
 



  



Sammanfattning 

 

Produktionsoptimering är ett återkommande fenomen, redan vid industrialismen 

optimerades produktion genom att effektivisera materialflödet. 1979 kom Toyota med Leans 

principer där det bland annat påtalades att produktioner borde optimeras genom att effektivisera 

flödet. Studien har genomförts hos Barlingbo Bryggeri där produktionsprocessen observerades 

och analyserades. Prognos framställdes för djupare förståelse av kundernas efterfrågan, och sedan 

analyserades systemets tillgångar och begränsningar i syfte att identifiera flaskhalsar. Slutligen 

framställdes en cyklisk produktionsplan som effektiviserar planeringen och i sin tur effektiviserar 

produktionen.  
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1. Introduktion  

I introduktionen presenteras bakgrunden till studien och problembeskrivningen 

specificerade efter företagets tillgångar och begränsningar. Sedan redovisas syftet med 

projektet och frågorna som ställdes för att uppfylla syftet. Dessutom redogörs hur projektet 

är avgränsat.  

 

1.1 Inledning (Bakgrund) 

Produktionsoptimering är ett återkommande globalt problem som startades i 

samband med industrialismen i slutet av 1700-talet. Resurseffektivitet med fokus på att 

använda så mycket resurser så fort så möjlig var en lösning för produktionsoptimering. 

1979 framställde Toyota Lean produktionsflödeseffektivitet med fokus på att produkter 

som efterfrågas ska produceras så effektivt så möjligt (Bergman och Klefsjö, 2012).  

Produktmixproblemet uppstår när fler produkter delar på samma anläggning eller 

produktionslinje (Brander, 2005, s.5). Sedan 60-talet har produktmixproblemet varit ett 

generellt problem som uppstår hos producerande företag och problemet blir större ju större 

efterfrågan blir för företagets produkter (Hadidi och Moawad, 2017). I dagsläget strävar 

många tillverkare efter att öka sin flexibilitet i produktionsplaneringen för att kunna möta 

snabba förändringar i marknaden. Målet med produktmix är att kunna ha så hög 

produktionstakt så möjligt utan att skapa flaskhalsar. För detta krävs en dynamisk 

produktionsplan som kan uppdateras i den takt som behövs (Olhager, 2018).  

Produktionsplanering är en nödvändig funktion för alla företags framgång eftersom 

det ger en övergripande bild över företagets resurser och begränsningar. De flesta företag 

tillämpar produktionsplanering i större eller mindre omfattning. Hur stor sats ska 

produceras? När ska varje produkt produceras och i vilken ordning ska produkter 

produceras? är vanliga återkommande frågor i cyklisk produktionsplanering (Brander, 

2005, s.13)    

 

1.2 Problembeskrivning  

Idag kan Barlingbo Bryggeri endast producera en produkt per dag trots att de har tre 

olika produktgrupper med fler varierande artiklar. Under hösten och vintern när det är 

lågsäsong på Gotland har företaget tillräckligt med kapacitet att möta sina kunders behov 

även om de endast kan producera en produkt per dag. Men under våren och sommaren när 

det är högsäsong blir det problematisk för företaget att möta sina kunders behov som 

önskat. Utöver ökad efterfrågan under högsäsong blir företagets kunder fler och fler för 

varje dag som går, vilket medför en ökad efterfrågan som helhet. Bergman och Klefsjö 

(2012, s. 40) skrev om hur företag som sätter kunderna i centrum lyckas avsevärt mer än 

företag som inte arbetar aktivt med kundernas behov.  

Utöver de tre befintliga produktgrupper planerar ledningen att introducera en ny 

produktgrupp med en ny produktionslinje. I den nya produktionslinjen kommer det 

produceras vatten och läsk men eftersom produktionslinjerna endast kan köras en i taget har 
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företaget ett produktionsplaneringsproblem vilket ledde till valt undersökningsområde. 

Vilka produkter bör produceras först? I vilken ordning ska produkterna produceras? Går det 

att optimera produktionen på ett sätt som ger möjlighet att kunna producera fler produkter 

per dag? 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med projektet är att projektledaren tillsammans med Barlingbo Bryggeri ska 

effektivisera flödet i produktionen för att kunna möta kundernas behov. Projektledaren ska 

skapa en produktionsplanering som är bättre för företaget med de förutsättningarna de har i 

dagsläget. För att nå syftet kommer följande frågeställningar användas: 

 

1. Hur ska prognoser framställas för Barlingbo Bryggeri?  

2. Finns det några flaskhalsar i produktionen? 

3. Kan flaskhalsarna reduceras? 

4. Hur ser en bra anpassad cyklisk produktionsplanering ut för Barlingbo 

Bryggeri? 

 

1.4 Avgränsningar  

Projektet kommer endast fokusera på produktionen hos Barlingbo Bryggeri. Andra 

huvudprocesser som order, marknad och distribution kommer inte att tas med. Ingen 

budgetplanering kommer att göras för examenarbetet. Företagets ekonomi kommer inte tas 

med som eget avsnitt, det kommer endast nämnas som en av resurserna som företaget har. 

Om företaget har fler verksamheter kommer det ej tas med i detta projekt.  

Processbeskrivningen kommer inkludera bryggningen för att skapa en helhetsbild 

men produktionsplaneringen avgränsas till tappning av färdiga produkter. Vid identifiering 

av flaskhalsar inkluderas både brygg- och tappningsprocesserna. Men vid prognostiseringen 

och produktionsplaneringen antar projektledaren att det finns produkter att tappa, vilket 

innebär att bryggningen inte inkluderas.  

Projektet kommer endast uppfylla syftet och besvara på frågorna för juni till 

september månad, men en uppföljningsplan och två olika Excel- filer kommer att skapas 

som företaget kan använda i framtiden. 
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2. Teori 

Undersökningen om flödeseffektivisering och produktionsoptimering grundar sig på 

följande teorier och inspireras av följande tidigare forskningar.  

 

2.1 Den teoretiska bakgrunden  

Följande teorier, modeller och ekvationer användes i forskningen om 

flödeseffektivisering och produktionsoptimering hos Barlingbo Bryggeri. 

 

2.1.1 Theory of constraints (TOC) 

Luebbe och Finch (2010) menade att theory of constraints grundar sig på att ett 

systems utfall beror på dess begränsningar. TOC fokuserar på vikten som dessa 

begränsningar har i systemet och hur man på ett systematisk sätt kan reducera 

begränsningarna. Enligt TOC-filosofin ska förbättringar göras genom följande fem steg: 

 

1. Identifiera vilka begränsningar som finns i systemet 

2. Bestäm hur begränsningarna kan utnyttjas 

3. Underordna allt annat efter ovanstående beslut 

4. Reducera begränsningarna 

5. Om en begränsning har förflyttats eller förbättrats börja om på steg 1 med 

fokus på en annan begränsning i systemet 

2.1.2 Produktmix.  

Att optimera produktion har historiskt sätt varit ett återkommande problem oavsett 

bransch. Ju fler produkter som produceras i samma fabrik ju svårare blir optimeringen. 

Produktvalsplanering är en metod som används när ingen produktmixändring är förväntad 

över planeringshorisonten. Syftet med metoden är att upptäcka den bästa produktmixen för 

den givna produktionsanläggningen (Olhager, 2018, s.253). Olhager (2018) menar att målet 

kan uppnås med en linjärprogrammeringsmodell, där målfunktionen omfattar det totala 

täckningsbidraget och bivillkoren utgörs av produktionsenheternas kapacitet.   

