
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En förstudie till implementering av 

Kanban i en produktion med höga 

varianser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emelie Kroon 

Karin Meijer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-18.04 

 



 

 

Industriell ekonomi- affärsingenjör  

EXAMENSARBETE 2016 

 

Svensk titel: En förstudie till implementering av Kanban i en produktion med höga varianser 

 

Engelsk titel: Pre-study by implementing Kanban in a production of high variances 

 

Utgivningsår: 2016 

 

Författare: Emelie Kroon och Karin Meijer 

 

Handledare: Håkan Svensson 

 

Examinator: Daniel Ekwall 



Abstract 

 
 

Increasing customer demands and smaller margins requires a greater awareness for Swedish 

industrial companies. To create a better competitive advantage, the focus has been on primary 

resources such as financial capital, but today it is more about knowledge and information 

(Allee & Taug 2006). The Kanban system uses the concepts of Lean production. The purpose 

of the system is not to solve a company's problem, but instead to systematically and 

thoroughly improve their production systems (Shingo 1984). 

Lean production entails working with a number of factors, and may contribute to reducing 

non-value added time. There are a number of proven factors and recommendations for the 

success of an implementation. The main thing of all techniques is for a company to be 

familiar with its own production then implementing the Kanban System.  

The reference company in this study works with a great variety of car accessories in the 

international automotive market. By implementing the Kanban System in some parts of their 

production, it was possible to use ABC-analysis to classify products in order to store A-

products to handle varying demand. 

The purpose of the study was to investigate the possibility of using the Kanban System in two 

of their production departments. A well-prepared trial study was needed before implementing 

Kanban. Opportunities and shortcomings were visualized using SWOT analysis, with the aim 

of learning from the past. A thorough value stream analysis was created by comparing the 

current and future situations, with the purpose of expanding the understanding of the study. 

The conclusion of the study was that the Kanban System was applicable to both departments, 

but showed that the Kanban System would generate a better flow of materials in one of the 

departments. However, implementing the system in the other department would lead to an 

increased inventory and problems with a large variance of products. 
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 II 

Sammanfattning 

 

Till följd av allt högre kundkrav och mindre marginaler krävs en ökad medvetenhet hos de 

svenska industriföretagen. För att skapa en större konkurrensfördel har fokus riktats på de 

primära resurserna, som tidigare varit det finansiella kapitalet, till mer kunskap och 

information (Allee & Taug 2006). Med hjälp av begreppen Lean production har verktyg 

tillämpas såsom Kanban, som inte har syfte att lösa företagets problem utan systematiskt och 

grundligt förbättra deras produktionssystem (Shingo 1984). 

Inom Lean production arbetar man med ett flertal faktorer som kan bidra till minskad icke-

värdeskapande tid, den tid som kunden inte är redo att betala för. Det finns påvisade faktorer 

och en mängd rekommendationer för att lyckas med en implementering. I detta fall Kanban, 

men i vilken teknik man än väljer att implementera så är grundstenen för förbättring att känna 

sin egen produktion.  

Referensföretaget i denna studie arbetar med en stor variation på sina produkter som består av 

biltillbehör till en större del av den internationella fordonsmarknaden. För att implementera 

Kanban i delar av deras produktion har det genomförts en ABC-analys för att klassificera 

produkter med syfte att lagerhålla en större del av A-artiklarna för att kunna hantera en 

varierad efterfrågan.  

Syftet med studien är att undersöka möjligheter med Kanban i två av deras 

produktionsavdelningar. En väl genomarbetad förstudie ska presenteras för en eventuell 

implementering av Kanban.  

Möjligheter och brister har visualiserats med hjälp av en SWOT-analys, detta för att ta lärdom 

av tidigare beprövade erfarenheter. En genomarbetad värdeflödesanalys har genomförts av 

nuläget, samt för framtida läge, för att skapa en utökad förståelse över syftet med studien för 

personalen på Mont Blanc.  

Slutsatsen av studien är att Kanban är tillämpbart på båda avdelningar men under 

bearbetningen på företaget visade sig att Kanban inte skulle generera ett bättre materialflöde 

på en av avdelningarna. Det hade medfört överflödigt lager samt en större problematik med 

den stora variansen av produkter och de kontinuerliga revideringar som är i den vederbörande 

avdelningen.  
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1 Inledning 
 

Detta kapitel avser att ge läsaren en introduktion till bakgrunden till studien samt fördelar 

med system som Kanban. Vidare kommer det att presenteras projektets syfte, frågeställning 

och vilka avgränsningar som man förhåller sig till under rapportskrivandet.  

 

1.1 Bakgrund 

Idag arbetar företag med allt hårdare kundkrav och mindre marginaler, detta kräver mer av 

företagen för att kunna vara konkurrenskraftiga. För att skapa en större konkurrensfördel har 

fokus ändrats på de primära resurserna, från att tidigare ha koncentrerat sig på det finansiella 

kapitalet till idag med mer fokus på kunskap och information, allt för att vinna en större fördel 

på marknaden (Allee & Taug 2006). Man vill synliggöra ineffektivitet och uppmärksamma de 

icke- värdeskapande aktiviteterna. Enligt vissa författare (Shingo 1989)(Stalk & Hout 1990) 

kan upp till 90 % i ett traditionellt produktionssystem bestå av icke- värdeskapande 

aktiviteter. En minimering av dessa aktiviteter skulle vara en möjlighet att öka sin kundkrets 

och nivån av kundnöjdheten (Shamah 2013). Det har blivit vanligt idag att organisationer 

arbetar med Lean, då syftet med detta är just att eliminera all sorts slöserier vilket innebär de 

aktiviteter som inte medför något värde ur kundens synpunkt (Thun, Drüke, Grübner 2010). 

Kundens behov och önskemål är en viktig del att ha i fokus då marknaden och 

konkurrenskraften är hög. Enligt Wheelwright (1978) finns det fyra speciellt viktiga 

konkurrensfaktorer som är extra viktiga för att kunna bli framgångsrik på marknaden; 

kostnad/värde, service, kvalitet och flexibilitet. Wahler P och Cox III (1994) samt Olhager 

(2013) hänvisar också till dessa metoder och menar att det är viktigt att kunna matcha de 

konkurrensfaktorer man arbetar med mot kundens behov för att kunna nå framgång. För att 

kunna arbeta med dessa faktorer är Just-in-time (JIT) en metod som kan vara till hjälp i 

många produktionsföretag. Mukhopadhyay och Shanker (2005) delar en allmän uppfattning 

om att en viktig del i Lean är att använda sig av just Just-in-time. 

JIT innebär att man minimerar slöseri genom att producerar rätt produkt, rätt kvantitet och i 

rätt tid för att kunna tillgodose kundens behov (Shingo 1984). JIT är inte bara viktigt ur 

kundens synpunkt, utan är också, enligt Akturk och Erhun (1999), viktigt för att företaget ska 

kunna minska sina kostnader genom att ha mindre lager. Det kan också bidra till förbättrad 

kvalitet, minskat svinn och omarbetningar, ökad förmåga att hålla tidtabeller, ökad flexibilitet, 

förenklad automation samt till ökad utnyttjandegrad av resurser som personal och maskiner 

(Akturk & Erhun, 1999). Enligt Mukhopadhyay och Shanker (2005) är just grunden i JIT, att 

använda sig av Kanban. 

