av kaizen är att uppnå ständiga 

förbättringar (Higuchi, Hoang Nam & Sonobe, (2015). 
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Kaizen handlar om ett gott ledarskap, där det måste finnas en arbetskultur som inser att 

det finns brister i organisationen samt att alla inblandade kan erkänna detta för att 

gemensamt arbeta mot att lösa dessa komplikationer som företaget innehar. Det är det 

strategiska ledarskapet som ska generera konkurrenskraftiga fördelar gentemot andra 

konkurrenter på marknaden (Berger, 1997). 

 

Kaizen spirit involverar alla i en verksamhet som täcker hela spektrumet från högsta 

ledningen till lägsta titeln anställda där alla jobbar med små förbättringar. En långsiktig 

förbättring möjliggörs genom att alla anställda arbetar gradvis mot en högre 

arbetsstandard. Dessa ständiga förbättringar som kallas för kaizen är en metod att hålla 

sig konkurrenskraftig genom att eliminera slöseri såsom icke värdeskapande tid vilket i 

sig reducerar ledtiden (Maarof & Mahmud, 2016). Även Olhager (2013) och Rother 

(2013) beskriver kaizen som den grundläggande filosofin för ständiga förbättringar. 

 

En studie visar att implementering av lågkostnads verktyg kaizen får varierande resultat 

beroende på hur anpassningsbara alla i verksamheten är. En verksamhet som anpassar 

sig efter kaizen metoden har lättare att uppnå förbättringar och kan därmed snabbare 

uppnå konkurrenskraftiga fördelar, vinstökning och expansionsmöjligheter. Företag som 

inte lyckas anamma kaizen spirit har lättare att misslyckas genom dåligt hanterat 

material, skador, maskinstopp och andra problem med en överraskande frekvens (Mano, 

Akoten, Yoshino & Sonobe, 2014). 

3.4.4 Just-In-Time, JIT 

Enligt olhager (2013) & Che-Ani, Kamaruddin & Azid (2017) är Just-In-Time en 

planeringsfilosofi som bygger på att producera rätt artiklar i rätt mängd vid rätt tidpunkt 

så att färre produkter är i arbete (PIA). Det bidrar till mindre PIA vilket tar fram dolda 

problem i produktionssystemet som med hjälp av ständiga förbättringar kan elimineras. 

Mindre PIA bidrar även till en mer flexibel produktion som har förmågan att snabbt 

reagera på marknadens efterfråga genom att ha minimerat ledtider i produktion och till 

kund. Mindre PIA bidrar även till reducerad kapitalbindning. Ytterligare menar 

Christopher (2011) att JIT är ett dragande koncept (pull) där det är kundens efterfråga 

som drar produkter som efterfrågas på marknaden och bestämmer var, när och hur 

produkter ska produceras och levereras. Singh & Singh Ahuja (2014) skriver att 

grunden för Just-In-Time är att eliminera allt slöseri i hela produktionen genom 

kontinuerliga förbättringar. Målet med Just-In-Time är att minimera alla sorters 

inventarier såsom råmaterial, produkter i arbete (PIA) och färdiga produkter i lager med 

 syfte att reducera kostnader av inventarier och exponera andra ineffektiva processer 

såsom, dåligt underhåll, dålig kvalitet, dåliga inspektioner etc (Singh & Singh Ahuja, 

2014). 

3.4.5 Ställtidsreducering, SMED - Single Minute Exchange of Dies 

Många industrier har ett växande behov av att öka kvaliteten, resultatet och förståelsen 

för kunderna krav vilket kan med kortare ledtider frammanas. SMED är ett effektivt 
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verktyg som kan appliceras i ett produktionsflöde för att reducera ställtider vid byte av 

batcher, produkter eller maskininställningar och säkerställer att det övergår till ett 

snabbt och effektivt byte från en produkt till en annan (Karam, Liviu, Cristina & Radu, 

2018). SMED reducerar icke värdeskapande tid genom att standardisera och 

strömlinjeforma verktygsbyte och operationer med hjälp av enkla tekniker- och 

applikationer (Rodriguez-Mendez, Sanchez-Partida, Martinez-Flores & Arvizu-Barron, 

2015). Olhager (2013) skriver att ställtider består av många olika typer såsom 

omställningar, byte av verktyg, byte av produkter och upprepade underhållsarbeten som 

alla tar mycket tid från själva produktionen. Allt för lite tid läggs även på att i förväg 

planera och modifiera utrustningen för att möjliggöra reduceringar av ställtiderna. 

 

Almomani, Aladeemy, Abdelhadi & Mumami (2013) förklarar SMED principens fyra 

faser som Shingo, skaparen av SMED principen har utformat. Den synliggörs nedan i 

figur 3.4. 

 

Fas 1: Kartläggning av ställtider 

Målet med steget är att få en överblick av alla inställningar som sker vid varje aktivitet. 

Det kan utföras genom att samla in data om inställningarna genom intervjuer, operatörer 

eller produktionsledare för att sedan bryta ner aktiviteterna i tid och rörelse och dess 

nödvändiga resurser. 

 

Fas 2: Klassificera aktiviteter som externa och interna 

Efter kartläggningen av aktiviteter klassificeras dem in i antingen externa (utförs när 

maskiner är igång) eller interna (utförs när maskin är avstängd) aktiviteter. För att 

separera dessa finns det tre olika verktyg. Använda en checklista som innehåller alla 

viktiga resurser såsom verktyg, processer och lappar, en funktionslista som visar 

tillgängligheten över alla verktyg eller genom att förbereda alla verktyg och 

komponenter i förväg innan en maskin behöver ställas om. 

 

Fas 3: Transportera interna aktiviteter till externa där det är möjligt 

För att förbättra processen kan det vara nödvändigt att modifiera utrustningen och 

eliminera vissa inställningar som anses onödiga. Det är möjligt att värma upp maskin så 

den är redo vid tillfälle och använda standardiserade processer och verktyg där det är 

möjligt. 

 

Fas 4: Strömlinjeforma alla interna och externa aktiviteter 

Förbättra externa installationer som hjälper till att utföra installationer på ett bättre sätt 

genom att eliminera slöseri i samband med att hitta, flytta och byta material samt 

verktyg. Även viktigt att inspektera verktyg så att de fungerar korrekt. 

 

Förbättra interna installationer genom att utföra parallella installationer där det är 

möjligt. 
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Figur 3.5: SMED principens fyra faser (Almomani et al, 2013) 

 

När nya tekniker tas fram som förslag för att reducera ställtider är det viktigt att jämföra 

fördelarna med dess direkta användning mot kostnaden att köpa in tekniken. Det är inte 

alltid lämpligt att implementera ny teknik, eftersom det är kostnadskrävande och det kan 

medför mindre fördelar än vad verksamheten hade hoppats på (Ibid). 

3.4.6 Sju förbättringsverktyg 

Det är viktigt att organisationer använder sig av specifika verktyg och tekniker för att 

kunna skapa en framgångsrik förbättringsprocess samt för att skapa strategier för att 

uppnå kontinuerliga förbättringar (Sousa, Aspinwall, Sampaio & Rodrigues, 2010). 

 

McAuater, Scurr, Dale & Hillman (1995) menar att dessa strategier och verktyg tillåter 

organisationer att; 

 Övervaka och utvärdera processer. 

 Att involvera alla i organisationen i förbättringsprocessen.  

 Människor att löser sina egna problem.  

 Tankesättet “ständiga förbättringar” utvecklas. 

  En överföring av erfarenheter från kvalitetsförbättring aktiviteter till den dagliga 

verksamheten. 

 Användning av lagarbete vid problemlösning. 
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Verktyg och tekniker kräver uppmärksamhet av ett antal “kritiska framgångsfaktorer” 

för att gör deras användning och tillämpning effektiv. Några av dessa kritiska faktorer 

är: 

 Fullt förtroende och engagemang från ledningen. 

 En effektivt aktuell och planerad utbildning. 

 Ett genuint behov av verktygen eller teknikerna som bearbetas fram. 

 Definiera mål för användning. 

 Skapa en samarbetsmiljö 

 

När de kritiska framgångsfaktorerna har säkerställts kan användningen av verktyg och 

tekniker tas vid, genom att definiera det verkliga problemet, identifiera grundorsaken, 

utveckla och testa lösningar samt att standardisera en permanent lösning. Många av de 

problem och svårigheter som uppstår vid användning av olika tekniker och verktyg 

beror främst på att vissa eller alla av de kritiska framgångsfaktorerna saknas. 

 

Kaoru Ishikawa, är en japan som har haft stort inflytande över kvalitetsområdet. Han 

sammanställde för ca 50 år sedan sju förbättringsverktyg (Seven quality control tools). 