2.1.3 Cyklisk produktionsplanering  

Cyklisk produktionsplanering är en kombinerad material- och 

kapacitetsplaneringsmetod. Metoden är optimal när efterfrågan är stabil, 

produktionskapaciteten är begränsad och produktmixen är bestämd över en längre period 

(Olhager, 2018, s.332).  Segerstedt (2008, s.87) skrev att cyklisk produktionsplanering 

medför kortare genomloppstid, minskad ställtid och mindre planeringsarbete. Segerstedt 

(2008, s.88)  menade att om man förutsätter att alla artiklar tillverkas en gång i varje 

cykeltid kan den optimala gemensamma cykeltiden för alla produkter bestämmas med 

följande ekvation:  
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𝑇𝑜𝑝𝑡 =  √
2∑𝐴𝑖

∑ℎ𝑖𝑑𝑖(1−𝑜𝑖𝑑𝑖)
  (1) 

Där T= cykeltid, gemensam för alla produkter 

𝐴𝑖= uppsättningskostnad eller ställkostnad för produkt 𝑖 

ℎ𝑖= lagerhållningskostnad eller ställkostnad för produkt i 

𝑑𝑖= efterfrågan per tidsenhet av produkt i 

𝑜𝑖= operationstid för produkt i (tidsenheter per enhet av produkt i) 

2.1.4 Prognos 

Prognosmetod baseras på hur modellen av efterfrågan ser ut för företaget. Axsäter 

(2006) skrev att vid framställning av prognos i samband med lagerstyrning är extrapolering 

av historiska data ett vanligt tillvägagångsätt. Beroende på om det finns en tydlig trend eller 

säsong kan prognosmetoden variera. Axsäter (2006) beskrev 𝑋𝑡 = (𝑎 + 𝑏𝑡)𝐹𝑡 + 𝜀𝑡 som 

prognosmetod för trend-säsongmodell. 

 

𝑋𝑡 = (𝑎 + 𝑏𝑡)𝐹𝑡 + 𝜀𝑡    (2.1) 

 

Där: 𝐹𝑡 = efterfrågan i period t 

a = genomsnittliga efterfrågan 

𝑏= Trendfaktor i period t 

𝑡 = Tiden som prognostiseras 

𝐹𝑡 = säsongindex i period t 

𝜀𝑡 = slumptal i period t 

 

Axsäter (2006) menade genom att sätta 𝑏 = 0 framställs en konstant säsongmodell 

utan någon trend. Slumptalet i prognostiseringen kan inte förutses vilket innebär att bästa 

prognosen på 𝜀𝑡 är 0. Säsongindexet beräknas med följande ekvation: 

∑
𝑋𝑖,𝑗

𝑌𝑗

𝑛
              (2.2) 

Där: 𝑋𝑖,𝑗 = Försäljningen i månad i och år j 

𝑌𝑗 = Genomsnittliga försäljningen i år j 

𝑛 = antal år  

𝑖 = [1, 2, … ,12]  

𝑗 = [ 2015, 2016, 2017, 2018]  
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2.2 Tidigare forskning/arbeten 

I sin forskning om cyklisk planering använde Schmidt et al. (2001) sig av följande sex steg: 

 

1. Gruppera produkterna i familjer 

2. Identifiera vilka begränsningar systemet har 

3. Tilldela begränsningarna till produktfamiljerna 

4. Beräkna en cykeltid för produktfamiljerna 

5. Fördela flaskhalsarnas kapacitet till produktfamiljerna 

6. Besluta om flexibilitetstid i planeringen. 

 

Forskningen resulterade i ökad produktionstakt vilket i sin tur ledde till ökad 

kundservice där fler förbättringar upptäcktes som direkt kan spåras till cyklisk planering. I 

Supełs (2018) forskning om produktionsoptimering med hjälp av offensiv 

kvalitetsutveckling och 5s, vilket resulterade i flödeseffektiv produktion samtidigt som 

företagets kapitalbindning minskade signifikant. Forskningen genomfördes med flertal 

kvalitetsverktyg inklusive PDSA-cykeln som är metoddesignen för studien.  
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3. Metod 

 I detta avsnitt beskrivs hur projektledaren har gått tillväga i studien och hur 

undersökningen strukturerades för att kunna uppnå målen och uppfylla syftet.  

 

3.1 Design av studien  

Projektledaren har haft kontinuerlig kommunikation med båda handledarna på 

företaget eftersom projektledaren fick en kontorsplats hos företaget. Samtidigt har 

projektledaren haft kontinuerliga veckomöten med ämnesgranskaren från universitet. 

Utöver den kontinuerliga kommunikationen med handledarna och ämnesgranskaren har 

projektledaren genomfört tre styrgruppsmöten under studien. Grundelius (2012, s.53) 

menade att kontinuerlig kommunikation är nödvändig för att kunna skapa samma 

verklighetsbild som samtliga medlemmar i gruppen. 

Undersökningen har genomförts med en abduktiv ansats där projektledaren har i 

vissa fall först observerat och mätt, för att sedan kunna generalisera problemen inom en 

teoretisk referensram (Patel och Davidsson, 2011, s.23). Detta avser till exempel 

observation som genomfördes inför den cykliska produktionsplaneringen där projektledaren 

observerade bland annat produktionstakten. Efter observationen arbetade projektledaren 

med generalisering av problemet för att hitta en optimal produktionsplan.   

Samtidigt har projektledaren utgått från en hypotes i andra delar av studien, och 

sedan testat hypotesen i praktiken (Patel och Davidsson, 2011, s.23). Detta avser till 

exempel vid prognostisering av efterfrågan, där projektledaren började processen med en 

hypotes om att trenden som den historiska data visade är försumbara och att företaget har 

en säsongsbaserad efterfrågan.  

Studien strukturerades med inspiration av PDSA- cykeln där studien delades i fyra 

stora steg. Leis och Shojania (2016) skrev att P:et i PDSA står för planering där 

projektledaren framställde en projektplan som sedan godkändes av ämnesgranskaren och 

handledarna i första styrgruppsmötet. Därefter skapade projektledaren tillsammans med 

ämnesgranskaren en detaljerad plan över hur datainsamlingen ska ske.  

När all nödvändig data var insamlad framställdes en ny plan om hur resultatet ska 

implementeras. Vilket ledde till nästa steg i PDSA-cykeln,  Leis och Shojania (2016) 

menade att D:et står för do där planen testas genom implementering. I denna fas testades 

planen av projektledaren och handledarna på organisationen för att se om det finns brister 

och förbättringsmöjligheter. Efter implementeringen studerades resultatet av projektledaren 

i tredje steget av PDSA där S:et står för Study (Leis och Shojania, 2016).  

I sista steget av PSDA-cykeln där A:et står för (Leis och Shojania, 2016) analys, 

bearbetades resultatet som framställdes i tredje steget. Bergman och Klefsjö (2012, s.46) 

beskrev PDSA-cykeln som en förbättringscykel eftersom de anser att det är ett verktyg som 

kan användas för att öka kvalitet hos ett företags produkter och processer. Detta kan i sin 

tur ledda till en vinna-vinna-situation där de externa kundkraven möts med bättre 

produkter, högre kundvärde samtidigt som det kräver mindre resursåtgång. Med hjälp av 
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analysen framställdes en uppföljningsplan som Barlingbo Bryggeri kan använda sig av efter 

studien. Se Figur 1. Olhager (2013, s.470) menade också att PDSA-cykeln är en 

strukturerad infallsvinkel för att angripa kvalitetsproblem och genomföra 

kvalitetsförbättringar.   