Kanban är ett japanskt begrepp som står för visuell dokumentering och är enligt 

Mukhopadhyay och Shanker (2005) en av de mest enklaste och effektivaste metoderna för 

kontroll av produktion och lager. Det är dessutom en relativt billig metod att implementera 

och använda sig av, vilket gör att det är ett attraktivt system att använda sig av hos 

tillverkande företag. Kanban innebär ett lagerhanteringssystem som visualiserar och 

kontrollerar tillverkningen samt transporteringen av material/produkter genom att hålla en 

viss bestämd lagernivå (Akturk & Erhun, 1999). 

Företaget Mont Blanc erbjuder transportlösningar till bilbranschen i form av exempelvis 

lasthållare, takboxar och cykelhållare. De har den största marknaden inom originaldelar men 



 

- 3 - 

 

även eftermarknadskunder. I Dalsjöfors, strax utanför Borås, har de huvudkontoret samt en 

produktionsanläggning där de arbetar med utveckling och konstruktion. De har även 

produktion i Frankrike och Rumänien.  

Idag är företagets planeringsavdelning väldigt belastad då de har många olika 

ansvarsområden. De prognostiserar den framtida efterfrågan, lägger upp tillverkningsorder på 

varje enskilt artikelnummer, sköter planering med underleverantörer för behandling, samt 

planerar varje linjes körningsschema. Detta har i sin tur resulterat i oförmåga att uppskatta 

efterfrågan i ett tidigt skede, transportavgifter för outnyttjat lastbilsutrymme och stressade 

operatörer. Idag har ledningen en vision om att varje enskild produktionsgrupp ska ansvara 

och producera i samma takt som kundefterfrågan, utan att invänta planeringsavdelningens 

tillverkningsorter. De vill därför införa Kanban som lagerhanteringssystem i produktionen. 

Vid införande av Kanban behövs hänsyn tas till de stora varianserna de har i sitt 

produktsortiment.   

 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka möjligheter med Kanban i delar av Mont Blancs produktion, att 

genomföra en förstudie samt att genomarbeta underlag i syfte att underlätta vid en 

implementering. Önskan är att ha ett visuellt kanbansystem som skapar tydliga visuella 

triggerpunkter, vilket ska redogöras i denna studie.   

 

1.3 Frågeställning 

För att uppnå syftet med studien har det skapats frågeställningar för att tydliggöra innebörden.  

● Hur fungerar en implementeringen av Kanban?  

● Hur kan ett visuellt Kanban användas i största grad? 

● Hur kan Kanban användas på ett optimalt sätt gällande de angivna avdelningarna på 

Mont Blanc?  

 

1.4 Avgränsning 

För att denna studie inte ska bli för omfattande i förhållande till den tidsavgränsning som 

finns, redogörs det i detta avsnitt för vilka områden som inte kommer att beröras eller tas till 

hänsyn till.  

Detta är endast en pilotstudie, då Kanban ska undersökas för två av Mont Blancs avdelningar; 

monteringsanvisningar och påspack. En ABC-klassificering är nödvändig, då studien 

fokuserar endast på de A-artiklar som fastställs genom klassificeringen. Denna klassificering 

kommer att göras enskilt på varje produktgrupp för att undvika felaktigt utfall.  

En förstudie kommer att genomföras till en eventuell implemeneringen av Kanban på Mont 

Blanc. Olika aspekter kommer att antas, samt vilka begränsningar som kommer behöva 

förhållas till under studien. 
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2 Metod och material 
 

Metoderna som använts i detta arbete är uppdelade i vetenskapliga metoder samt i 

arbetsmetoder. De vetenskapliga metoderna behövdes för att få underlag om ämnet i fråga 

och arbetsmetoderna är de utvalda metoder som genomförts för att i framtiden kunna 

implementera ett kanbansystem. Samtliga metoder är akademiskt användbara metoder vid 

implementering av Kanban, men också anpassade att passa organisationen som studien 

berör.  

 

2.1 Vetenskaplig metod 

När vetenskapliga metoder användes var syftet att kunna nå ett resultat som svarar på 

frågeställningarna som är till grund för studien. För att få en bra kunskap om ämnet var frågan 

“Hur fungerar en implementation av Kanban?” speciellt viktig att ha som grund. 

Vetenskapliga studier behövdes också för att kunna svara på från ”Hur kan Kanban användas 

på ett optimalt sätt gällande de angivna avdelningarna på Mont Blanc?”. Tillvägagångssättet 

till vetenskapliga metoder i studien beskrivs nedan. 

 

2.1.1 Kvantitativa och kvalitativa metoder 

Informationen som krävdes för att genomföra arbetet och implementera ett kanbansystem 

innefattar både kvalitativa och kvantitativa studier.  

Bryman (2013) förklarar kvantitativ forskning som en strategi där man betonar kvantifiering 

när det gäller insamling och analys av data. Statistiska verktyg används och siffror 

sammanställs, vilket resulterar i att kvantitativa metoder ofta bygger på ett realistiskt 

perspektiv (Bryman 2013). Kvantitativa studier behövdes som grund för att själva studien 

skulle kunna genomföras och innefattar här datainsamlingen av numerisk data.  

Vid kvalitativ forskning läggs mer vikt vid ord istället för på kvantifieringen av data. Den 

betonar ett mer induktivt synsätt
1
 på relationen mellan teori och forskning där fokus ligger på 

teorigenerering (Bryman 2013). Kvalitativa studier behövdes för att få underlag och belägg 

för de metoder som använts i studien. Dessa innefattade huvudsakligen litteraturstudier, 

intervjuer och observationer.  

Inom litteraturstudier användes facklitteratur för att få kunskap inom ämnet, samt 

vetenskapliga artiklar för att kunna analysera forskares slutsatser. Respondenter som valdes 

för intervju var de som hade insikt inom området, det vill säga berörda yrkesgrupper inom 

avdelningarna. Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att få personalens syn av sin 

verklighet, istället för att ha detaljerade frågor som omedvetet kan styra respondenten 

(Bryman 2013). Intervjuguiden var inte specifikt skriven, ämnesområden valdes ut i förhand 

med frågor som berörde; informationsflöden, erfarenheter, nuvarande system och 

förbättringsförslag. Respondenterna fick sedan prata fritt kring ämnesområdena. Resultatet av 

intervjuerna har använts som grund för de slutsatser som tagits. Observationer i produktionen 

gjordes tidigt i studien för att få en helhetsbild över företaget och underlag till 

nulägeranalysen.  

                                                 
1
 Induktivt synsätt = Att dra allmänna slutsatser från de enskilda fallen (Sinovum Media 2016)  
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2.1.2 Reliabilitet, Replikation och Validitet 

Reliabilitet, replikation och validitet är, enligt Bryman (2013), tre viktiga kriterier vid 

bedömning av en studies kvalitet.  