Syftet med dessa var att skapa en uppsättning enkla, effektiva verktyg för att strukturera 

och analysera numerisk data (Elg, Gauthereau & Witell, 2007).  Dessa 

förbättringsverktyg är primärt några av de bästa teknikerna för att kontrollera och 

förbättra produkt- eller servicekvalitet metodiskt, vilket är användbart för alla typer av 

organisationer (Ahmed & Hassan, 2003). Utifrån ett stöd av dessa förbättringsverktyg 

kan många olika kvalitetsproblem studeras och analyseras. Än idag utgör dessa verktyg 

basen i ett praktiskt problemlösningsarbete. De sju verktygen är: Datainsamling, 

histogram, paretodiagram, sambandsdiagram, orsak-verkan-diagram, uppdelning och 

styrdiagram. Utöver de sju förbättringsverktygen finns det även sju ledningsverktyg 

som är avsedda för att analysera verbal information (Elg et al 2007). 

 

Paretodiagram 

Paretodiagrammet är ett användbart verktyg då organisationer ska identifiera vilket 

problem som är allvarligast och därför behövs rättas till först. Paretodiagrammet kan 

även benämnas som 80/20-regeln vilket betyder att ett litet antal fel hos organisationen 

(20 %) orsakar stora delar av dess kostnader (80 %). Vid användning av ett 

paretodiagram bör organisationer först och främst välja ut vad som ska undersökas samt 

med vilka måttenheter som ska användas. Därefter skall information samlas in och 

sammanställas i ett diagram, för att enkelt kunna se vilket problem som orsakar mest 

skada. Det problemet som är allvarligaste placeras längst till vänster i diagrammet för 

att sedan successivt avta (Elg et al 2007). 

 

Orsaks-verkan-diagram 

Orsaks-verkan-diagram kallas även för fiskbensdiagram eller Ishikawadiagram, 

diagrammet har som syfte att finna direkta orsaker till ett problem samt att finna 

bakomliggande orsaker till problem.  På så sätt kan organisationer räta ut de verkliga 

problemen, alltså identifiera grundorsaker till problemet och eliminera dessa. Vid 
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användning av orsaks-verkan-diagram ska organisationer först säkerställa vad som 

behövs utredas (problemet) för att därefter identifiera bakomliggande orsaker till 

problemet. Företagen ska sedan fatta ett beslut angående vilka orsaker som är mest 

väsentligt att rätta till, vilket dem kan använda sig av ett paretodiagram för att reda ut 

(Klefsjö, 2011). 

 
Figur 3.6: Fiskbensdiagram (Klefsjö, 2011) 

 

Datainsamling 

Insamling av data som ska ligga som ett faktaunderlag är mycket viktigt för 

organisationer. Utan relevant och tillräcklig information kan ingen analysmetod fungera 

framgångsrikt. Därför är det viktigt att organisationen är medveten om vilka problem 

som ska undersökas och vilka faktorer det är som belyser problem vid insamling av data 

(Elg et al 2007). 
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3.5 Sammanfattningstabell av förbättringsverktyg och effekter 
 

Tabell 3.1: Crossanalys över förbättringsverktygen, författarna och dess effekter 
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4 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet presenterar företagsbeskrivning och nulägesbeskrivning av fallföretaget utifrån 

intervjuer och observationer. 

 

4.1 Företagsbeskrivning 
Fallföretaget Humm Kombucha är ett bryggeri som ursprungligen startades upp i staden 

Bend i delstaten Oregon, USA, med tillverkning av drycken kombucha, vilket där anses 

vara en hälsodryck (Humm Kombucha, 2017). De har vuxit och blivit så populärt att de 

expanderat till Sverige för att ta sig an den Europeiska dryckesmarknaden. Bryggeriet i 

Sverige lokaliserar sig i mellersta delen av landet i Gävle, där huvudkontoret och 

produktion av kombucha är beläget. Fallföretaget är en nystartad processindustri som 

består av Patrick Caraffa som är VD, Anders Bäckström som CEO och Maria Hansson 

som är produktionschef/bryggerimästare. 

4.1.1 Produkter och marknad 

Bryggeriet producerar drycken kombucha vilket är ett uppfriskande lätt kolsyrat te som 

framställs genom att kombinera organiskt grönt- och svart te med SCOBY, vilket är en 

symbiotisk koloni av levande bakterier och jäst. Kombucha är känt för sina 

hälsofördelar och är en naturlig energikälla full av probiotika, B-vitaminer, C-vitaminer, 

antioxidanter och hjälpsamma enzymer samt aminosyror. Kombucha hjälper även till att 

balansera kroppens värden så människor mår bättre. Produktion i USA har ett brett 

sortiment av olika smaker vilket synliggörs nedan i figur 4.1 (Humm kombucha, 2017). 

 

 
Figur 4.1: Produktsortiment över några av fallföretagets drycker (Hummkombucha, 

2018). 

 

Det breda sortimentet möjliggör för kunder att testa flera olika smaker och kunna njuta 

av en kombucha som tilltalar just dem. 

 

Sveriges produktion i Gävle producerar för tillfället fem olika smaker gentemot USA 

som producerar tio olika smaker och säsongsdrycker som varierar. Detta synliggörs i 

figur 4.2 nedan. 

 

Sverige producerar fem olika smaker för tillfället för att introducera drycken till den 

svenska marknaden. Dem olika smakerna har olika sötma och syrlighet vilket gör att de 

tilltalar olika individer. Smakerna Blueberry mint och Pomegranate lemonade tilltalar 

yngre individer då smakerna är en aning sötare. Lemon Ginger och Coconut lime 
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tilltalar vuxna individer då smakerna inte är lika söta och original smaken tilltalar 

individer som eventuellt tränar och endast vill utnyttja hälsofördelarna med drycken. 

Figur 4.2: Produktsortiment i USA och Sverige (Hummkombucha, 2018) 

4.1.2 Processteg 

Jäsprocess 

Grunden i jäsprocessen är SCOBY, vilket består av en symbiotisk koloni av levande 

bakterier och jäst. Tillsammans med SCOBY tillsätts eller rättare sagts matas den med 

socker, organiskt te och vatten. Fermenteringsprocessen påbörjas därmed, vilket betyder 

att SCOBYN äter upp sockret och bildar alkohol. Sedan bryts alkoholen ned till 

hälsosamma ämnen. Efter att denna process har genomförts stoppas 

fermenteringsprocess för att inte jäsa något mer. För att stoppa processen tas endast 

vätskan, alltså rå kombucha, ut ur tanken med SCOBY. Den vätskan hålls kyld. 
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Blandning 

Blandningstanken har en dubbelmantrad funktion vilket innebär att tanken fylls med 

nerkyld rå kombucha och utsidan av tanken har rör som fylls med glykol, vilket gör att 

drycken inne i tanken kan fortsätta hålla sig kall. Denna tank fylls med rå kombucha och 

vald juicekoncentrat som skall bryggas. Denna blandning överförs sedan via rör till 

buteljeringsprocessen. 

 

Flödet över buteljeringens processer 

Buteljeringen består av ett enstycksflöde där varje process är sammanlänkad med ett 

automatiskt transportband. Transportband styrs med hjälp av interagerande sensorer 

som avgör när det är kö vilket stoppar bakomliggande maskiner från att fortsätta 

producera och meddelar maskinerna när det är dags att fortsätta producera. 

 

Rengöring av maskiner: 

Rengöring av maskin är en tidskrävande process och kräver flera steg för att maskin 

skall bli helt ren. Först genomgår maskinen för påfyllning av flaskorna ett program vid 

namn “CIP disk med diskkoppar” som innehåller 8 steg som sköljer igenom maskinen 

med lut för att verkligen göra rent. Programmet cirkulerar fem varv innan det är klart. 

Sedan genomgår maskinen samma process igen fast med bara vatten för att eliminera 

allt lut så det inte hamnar i drycken. För att säkerställa att rengöringen med vattnet har 

tagit bort allt genomgår maskinen ett till program som kallas för “kallvatten spola” där 

en extra sköljning med vatten utförs för att vara säker på att inget finns kvar. Till sist 

måste maskinen bli torr och allt vatten som ligger kvar måste ut vilket görs med 

programmet “Tömning/utblås.  

 

Truck: 

Anställda använder en truck för att hämta flaskor från ett pallställ som sedan placerar en 

batch med flaskor vid första station, vilket är överföring av flaskor. 

 

Överföring av flaskor:En batch med flaskor bestående av 264x11=2904 med skyddande 

plast runt om som skall skäras av ungefär till mitten av flaskan så de är greppbara för 

tryckluftsmaskin, men så de inte faller ner på golvet. Sedan med hjälp av en 

tryckluftsmaskin som manövreras manuellt överförs ett lager av flaskor från pallen till 
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det automatiska transportbandet. Då storleken på batchen för flaskorna är på 11 

våningar behövs en pall för att nå högst upp i början.  

Fotografi 1 

Transport: 

Här väntar flaskorna på att åka vidare i processen till maskinen som etiketterar. Det sker 

automatiskt med hjälp av sensorer runt om på det automatiska transportbandet som 

meddelar varandra när flaskorna är redo att transporteras vidare till nästa process.  