 
Figur 1: PDSA-cykel inspirerad av Olhager (2013, s.471) 

 

 

3.2 Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingen har skett på tre olika sätt för att kunna besvara frågeställningarna 

på bästa möjliga sätt. För att projektledaren ska kunna framställa en prognos som är så nära 

den verkliga efterfrågan så möjligt gjordes en statistisk datainsamling. Första mängderna 

data fick projektledaren från organisationens VD, då historisk data av försäljningen ger 

tydligare bild om vilken prognostiseringsmetod som passar bäst för Barlingbo Bryggeri. 

Statistiken inkluderade fem års försäljning av öl, cider och läsk, men eftersom det är första 

året företaget ska sälja vatten fanns ingen historisk data för vattenförsäljning. Detta ledde 

till att projektledaren behövde samla in data från Delfi Marknadspartner AB (2018) för att 

få en överblick på hur vattenförsäljningen ser ut för andra bryggerier i Sverige.  

Eftersom syftet med examenarbetet är att optimera produktionen hos Barlingbo 

Bryggeri för att kunna effektivisera produktionen på ett korrekt sätt genomfördes 

kvalitativa intervjuer (Patel och Davidsson, 2011, s.81). Projektledaren intervjuade samtliga 

anställda med låg grads strukturering där respondenter fick utrymme att svara med egna 

ord. Metoden valdes för att öka objektiviteten och för att projektledaren inte ska styra 

svaren omedvetet.  

Dessutom genomfördes fler direkta observationer för att projektledaren ska kunna få 

en opartisk helhetsbild. Patel och Davidsson (2011, s.91-98) menade att det finns olika 

observationsmetoder beroende på vad syftet med observationen är. Projektledaren har 

format sin observation med inspiration av strukturerade observationer och direkta 

observationer. Strukturerade observationer kan endast genomföras om problemet är 

preciserat och att situationerna som ska ingå i observationerna är givna (Patel och 

Davidsson, 2011, s.93). Denscombe (2018, s. 297) ansåg att direkt observation är när 

observatören bevittnar händelserna och får en direkt visuellevidensgenom. Utöver att 
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projektledaren skulle få helhetsbild genomfördes observationerna för att mäta Barlingbo 

Bryggeris produktionskapaciteten per timme. Projektledaren tog bilder och filmade 

produktionen som inte kommer presenteras i rapporten, men som kommer att användas som 

grund till fler beslut.  

 

3.3 Dataanalys 

Efter att ha genomfört semistrukturerade intervjuer (Patel och Davidsson, 2011, 

s.81) sammanställdes intervjuerna och jämfördes med projektledarens observationer. 

Jämförelsen av intervjuerna och observationerna genomfördes med inspiration av  

släktskapsdiagram (Bergman och Klefsjö, 2012, s.486) för att kunna se korrelationer och 

för att öka objektiviteten.   

Statistisk data som samlades in från Delfi Marknadspartner AB (2018) analyserades 

i samband med en djupare genomgång av Barlingbo Bryggeris försäljningsdata. Analysen 

visualiserades sedan med hjälp av sambandsdiagram (Bergman och Klefsjö, 2012, s.248). I 

analysen gjordes en rimlighetsanalys om hur försäljningen av vatten kan se ut eftersom det 

är företagets första år av vattenproduktion och försäljning. Efter rimlighetsanalysen kom 

styrgruppen fram till att utöver prognosen med företagets historik addera 16% och använda 

statistiken från Delfi Marknadspartner AB (2018) som historik data för vattenförsäljning. 

Vid analys av prognosen för Barlingbo Bryggeri användes deras målvärde och en 

kvalificerad gissning för att uppskatta om resultaten är rimliga i praktiken. 

Processkartläggning av produktionssystemet användes för analys av systemets 

resurser och begränsningar ( Bergman och Klefsjö, 2012, s. 456-460). 

Produktionsprocessen visualiseras både i en processkatara (Se Bilaga 1) och en 

produktionsflödesanalys (Olhager, 2013, s. 182). För att vidare identifiera och kategorisera 

aktiviteterna samt analysera processen framställdes ett processflödesschema (Olhager, 

2013, s. 136-140). Se bilaga 3.  

En cyklisk produktionsplanering framställdes genom analys av systemets resurser 

och begränsningar. Prognoserna användes som utgångspunkt för hur mycket företaget 

behöver producera varje månad för att kunna bemöta och överträffa kundernas behov.  

 

3.4 Validitet , reliabilitet och generaliserbarhet 

Nedan beskrivs validiteten och reliabiliteten av undersökningen. Dessutom beskrivs 

hur pass generaliserbar projektet är.  

3.4.1 Validitet 

Patel och Davidsson (2011, s.102) menade att validitet handlar om hur relevanta 

mätningarna är, i vilken grad mätningarna verkligen mäter det man vill mäta. Alltså 

skillnaden mellan teoretiska definitionen och operationella definitionen. Syftet med 

kvalitativa intervjuer var att få fram organisationens arbetssätt och planeringsmetoder. 

Intervjuerna hade låg struktureringsgrad för att kunna ge respondenterna utrymme att svara 

med egna ord och därmed kunna ge så ärliga svar så möjligt. Undersökning kunde 
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genomförts med hjälp av brainstorming med samtliga anställda i produktionen och gett 

samma resultat. Brainstorming skulle dock kräva längre undersökningstid och mer resurser 

från organisationen i form av tillgänglighet av personalen. Intervjuer i kombination med 

brainstorming hade varit ett bättre alternativ om studien inte var tidsbegränsad. 

3.4.2 Reliabilitet 

 Patel och Davidsson (2011, s.103) beskrev reliabilitet som pålitlighetsgrad av en 

undersökning. Är undersökaren opartisk vid jämförandet av mätningarna? Påverkas 

mätningarna av tiden? Finns det konsensus för resultatet mellan olika delar av 

undersökningen? I denna studien har datainsamlingsmetoden varit kvalitativa intervjuer, 

insamling av interna dokument och observationer. Projektet handlar om planering och 

optimering av produktionen vilket till störst del berör ledningen som utför 

produktionsplaneringen. Därför har de flesta intervjuer varit med VD, däremot har 

medarbetarna intervjuats informellt under observationerna för att kunna få helhetsbild.   

3.4.3 Generaliserbarhet 

 Varje gång en undersökning inte inkluderar alla individer och alla situationer måste 

en ställning tas om hur valet av vilka individer som ska delta utförs (Patel och Davidsson, 

2011, s.56). Barlingbo Bryggeri har totalt fem personer anställda i produktionen inklusive 

VD:n, vilket underlättade för projektledaren att inkludera samtliga anställda. Studiens 

resultat kan användas på andra bryggerier och inom andra producerande branscher som är 

säsongsbaserade. Exempelvis företag som producerar solskydd, skidutrustning.  

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Nedan beskrivs projektledarens etiska ställningstagande och under vilka 

förutsättningar studien genomförts på.  

3.5.1 Objektivitet 

 Projektledaren har inte en tidigare relation med företaget, vilket ökar möjligheten 

för en opartiskt studie. Interna dokument som använts vid datainsamling har projektledaren 

fått av VD utan några ändringar, för att kunna få en verklig helhetsbild. Intervjuerna har 

haft låg grad av strukturering för att projektledaren inte ska leda respondenterna till ett 

specifikt svar och påverka studiens objektivitet. Detta har gjort det möjligt för samtliga 

anställda att beskriva sitt arbete med egna ord vilket i sin tur ökar projektledarens 

objektivitet.  