Reliabiliteten anger tillförlitligheten i datan. En undersökning med bra reliabilitet kommer att 

visa samma resultat om man gör om studien ytterligare en gång och påverkas inte av 

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. I denna studie kan viss variation föreligga i 

resultatet då en del data analyserats som förändras kontinuerligt beroende marknaden, den 

kommer dock att visa en trend som anses relativ tillförlitlig. Metoderna som nyttjats har hög 

reliabilitet då det är metoder som används generellt och på ett akademiskt plan (Bryman 

2013). 

Studien anses vara replikerbar och innebär att den ska kunna upprepas av andra. Enligt 

Bryman händer det ibland att forskare kanske får en känsla av att resultatet inte stämmer, och 

vill därför upprepa studien. I detta fall är det en förutsättning att studien ska vara replikerbar, 

då företaget ska kunna använda den som underlag om de går vidare med implementeringen av 

Kanban på andra avdelningar. De som tar del av studien, behöver dock ta hänsyn till att vissa 

delar kan behöva anpassas efter aktuell produktion då denna studie gäller ett visst specifikt 

produktsortiment. För att arbetet skulle vara replikerbart har tillvägagångssättet 

dokumenterats väl (Bryman 2013).    

Med validitet menas det att “rätt” information har undersökts och det som var avsiktligt att 

mäta också är det som mätts. Jämförelser behöver vara baserade på samma grunder, och 

metoder och mätinstrument behöver vara anpassade för det arbete som utförs (Bryman 2013). 

Det finns olika typer av validitet, två som bedöms vara aktuella i denna studie är intern 

validitet och extern validitet. Intern validitet avser hur bra metoder passar för sitt ändamål och 

hur trovärdigt resultatet är för själva situationen (Hernon & Schwartz 2009). Då studien har 

utförts på ett specifikt företag är det viktigt att den interna validiteten är trovärdig så att 

resultatet vid implementeringen, samt det fortsatta arbetet med Kanban, blir så bra som 

möjligt för företaget. Extern validitet avser metodens lämplighet i mer allmänt sammanhang. 

Den externa validiteten, gällande resultatet, kan i denna studie komma att ifrågasättas inom 

vissa områden, då den utförts på ett specifikt företag (Hernon & Schwartz 2009). 

 

2.1.3 Litteraturstudie 

Litteraturen som använts ska ha haft både hög reliabilitet och validitet, vilket är viktigt för 

trovärdigheten i studiens metoder och arbetssätt (Bryman 2013). Litteraturstudierna anses ha 

extern validitet då Kanban och arbetsmetoderna har studerats ur ett övergripande och 

akademiska synsätt.  

Den vetenskapliga litteratur som använts består av facklitteratur och akademiska 

publikationer. Facklitteratur har använts från egen litteratur, från Borås högskolans bibliotek 

samt från Internet. Urval av facklitteratur har gjorts med Lean Production som ledord. 

Akademiska publikationer har sökts via biblioteket på Borås högskolans hemsida som har en 

egen sökmotor. Sökord som använts var bland annat Lean Production, 5s, Kanban, ABC-

analysis , Forecast och Value Stream Analysis. Endast granskade publikationer användes. 
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2.1.4 Datainsamling 

Datainsamling är en utgångspunkt för alla forskningsprojekt, metoden för detta kan bestå av 

intervjuer eller frågeformulär, och klassificeras genom strukturerade metoder. Strukturerade 

frågeformulär och intervjuer är noga vald ordföljd som inte finns utrymme till förändring. Det 

finns metoder som är mindre strukturerade än ovan nämnda, till exempel observation och 

semistrukturerad intervju. Här finns det utrymme för forskaren att ha ett öppet sinne och 

frågar vad som krävs för studien (Bryman & Bell 2015). 

Datainsamlingen är också viktigt att ha som grund vid en senare utvärdering och uppföljning 

av resultatet då implementeringen väl är utförd av organisationen. Datainsamlingen samt 

formlerna för beräkning av data är metoder som kan användas generellt. Själva uträkningarna 

och analysen av data är riktat mot det interna arbetet på företaget och anses ha en intern 

validitet (Bryman 2013). 

För att kunna implementera ett kanbansystem behövdes kvantitativ data samlas in på 

företaget. Då kanbansystemet i detta fall var avgränsat till endast en del av produkterna, A-

artiklarna, behövdes försäljning och prognoser analyseras för att kunna göra en ABC-analys. 

För att genomföra en nulägesanalys och även vissa beräkningar av kanbansystemet behövdes 

data över tider i produktionsflödet som ledtid, omställningstid, cykeltid, takttid och processtid.  

 

2.2 Arbetsmetod 

Ett antal arbetsmetoder har valts för att kunna komma fram till svar på de frågeställningar som 

finns. 

 

2.2.1 PDSA- cykel 

Vid användande av Lean production och implementering av dess verktyg, som i detta fall 

Kanban, är det bra att använda sig av PDSA-cykeln. Denna cykel benämns i engelskt tal med 

PDCA vilket står för Plan, Do, Check & Act, men i denna studie används den svenska 

översättningen (Bicheno 2009). 

PDSA-cykeln ses som själva grunden i Toyota Production System (TPS) och utvecklades av 

Walter A. Shewhart, en forskare som var W. Edwards Deming vän och mentor. Deming är i 

sin tur känd för sitt kvalitetsarbete inom japansk industri (Simon & Canacari 2012). Verktyget 

används generellt för att få en överblick över hela processen och för att kunna arbeta med 

förbättringar. Den kan också användas i alla sorters projekt på olika nivåer (Tonnquist 2012). 

Huvudsyftet med PDSA-cykeln är att förbättra processen genom att repetera cykeln 

kontinuerligt. På så sätt kan man arbeta med ständiga förbättringar och vara medveten om hur 

processen utvecklas. I implementeringen av Kanban är detta viktigt då systemet måste hållas 

levande och uppdateras efter utvecklingen av efterfrågan samt efter övriga förändringar i 

produktionen. Ständiga förbättringar i arbetet är viktigt för att inte stanna upp i utvecklingen. 

När man arbetar med Lean bör man också ha i åtanke att det inte går att uppnå det perfekta 

resultatet direkt, utan att det är en process av förändring. Vidare menar Simon och Cancari 

(2012) att det inte är något fel med att misslyckas, så länge man lär av sina misstag och gör 

förbättringarna efter detta. De styrker också att PDSA-cykeln är ett viktigt redskap i 

förändrings- och förbättringsarbetet. 



 

- 7 - 

 

De fyra olika stegen är beskrivna nedan enligt Bicheno (2009) i figur 1. Steget “Planera” har 

använts som stöd vid implementeringen av Kanban vid detta arbete. 

 

Figur 1 - PDSA- cykel, egen bild med inspiration från Bicheno (2009) 

 

2.2.2 Värdeflödeskartläggning 

Värdeflödeskartan är en vanlig metod för att kartlägga det nuvarande läget i en process och 

för att illustrera material- och informationsflöden på ett visuellt och tydligt sätt. Målet med 

metoden är att kunna arbeta med korta ledtider och optimerade lager genom att fokusera på 

Lean, dynamik och ett kundkontrollerat flöde (Haefnera, Kraemera, Staussa & Lanzaa 2014). 