Fotografi 2 

Etikettering av flaskor: 

Denna process klistrar fast etiketter på flaskorna automatiskt i maskin. Då fallföretaget 

behandlar flera olika sorter av drycken behöver etikettrullar bytas ut beroende på vilken 

smak som skall produceras. Under buteljeringar tar även etikettrullar slut vilket kräver 

att maskinen stannar så att en ny rulle kan placeras ut.  
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Fotografi 3 

 

Transport: 

Efter placering av etiketter transporteras flaskorna vidare till maskinen som rengör 

flaskorna.  

Fotografi 4 

 

Rengöring av flaskor: 

Denna maskin tar tag i flaskorna och vänder upp och ned på varje flaska där insidan 

rengörs med hjälp av vatten så att ingen smuts eller dylikt ligger kvar i flaskorna vid 

påfyllning.  

Fotografi 5 
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Transport: 

Efter rengöring av flaskorna transporteras dem vidare på transportbandet till en maskin 

som fyller på varje flaska med drycken kombucha. 

 

Påfyllning av flaskor: 

Flaskorna fylls upp med drycken kombucha samtidigt som en liten mängd kolsyra fylls 

på. När de väl är fyllda placeras kapsyler på flaskorna och skruvas åt.  

Fotografi 6 

 

Märkning av kapsyler: 

Väl på väg ut från påfyllnadsmaskin transporteras flaskorna förbi en sensor som känner 

av flaskan och aktiverar en märkare som märker kapsylen med ett bäst före datum.  

Fotografi 7 
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Transport: 

Från kapsylmärkningen transporteras flaskorna till paketeringen där de delas upp med 

hjälp av en fördelar så att flaskorna hamnar i fyra led för att underlätta paketeringen.  

Fotografi 8 

 

Paketering: 

Flaskorna fördelas i fyra led så att 12 stycken flaskor kan överföras manuellt med hjälp 

av en tryckluftsmaskin till en kartong. Kartongen viks upp av en anställd och fylls med 

12 stycken flaskorna vilket är kartongens maxkapacitet. Kartongen transporteras sedan 

vidare genom en maskin där kartongen blir hoptejpad.  

Fotografi 9 
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Lastpall: 

Manuellt överförs kartongerna till en lastpall som är placerad i nära anslutning till det 

blåa rullbandet, där de placeras 13 stycken kartongen på varje våning där våningarna 

uppgår till mellan 5 och 6 våningar.  

Fotografi 10 

 

Transport: 

Kombucha är en dryck som måste förvaras kallt så när en pall är färdigfylld hämtar en 

truck och åker med den till ett rum med rätt temperatur för kombuchan. 
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4.2 Observationstillfällen i produktion 

4.2.1 Värdeflödeskartläggning 

Första observationen utfördes med avsikt att utföra en värdeflödeskarta där alla 

processer i produktion identifierades för att förstå hur tillverkningen gick till väga och 

hur den var planerad layoutmässigt. Denna observation utfärdades på fallföretaget 2018-

04-06. 

 

Layoutdiagram 

Layoutdiagrammet presenterar hur verksamheten är utformad. 

 

 
Figur 4.3: Layoutdiagram över verksamheten (observationstillfälle 1) 

 

 
Figur 4.4: Figurbeteckning av layout (observationstillfälle 1) 
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Värdeflödeskarta av nutida tillstånd 

Denna värdeflödeskarta presenterar varje process i produktionsflödet. 

 
Figur 4.5: Värdeflödeskarta (observationstillfälle 1) 

 

Utifrån värdeflödesanalysen av värdeflödeskartan från figur 4.5 bestämdes den totala 

ledtiden från inleverans av råmaterial till utleverans av färdiga produkter till sex veckor 

och tre dagar. Dessa veckor och dagar är beräknade på arbetsdagar, alltså fem dagar i 

veckan där en hel arbetsdag representerar åtta timmar. Det är intressant att se till den 

aktiva tiden som utgör produktionsledtiden. Produktionsledtiden tar 11,7 dagar från start 

av jäsningsprocessen tills att produkten transporteras till färdigvarulager. Den totala 

ledtiden beräknades fram genom att addera ihop varje process cykeltid, lagertid och 

ställtid.  

Figur 4.6: Passiv och aktiv tid (observationstillfälle 1) 
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4.2.2 Identifiering av flaskhalsar i produktionsflödet 

Andra observationstillfället utfördes med avsikt att identifiera eventuella flaskhalsar i 

produktionsflödet. Observationen utfördes på alla processer i buteljeringen. Denna 

observation utfördes på fallföretaget 2018-04-18. De observationer som 

uppmärksammades som flaskhalsar var: 

 

Sensorer 

Eftersom sensorerna meddelar varandra hur produktion skall flöda är det viktigt att de är 

kalibrerade och i synk med varandra. Detta var ett problem eftersom sensorerna inte 

kommunicerade med varandra helt felfritt vilket resulterade i att längre köer byggdes 

upp och etiketteringsmaskinen behövdes manuellt slås på igen efter att köerna gjort att 

maskin stannat. 

 

Transportbandsfördelare vid flasköverföring 

Efter att flaskorna överförts med tryckluftsmaskin till transportbandet väntar dem på sin 

tur att transporteras vidare. Då det är många flaskor som står bredvid varandra är 

transportbandet format som en tratt i början och mynnar ut till att endast kunna 

transportera flaskor på led med en flaska som maxbredd. Denna tratt hade förmågan att 

kila fast två till tre flaskor med varandra när de försöker ta sig ut ur tratten vilket 

resulterade i att inga flaskor transporterades vidare om inte en anställd lättade på trycket 

mellan flaskorna.  

 

Etiketteringsmaskin 

Maskinen som etiketterar flaskorna stannade när köer längre fram i produktionslinan 

skapades vilket är korrekt utfört av maskinen. Problemet ligger i att maskinen inte 

automatiskt startades igång igen när köerna började minska, utan en anställd fick 

manuellt återställa och starta maskin för att den återigen skulle börja etikettera. 

 

Kapsylmaskin 

Bredvid maskinen som fyller på varje flaska med dryck finns en maskin som applicerar 

en kapsyl och skruvar åt den på varje flaska innan de transporteras vidare. Denna 

maskin rymmer ett fåtal kapsyler i taget vilket resulterar i att en anställd måste med 

jämna mellanrum fylla på med kapsyler för att inte flödet skall stanna av. 

 

Kapsylmärkning 

Maskinen som märker varje kapsyl fungerar bra då den gör sitt jobb men den behöver 

optimeras då bäst före datum inte appliceras ut i mitten av kapsylen och texten är ibland 

svårläst. 

 

Transportbandsfördelare vid paketering 

Flaskorna transporteras till paketeringen där de fördelas upp i fyra olika led, fyra 

styckena på bredden och tre styckena på rad så att de tillsammans kan fångas upp av en 

tryckluftsmaskin och fylla en hel kartong istället för att plocka en åt gången. 

Fördelningen som ser till att det fungerar fallerar när flaskorna hamnar för tätt då det 
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skapas ett tryck på varje flaska. Det gör att de fastnar i varandra och inte kan fördelas. 

Manuellt måste då en anställd fördela flaskorna, vilket tar tid från att paketera och den 

anställde hamnar efter vilket påverkar alla tidigare operationer då det är ett automatiskt 

transportband med sensorer. 

 

Paketeringsmaskin 

Paketeringsmaskin strulade bitvis då kortsidan av dem vikbara flärparna på kartongen 

inte veks in korrekt. Kartongen blev därför tillknycklad, oanvändbar och gick till svinn. 

Manuellt behövde en anställd trycka in kortsidan för att alla sidor skulle tejpas igen 

korrekt. 

 

Underhåll 

Eftersom det i dagsläget inte produceras kontinuerligt finns det risk att tryckluft och 

packningar inte fungerar som de ska. Under observationen var det en packning som inte 

fungerade och det resulterade i att rå kombucha blandning rann ut och gick till svinn. 

 

Övriga tankar 

Produktion är inte helt färdigställd med inställningar och finjusteringar av maskinerna 

vilket kan vara en orsak till att dessa flaskhalsar uppstått. Flaskhalsarna skapar ett 

ojämnt flöde vilket får produktion att stanna- och starta oregelbundet vilket bildar köer 

och gap mellan flaskorna. Flaskhalsar och det ojämna flödet resulterade i att de 

anställda fick springa fram och tillbaka för att korrigera och utföra temporära lösningar, 

vilket gjorde att alla processer drog ut på tiden. 

4.2.3 Identifiering av nya flaskhalsar i produktionsflödet 

Det tredje observationstillfället genomfördes med avsikt att observera eventuellt nya 

flaskhalsar i produktionsflödet gentemot det tidigare observationstillfället. 