3.5.2 Anonymitet 

 I avtalet som skrevs med handledarna från organisationen ställdes inga krav om 

anonymitet, projektledaren får alltså skriva organisationens och handledarnas namn i 

undersökningen. Undersökningen berör inte medarbetarnas personinformation eftersom 

fokus ligger i produktionen och hur den ska optimeras, men varje deltagare, förutom 
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handledarna, har fått information om att deras namn hålls anonymt i studien (Patel och 

Davidsson, 2011, s.73-75).  

3.5.3 Informationskravet 

 Forskaren skall informera de medverkande vad syftet är med den aktuella 

forskningsuppgiften (Patel och Davidsson, 2011, s.63). I början av studien ledde 

projektledaren ett styrgruppsmöte där samtliga intressenter blev informerade om syftet och 

målet med studien, samtidigt som samtliga respondenter informerades om vad syftet är med 

intervjuerna och studien i början av varje intervju.  

3.5.4 Samtyckekravet 

 Patel och Davidsson (2011, s.63) menade att med samtyckekravet har varje 

deltagare i studien rätt att bestämma över sin medverkan. Projektledaren och handledarna 

på företaget har skrivit på ett avtal, där båda parter är överens om att organisationen ska 

bidra med nödvändig information för studien. Vid observationerna fick varje deltagare 

information om att projektledaren endast observerar arbetet och att de fick avbryta när som 

helst, till exempel om projektledaren står i vägen för ett effektivt arbete.  

3.5.5. Konfidentialitetskravet 

 I intervjuerna och observationerna fick varje respondent information om att deras 

namn, kön, ålder och andra faktorer som direkt kan kopplas till individerna skulle hållas 

konfidentiellt och anonymeras i studien. Patel och Davidsson (2011, s.63) skrev att 

konfidentialitetskravet innebär att ingående personuppgifter av samtliga deltagare i 

undersökningen ska hållas konfidentiellt och förvaras på ett sätt som gör att obehöriga inte 

kan ta del av informationen.  

3.5.6. Nyttjandekravet 

 I överenskommelsen har projektledaren skrivit på avtal som gäller fem år efter att 

studien är genomförd vilket innebär att information som inte finns med på rapporten inte får 

delas med obehöriga inom dessa fem år. Detta avser till exempel företagets ekonomiska 

information. Dessutom har varje intervjuperson blivit informerad om att intervjuerna endast 

används för denna studie och ska raderas i efterhand. Patel och Davidsson (2011, s.63) 

menade att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål.  
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4. Resultat 

4.1. Prognos 

Hur ska en prognos framställas för Barlingbo Bryggeri? 

Figuren nedan visualiserar företagets försäljning de senaste fem åren, och som det 

tydligt framgår i figur 1 finns det en tydlig säsongsvariation i försäljningen. Eftersom 

företaget tidigare har producerat efter känsla och erfarenhet finns det dock ingen detaljerad 

information. Försäljningsstatistiken redovisar endast total försäljning per månad och år, 

information om försäljning per produktgrupp saknas. Detta medför att prognosen kommer 

framställas på kvalitativ och statistisk datainsamling från Sveriges bryggerier. Sveriges 

bryggerier har över 350 aktiva bryggerier inklusive Barlingbo Bryggeri, som bidrar med 

aktuell information om sina försäljningar (Delfi Marknadspartner AB, 2018).   

 

 

 

 

Enligt statistiken från 2017 såldes 1043,9 miljoner liter dryck varav ca 33% var öl, 

2% var cider, 49% var läsk och 16% var vatten (Delfi Marknadspartner AB, 2018). Figur 2 

visualiserar försäljningen av dryck. 

Prognosen för Barlingbo Bryggeri framställs med hjälp av statistik från bilaga 5 där 

försäljningsstatistik från 2017 används som en grund för fördelningen av efterfrågan för 

Figur 2: Barlingbo Bryggeris försäljningsdata 
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varje produktgrupp och övergripande statistik från Barlingbo Bryggeri används för att 

kunna beräkna säsongsindexet. Med hjälp av ekvation 1 beräknades prognos för månaderna 

juni, juli, augusti och september. Där trendindex (𝑏) är  0 och stokastiska slumptalet (𝜀𝑡) är 

satt till 0. Trots att företaget fortsätter växa sätts trendindex (𝑏) till 0 eftersom företaget inte 

kommer fortsätta växa i all oändlighet. Eftersom medelvärdet av stokastiska slumptal alltid 

blir noll, är  (𝜀𝑡) lika med noll (Axsäter, 2006, s. 11). Säsongindexet för Barlingbo Bryggeri 

beräknades med hjälp av ekvation 2.2.  

 

Tabell 1: Säsongsindex för prognoserna inför 2019 

Månader 1 2 3  4  5  6    7 8 9 10 11 12 

Säsongsindex 0,39 0,47 1,11 0,51 0,85 1,73 1,88 1,98 0,55 0,97 0,94 0,64 

 

 

Resultatet kommer nedan:  

 𝑋𝑡 = (𝑎 + 𝑏𝑡)𝐹𝑡 + 𝜀𝑡 (Ekvation 2) 

Prognos juni: 𝑋𝐽𝑢𝑛𝑖 = (7046 + 0)1,73 + 0 = 12 189,58 ≈ 12 190 L 

Prognos juli: 𝑋𝐽𝑢𝑙𝑖 = (7046 + 0)1,88 + 0 = 13 246,48 ≈ 13 247 L 

Prognos augusti: 𝑋𝑎𝑢𝑔 = (7046 + 0)1,98 + 0 = 13 951,08 ≈ 13 952 L 

Prognos september: 𝑋𝑠𝑒𝑝 = (7046 + 0)0,55 + 0 = 3 875,3 ≈ 3 876 L  

 

I år är första året som Barlingbo Bryggeri producerar och säljer vatten vilket innebär 

att det inte finns någon historisk data för denna efterfrågan. Detta innebär att prognoserna 

ovan inte innehåller vattenförsäljning. Enligt statistik från Delfi Marknadspartner AB 

(2018) brukar vatten stå för ca 16% av försäljning. Baserat på denna statistik ökar vi den 

ovan beräknade prognosen med 16% för att på så sätt inkludera den estimerade 

vattenförsäljningen. Barlingbo Bryggeri har som mål att producera 70% av 

vattenproduktionen i 1,5-litersflaskor och 30% i 0,5-litersflaskor. Detta innebär  att den 

beräknade prognosen inklusive vattenförsäljning blir som följande:  

 

Totalt prognos juni = 12 190 * 1,16=  14 140 L 

Totalt prognos juli = 13 247 * 1,16= 15 367 L 

Totalt prognos augusti= 13 952 * 1,16 = 16 184 L 

Totalt prognos september = 3 876 * 1,16 = 4 496 L 

 

Tabell 2: Totala prognoser för juni till september månad 2019 

 Öl (33%) Cider (2%) Läsk (49%) Vatten (16%) Totalt (100%) 

Juni 4 666 L 283 L 6 929 L 2 262 L 14 140 L 

Juli  5 071 L 307 L 7 530 L 2 459 L 15 367 L 

Augusti  5 341 L 324 L 7 930 L 2 589 L 16 184 L 
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September 1 484 L 90 L 2 203L 719 L 4 496 L 

Tabell 3 visualiserar hur många flaskor företaget producerar av varje produkt i de 

olika storleken som presenteras i tabellen.  T.ex. i juni producerades 14 141 flaskor med 

storlek 33cl vilket är 4 666 liter.  