Då förändringar och förbättringar ska göras i en process är det till hjälp att göra en 

värdeflödeskarta av nuläget för att kunna identifiera förbättringsmöjligheter. När ett önskat 

framtida läge diskuterats görs även en kartläggning av detta på samma sätt för att kunna se 

skillnaderna samt förändringarna från nuläge och framtida läge (Bicheno 2009). 

En värdeflödeskarta visar hela processen ända från kundorder, genom hela processen, fram till 

leveransen. Den visar tydligt samtliga steg genom skissade figurer som visar fabrik, 

informationsflöden, transporter osv. Mellan stegen visas lagernivåer och under varje steg i 

kartan visas information som är relevant för situationen, som t ex cykeltid och 

omställningstid. (Bicheno 2009)  

Det kan också vara användbart att rita in tidslinje för att visa den värdeskapande samt icke-

värdeskapande tiden för att kunna skapa ett framtida läge som minimerar slöserier som leder 

till icke-värdeskapande tid (Singh, H & Singh, A 2013).  För att kunna skapa ett framtida läge 

som kan minska slöserier, är det enligt Bicheno (2009) viktigt att ha ordentlig kunskap kring 

Lean production innan man påbörjar förändringar. Figur 2 nedan visar ett exempel på hur en 

värdeflödeskartläggning kan göras. 
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Figur 2 - Värdeflödeskartläggning (Bicheno 2009, s 74) 

I värdeflödeskartan är fokus på tid och kostnad, dvs. kortsiktiga värden, som kan förändras 

relativt snabbt (Bicheno 2009). Mahvish, Petersen och Gorschek (2014) stödjer argumentet att 

detta är viktigt för att kunna minska slöserier, men de påpekar även att det är viktigt att inte 

glömma de mer långsiktiga värdena, som kundnöjdhet och de interna affärsvärderingarna. Vid 

användande av en värdeflödeskarta är det alltså viktigt att ha detta i baktanke så att 

företagsmålen och de interna värderingarna inte glöms bort (Mahvish, Petersen & Gorschek 

2014). 

 

2.2.3 SWOT-anlays 

Vid implementering av ett system kan det vara bra att göra en SWOT-analys för att få en 

överblick över interna styrkor och svagheter, samt över de externa möjligheter och hot som 

finns. SWOT-analysen är en viktig del av nulägesanlaysen då den visar vilka inre och yttre 

förutsättningar som kan påverka förändringen. Den visar dels de faktorer som är positiva i 

nuläget, och dels de faktorer som är negativa som behöver förbättras vid en förändring. 

SWOT är en förkortning av Strenghts, Weaknesses, Opportunities och Threats, som på 

svenska betyder Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot (Tonnqusit 2012). 

SWOT-analysen har genomförts enligt följande steg, som är inspiration hämtat från Tonnquist 

(2012):  

1. En SWOT-kartläggning görs för att identifiera interna styrkor och svagheter, samt de 

externa möjligheterna och hoten. 

2. Strukturera de faktorer som har störst påverkan högst upp. 

3. Beskriv nuläget. 

4. Formulera viktiga frågeställningar som behöver tas hänsyn till vid förändring av 

systemet. 

5. Formulera de mål och förbättringar man vill åstadkomma vid förändringen. 

6. Analysera de risker och hot som kan bli problem vid förändringen. 

Enligt Tonnquist (2012) spelar det inte så stor roll om själva fördelningen mellan de interna 

och externa aspekterna inte blir helt tydlig då detta kan vara svårt i projekt, huvudsaken är att 

de faktorer som är positiva och negativa identifieras.  
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3 Teori och vetenskaplig referensram 
 

Kapitlet redogör den teori som ligger till grund för studien, de teorier som tas upp i detta 

kapitel berörs under hela studien. Detta är utgångspunkten för en grundlig analys och för att 

utöka läsarens förståelse för produktionslogistik samt för vilka teorier som används. 

Då konkurrensen blir allt starkare och kunderna ställer högre krav på kundanpassade 

produkter samt snabba och säkra leveranstider, behöver företag ständigt arbeta med att vara 

steget före i utvecklingen, samtidigt som de behöver arbeta med att ha låg kapitalbindning. 

Därför har produktionslogistiken fått en allt ökad betydelse på senare tid och kan definieras 

som: 

”Planering, utveckling, samordning, organisation, styrning och kontroll av det tillverkande 

företagets materialflöden och resursflöden med utgångspunkt från dess produktionssystem.” 

(Mattson & Jonsson 2003, s. 19). 

Definitionen förklarar en liknelse till logistiken, med skillnad till att det i detta fall avser 

flödena ur ett produktionsperspektiv.  I vissa mer traditionella fall används också begreppet 

material- och produktionsstyrning (MPS). (Mattson & Jonsson 2003). 

Enligt Mattson och Jonsson (2003) är det en förutsättning att det ska finnas kunskap och 

förståelse för de material- och produktionsstyrningssystem som ska användas. En av 

huvudorsakerna till att systemen inte alltid fungerar som planerat är, enligt författarna, just att 

personalen inte förstår syftet av användningen samt hur det ska användas. Alltså är det en 

förutsättning att både ledningen och personalen har kunskap om systemen för att det resultat 

som förväntas ska kunna uppnås. I detta kapitel förklaras de delar som berörs i studien och 

som kommer att användas som grund i analysen och implementeringen av Kanban. 

 

3.1 Tider i produktionsflödet  

För att kunna uppnå högre produktivitet och ökad kvalitet i produktionen är det viktigt att 

arbeta med ett snabbt och flexibelt flöde. För att förstå produktionsflödet samt förändringar i 

produktionen, såsom införande av Kanban, behövs förståelse och kunskap av hur olika tider 

mäts och analyseras (Bicheno 2009). Nedan omnämns betydande tider som finns i produktion 

som behövs för att för att kunna göra en grundläggande analys av nuläget samt för att utöka 

förståelse kring studiens resultat. 

 

3.1.1 Ledtid 

Detta begrepp kan ha olika betydelser i olika sammanhang. Men den generella definitionen är 

den tid mellan ett behov och till aktiviteten är definierad/utförd (Lahger 2013). Lumsden 

(2007) anser att ledtiden också kan definieras som tiden mellan orderläggning till leverans, 

och trycker på att det finns en stor skillnad mellan ett kundbehov och orderläggning. 

I begreppet ledtid inkluderas ordermottagning, orderbearbetning, planering, tillverkning och 

distribution. Ledtiden utgår alltid från kunden och man har som målsättning att förse sin kund 

med korta ledtider. För att kunna erbjuda detta bör man ha korta tillverkningstider eller kunna 
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tillgodose kunderna direkt från färdigvarulager. Detta beslutstagande beror på vad kunden är 

redo att betala för (Lumsden 2007). 

 

3.1.2 Omställningstid 

Omställningstid är den tid som det tar att anpassa en produktionslina efter en annan typ av 

produkt, och den är oberoende på antal produkter det partiet, så kallad partistorlek. Den 

exakta definitionen lyder; den sista enheten i ett parti till första korrekta enheten i nästa parti. 

Omställningstiden kan variera kraftigt mellan olika produkter, genom att hålla nere 

omställningstiden medför det ökad kapacitet. Omställningstid kan i vardagligt tal benämnas 

med ställtid (Lahger 2013).  