Observationen genomfördes partiskt på alla processer i buteljeringen. Denna 

observation utfördes på fallföretaget 2018-05-07. De observationer som 

uppmärksammades som flaskhalsar och saktade ner produktionen mest vid det specifika 

tillfället var: 

 

Transportband  

Den första rullbanan vid flasköverföringen som ska transportera flaskorna till 

etiketteringsmaskinen stannar då och då. Denna transport är utformad som en tratt för 

att medarbetaren ska kunna placera en stor mängd flaskor på banan för att slippa göra 

det konstant och de kan istället utnyttja tiden mer effektivt genom att exempelvis hjälpa 

till på någon annan station om det behövs. Tratten består av flera rullbanor som löper 

parallellt med varandra som är sammanlänkade med sensorer som ska meddela när den 

närliggande rullbanan kan börja köra. Alltså körs inte alla rullbanor samtidigt då det 

skulle skapas en så kallad” korkeffekt” i tratten där flaskorna kilas fast och inte kan 

transporteras vidare till nästa station. För att undvika komplikationen körs en rullbana åt 

gången och när den rullbanan har slut på flaskor ska den meddela nästa att börja rulla. 
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Problemet som uppstod kan antingen bero på att sensorernas hade dålig kommunikation 

med varandra eller att rullbandet inte är färdigställt. 

 

Etikettmaskinen  

Maskinen som ska fästa etiketten på flaskan krånglade. Etiketten både flärpades upp och 

fäste dåligt på flaskan. I maskinen finns det som små “metallarmar” med “plasthänder”, 

som har i uppgift att trycka fast etiketten. Dessa armar ställs manuellt in av den 

anställda som ska avgöra styvheten hos armen. Är armen åtskruvad för hårt eller för löst 

finns det en risk att etiketten inte placeras på korrekt sätt och därmed kan trassla ihop 

sig med andra flaskor och orsaka stopp i produktionen. Ett annat problem, att etiketterna 

inte fästs grundar sig i att fallföretaget valde att buteljera med kylda flaskor. En kyld 

flaska har som fördel att drycken inte skummar över lika mycket och kladdar ner 

flaskans utsida. Problematiken med att producera med kylda flaskor ligger i att det blir 

svårare att fästa etiketten på flaskan. 

 

Påfyllnadsmaskin 

Vid påfyllning av drycken lemon ginger uppstod överflödigt skum som rann ner längst 

flaskhalsen och samlades upp av etiketten. Det resulterade i att flaskan blev kladdig och 

etiketten blev missfärgad samt tappade förmågan att sitta fast korrekt. 

 

Paketeringsmaskin 

Flaskorna överförs manuellt från transportrullbanan till kartongen, transporteras sedan 

vidare till paketeringsmaskin som automatiskt viker ihop kartongen och tejpar igen den. 

I paketering processen uppstod det problem då kartongens kortsida vid hopvikning inte 

förblev hopvikt utan flärpade upp sig, vilket ledde till att kartongen inte tejpades fast 

korrekt eller fastnade i maskinen och gick sönder. De kartonger som inte gick till svinn 

kunde en gång till gå igenom tejp processen. Troligtvis det som orsakade dessa problem 

var att kartongerna var felaktigt utformade eller hade bristfällig kvalitet såsom torrhet 

eller dåligt material. 

 

Likheter mellan observationer 2 och 3 

Komplikationer som både uppstod i det andra och tredje observationstillfället var 

kapsylmärkningen och “korkeffekten” som skapades i transporten från överföring av 

flaskor. Då dessa flaskhalsar uppkom i båda observations tillfällen ansåg dem som icke 

tillfälliga flaskhalsar, utan som begränsningar i systemet som ständigt kommer finnas 

där om inte företaget väljer att korrigera dessa komplikationer. Fallföretaget kommer 

stöta på olika hinder i produktionen till dess att dem lärt sig hur den fungerar utifrån 

dess egna specifika förutsättningar. Därför kommer dem att stöta på olika hinder i 

produktion till dess att dem har lärt sig bemästra alla processteg. 

 

4.3 Mätningar av ledtider 
Mätningen utfördes 2018-04-18 och 2018-05-07. Mätningarna utgår ifrån att en 

arbetsdag är 8h och varje process har genomgått 20 styckena mätningar med undantag 

vid processerna “Förberedelsen av buteljering”, “Färdigvarulager”, “Råmateriallager”, 
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“SCOBY/Jäsning” och “Blandningstank” på grund av att vissa processer inte utförs i 

samma frekvens. Processtiderna varierade kraftigt och för att tydligt illustrera den totala 

ledtiden redovisas resultaten i enheten dagar. Alla mätningar har utförts i sekunder och 

sedan omvandlats till minuter och i slutändan till dagar. 

4.3.1 Råmateriallager 

Tabellen presenterar medelvärdet av hur lång tid det tar att köpa in råmaterial. 

Tabell 4.1: Råmateriallager (Mätning 1) 

Råmateriallager Tid 

Inköp av material 2-14 (Dag) 

Medelvärde av GLT 7 (Dag) 

4.3.2 SCOBY/Jäsning 

Tabellen presenterar medelvärdet av hur lång tid det tar att utföra jäsningsprocessen. 

Tabell 4.2: SBOBY/Jästprocess (Mätning 1) 

SCOBY/Jäsning Tid 

Jäsprocess 7-14 (Dag) 

Medelvärde av GLT  10,5 (Dag) 

4.3.3 Blandningstank 

Tabellen presenterar en summerad genomloppstid över hur lång tid det tar att blanda 

juicekoncentrat och SCOBY. 

Tabell 4.3: Blandningstank (Mätning 1) 

Blandningstank Tid 

Blanda juicekoncentrat 0,5 (Dag) 

Blanda SCOBY 0,5 (Dag) 

Summerad GLT 1 (Dag) 

4.3.4 Förberedelse buteljering 

Tabellen presenterar genomloppstiden för alla processer som behöver utföras innan 

själva buteljeringen kan utföras. 

Tabell 4.4: Buteljering (Mätning 1) 

Förberedelse: Buteljering Tid 

Ta fram med truck och montera etikettrulle  270 (Sek) 

Ta fram kartong 120 (Sek) 

Ta fram kapsyler med truck 120 (Sek) 

Ta fram flaskor med truck 120 (Sek) 

Färgmärkningsmaskin – Uppstart 1800 (Sek) 

Färgmärkningsmaskin – Programmera 300 (Sek) 

Färgmärkningsmaskin – Justera trycket 450 (Sek) 

Genomloppstid 3180 (Sek) 

Genomloppstid 53 (Min) 

Genomloppstid 0,11 (Dag) 
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4.3.5 Rengöringsprocess för buteljering 

Tabellen presenterar medelvärdet av hur lång tid det tar att rengöra maskinerna för 

buteljeringen. 

Tabell 4.5: Rengöringsprocess (Mätning 1 & 2) 

Rengöringsprocess 
Genomloppstid (GLT) 

2018-04-18 2018-05-07 

Förberedelse: ta ut kugg och sätta dit diskkoppar 419 (Sek) 431 (Sek) 

CIP disk med diskkoppar: Lut 380 (Sek) 381 (Sek) 

CIP disk med diskkoppar: Vatten 382 (Sek) 381 (Sek) 

CIP disk med diskkoppar: Vatten 382 (Sek) 381 (Sek) 

Sätta tillbaka kugg och ta bort diskkoppar 334 (Sek) 335 (Sek) 

Kallvatten, spola/rinsning 854 (Sek) 854 (Sek) 

Tömning, utblås, förspänn 244 (Sek) 243 (Sek) 

Total genomloppstid 2996 (Sek) 3006 (Sek) 

Medelvärde av GLT 3001 (Sek) 

Medelvärde av GLT 50 (Min) 

Medelvärde av GLT 0,10 (Dag) 

4.3.6 Buteljering 

Tabellen presenterar medelvärdet av hur lång tid det tar att utföra alla steg inom 

buteljeringen. 

Tabell 4.6: Buteljeringsprocess (Mätning 1 & 2) 

Buteljeringspocess 
Genomloppstid (GLT) 

2018-04-18 2018-05-07 

Flasköverföring 116 (Sek) 108 (Sek) 

Transport 54 (Sek) 52 (Sek) 

Etikettmaskin 8 (Sek) 8 (Sek) 

Transport 88 (Sek) 87 (Sek) 

Tvättmaskin 21 (Sek) 21 (Sek) 

Transport 55 (Sek) 56 (Sek) 

Påfyllningsmaskin 43 (Sek) 43 (Sek) 

Transport 13 (Sek) 13 (Sek) 

Kapsylmärkning 1 (Sek) 1 (Sek) 

Transport 56 (Sek) 57 (Sek) 

Paketering 23 (Sek) 23 (Sek) 

Total genomloppstid 478 (Sek) 469 (Sek) 

Medelvärde av GLT 474 (Sek) 

Medelvärde av GLT 8 (Min) 

Medelvärde av GLT 0,02 (Dag) 

4.3.7 Transport till färdigvarulager 

Tabellen presenterar medelvärdet av hur lång tid det tar att transportera färdiga 

produkter in till färdigvarulagret. 
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Tabell 4.7: Färdigvarulager (Mätning 1 & 2) 

Färdigvarulager 
Genomloppstid (GLT) 

2018-04-18 2018-05-07 

Transport till lager 131 (Sek) 139 (Sek) 

Medelvärde av GLT 135 (Sek) 

Medelvärde av GLT 2 (Min) 

Medelvärde av GLT 0,004 (Dag) 

4.3.8 Färdigvarulager 

Tabellen presenterar medelvärdet av den tid det tar att lagra en färdig produkt innan 

utleverans till kund sker. 