 

Tabell 3: Prognoser i liter förvandlat till antal flaskor med olika storlekar 

 Öl 33cl Cider 33cl Läsk 50cl Vatten 50cl Vatten 150cl 

Juni 14 140 flaskor 858 flaskor 13 858flaskor 1 358 flaskor 1 056 flaskor 

Juli 15 367 flaskor 930 flaskor 15 060 flaskor 1 476 flaskor 1 147 flaskor 

Augusti 16 185 flaskor 982 flaskor 15 861 flaskor 1 554 flaskor 1 209 flaskor 

September 4 497 flaskor 273 flaskor 4 407 flaskor 432 flaskor 336 flaskor 

 

4.2. Flaskhalsar 

Finns det några flaskhalsar i produktionen? 

Idag har Barlingbo Bryggeri 10 tankar som samtliga produkter delar på. Beroende 

på vad som har lagrats på tankarna tidigare och vad som ska lagras efter har produktionen 

olika omställningstider. Om en tank har lagrat en sorts läsk tidigare och ska lagra en annan 

sorts läsk behövs ingen rengöring, vilket ger kortast omställningstid. Vid ändring av 

produkter t.ex. från läsk till öl behövs stödprocessen. Stödprocessen är rengöring av 

maskiner och byte av tank. Detta tar ca 4 timmar om det har lagrats öl tidigare och 30 

minuter om det har lagrats läsk eller cider.  

9 av 10 tankar rymmer 5 000 liter per tank medan den tionde tanken rymmer 7 000 

liter. Detta ger en total kapacitet på 52 000 liter, vilket innebär att företaget har tre gånger 

mer kapacitet än årsefterfrågan år 2018. Trots att samtliga produkter delar på tankarna är 

tankarna inte flaskhalsar, då de har kapacitet för att möta efterfrågan.  

I början av en produktionsdag måste alla maskiner diskas och steriliseras vilket tar 2 

till 3 timmar. Om det produceras vatten och sedan läsk kan produktändring ske utan 

omställningstid eftersom det inte behövs någon rengöring eller omställning. I dagsläget är 

tankarna, etikettmaskinen och paketeringen av färdiga produkter företagets största 

flaskhalsar. Nuvarande maskinerna har tillräckligt med kapacitet för att företaget ska kunna 

möta sina kunders behov även om de inte kan producera i parallella linjer. Identifieringen 

av systemets begränsningar ökar möjligheten för ökad produktionstakt (Luebbe och Finch, 

2010).   

 Luebbe och Finch (2010) skrev att efter identifiering av flaskhalsar ska det tas 

beslut om hur begränsningarna kan utnyttjas. Bilaga 1 illustrerar hur produktionen ser ut 

idag. Produktgrupperna delar på nästan allt i produktionen, vilket innebär att det finns fler 

flaskhalsar i produktionen. Öl och cider delar på allt i en av produktionslinjerna, samtidigt 

som vatten och läsk delar på allt i den andra produktionslinjen. Utöver att varje 

produktionslinje delas mellan två produktgrupper går produktionslinjerna ihop i slutet av 

produktionen. Samtliga produkter delar på en etikettmaskin, paketeringsmaskin och  
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märkning av kartong. Dessa maskiner är produktionens största begränsningar i dagsläge. Se 

Bilaga 1. 

Barlingbo Bryggeri kan inte ha en parallell produktion eftersom begränsningarna av 

etikettmaskinen, paketeringsmaskinen och märkning av kartong försvårar möjligheten. 

Trots att organisationen inte kan producera parallellt har de kapacitet för att möta 

efterfrågan även under högsäsongen. Detta innebär längre arbetstider, säsongsanställning av 

ny personal och massproduktion under högsäsongen.  

 

4.3. Reducera flaskhalsar 

Kan flaskhalsar reduceras? 

Företaget kan producera mot lager under lågsäsongen för att undvika längre 

arbetstider och säsongsanställning som bidrar med extra kostnader. Producerar 

organisationen mot lager kan de fortsätta ha samma produktionstakt och arbetstider även 

under högsäsong. Detta blir möjligt om det genomförs en prognos för högsäsongen i början 

av lågsäsongen (Jonsson och Mattsson, 2016, s.232-234).  

Begräsningarna kan reduceras på olika sätt men alla möjligheter är inte 

implementerbara idag eftersom Barlingbo Bryggeri har ekonomiska begränsningar. Luebbe 

och Finch (2010) menade att kapaciteten av flaskhalsarna kan öka genom att förtaget hyr in 

kapacitet från underleverantörer, eller köper in liknande maskiner för att fördubbla 

kapaciteten. Eftersom företaget precis har investerat miljoner på en maskin som ska 

producera vatten och läsk har de inte möjligheten att investera mer på nya maskiner för att 

reducera begränsningarna.  

Företaget kan hyra kapacitet när efterfrågan är som högst för att kunna producera 

effektivare och möta kundernas behov. Detta är ett billigare alternativ tills de har 

ekonomiska resurser för att investera i en ny maskin. Ett annat alternativ är att företaget 

producerar med parallella linjer och skapar ett mellanlager innan flaskhalsarna men det 

skulle innebära högre kapitalbindning och höga lager. Vilket går emot 

flödeseffektiviseringen av produktionen, om målet var resurseffektivitet hade mellanlager 

innan flaskhalsarna varit ett bra alternativ (Olhager, 2013).  

 

4.4. Cyklisk Produktion 

 Hur ser en bra anpassad cyklisk produktionsplanering ut för Barlingbo Bryggeri? 

Produktionsplaneringen kommer till störst del fokusera på perioden mellan juni och 

september eftersom efterfrågan är som högst under högsäsongen. Med hjälp av resultatet 

från prognosen och identifierade flaskhalsar beräknades en optimal kombination och 

sekvens av produkterna (Brander, 2005, 41). Tabell 4 redovisar omställningstiderna mellan 

produktbyten, vilket är grunden för i vilken ordning produkterna bör produceras.  

Oavsett vilken produkt som ska produceras tar det 2 timmar för uppsättning av disk 

och 1 timme för uppsättning av tank, detta kostar 1 000 kr respektive 600 kr (Warg, 2019). 

Lagerhållningskostnad beräknades till 2 kr per liter och år genom att multiplicera 

försäljningspriset med avkastningen. Genomsnittliga försäljningspriset är 20 kr per produkt 
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och företaget har 10% avkastning. Alltså blir lagerhållningskostnaden 20*0,1 = 2 kr per 

liter och år. 

Produkterna har olika hållbarhetstid, vilket påverkar storleken på stasen och i vilken 

sekvensprodukterna produceras. Öl, läsk och cider  har hållbarhetstid på 1,5 år samtidigt 

som vatten endast har hållbarhetstid på 6 månader. Utöver uppställningstiden i början av en 

produktionsdag tar det olika lång tid att rengöra tankarna beroende på vad som har lagrats 

tidigare. Se tabell 4. 

  

Tabell 4: Omställningstiderna vid produktbyte i tank 

Från Till Tid för tank Tid för tappning 

Vatten Läsk/ Cider / ÖL 0 h 0 h 

Läsk Vatten / Cider / Öl 0,5 h 0,5 h 

Cider Vatten / Läsk / Öl 1 h 1 h 

Öl Vatten /Läsk / Cider / Öl 4 h 2 h 

Under observationen producerade företaget i 80% av sin kapacitet vilket innebär att 

produktionen har 20% marginal när efterfrågan ökar (Warg, 2019-05-23, KL: 10:34 -

11:05). Observationen  resulterade i att produktionskapaciteten per timme är 4 320 flaskor . 