 

3.1.3 Cykeltid  

Cykeltiden definieras som tiden mellan två färdigbearbetade produktenheter (Olhager 2013). 

Det är den tid det tar för en produktionslinje mellan två tillverkningar av samma produkttyp, 

ju kortare cykeltid ju högre produktionstakt, se 3.1.4. Takttid (Mattson 2004). Cykeltiden 

beräknas enligt följande (Storhagen 2003): 

 𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒ℎö𝑣𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔
  

 

3.1.4 Takttid 

Kundefterfrågan bestämmer vilken takttid det ska vara för att få en optimal produktion då 

man undviker under- och överproduktion. Det finns flertal fördelar med att jobba efter 

takttider, det blir enklare planera hur mycket som ska produceras i närtid, samt att skapa en 

jämn belastning och ett jämnare flöde i produktionen. Ifall en jämn takttid kan uppehållas, 

leder detta till minskat slöseri och ineffektivitet genom att minimera risker för överproduktion 

(Olhager 2013). 

Takttiden skiljer sig från cykeltiden som är den faktiska tiden det tar att producera. Cykeltiden 

är processens maximala hastighet vilket gör att takttiden bör vara så nära denna som möjligt 

för att få hög beläggning. Om takttiden däremot blir högre än cykeltiden kommer 

produktionen inte att hinna med och en flaskhals 
2
kommer att uppstå (Pascal 2002). 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =
𝐷𝑎𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑑 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔
  

 

3.1.5 Processtid 

Processtiden mäter hur lång tid det tar att behandla en produkt i separata moment i 

produktionen. Om processtiden adderas med omställningstiden summeras den totala tiden för 

                                                 
2
 Flaskhals = begränsar flödet i värdekedjan, ofta en maskin som begränsar kapaciteten(Olhager 2013)  
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en given produktmängd att passera produktionen. Ifall dessa två värden minimeras kommer 

det att bidra till en högre flexibilitet, vilket är en förutsättning när det gäller produktion av 

kundanpassade produkter (Storhagen 2003). 

 

3.2 Lagerstyrning 

För att förmå att leverera det kunden efterfrågar krävs det en effektiv lagerstyrning med 

minsta möjliga mängd slöserier. Kontinuerlig kommunikation med berörda och tillhandahålla 

rätt kvantiteter i rätt tid, är en förutsättning för en lyckad lagerstyrning. Bristande 

lagerstyrning leder antingen till försenade leveranser eller högt bundet kapital (Olhager 2013).  

 

3.2.1 Material- och informationsflöde  

Materialflödet är den väg mellan ursprungliga källan till slutgiltig brukare och kan anses vara 

det primära flödet. Det sker ett ständigt utbyte av material mellan leverantörer och kunder. 

Råvaror och komponenter transporteras till och genom företaget och slutprodukterna 

transporteras från företag till kund. Flödet kan likaså gå motsatt håll, från kund till företag 

men består då av retur eller reklamation. Flödena skiljer sig åt beroende om förflyttningen 

sker inom eller mellan anläggningar. Tillverkande företag till centrallager, hantering av 

material in och ut från godsmottagning etc (Jonsson & Mattson 2011). 

Informationsflöde innebär kommunikationen mellan parterna för att uppnå en optimal balans 

av tillgång och användning av resurser. Materialflödet stöttas upp med prognoser, kundens 

behov, beläggning och leveransplaner. För att uppnå ett optimalt materialflöde är 

informationsflödet en viktig del (Jonsson & Mattson 2011). 

För att effektivisera dessa flöden finns verktyg som elektroniska informationsflöden, till 

exempel Electronic Data Interchange (EDI). Detta sker i effektiva materialflöden så systemet 

automatiskt rapporterar orderbekräftelse, lagersaldouppgifter och leveransanvisningar. Det 

elektroniska systemet kan också användas med syfte att förenkla avrapportering, 

färdigrapportering av tillverkningsorder och identifiering av artiklar etc. För att kunna 

identifiera dessa används en laserskanner som identifierar streckkoder. Detta minimerar risker 

för felavläsning samt operatörens arbetstid (Jonsson & Mattson 2011). 

 

3.2.2 Grundläggande lagerbegrepp  

I detta avsnitt kommer några centrala lagerbegrepp att beskrivas för att utöka läsarens 

förståelse angående lager- och materialstyrning.  

 

3.2.2.1 Förråd 

Syftet med förrådets funktion är att lagerhålla en buffert av nödvändiga råvaror eller 

komponenter till en eller flera produktionsenheter. Om det i teorin skulle varit en jämn 

produktion skulle denna buffert vara minimal eller obefintlig, men i praktiken är det sällan så. 

Syftet är dels att fånga upp svängningar i det varierade in- och utflödena (Storhagen 2003). 
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3.2.2.2 Produkter i arbete 

Produkter i arbete, inom branschen även kallat PIA, är material eller produkter som befinner 

sig mellan råvaru- och färdigvarulagret. (Storhagen 2003). Olhager (2013) menar att de är alla 

artiklar som ligger halvklara på arbetsstationer, då dessa mellanlager inte behöver vara 

placerade fysiskt nära arbetsstationerna för att bli benämnda med PIA (Olhager 2013). 

Så länge PIA hela tiden är under bearbetning uppstår inga effektiviseringskonsekvenser, men 

risken är att PIA-fasen blir en lång väntan, då halvklara produkter får avvakta på ledig 

produktionslina. Detta kan leda till en hög kapitalbindning, minskad flexibilitet och försämrad 

leveransservice (Storhagen 2003). 

På dagens marknad menar Yang & Posner (2009) att reducering av tillverkningskostnader är 

ett viktigt kriterium för att kunna konkurrera. Nivån av PIA bedöms ofta som en av de främsta 

åtgärderna för att uppnå högre produktionseffektivitet. PIA mellan två efterföljande 

arbetsstationer ökar kapaciteten genom att minska frekvens och öka toleransen för stopp och 

arbetsbrist (Yang J. & Posner M. 2009). 

 

3.2.2.3 Färdigvarulager 

Upplag av produkter som är avsedda för försäljning och distribution kallas färdigvarulager. I 

denna sekvens av processen binder produkterna upp mycket kapital, men företag väljer att ha 

detta för att uppfylla en leveransgaranti mot kund. Lagerhållning av färdiga produkter 

benämns med lager medan underdetaljerna benämns med förråd (Lumsden 2007). 

3.2.2.4 Beställningspunkt 

I ett lager plockas färdiga produkter ut kontinuerligt, varvid lagermängden minskar i samma 

takt. Kvantiteten minskar till en viss förutbestämt kvantitet som kallas beställningspunkt (BP). 

Det är den punkt då lagernivån bör fyllas på för att kunna tillfredsställa kundbehovet. 