Tabell 4.8: Tid på färdigvarulager (Mätning 1) 

Färdigvarulager Tid 

Tid på lager 7-21 (Dag) 

Medelvärde av GLT 14 (Dag) 

4.3.9 Total ledtid 

Tabellen presenterar den totala ledtiden som det tar att beställa in det råmaterial som 

krävs för att tillverka drycken kombucha och leverera till slutkund. 

Tabell 4.9: Total ledtid (Mätning 1 & 2) 

Total ledtid Tid 

Total ledtid över alla processer 33 (Dag) 

 

4.4 Sammanställning av mailintervju 
Sammanställning av mailintervju från den 30/5-18 med 

produktionschef/bryggerimästare. 

Varumärket är välkänt i USA som nu har expanderat ut i världen för att ta sig an 

Sverige och den europeiska marknaden. Bryggeriet är strategiskt lokaliserade i Gävle, 

Sverige. Denna lokalisering är fördelaktig då det är nära till hamnen och lastbilar kan 

snabbt och enkelt ta sig ut till E4:an. Produktionen i Gävle har tagit fart och producerar 

idag smakerna lemon ginger, coconut lime, pomegranate lemonad, blueberry mint och 

original, men planerar inom en snar framtid att expandera sitt produktionssortiment med 

smaker som jordgubbe och mango passion. Visionen som har satts upp är att dem ska 

vara marknadsledare och driva utvecklingen av hälsodryck. Denna vision förväntas 

uppnå genom deras uppsatta delmål som handlar om att; 

 Bygga varumärket Humm Kombucha 

 Bygga en bred distribution 

 Utveckla deras produktsortiment 

 Utveckla den bästa personalen  

Arbetskulturen bygger på fem grundvärderingar som summeras i figuren nedan. 
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Figur 4.7 Arbetskultur (Hummkombucha, 2018) 

 

Fallföretaget arbetar för tillfället med att bygga lager eftersom jäsningen (som den 

genomförs förnärvarande) är begränsad. Deras mål är dock att ha det minsta möjliga 

lagret och tillverka mot kundorder för att i högre grad kunna leverera så färska 

produkter som möjligt till verksamhetens kunder.   

 

Lean är ett verktyg som fallföretaget har börjat anamma i deras verksamhet. Deras 

produktionslina (buteljeringen) är utformade som ett enstycksflöde där 

buteljeringsutrustningen i många steg är automatiserad. Denna automatisering kommer 

känna av när produktionslinan blir full eller när råmaterial tar slut, exempelvis kapsyler, 

flaskor eller etiketter och då stoppas produktionen så att åtgärder kan vidtas. Inför varje 

buteljeringstillfälle räknas det manuellt ut hur mycket material och råvaror som 

förväntas brukas. Genom en noggrann kalkylering minskar risken att tina för mycket 

juice eller köra in för många flaskor i produktionslinan, material och råmaterial som är 

kvar efter buteljeringen kan inte återanvändas och måste därmed kasseras. Fallföretaget 

har precis börjat producera och justera in utrustningen efter deras behov, vilket har 

medfört att dem inte har hunnit kom längre i sitt arbete med lean.   

 

Reducering av ledtider är någonting som fallföretaget strävar efter att uppnå men 

någonting som dem i dagsläget inte arbetar med. Vid framtida arbeten med 

ledtidsreducering vill företaget utvinna bättre kvalité, mindre svinn, mindre 

kapitalbindning och reducera personalkostnader. Utifrån deras specifika situation har 

det inte fokuserat på reducering av ledtider utan fokus har istället legat i att komma 

igång med produktionen och nå ut på marknaden med produkten. Under 

Hållbart företagande

Ledare. Humm skall säkerställa sin existens och ta en 
ledande roll för att etablera varumärket kombucha på den 
europeiska marknaden

Peronsal i fokus. Det är människor som bygger företaget, så 
att mål uppnås och värde för ägarna skapas. Vi ska ha en 
kompetent och engagerad ledning som ser till att personalen 
vidareutvecklas i verksamheten

Genom god affärsmässighet, proaktivitet och strategisk 
smartness skapar Humm organisk tillväxt genom varumärke 
kombucha

Kvalitetsprocessen i alla led från produkframställning, 
logistik, marknadsföring, försäljning till personal, ekonomi 
och kontakten med intressenter är avgörande. Vi bygger ett 
kvalitetsföretag och lanserar ett premiumvarumärke
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produktionstillfällena har arbetarna observerat att “flaskpaketeringenssteget” är det som 

främst begränsar produktionens hastighet och det är detta steg som i första hand skulle 

behöva ses över vid en hastighetsökning av buteljeringen. 

 

För att uppnå förbättringar i verksamheten granskar ledningen noggrant alternativa 

effektiviseringsmöjligheter där tid ställs i förhållande till kostnader. Om en möjlighet 

anses vara lönsam tas en åtgärdsplan fram. Jäsningsprocessen och paketeringen av 

flaskor är steg som med hjälp av olika tekniker och tillvägagångssätt kan reducera 

tidsmässigt. 

 

Prognoser är något som fallföretaget arbetar med, utifrån dessa prognoser bygger dem 

upp ett färdigvarulager som ska stämma överens med kundernas efterfrågan. Utifrån 

tidigare budget och utfall samt genom att genomföra beräkningar utifrån den kommande 

försäljningen som dem tror att de kommer ha, kan de skapa prognoser som är mer 

precis. Idag har de ett samarbete med totalt 11 leverantörer, tre som levererar råvaror, 

fyra som levererar material och tre som tar hand om övriga inventarier såsom kolsyra, 

el, vatten, etc. 

 

I framtiden kommer de övergå till en ny jäsningsteknik som kommer medföra att 

fermenteringen kommer gå snabbare. Med denna tidsreducering i åtanke förväntas de 

beställa ca; socker 4800 kg ca 5 ggr/år, juice 300 kg 1 ggr/år (för varje juice) och te 300 

kg 6 ggr/år.  Idag finns det inga prognoser till företagets leverantörer. Då fallföretaget är 

i upphandlingsfasen både med juice/te-leverantörer och socker leverantörer kommer 

dem ta fram prognoser till dess leverantörer när väl avtalen är genomförda.   

 

I dagsläget finns det ingen inarbetad rutin som ledningens tre anställda kan använda sig 

av för att säkerställa att ständiga förbättringar genomförs. För att informera alla om 

eventuella komplikationer som uppstått utförs idag endast dagliga diskussioner. Dessa 

diskussioner gör att fallföretaget är medvetna om komplikationer men har inga rutiner 

eller förbättringsverktyg att tillämpa för att på kort- och lång sikt kunna eliminera dessa 

komplikationer.  
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5 Analys och diskussion 
Kapitlet presenterar de analyserade frågeställningarna utifrån den teoretiska 

referensramen i förhållande till insamlad information från fallföretaget samt ges 

förbättringsförslag på flaskhalsar. 

 

5.1 Vad finns det för flaskhalsar hos fallföretaget och hur bör de gå till 

väga för att reducera dessa? 
 

När fallföretaget väljer att angripa flaskhalsar i produktionen är det viktigt enligt Klefsjö 

och Bergman (2012) att förstå vilka aktiviteter som är värdeskapande och icke 

värdeskapande genom en värdeflödesanalys. Målet med en värdeflödeskartläggning är 

enligt Abdulmalek & Rajgopal (2006) att identifiera slöseri i värdekedjan för att därefter 

försöka eliminera dem. Genom att förstå vilka aktiviteter som inte tillför något värde för 

slutkunden kan fallföretaget angripa dessa. Det kommer skapa ett effektivare 

förbättringsarbete som medför större konkurrenskraft på marknaden. Vidare är det 

viktigt att fallföretaget har de ”åtta slöserierna” i åtanke för att få en förståelse över 

vilka aktiviteter som utgör slöserier i en verksamhet.  

5.1.1 Transport från överföring av flaskor till etiketteringsmaskin 

För att reducera korkeffekten som uppstår vid mynningen av transportbandet bör 

transportarmen som vägleder flaskorna till den smala delen av tratten ses över. Det kan 

innebära att se över flexibiliteten och dess kullager av själva transportarmen då den 

skall vara till viss del töjbar och rulla felfritt så att trycket från flaskorna som eventuellt 

kilar fast sig kan lossas av sig själva. Ett annat förslag kan vara att justera 

transportarmen så att den placeras längre eller närmare transportbandet för att minimera 

chansen för flaskorna att kila fast sig. 