Ett annat resultat som framställdes av intervjuerna är operationstiden, alltså hur lång tid det 

tar att producera en produkt. Operationstiden för en 33cl flaska är 14,4 sekunder, vilket är 

0,004 timmar. Operationstiden för en 50cl flaska är 21,6 sekunder, alltså 0,006 timmar. 

Eftersom majoriteten av undergrupperna kan produceras efter varandra utan omställningstid 

har samtliga produkter delats till 4 familjeproduktgrupper öl, cider, läsk och vatten. Tabell 

5 presenterar hur lång tid varje produkt behöver lagras i tank innan buteljeringen kan börja.   

Tabell 5: Lagringstid per produkt 

 

Som det visualiseras i tabell 4 bör den optimala produktkombinationen vara om 

företaget börjar med att producera vatten sedan läsk. Vid produktion av cider och öl bör 

företaget börja med cider och därefter producera öl. Se figur 3. Ett annat alternativ om 

samtliga produkter ska dela på en produktionslinje är att produktionen börjar med vatten 

sedan läsk därefter cider och avsluta med öl. Se figur 4. 

 

Produkttyp  Tid i tank (Veckor) 

Öl 4 – 6  

Cider 1 – 2  

Läsk 1 – 2  

Kolsyrat Vatten 1 – 2  

Stilla Vatten  0 – 1  
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Figur 3: Produktkombination alternativ 1 

 

 

 
Figur 4: Produktkombination alternativ 2 

 

Tabell 6 redovisar parametrarna som behövs för att kunna beräkna en cyklisk 

produktionsschema. Dessa parametrar kommer sedan läggas in i ekvation 1.  

 

Tabell 6: Parametrar för Cykliskproduktionsplan (Olhager, 2013, s. 333) 

 Juni  Juli  Augusti  September  

Uppsättningskostnad (𝑨𝒊) 300 kr 300 kr 300 kr 300 kr 

Lagerhållningskostnad (𝒉𝒊) 2 kr/liter*år 2 kr/liter*år 2 kr/liter*år 2 kr/liter*år 

Efterfrågan (𝒅𝒊) 14 140 L 15 367 L 16 184 L 4 496 L 

Operationstid (𝒐𝒊) 0,004 h 0,004 h 0,004 h 0,004 h 

 

I denna projekt har cykliskproduktionsplaneringen grundat sig på ekvation 1, när 

parametrarna sätts in i ekvationen blev resultatet följande, för detaljerad beräkning se 

Bilaga 3: 

𝑇𝑜𝑝𝑡,𝑗𝑢𝑛𝑖 = 20,39 ≈ 20 

𝑇𝑜𝑝𝑡,𝑗𝑢𝑙𝑖 = 19,57 ≈ 20 

𝑇𝑜𝑝𝑡,𝑎𝑢𝑔𝑢𝑠𝑡𝑖 = 19,07 ≈ 19 

𝑇𝑜𝑝𝑡,𝑠𝑒𝑝𝑡𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 = 35,94 ≈ 36 

 

Optimal cykeltid i juni är producering var nittonde dag och var artonde dag i juli 

och augusti, men det innebär att företaget behöver ha 1,5 produktionsdagar. Detta medför 

extra kostnader. Optimala cykeltiden för september är en gång per månad. Därefter 

kontrolleras om denna produktionscykel kan genomföras givet att produktionen ska vara 

högst en dag.  

 Resultatet blev som följande: 

𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑗𝑢𝑛𝑖 = 10,89 ≈ 11 

𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑗𝑢𝑙𝑖 = 10,02 ≈ 10 

𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑎𝑢𝑔𝑢𝑠𝑡𝑖 = 9,51 ≈ 10 
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𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑠𝑒𝑝𝑡𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 = 34,25 ≈ 34 

 

Minsta cykeltiden i juni är produktion var elfte dag  och var tionde dag i juli och 

augusti, samtidigt som företaget endast behöver producera en gång per månad i september. 

Om produktionstiden hade resulterat i mer än en dag, hade längsta cykeltid som ger en 

produktionstid som är lika med en dag beräknats, denna tid benämns Tmin. Till cykeltid 

väljs minimum av {Topt, Tmin}.  

För samtliga månader har Tmin varit minimum vilket är varför slutgiltiga cykliska 

produktionstiden är var elfte dag i juni, var tionde dag i juli och augusti samtidigt som 

organisationen endast behöver producera en gång i månaden i september.  

 

4.5. Slutprodukt 

Hur ser Excel-filerna ut? 

Slutprodukten av det här projektet är två Excel filer där den första hanterar 

prognoser och den andra beräknar en cyklisk produktionsplan. Filen som ska beräkna 

prognoser har ställts in med ekvation 2.2, där företaget endast behöver ändra  

säsongsindexet för den månaden de vill prognostisera och den historiska data för just den 

månaden. Sedan ska Excel beräkna en prognos med de parametrar som fyllts i.  

Beräkningen av produktionsplanen i Excel grundar sig på ekvation 1 och parametrar 

som är konstanta kommer redan vara i fyllda. Detta avser uppsättningskostnader och 

lagerhållningskostnader. Företaget behöver dock fylla i efterfrågan för den valda månaden 

och operationstiden beroende på hur mycket kapacitet som ska användas.  
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5. Analys  

Statistisk data från Delfi Marknadspartner AB (2018) och Barlingbo Bryggeri  

analyserades med hjälp av sambandsdiagram (Bergman och Klefsjö, 2012, s.284) för 

djupare förståelse om sambandet mellan statistiken och försäljningsdata samt vad 

sambanden innebär. Sambandsdiagrammet visualiserade att det finns tydliga samband 

mellan Barlingbo Bryggeris försäljning och Delfi Marknadspartner AB’s (2018) statistik. 

Analysen resulterade i att styrgruppen kom till konsensus om att det finns tillräckligt 

mycket med samband för att kunna använda statistiken av vattenförsäljningen till 

ingångsprognosen.  

Enligt Olhager (2013) definieras flaskhalsar som produktionssystems, maskiners 

och andra resurser som sätter produktionstaktens begränsningar. Bilaga 1 illustrerar hur 

produktionen ser ut hos Barlingbo Bryggeri där samtliga produkter delar samma resurser i 

olika steg av produktionen. I denna undersökning har flaskhalsar identifierats med Luebbe 

och Finchs (2010) teori om begränsningar som uppstår i ett produktionssystem. I det 

observerade produktionssystemet har flaskhalsar identifierats genom semistrukturerade 

intervjuer och processkartläggning. Samtliga produkter delar på 10 tankar och de behöver 

lagras olika länge vilket innebär att tankarna sätter takten på produktionen eftersom 

följande frågor måste besvaras innan produktionen kan påbörja. Hur många tankar finns det 

tillgängligt? Vilken eller vilka produkt(er) ska lagras i tankarna?  

Identifiering av etikettmaskinen och paketeringen som flaskhalsar genomfördes 

genom diskussioner och observation. Företaget kan i dagsläget inte ha en parallell 

produktion eftersom samtliga produkter delar på resursen vilket är definitionen av 

flaskhalsar (Luebbe och Finchs, 2010). 