Kvantiteten upp till beställningspunkten är avsedd för att tillfredsställa kundbehovet under 

ledtiden och utgöra eventuellt säkerhetslager. Beställningspunkten kan, enligt Lumsden 

(2007), definieras som: 

 

 

BP = förväntad efterfrågan under ledtiden + säkerhetslager = 

D*LT + SL 

 
Q = Beordrad kvantitet 
D = Förväntad efterfrågan 
LT = Ledtid 
SL = Säkerhetslager 

 

Figur 3 visar hur beställningspunkten har för påverkan i produktion, förkortningarna i bilden 

är detsamma som förkortningarna till definitionen ovan.  
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Figur 3 – Beställningspunktsystemets påverkan, figur 12.25 (Lumsden 2007 s 328) 

 

Beställningspunkten är enligt Shingo (1985) beroende av: 

 Den förväntade dagsförbrukningen 

 Ledtiden eller återanskaffningstiden, som i sin tur bestäms av: 

 Tillverkningskvantiteterna 

 Storlek på lagren mellan processerna 

 Storlek på transportkvantiteterna 

 Transporttiden 

 Minilagret eller Säkerhetslagret 

 Orderkvantiteten (partistorlek påverkas av omställningstiden) (Shingo 1985) 

 

3.2.2.5 Kundorderpunkt 

Den punkt i produktionen då en produkt blir kundspecifik kallas kundorderpunkt (KOP), 

vilket är brytningen mellan tillverkning mot prognos och tillverkning mot kundorder. Desto 

tidigare i kedjan KOP är, desto säkrare är produktion från den aspekten att det inte binds 

kapital på en osäker prognos. Beroende på vart kundorderpunkten befinner sig skiljer man på 

tillverkningsorder. (Lumsden 2007) Till exempel;  

 Tillverkning mot kundorder (eng. make-to-order ) 

 Montering mot kundorder (Eng. assembly-to-order) 

 Tillverkning mot lager (eng. assembler-to-order) 

 

3.2.2.6 Partiutformning 

Partiutformning kallas i dagligt tal även för partistorlek, vilket är den benämning som 

kommer att tillämpas fortsättningsvis i texten. Partistorlek är den kvantitet som skall 

produceras varje gång ett behov uppstår. Syftet är att göra en avvägning mellan 

ordersärkostnad
3
 och lagerhållningskostnad. Liten partistorlek leder till låg 

lagerhållningskostnad men höga ordersärkostnader. Med stor partistorlek blir det motsatt 

effekt, eftersom det tar längre tid innan produkterna i lagret har förbrukats (Olhager 2013).  

                                                 
3
 Ordersärkostnad = kostnader som är kopplande till hantering av produkten (Olhager 2013) 
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Anledningen, enligt Pascal (2002), till att det är fördelaktigt att försöka få ner partistorlekarna 

är: 

 Snabbanpassning till förändringar i efterfrågan och annan instabilitet. 

 Bättre känsla av takt, samt mer kontroll av status i produktionsstegen. 

 Färre toppar och dalar. 

 Bättre kontroll över avvikelser. 

Den enklaste modellen för att räkna ut optimal ekonomisk orderkvantitet (eng. EOQ, 

economic order quantity) är med hjälp av formeln enligt Olhager (2013). Modellen 

presenterades av Ford W. Harris 1913 och än idag är formeln aktuell.  

 

Ekonomisk orderkvantitet =  √
2𝐾𝐷

𝐻
 

 
D = Produktefterfrågan per tidsenhet 

K = Ordersärkostnaden 

H = Lagerhållningskostnad per enhet och tidsenhet 

(H= lagerhållningsränta * artikelns värde) 

 

3.2.3 Lagertyper 

Även om lager ofta kopplas till ökad lagerhållningskostnad så finns det också positiva saker 

med lagerhållning. Det främsta är kapacitetsutjämning, men det leder också till lägre 

produktions- och transportkostnader, samordning av tillgång och efterfrågan, produktion- och 

marknadsmässiga skäl. Det finns en mängd olika lagertyper, allt för att få en mer effektiv och 

anpassad produktion, samt utesluta överblivna lagerplatser för att minimera 

produktionskostnader. Nedan beskrivs fyra stycken användbara lager för denna studie 

(Storhagen 2003). 

 

3.2.3.1 Säkerhetslager  

Med ökad osäkerhet i produktionen väljer vissa företag att lagerhålla samtliga artiklar i en 

minimumkvantitet som skyddar dem från oförutsägbar efterfrågan, även kallat buffertlager. 

För att bedöma nivån av ett säkerhetslager genomförs en känslighetsanalys, som inkluderar 

erfarenhetsmässig bedömning av leverantörernas leveranssäkerhet och fler eventuella 

störningar (Storhagen 2003). 

Säkerhetslager = säkerhetstid * förbrukning per tidsenhet  

 

3.2.3.2 Processlager  

Processlager kan ibland vara det enda alternativet då produktion- och transportsystemet kräver 

detta. Vid ojämn kapacitet i produktionen (taktad lina eller kontinuerlig process) behövs lager 

som tar upp denna variation. Eventuella minimumkvantiteter lagerhålls på utvalda artiklar 

som är särskilt störningskänsliga (Olhager 2013).  
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3.3 ABC-analys 

För att få ett vinstdrivet företag är det svårt att prioritera alla sina artiklar exakt lika mycket, 

vilket gör att artiklarna bör prioriteras efter dess relevans menar Flores och Whybark (1988). 

ABC-analys är ett verktyg som hjälper till att dela upp produkter i olika klasser för att sedan 

bestämma hur mycket uppmärksamhet de får. 

Syftet och relevansen med ABC-analysen är att bearbetningen av de olika artiklarna inte kan 

göras på samma sätt, på grund av skilda lagringmetoder som leder till obefogade 

lagerhållningskostnader (Lumsden 2007). 

 

 

3.3.1 80/20 regeln 

Artiklarna sorteras enligt dess volymvärde i rangordning från A-klass till C-klass. Formel för 

volymvärdet (Vv) presenteras nedan: 

 

Vv = np n = antal artiklar av ett visst artikelnummer under given tidsperiod (st) 

p= artikelns värde (kr) 

 

Denna gruppering överensstämmer med den så kallade 80/20 regeln, vilket betyder att 80 % 

av volymvärdet utgörs av 20 % av artikelsortimentet. Denna teori, även kallad Paretos lag, 

tillämpas likaså på kunder och leverantörer. (Lumsden 2007) Vänligen åskådliggör sambandet 

i figur 4 nedan.  

  

Figur 4 - 80/20 regeln, egen figur inspirerad av Lumsden. (Lumdsen 2007 s 448) 
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Då A-artiklarna värderas högst i denna prioriteringsskala eftersträvas reducerade ledtider, 

orderkostnader och osäkerheter, med avsikt att öka lageromsättningshastigheten. Med C-

artiklarna kan det vara tillräckligt att nöja sig med enklare beställningstekniker för att uppnå 

acceptabel leveransservice. 

 

3.3.2 Klassificering 

I analysen bearbetas flertalet faktorer som avser artiklarnas volym, värde, täcktid, eller 

behovsfrekvens eller andra kritiska faktorer. Klassificering har till syfte att skilja artiklarna 

från varandra på grund av olikheter såsom ovan nämnda faktorer. En viktig aspekt i detta är 

att alltid ha en klar bild över syftet med klassificeringen. 

Hossein & Ajeet (2008) menar att en den klassificering som artiklarna uppdelas i, rangordnas 

efter volymvärdet per år. Klasserna benämns med A, B och C. 