 

Genom att utföra åtgärdsförslaget är det förväntade resultatet att flaskorna skall utan 

hinder transporteras vidare till nästa produktionssteg. Vilket skulle resultera i att 

anställda slipper stanna upp med ett arbete för att springa fram till flaskhalsen och flytta 

de flaskor som kilat fast sig och stoppar upp flödet. Flödet skulle därmed flyta på bättre 

och skapa ett jämnare flöde i produktion. 

5.1.2 Etiketteringsmaskin 

Kommunikationsfel mellan sensorerna 
På grund köbildningar på transportbandet stannar etikettmaskin för att skapa ett jämnt 

flöde. Problemet ligger i att maskinen inte startar upp produktion igen efter att köerna 

börjat minskat i processerna framför etikettmaskin vilket orsakas av att sensorerna har 

dålig kommunikation med varandra. För att åtgärda denna flaskhals skulle en utbildad 

tekniker se över alla sensorer och ställa in dem så att sensorerna meddelar maskinerna 

när dem ska stanna eller starta produktion. Denna inställningskostnad kan kännas 

onödig och dyr att genomföra nu i början av organisationens verksamhet men är oerhört 

viktig att utföra. Det är viktigt att behandla problem direkt när de uppstår och inte 

endast “släcka bränder”. Problem som inte åtgärdas kan komma att blir dyrare att 
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korrigera i framtiden då organisationen exempelvis får stora mängder svinn, slöseri och 

reparations- och underhållningskostnader genom att maskiner och komponenter går 

sönder, vilket kräver avbrott i produktionen för att en tekniker ska åtgärda problemet. 

Genom att eliminera slöseri kommer en effektivare produktionslina skapas med ett 

jämnare flöde. Medarbetare skulle även slippa springa fram och tillbaka för att manuellt 

starta rullbanan och kan istället lägga energin på något som är värdeskapande för 

produktionen. 

 

Kylda flaskor 
Vidare uppstod det problem då etiketter inte fastnade på ett korrekt sätt och flärpardes 

upp och fastnade i varandra. Problemet uppstod då flaskorna som användes under 

buteljeringen var kylda vilket skapade kondens på flaskans utsida. Genom att buteljera 

med rumstempererade flaskor elimineras chansen till kondens och etiketterna fäste 

betydligt bättre. Genom att eliminera hindret kommer flödet i buteljeringen flyta på 

bättre eftersom buteljeringsprocessen inte kommer behöva stoppas för att plocka bort 

flaskor vars etiketter är felplacerade, uppflärpade eller har gått sönder på grund av att de 

fastnat i varandra. Att behöva stanna produktion är mycket tidskrävande då hela 

transportbandet är automatiskt och indelad i två grupper vilket medför att en hel grupp 

måste stannas i taget. 

5.1.3 Påfyllning av kapsyler 

Kapsylbehållaren har en låg max kapacitet vilket har medfört att anställda måste fylla på 

med kapsyler ett flertal gånger under en buteljerings tillfälle. Att köpa in en ny 

kapsylbehållare med större kapacitet skulle innebära en stor investering som i dagens 

läge inte är att rekommendera, utan en egentillverkad behållare skulle kunna vara ett 

alternativ. Det skulle innebära att den nuvarande behållaren skulle få en utbyggnad likt 

en tratt som skulle ha en betydligt större maxkapacitet. Denna tratt skulle ha en 

kapacitet som rymmer en kapsyl för varje flaska som skall produceras så endast en 

påfyllning behöver utföras. Det resultat som kan förväntas är att anställda slipper 

springa till maskin och fylla på med kapsyler ett flertal gånger under en produktion 

vilket medför att de anställda kan med stort fokus utföra sitt arbete. 

5.1.4 Kapsyl Märkning 

Kapsyl märkningsmaskin hinner inte med att märka kapsylen på ett korrekt sätt utan 

märkningen kan hamna snett eller i värsta fall helt utebli. Kvalitetsproblemet orsakar en 

högre kostnad i form av svinn då många flaskor måste kasseras. Genom att optimera 

avståndet mellan märkningsmaskinen och kapsylen reduceras risken att märkningen inte 

genomförs korrekt. Vidare kan en tekniker tas in som ser över inställningarna på 

märkningsmaskinen för att säkerställa att de stämmer överens med hastigheten som 

övriga produktionen har. Genom att tillämpa dessa åtgärdsförslag kan svinn reduceras 

och öka kvaliteten på produkten. 
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5.1.5 Paketering 

Fördelare 
Fördelningsprocess kan bli felaktig om flaskorna hamnar för tätt inpå varandra, då det 

skapas ett tryck på varje flaska som gör att de fastnar med varandra. Genom att 

modifiera avståndet mellan de olika fördelaren kan det bidra med att trycket släpps och 

flaskorna lättare fördelas ut på de olika banorna i ett fyra gånger tre mönster. Problemet 

minskar även om produktionslinan får ett jämnare flöde eftersom att samma tryck inte 

kommer att skapas. Åtgärdsförslaget kommer leda till en tidsbesparing eftersom att de 

anställda kommer slippa att springa dit för att manuellt lätta på trycket. 

 
Tejpningsprocess 
Tejpningsprocessen fungerade inte optimalt då kartonger inte tejpades ihop, fastnade i 

tejpningsprocessen eller att hopvikningen inte genomförts korrekt. Det berodde delvis 

på att kartongen var feldimensionerad och styvheten i kartongen var för hård, så att 

kortsidorna inte fälldes ner korrekt samt att de åkte upp så att tejpningen blev för hög. 

Därför är det viktigt att kvaliteten på kartongerna följs upp och att en god relation och 

kommunikation finns mellan organisationen och dess leverantör. Detta för att kunna ge 

feedback till leverantören av kartong angående bristfällig kvalité och se över 

köpeavtalet för att se alternativa lösningar. Om leverantören inte levererar med god 

kvalitet igen är det av stor vikt att se över alternativa leverantörer och ingå nya avtal. 

Vidare kan de anställda vid förberedelsen av kartongen vika kortsidorna för att 

underlätta tejpningen och att kortsidorna inte viks ut. Genom att åtgärda dessa 

komplikationer minskas svinn, bättre kvalité på slutprodukten skapas och det uppnås 

tidsbesparingar i form av mindre stopp i produktionen. 

5.1.6 Ojämn produktion    

Idag sker ingen kontinuerlig produktion utan produktion sker mot kundorder vilket gör 

att produktionen kan bli stående i dagar. En produktion som inte används frekvent ökar 

risken för att maskiner och verktyg exempelvis tryckluft och packningar inte fungerar 

korrekt och kan orsaka problem när produktionen väl startas upp. Genom att inte 

producera lika stora batcher vid varje buteljeringstillfälle, utan sprida ut produktionen 

mer genom att producera mindre batcher kan produktionstillfällen bli mer frekventa. En 

produktion som körs oftare kommer minimera risken för att någonting går sönder eller 

blir eftersatt. En tillämpning av åtgärdsförslaget förväntas leda till en säkrare 

produktion, att spill reduceras och att ställtiderna minskas. 

 

  

5.2 Vilka förbättringsverktyg finns för att reducera ledtider och strukturera 

upp en verksamhet? 
Drews et al (2016) lyfter fram lean principen som ett arbetssätt som organisationer kan 

använda sig av för att uppnå en effektivisering i produktionen, eliminera icke 

värdeskapande aktiviteter och reducera kostnader. Vidare menar Sörqvist (2013) att lean 

principen även reducerar slöseri och skapar en god produktions- och kvalitetsfilosofi. 
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Inom lean finns det många verktyg som är fördelaktiga för att reducera ledtider och 

strukturera upp en verksamhet. Exempel på dessa som vi valt att lyfta fram i studien är 

PDCA, 5S, Kaizen, JIT, SMED och sju förbättringsverktyg. Dem använder sig inte av 

några verktyg ännu för att reducera ledtider, de har dock observerat problem som dem i 

framtiden kommer att angripa med hjälp av förbättringsverktyg. Vid en tillämpning av 

de ovannämnda förbättringsverktygen kan de reducera olika typer av slöserier och 

generera kostnadsbesparingar och ledtidsreduceringar i produktionen som kommer bidra 

med en konkurrenskraftig fördel på marknaden. 

 

Det är viktigt att komplettera förbättringsverktygen med TPS, då det riktar in sig mot 

människan och inte enbart leanverktyg. Då större fokus hamnar på människan 

accepteras det från ledningen att göra fel. Enligt Liker (2004) är det oftast processerna 

som är den bakomliggande orsaken till problem och inte människan. Då det är mer 

accepterat att göra fel kommer dolda problem upp till ytan och kan därefter arbeta med 

ständiga förbättringar. Det innebär att organisationers hela värdeflödeskedja kan på ett 

enkelt sätt effektiviseras genom att kombinera lean verktyg med ett TPS tankesätt. 