Luebbe och Finch (2010) skrev att reducering av flaskhalsar kan ske på olika sätt 

beroende på vilka förutsättningar företaget har. Ledningen i Barlingbo Bryggeri håller med 

att de identifierade flaskhalsarna upplevs som begränsningar men eftersom de har 

förutsättningarna att möta sina kunders behov under årets högsäsong upplevs det inte som 

en prioritering. Utöver att kundernas behov möts har företaget idag inte de ekonomiska 

resurser som behövs för att kunna reducera flaskhalsar. 

Identifiering av flaskhalsar resulterade i en tydligare förståelse av produktionen som 

i sin tur ledde till bättre förutsättningar inför produktionsplaneringen. Projektledaren har 

dessutom framställt fler förslag på hur företaget kan reducera flaskhalsar inför nästa 

högsäsong.  

Om företaget skulle producera mot lager under lågsäsongen skulle det innebära 

högre lagerhållningskostnad vilket i sin tur innebär mycket kapitalbindning (Jonsson och 

Mattsson, 2016, s.126). Beroende på hur mycket kapital som binds och vad företaget har 

för budget, kan det bli variation i hur mycket av högsäsongens efterfrågan som produceras 

under lågsäsongen. För att beräkna om produktion mot lager är ett bra alternativ kan 

företaget genomföra en kapitalbindningsanalys (Jonsson och Matsson, 2016, s.128).  
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I syfte för att se om den maximala kapaciteten är tillräcklig för att möta efterfrågan 

genomfördes ytterligare en beräkning. Beräkningen bevisade att om produktionstakten ökar 

och maskinernas maximala kapacitet används har företaget goda förutsättningar för att 

möta sina kunders behov.  

Optimal cykeltid för juni, juli och augusti är var fjärde dag, alltså en gång i en 

arbetsvecka. Detta innebär att  satsstorleken varierar för de olika månaderna men det finns 

tillräckligt med produktionskapacitet för att kunna mötta efterfrågan med en 

produktionsdag per vecka.  

Trots att systemet har flaskhalsar finns det kapacitet så att det räcker och blir över, 

vilket innebär att företagets val att inte fokusera på flaskhalsarna är ett bra val för tillfället. 

När efterfrågan ökar och flaskhalsarna börjar bli problematiska kan de aktivt arbeta med att 

reducera flaskhalsarna.  

Slutprodukten framställdes för att underlätta för företaget att systematiskt 

prognostisera och planera eftersom projektet endas tar hänsyn till högsäsongen 2019.  
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6. Metoddiskussion 

Den valda metoden har fungerat bra genom hela undersökningen och resulterat i att 

syftet med undersökningen uppfylldes. Statistiska datainsamlingen ökade noggrannheten i 

resultatet av arbetet och eftersom det är branschstatistik kan det generellas. Projektledaren 

har undersökt hur Barlingbo Bryggeris produktion ser ut idag och hur försäljningshistoriken 

ser ut från 2015 till 2018 för att kunna framställa en produktionsplan.  

Projektets genomförande är likt Supełs (2018) forskning där undersökningen 

designades efter PDSA-cykeln. Största skillnaden mellan studiedesignen och metodvalen 

har varit att Supeł (2018) använde PESTLE-analys och 5s som implementeringsmetod, 

medan detta projekt endast använde PDSA-cykeln.  

Produktionsbeskrivningen av nuläget resulterade i en identifiering av flaskhalsar 

som sedan analyserades inför skapandet av en cyklisk produktionsplan. Utöver 

produktionssystemets begränsningar användes försäljningsstatistiken och branschstatistiken 

vid framställning av historik baserad på säsongsprognos.  

Analysen av prognosen tillsammans med analysen av produktionssystemets 

begränsningar framställdes en cyklisk produktionsplan för företaget inför högsäsongen 

2019. Sedan skapades en Excel-databas som företaget kan använda vid framtida 

produktionsplaneringar.  

Den cykliska produktionsplanen resulterade i effektivare flöde i produktionen och 

gav likande resultat som Schmidts et al. (2001) forskning. Undersökningen kunde utförts 

genom att följa de sex stegen som Schmidt et al. (2001) beskrev i sin forskning. Metoden 

som användes i Schmidts et al. (2001) forskning och i denna undersökning har vissa 

likheter och olikheter där första steget är att gruppera produkterna i familjer för att sedan 

identifiera begräsningar i systemet, vilket gjordes i studien. När begränsningarna 

identifierats ska de tilldelas till produktfamiljerna för att sedan beräkna en cykeltid för varje 

produktfamilj. Sist ska flaskhalsarnas kapacitet underlättas till produktfamiljerna och beslut 

om flexibilitetstid i planeringen tas.  

Undersökningen resulterade i effektivare flöde i produktionen och i ett smidigare 

produktionsplaneringssätt. Utöver effektivare flöde framställdes fler förslag på hur 

företaget kan reducera sina flaskhalsar när det blir aktuellt. Forskningen som genomfördes 

av Schmidt et al. (2001) resulterade i nästan likadana utfall där produktionen optimerades 

och flödet effektiviserades. Till skillnad från Schmidts et al. (2001) forskning har denna 

undersökning bara resulterat i förslag på hur begräsningarna kan reduceras.  

Identifiering av flaskhalsarna grundar sig på Luebbe och Finch (2010) beskrivning 

av theory of constraints. Vilka resurser och maskiner som identifierades som begräsningar 

är ett direkt resultat av Luebbe och Finchs (2010) forskning och definition. Eftersom 

företaget i dagsläget inte har behovet eller de ekonomiska resurserna att reducera 

begräsningarna har projektledaren inte kunnat genomföra följande stegen i Luebbe och 

Finch (2010) beskrivning: 

1. Reducera för begränsningarna 
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2. Om en begränsning har förflyttats eller förbättrats börja om på steg 1 med 

fokus på en annan begräsning i systemet. 

Projektledaren tillsammans med Barlingbo Bryggeri har löst problemet både 

teoretiskt och praktiskt. Identifiering av flaskhalsarna och förslag på hur de kan reduceras 

har lösts med hjälp av theory of constraints (Luebbe och Finch, 2010) och genom 

processkartläggning av produktionen. Samtidigt som prognosen inkluderade både praktisk 

information som försäljningsdata och teoretiska bakgrunder om säsongsbaserade prognoser 

(Axsäter, 2006). Resultatet av prognos ledde sedan till en cyklisk produktion som lösts av 

teoretiskt art för att sedan testas i praktiken och se om teorin fungerar bra i praktiken.  

Huvudproblemen löstes med både teoretiska och praktiska lösningar för att uppfylla 

syftet och uppnå målen, men ett problem som inte löstes i praktiken är reducering av 

befintliga flaskhalsar i produktionen. Teoretiskt har projektledaren framställt fler förslag 

som i tidigare forskningar har gett bra resultat men eftersom företaget inte känner att det är 

ett prioriterat problem har förslagen inte kunnat testas. 

PDSA-metoden (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 46) har fungerat bra som helhet och 

kommer dessutom att användas vid vidare arbete i företaget eftersom den visualiserar 

ständiga förbättringar och underlättar för företaget att fortsätta arbeta med kontinuerliga 

förbättringar av kvalitet. Datainsamlingsmetoderna fungerade utmärkt i denna 

undersökning och eftersom företaget har fem anställda kunde projektledaren observera och 

intervjua samtliga anställda och därmed öka delaktigheten.  

Utan intervjuerna hade projektledaren kanske inte fått samma resultat eftersom 

datainsamlingen hade baserat sig endast på projektledarens tolkning av observationerna. 