 A – Mycket viktigt 

 B - Medelviktigt 

 C - Relativt oviktigt 

Dessa kategorier hanteras olika. Mest uppmärksamhet går till A-artiklarna som står för största 

delen av den årliga volymen, mindre uppmärksamhet går till B-artiklarna och minst till C-

artiklarna som står för minst andel av årliga volymen.  

Vidare menar forskarna på att genom denna klassificering ha en avslappnad kontroll av 

artiklar med lågt volymvärde och strävan efter att reducera lagerhållna artiklar av högt 

volymvärde. De nämner också att ABC-analysen är en av de mest använda teknikerna i 

organisationer. Behovet av att överväga flertal faktorer för klassificering har betonats i 

litteratur (Hossein & Ajeet 2008). 

 

3.3.3 Möjligheter och begränsningar 

Storhagen (2003) anser att ABC-analysen är en av de mest tillämpade logistiska metoderna i 

svensk industri, i synnerlighet till reducering av kapitalbindning i färdigvarulager. För att få 

maximalt utbyte av en ABC-analys krävs en medvetenhet om dess begränsningar, analysen tar 

inte hänsyn till varje produkts täckningsbidrag
4
. Inte heller ifall en C-artikel omsätter mycket 

kapital och är av vikt i produktionen finns detta undantag med i analysen, denna artikel blir då 

lågt prioriterad ur servicesynpunkt. 

I en klassificering av både slutprodukter och kompletterande artiklar finns alltid en risk att de 

hamnar i olika klasser. Om en slutprodukt klassas som A-artikel och en kompletterande 

produkt som C-artikel kan detta resultera i förlorad försäljning då leveransservicen blir för 

dålig på den kompletterande artikeln. Det finns alltid undantag i den verkliga produktionen, 

då leveranssäkerheten bör understödjas av ett säkerhetslager på utvalda artiklar (Storhagen 

2003). 

 

                                                 
4
 Täckningsbidrag är särintäkter minus särkostnader och ska ge ett bidrag till att täcka de gemensamma 

kostnaderna (Olhager 2013) 
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En ytterligare fördel med ABC-analys inom lagerstyrning är; 

 Särskiljning av leveransservice efter täckningsbidrag 

 Val av lagerhållna artiklar baserad på dess plockfrekvens 

 Klassificering av leverantörer, att ha ett tätare samarbete med A-leverantörer än med C-

leverantörer. (Lumsden 2007)  

Med denna analys ges det ett bra företagsperspektiv, men vid beslutsfattande är det fler 

aspekter än detta hjälpmedel som ska tas i åtanke. Analysen kan ge en för snäv och statisk 

bild över den verkliga situationen. En ABC-analys bör utvärderas efter en given tidsperiod, 

men den viktigaste faktorn är hur kunderna uppfattar förändringen (Storhagen 2003). 

 

3.3.4 Analys av kritiskt värde 

Syftet med en ABC-analys är att man ska få förståelse för prioriteringsordning av företagets 

artiklar, detta med avseende på volymvärdet. Men fler aspekter behövs för att få en verklig 

bild, som nämnts i avsnitt 3.3.3 Möjligheter och begränsningar, är det kundens åsikt som 

väger tyngst i utvärderingar. I en ABC-analys finns inget utrymme för att inkludera kundens 

värderingar, ett alternativt sätt att inkludera deras värderingar är en analys av det kritiska 

värdet. 

Analys av det kritiska värdets syfte är avvägning mellan lönsamhet och kritiskt värde för 

kunden, det vill säga hur kritisk varan är för kunden. 

        Produkt Lönsamhet, Kritiskt värde för kunden  Rangordning Prioritetsordning  

  rangordning 1 2 3 x värde för service 

Avgassystem 1 x     1 1 

Tändstift 2     x 6 3 

Luftfilter 3   x   6 3 

Oljefilter 4   x   8 6 

Bromsbelägg 5 x     5 2 

Vattenpump 6   x   12 8 

Katalysator 7 x     7 5 

Strålkastare 8     x 24 10 

Bromsrör 9 x     9 7 

Startmotor 10   x   20 9 

       1=Förlorad försäljning och anseende  
    2= Viss försening acceptabel   
    3= Längre leveranstid acceptabel  
     

Figur 5 - Analys av kritiskt värde, egen bild inspirerad av Storhagen (Storhagen 2003, s 185) 

 

I analysen rangordnas artiklarna efter vad som genererar mest lönsamhet, de artiklarna som är 

mest lönsamma markeras med 1. Lönsamheten faller sedan med den ökande numreringen. Se 

exempel i figur 5. Nästa kolumn är det kritiska värdet ur servicesynpunkt för kunden, denna 
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kolumn värderas alltså från kundens perspektiv. Markering 1 värderas då kunden ställer 

mycket höga servicekrav och tre är de mindre kritiska tillstånden. För att få fram en 

prioriteringsordning för service som är resultatet, multipliceras lönsamhetsrangordningen med 

poängsättningen av kritiskt värde. Denna analys tar inte hänsyn till volymvärdet, men däremot 

lönsamheten (Storhagen 2003). 

 

3.4 Lean production 

Lean production system ligger som grund till tanken med att implementera ett kanbansystem, 

då denna metod fokuserar på att förbättra och förenkla flödet i produktionen. Hur detta hänger 

ihop, samt viktiga aspekter som är en förutsättning för ett väl fungerande Kanban, förklaras 

närmare i detta avsnitt. 

 

3.4.1 Filosofi 

Begreppet Lean production utvecklades i Japan och grundar sig i TPS. De första 

grundläggande principerna i Lean formades redan i början av 1900-talet i samband med den 

industriella revolutionen och har sedan dess utvecklats till ett system som används världen 

över. Grunden till Lean är att öka nyttan för kunden genom att minska på slöseri, samtidigt 

som ett balanserat flöde skapas (Bicheno 2009). Att kunna kombinera snabbt och flexibelt 

flöde är, enligt Bicheno (2009), det bästa sättet att kunna uppnå både högre produktivitet och 

ökad kvalitet. Womack och Jones (1996) definierar Lean som en process i fem steg;  

1. Kundvärdet definieras  

2. Värdeflödet definieras 

3. Ett jämnt flyt i processen 

4. Tillverkning mot kundorder 

5. Strävan efter högsta kvalitet  

 

3.4.2 Slöseri 

För att kunna arbeta mot ett snabbt och flexibelt flöde är det huvudsakliga hjälpmedlet att 

arbeta med slöserier, att försöka undvika och minska dessa. Inom Lean och slöserier nämns 

ofta begreppen Muda, Mura och Muri. Muda betyder slöserier och är en term för allt som tar 

tid, men som inte tillför något värde för kunden. Mura betyder ojämnheter och extra 

uppmärksamhet behöver riktas på självförvållad ojämnhet. Med Muri menas överbelastning 

och betyder att ingen värdeökning får ske till priset av överbelastning av resurserna (Liker 

2009) (Bicheno 2009). 