 

5.3 Vad händer vid tillämpning av sådana förbättringsverktyg för att 

minska ledtiderna i produktion? 
Fallföretaget fokuserar på att producera drycken kombucha och nå ut till potentiellt nya 

kunder på marknaden. Det har lett till att förbättringsarbete för tillfället har åsidosatts, 

vilket är en stor nackdel. Rother (2013) menar att ständiga förbättringar bör 

kontinuerligt genomföras då bränder som släcks temporärt oftast växer sig starkare och 

mer kostsamma i framtiden då problem inte helt eliminerats. Vi har därför genomfört en 

analys av materialflödets ledtid i värdeflödeskedjan då den överskådligt illustrerar de 

flaskhalsar som bör bearbetas nu och inte vid ett senare tillfälle. Eftersom alla 

verksamheter ser olika ut är det svårt att generellt säga vad som bör genomföras för att 

reducera ledtider då det beror helt på den rådande specifika situationen. För att bättre 

förstå vad en ledtidsanalys är kan verksamhetens ledtider delas upp i passiva och aktiva 

tider. Det som är mest intressant är att se till reducering av den passiva tiden då den inte 

medför något värde för varken företag eller kund, exempelvis tid på lager. 

 

Den passiva tiden består av “råmateriallagret” och “färdigvarulagret” som utgör 7 

respektive 14 dagar i medelvärde av GLT. Det innebär att de tillsammans utgör 64 % av 

den totala ledtiden icke värdeförädlande tiden i verksamheten. Alltså utgör kvarvarande 

processer den aktiva tiden på resterande 36 % av den totala värdeförädlande tiden. På 

grund av att de fortfarande är i upphandlingsfas med leverantörer är det inte lämpligt att 

analysera den passiva tiden då det troligtvis inom snar framtid kommer att förändras. 

Den aktiva tiden analyseras för att identifiera flaskhalsar som med hjälp av 

förbättringsförslag och förbättringsverktyg skall elimineras eller åtminstone reduceras. 

 

Idag används inte några förbättringsverktyg utan de anställda har en daglig dialog med 

varandra om de observerade komplikationerna i verksamheten. Denna dialog används 

för att bolla idéer om vilka förbättringsåtgärder som är möjliga att genomföra, vad 
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kostnaderna kommer bli samt prioriterar vilka problem som är viktigast att rätta till 

först. Studiens framtagna förbättringsverktyg är exempel på några verktyg som kan 

utveckla deras förbättringsarbete. Effekterna som kan förväntas från att tillämpa dessa 

verktyg är...  

 

PDCA 
Viljan och förmågan att identifiera samt eliminera flaskhalsar som uppstår i produktion 

finns. De har dock svårt att angripa dessa problem eftersom de saknar strukturen över 

hur de skall gå till väga. Silva et al (2017) menar att tillämpning av PDCA metoden 

möjliggör effektivare struktur av verksamheten då metoden är en planeringsfilosofi. De 

kan då med små PDCA cykler stegvis angripa kvalitetsproblem som uppstår i 

produktion då lösningsförslag genom enkla experiment testas och om de lyckas 

åstadkomma kvalitetsförbättringar installeras en permanent lösning som sedan 

standardiseras. Silva et al (2017) menar även att ständiga förbättringar kan uppnås om 

dessa PDCA cykler genomförs vilket effektiviserar produktionen. Det är flera olika 

områden i produktion som berörs av planeringsfilosofin vilka är enligt Sokovi et al 

(2009) säkerhet, kvalité, leveranskostnaden och andra kritiska affärsmål.  

 

Genom att utföra ständiga förbättringar blir produktionen effektivare och kommer 

inneha mindre kvalitetsproblem, vilket skapar förutsättningar att reducera ledtiden. 

Eftersom kvalitetsproblem är tidskrävande orsakar de att verksamheten får lägga ner 

mycket tid på att åtgärda dessa komplikationer. Därför kommer en verksamhet som 

minskar sina kvalitetsproblem även reducera sin ledtid. 

 

5S 
Redan från start har de byggt upp en ren och strukturerad arbetsmiljö som fungerar bra i 

dagsläget och på kort sikt. På lång sikt kommer de behöva utveckla sin arbetsmiljö för 

att utvinna fördelarna med förbättringar och fortsätta ha en bra arbetsmiljö. Det finns 

alltid utrymme för förbättringar och genom att tillämpa 5S metoden kan de ständigt 

förbättra sin arbetsmiljö med små steg i taget som i sin tur tillåter dem att vara 

konkurrenskraftiga. Filip & Marascu-Klein (2015) & Harea et al (2018) menar att införa 

ordning och reda i en verksamhet synliggör problemområden som tidigare legat dolda. 

Genom en renare och mer strukturerad arbetsmiljö är det lättare att öka kvaliteten på 

både produkter och service, reducera kostnader och effektivisera arbetsprocesser då icke 

värdeskapande aktiviteter, ställtider och slöseri minimeras. Om 5S metoden utnyttjas 

kommer de kunna utnyttja dess effekter och enligt Olhager (2013) bidrar dessa effekter 

till ledtidsreducering av den totala ledtiden vilket generar kostnadsbesparingar och 

större konkurrenskraft på marknaden. 

 

Kaizen 
Fallföretaget har sunda värderingar kring dess arbetskultur. De saknar dock en viktig 

aspekt i det hela vilket är ständiga förbättringar. Det finns stort utrymme för 

fallföretaget att anamma kaizen spirit i hela organisationen eftersom arbetskulturen ännu 

inte är inarbetad hos alla anställda. Det medför att de nu i ett tidigt skede kan bygga upp 

en arbetskultur som också bygger på ständiga förbättringar. Det tankesättet blir med 
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tiden ett naturligt fenomen som kommer hjälpa fallföretaget att på ett effektivt sätt 

hantera kvalitetsproblem. Genom att reducera kvalitetsproblemen kommer även ledtiden 

att reduceras. Enligt Higuchi et al (2015) uppmuntrar kaizen spirit alla medarbetare att 

upptäcka och komma med förbättringsförslag till problem som uppkommer i 

produktionen som bland annat kan utgöras av ett ojämnt produktionsflöde, ineffektiv 

arbetsmiljö layouts och svinn- och slöseri. Det medför att alla i hela organisationen är 

med och hjälper till att ständigt förbättra verksamheten hela tiden. Denna arbetskultur 

kommer bidra till konkurrenskraftiga fördelar gentemot andra aktörer på marknaden 

enligt Berger (1997) då de ständigt förbättras. 

 

JIT 
I dagsläget producerar de mot sitt färdigvarulager för att snabbt och flexibelt kunna 

bemöta den ojämna efterfrågan på produkten. Det är även svårt att i nuläget skapa 

tillförlitliga prognoser då de har en unik produkt som ännu inte hunnit etablera en jämn 

efterfråga på marknaden. I framtiden när efterfrågan blivit jämnare och prognoserna 

blivit säkrare finns det goda förutsättningar att tillämpa denna planeringsfilosofi i 

verksamheten. Det innebär att de kan bortgå från att producera mot lager och istället 

producera enligt vad olhager (2013) och Che-Ani et al (2017) menar på att Just-In-Time 

är, alltså producera rätt artiklar i rätt mängd vid rätt tidpunkt vilket skapar färre artiklar i 

arbete (PIA). Singh & Singh Ahuja (2014) menar även att JIT eliminerar slöseri genom 

kontinuerliga förbättringar och med tiden minimerar alla sorters inventarier såsom 

råmaterial, produkter i arbete (PIA), och färdiga produkter i lager som kommer 

genererar en reducering av dess kapitalbindning. Det är effekter som kommer medföra 

en ökad flexibilitet och effektivare reagera på marknadsförändringar. 

 

SMED 
Produktion består i dagsläget av en jäsprocess, blandningsprocess och en 

buteljeringsprocess. Buteljeringen och blandningen består av ett enstycksflöde som 

inom snar framtid även kommer att involvera jäsprocessen. Då produktion består av ett 

enstycksflöde minimeras antalet möjliga ställtider att reducera. Fallföretaget bör dock 

fokusera på de ställtider som är möjliga att reducera för att spara in tid som istället 

skulle kunna tillämpas i tillverkningsprocessen. Genom använda verktyget SMED kan 

de enligt Karam et al (2018) reducera sina ställtider vid byte av batcher, produkter eller 

maskininställningar för att möjliggöra snabbare och effektivare övergångar av en 

produkt till en annan. Rodriguez-Mendez et al (2015) menar att standardisera och 

strömlinjeforma operationer och verktygsbyten möjliggörs minimering av icke 

värdeskapande aktiviteter som leder till ställtidsreducering. 