Vilket kanske hade lett till en missledande bild av produktionsprocessen och 

organisationens arbetssätt. Å andra sidan skulle resultatet kunnat vara mer opartisk om 

samtliga anställda inte deltog i datainsamlingen.  

Prognoser kan genomföras på olika sätt med hjälp av olika modeller (Olhager, 2013, 

s.97-128). Den valda prognosmetoden i denna undersökning var mer lämplig än andra 

prognostiseringsmetoder men prognoser för företaget hade även kunnat framställas med en 

trend-säsongprognosmetod då företaget växer och det finns tydlig växande trend. Å andra 

sidan är trenden i dagsläget tillräckligt liten för att vara försumbar. Hade prognosen 

genomförts med trend-säsongprognosmodell hade projektledaren behövt göra antagandet 

att företaget kommer fortsätta växa i samma takt som den gör idag. Trend-

säsongprognosmodell (Axsäter, 2006) diskuterades på ett styrgruppsmöte och samtliga 

gruppmedlemmar kom överens om att det är ett för stort antagande att göra och att 

prognosfelet hade blivit för stort med den antagandet.  

Projektledaren genomförde en direkt observation (Denscombe, 2018, s.297) med 

fokus på produktionskapacitet. Projektledaren observerade och antecknade 

produktionskapacitet per minut och per timme vid två olika tillfällen. Insamlingen av 

produktionskapacitet hade kunnat genomföras på olika sätt, men med de förutsättningarna 

projektledaren hade anses direkt observation som det bästa möjliga tillvägagångsättet. 

Wisén och Lindblom (2015, s.148) menade att med observationer får projektledaren 
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direktinformation som hen annars kanske inte hade fått. Dessutom är observationer ett bra 

komplement till intervjuer och interna dokument.  
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7. Slutsatser 

Projektets syfte har uppfyllts till högsta nivån både teoretiskt och praktiskt. 

Samtliga frågeställningar har besvarats och resulterade i två produkter som företaget kan 

använda sig av efter projektets slut.  

 

7.1 Slutsatser 

Syftet med projektet är att effektivisera och optimera produktionen, detta skulle 

genomföras med fyra frågeställningar. Den första frågeställningen handlade om hur den 

framtida efterfrågan kan se ut, vilket medförde till beräkning av prognos med historisk data. 

Prognosen beräknades i liter sedan användes en bransch statiskt för beräkning av 

fördelningen mellan produktgrupperna.  

När den framtida efterfrågan hade beräknats visualiserades produktionssystemets 

resurser och begränsningar för att besvara den andra frågeställningen. Systemets flaskhalsar 

identifierades och fler förslag på hur de kan reduceras framställdes för att kunna besvara 

den tredje frågeställningen.  

Fjärde frågeställningen som berör samtliga frågeställningar och slutgiltiga syftet 

handlade om cyklisk produktionsplanering. Planeringen genomfördes med hjälp av 

prognosen och systemets begränsningar. Utifrån prognoserna och produktionsplaneringen 

har två Excel-filer skapats som slutprodukt av projektet.  

Följande slutsatser kan dras av projektet: 

• Prognosen beräknades i liter/månad  

• Flaskhalsar identifierades 

• Förslag för reducering av flaskhalsar framställdes men testades inte i 

praktiken   

• Cyklisk produktionsplan beräknades för juni till september månad 

• Systematisk prognostisering och planeringsverktyg framställdes 

 

7.2 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning/arbete 

Undersökningen har uppfyllt syftet med projektet samtidigt som fler frågor och 

förbättringsområde har dykt upp. Barlingbo Bryggeri kan starta ett projekt med fokus på 

endast flaskhalsarna för att vidare optimera produktionen. Förslagen som framställdes i det 

här projektet kan testas i praktiken och analyseras. Beroende på hur genomförandet går kan 

fler flaskhalsar upptäckas.  

Ett annat förbättringsarbete som företaget kan genomföra är dokumentation av 

processbeskrivningarna och försäljningsdata. Om försäljningsdata dokumenteras i flaskor 

och per exakt produkttyp kommer prognosfelen bli mindre, samtidigt som 

produktionsplanen kan bli mer detaljerad och korrekt (Axsäter, 2006). Detta kan till 

exempel vara att i juni såldes 5 056 flaskor av rabarberläsk och 4 600 av gotländska must.  

Isaksson (2018, s.16 -19) skrev att ju mer detaljerad processbeskrivning som 

dokumenteras ju lättare blir det att implementera förändringar och utbilda potentiella nya 
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anställda samtidigt som det blir enklare att upptäcka systemets resurser och begränsningar 

vid produktionsplanering.  
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𝑇𝑜𝑝𝑡,𝑗𝑢𝑛𝑖  = √
2(300 ∗ 4)

220 ∗ 325(1 − 0,004 ∗ 325) + 220 ∗ 212(1 − 0,004 ∗ 212) + 220 ∗ 13(1 − 0,004 ∗ 13) + 220 ∗ 103(1 − 0,004 ∗ 103)
= 1,19  

 

𝑇𝑜𝑝𝑡,𝑗𝑢𝑙𝑖  = √
2(300∗4)

220∗231(1−0,004∗231)+220∗14(1−0,004∗14)+220∗342(1−0,004∗342)+220∗112(1−0,004∗112)
= 1,02  

 

𝑇𝑜𝑝𝑡,𝑎𝑔𝑢𝑠𝑡𝑖  = √
2(300∗4)

220∗243(1−0,0005∗243)+220∗15(1−0,0005∗15)+220∗361(1−0,0005∗361)+220∗118(1−0,0005∗118)
 = 0,95 

 

𝑇𝑜𝑝𝑡,𝑗𝑢𝑛𝑖  = √
2(300 ∗ 4)

220 ∗ 68(1 − 0,004 ∗ 68) + 220 ∗ 4(1 − 0,004 ∗ 4) + 220 ∗ 101(1 − 0,004 ∗ 101) + 220 ∗ 33(1 − 0,004 ∗ 3)
= 0,34



 

  

Bilaga 4 



 

  

Bilaga 5 

 

 

 

 


	1. Introduktion
	1.1 Inledning (Bakgrund)
	1.2 Problembeskrivning
	1.3 Syfte och frågeställningar
	1.4 Avgränsningar

	2.  Teori
	2.1 Den teoretiska bakgrunden
	2.1.2 Produktmix.
	2.1.3 Cyklisk produktionsplanering
	2.1.4 Prognos

	2.2 Tidigare forskning/arbeten

	3.  Metod
	3.1 Design av studien
	3.2 Datainsamlingsmetod
	3.3 Dataanalys
	3.4 Validitet , reliabilitet och generaliserbarhet
	3.4.1 Validitet
	3.4.2 Reliabilitet
	3.4.3 Generaliserbarhet

	3.5 Etiska ställningstaganden
	3.5.1 Objektivitet
	3.5.2 Anonymitet
	3.5.3 Informationskravet
	3.5.4 Samtyckekravet
	3.5.5. Konfidentialitetskravet
	3.5.6. Nyttjandekravet


	4.  Resultat
	4.1. Prognos
	4.2. Flaskhalsar
	4.3. Reducera flaskhalsar
	4.4. Cyklisk Produktion
	4.5. Slutprodukt

	5.  Analys
	6. Metoddiskussion
	7.  Slutsatser
	7.1 Slutsatser
	7.2 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning/arbete

	8.Referenser
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Bilaga 4
	Bilaga 5