 

Sju förbättringsverktyg 
I dagsläget används inget av de sju förbättringsverktygen vilket de bör göra. Genom att 

tillämpa några av de sju förbättringsverktygen, där en bra start kan vara att tillämpa 

orsak-verkan-diagram, paretodiagram och datainsamling. Sju förbättringsverktyg har 

enligt Elg et al (2007) i uppgift att strukturera och analysera numerisk data och kan 

enligt Sousa et al (2010) uppnå en kontinuerlig förbättringsprocess vid användning av 

dessa metoder. Dessa förbättringsverktyg kommer hjälpa med att finna orsaker till 
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problem, prioritera vilket problem som är fördelaktigast att ta itu med först samt bidra 

med en bra metod för insamling av data. Förbättringsverktygen är enligt Ahmed & 

Hassan (2003) några av de bästa verktygen för att uppnå förbättrad produkt- och 

servicekvalitet. 

 

5.4 Övriga reflektioner 
De förbättringsverktyg som studien har tagit fram är verktyg som är väldigt 

generaliserbara. Alltså kan alla tillverkande industrier tillämpa dessa verktyg i sin 

verksamhet och därmed genomföra ett framgångsrikt förbättringsarbete i produktionen. 

Tillverkande industrier består bland annat av textilindustrier, verkstandindustrier och 

processindustrier. Processindustrin bygger på liknande egenskaper och strukturer som 

andra industrier inom tillverkande industrin där alla förädlar råvaror till färdiga 

produkter men själva produktionen skiljer sig åt. Processindustrin bygger mer på 

enhetsflöde där mesta delen av produktion är automatiserad och har flera 

tillverkningssteg. 

 

Framtagna förbättringsverktyg är inriktade mot tillverkande industrier och inte specifikt 

mot någon av dess förgreningar så som processindustrin. De framtagna 

förbättringsverktygen är dock väldigt generaliserbara och bör därför kunna tillämpas i 

bryggerier som är en processindustri och kunna uppnå samma effekt. 

 

Idag används inga förbättringsverktyg i verksamheten då de inte hunnit färdigställt allt i 

produktion. Det är dock en perfekt möjlighet att med hjälp av dessa förbättringsverktyg 

som vi tagit fram förbättra sin produktion och från grunden bygga upp en egen 

arbetskultur. En arbetskultur som bygger på tankesättet, ständiga förbättringar och 

standardiserade arbetsförhållande är något de bör ha i åtanke då en sådan arbetskultur 

har stora möjligheter att utvinna lönsamma effekter. Det är effekter som medför kapital 

besparingar och ledtids reduceringar vilket i dagens samhälle är nyckelfaktorer för att 

vinna konkurrenskraftiga fördelar på marknaden. Kapital besparingar utvinns genom att 

i tidigt stadium identifiera och eliminera kvalitetsproblem då det i långa loppet är 

svårare och mer kostsamt att åtgärda kvalitetsproblem. 

 

Genom en kontinuerlig användning av förbättringsverktyg kan diverse slöseri i 

produktionen reduceras, slöseri som både är kostsamma och tidskrävande för 

organisationer. Alltså kommer reducering av slöseri bidra med både en 

ledtidsreducering och en kostnadsbesparing. En kortare ledtid möjliggör en bättre 

leveransprecision och en bättre leveransservice vilket gör företagets kunder nöjdare, en 

nöjd kund är en återkommande kund. Genom nöjda kunder sprids positiv kritik om 

deras produkter vilket genererar gratis marknadsföring. Utifrån kapital besparingar som 

företaget uppnår genom ledtids reduceringar samt den ökade efterfrågan på produkten 

kommer det medföra allt högre krav och förväntningar på organisationen. Därför är det 

viktigt att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar för att hela tiden överträffa 

kundernas förväntningar och därmed fortsätta vara en stark ledande aktör på marknaden. 

Den kostnadsbesparing som uppstår kan organisationen investera smartare och 
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effektivare i verksamheten för att utvecklas ännu mer och nå ut på en bredare 

affärsmarknad. En kapitalbesparing som på sikt kan leda till expansionsmöjligheter 

såsom en till produktionslina eller ett till bryggeri. 

 

Flaskorna är idag inte pantbara, vilket skulle vara positivt att se inom en snar framtid då 

det troligtvis lockar fler individer till att både köpa fallföretagets produkter men även till 

att återvinna flaskan efteråt. Genom att fler individer pantar flaskor skapas en mer 

miljövänlig och miljömedveten värld.  
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6 Slutsats 
Kapitlet besvarar studiens syfte och fyller ut forskningsgapet genom det praktiska- och 

teoretiska bidraget. Kapitlet avslutas med att presentera begränsningar och förslag på 

eventuella fortsatta studier 

 

6.1 Bidrag 

6.1.1 Praktiskt bidrag 

Det praktiska bidraget kommer presenteras genom diverse förbättringsförslag som är 

specifikt anpassade för att angripa de flaskhalsar som observerades i produktionen hos 

fallföretaget. Flaskhalsar ses som en begränsning i produktionssystemet vilket är 

orsaken bakom långa ledtider. Förbättringsförslagen som presenterades i analysen är 

konkreta förbättringsförslag som kan tillämpas i produktionen för att eliminera 

flaskhalsar och reducera ledtider. De kan därmed skapa en produktionslina som kommer 

uppnå ett jämnare flöde och skapa bättre kvalité på slutprodukten vilket kommer bidra 

med en kostnadsbesparing. Genom att analysera produktionsflödet kan fallföretaget 

genom ett nytt synsätt bättre förstå brister och förmågor samt uppnå ett bättre 

förbättringsarbete. 

6.1.2 Teoretiskt bidrag  

Utifrån sekundär litteratur har förbättringsverktyg identifierats och valts ut (PDCA, 5S, 

Kaizen, JIT, SMED och sju förbättringsverktyg). Verktygen har framgångsrikt 

tillämpats inom tillverkande industrier för att uppnå reducering av ledtider och ökade 

kostnadsbesparingar. Utifrån en analys och diskussion anses det att bryggerier som är en 

processindustri bör kunna anamma dessa förbättringsverktyg och uppnå samma effekter 

som tillverkande industrier. Därmed uppnår studien det teoretiska bidraget som 

uppfyller forskningsgapet och bidrar med förbättringsverktyg vars effekter bidrar med 

ledtidsreducering och kostnadsbesparing hos bryggerier som ökar deras konkurrenskraft 

på marknaden. 

 

6.2 Begränsning 
Examensarbetet har utfört en värdeflödeskartläggning över produktionsflödet i en 

verksamhet. Med kartläggningen som underlag har det bearbetats fram 

förbättringsverktyg som ett bryggeri framgångsrikt kan använda sig av för att minska 

slöseri och reducera ledtider. Denna studie hade en tidsplan på 10 veckor, därför har det 

utförts empirisk datainsamling på ett fallföretag. För att utveckla denna studie, 

säkerställa generaliserbarheten och öka tillförlitligheten i de förbättringsverktyg som har 

tagits fram, hade studien kunnat kolla på fler bryggerier, redan etablerade organisationer 

och andra tillverkande industrier. Fallföretaget är en nystartad organisation vilket 

begränsade arbetet då annars flera anställda hade kunnat intervjuas, flera observationer 

hade kunnat utföras och flera mätningar hade kunnat genomföras. Primärdata blir mer 

trovärdig om de upprepas vid flera olika tillfällen och från flera individer i 

organisationen. 
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6.3 Förslag till fortsatta studier 
Denna studie har undersökt om det är möjligt för bryggerier att använda tillverkande 

organisationers förbättringsverktyg. I framtida studier kan forskare implementera dessa 

förbättringsverktyg och undersöka hur de ter sig i praktiken hos ett bryggeri. För att 

med säkerhet kunna avgöra om tillverkande organisationers förbättringsverktyg är 

användbara även för bryggerier. För att hjälpa fallföretaget nå nya höjder och samtidigt 

vidareutveckla studien kan det vara intressant att se till reducering av den passiva tiden 

som i detta fall utgör 64 % av den totala ledtiden, alltså finns det mycket tid som kan 

reduceras.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Frågeformulär 

Intervjufrågor som mailades till Humm Kombucha  

1. Vilka smaker producerar ni nu? och vilka smaker planerar ni att producera? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Hur arbetar ni med Lean production idag? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Arbetar ni mot kundorder eller bygger ni lager? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Hur arbetar ni med reducering av ledtider idag? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Hur arbetar ni med förbättringsverktyg idag? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Vilka fördelar vill ni få ut av en ledtidsreducering? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Hur lång lagerledtid har ni innan leverans av produkter? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Hur lång inköpsledtid har ni från att ni köpt in råmaterial tills det anlänt? 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Hur ofta beställer ni råvaror och i vilka storlekar? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Arbetar ni med prognoser? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Hur många leverantörer har ni 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Hur arbetar ledningen med ständiga förbättringar 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Hur följs detta upp? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Vad har företaget för vision? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Vilka delmål är uppsatta för att nå denna vision? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Har ni någon arbetskultur? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 