För att förbättra flödet är det viktigt att både ledningen och de anställda kontinuerligt jobbar 

med de sju olika sortens slöserier som kan uppstå genom: överproduktion, väntan, transport, 

bearbetningsprocessen, lagring, onödiga rörelser, kassation (Shingo 1985). Enligt Bicheno 

(2009) finns det även några nya sorters slöserier som är viktiga att ta hänsyn till; tillverkning 

av fel produkt, outnyttjat humankapital, onödiga system och slöseri med energi och vatten. 
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3.4.3 Push/Pull-system 

Ett styrsystem kan antingen vara “Pull” vilket är sugande, eller “Push” som är tryckande. 

Push-systemet är dominerande i massindustrin där tillverkningen utgår från prognoser och 

planering och inriktar sig på stora volymer med låg kostnad per producerad enhet. Produktion 

och materialförbrukningen initieras av den producerade aktören eller via en central 

planeringsinsats. (Jonsson och Mattson 2005) 

Pull-systemet innebär ett sug från kunden som har ett behov, vilket sedan går vidare 

uppströms längs försörjningskedjorna. Produktionen av produkten startas då först när det 

finns en efterfrågan hos kunden, och blir då kundorderstyrd (Storhagen 2003). Vid 

användande av metoder som JIT och Kanban är Pull-systemet, enligt Liker (2009), det ideala 

läget då ett snabbt och flexibelt flöde kan fås. Kunden kan då erbjudas rätt produkt, i rätt tid 

och rätt mängd.  

 

3.4.4 5S 

5S är en metod som gör att produktionen blir mer visuell för hela organisationen och hjälper 

till att koordinera processer och eliminera slöserier (Pascal 2002). Metoden skapar ordning 

och reda på arbetsplatsen genom att fokusera på fem områden. (Mukhopadhyay & Shanker 

2005) Dessa fem områden är beskrivna på svenska, men också benämnda på ursprungsspråket 

Japanska: 

 Sortera (Siiri) bort det som inte är nödvändigt på arbetsplatsen. 

 Systematisera (Seiton) så att de saker som används finns lättillgängliga. 

 Städa (Seiso) kontinuerligt så att det är rent och snyggt. 

 Standardisera (Shieketsu) rutinerna så att det finns lättillgängliga och synliga 

instruktioner och “att-göra-listor” för arbetsuppgifter och vård av maskiner/lokaler. 

 Sköt om/Självdiciplin (Shitsuke). Arbeta med ständiga förbättringar med rutiner och se 

till att ordning hålls. 

Efter införandet av 5S är det viktigt att organisationen fortsätter att arbeta med detta dagligen 

så att metoden blir en permanent del i arbetet och arbetskulturen. Mukhopadhyay och Shanker 

(2005) anser att risk finns att arbetarna blir omotiverade att fortsätta arbeta med 5S efter 

implementeringen, då många kan anse att de behöver göra extra arbete utan att få någon extra 

belöning för det. Författarna Alidaee, Moreno, Urbina och Ablanedo-Rosas (2010) instämmer 

också att dessa problem kan uppstå och det är därför viktigt att ledningen är tydliga med 

regler, men också att de är duktiga på att motivera sin personal.  

Organisationer som implementerat 5S uppfattas ofta, enligt Alidaee, Moreno, Urbina och 

Ablanedo-Rosas (2010), ha bra kvalitet och bra förbättringsarbete i samtliga deras aktiviteter 

och i det operativa arbetet. Författarna menar vidare att när 5S systemet är implementerat 

lägger detta också en viktig grund för att kunna arbeta vidare med andra kvalitetsförbättringar, 

ständiga förbättringar och andra metoder och tekniker inom Lean, som exempelvis 

implementation av ett kanbansystem.  
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3.4.5 SMED 

En viktig del i arbetet med Lean är att försöka reducera ställtiderna, och en användbar metod 

för detta är SMED-metoden som står för Single Minute Exchange of Die. Shingo (1985), som 

också utvecklade SMED-metoden, menar att syftet med denna är att försöka reducera 

ställtiden till under 10 minuter för att arbeta mot en produktiv verksamhet. SMED görs i tre 

olika steg som vilka förklaras nedan, enligt Mukhopadhyay & Shanker (2005). 

1. Separera på inre och yttre omställning 
5
 

2. Konvertera den inre omställningen till yttre 

3. Effektivisera alla aspekter av den inre omställningen 

4. Standardiserat arbete 

En av grundpelarna i ett väl fungerande leankoncept, och även i Toyotas produktionssystem 

(TPS), är standardiserat arbete. Detta är ett verktyg för att kunna utveckla, bekräfta och 

förbättra de metoder och processer som finns (Pascal 2002). För att kunna arbeta med 

förbättringar på ett tydligt och effektivt sätt är det bra att utgå från det standardiserade arbete 

som finns, och sedan försöka identifiera och hitta förbättringar. Därför anses huvudsyftet med 

standardiserat arbete, enligt Pascal (2002) vara att bygga en grund för att sedan kunna arbeta 

med ständiga förbättringar. Det är enligt Bicheno (2009), viktigt att se standardiseringarna 

som en möjlighet till förbättringar, och inte som en begränsning i arbetet då det kan resultera i 

att utvecklingen stannar upp. 

Enligt Bicheno (2009) finns det tre speciellt viktiga aspekter som standardiseringen bör täcka; 

sekvens av arbetsuppgifter, standardiserat antal produkter i arbete (PIA) samt arbetstid där det 

är speciellt viktigt att stämma av cykeltid och takttid, se avsnitt 3.1.3. Cykeltid och 3.1.4. 

Takttid.  

Standardisering görs genom att erfarenheter dokumenteras och standarder etableras så att 

andra sedan kan ta lärdom av och följa dessa. Resultatet blir att stabiliteten ökar och 

variationen (fel och avvikelser) minskar då arbetet utförs kontinuerligt på samma sätt 

(Bicheno 2009)(Pascal 2002). 

 

3.4.6 Implementering av Lean 

Vid implementering av Lean i en organisation är det, enligt Liker (2009), viktigt att se 

helheten i Lean och inte bara dess verktyg (som till exempel 5S och Standardisering) och att 

konceptet tränger igenom i hela organisationskulturen. För att kunna implementera ett 

framgångsrikt Lean planeringssystem i en verksamhets värdeflöden finns tio 

planeringskoncept som tillsammans hjälper till att bidra till detta (Bicheno 2009): 

1. Utjämning av efterfrågan 

För att få en stabil produktion är det viktigt att efterfrågan är utjämnad. Detta är också en 

förutsättning för att kunna implementera Lean, att få produktionen att flyta på enklare i 

vardagen samt för att kunna hålla nere lagernivåerna (Bicheno 2009).  

 

                                                 
5
 Inre omställning = ställtidsarbete som endast kan utföras när maskinen står stilla. Yttre omställning = 

ställtidsarbete som kan göras medan maskinen är igång (Shingo 1985). 
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2. Takttid och pitch 

Takttiden kan jämföras med en trumpinne som bestämmer rytmen och hastigheten. Mer om 

takttiden i avsnitt 3.1.4 Takttid. Pitchen är det repetitiva intervallet i hur materialet och 

materialhanteraren cirkulerar och räknas ut genom att multiplicera takttiden med antalet lådor. 

Detta är också viktigt för en stabil produktion (Bicheno 2009). 

3. Pacemaker 

Pacemakern är själva ”hjärtat” i produktionen och synkroniserar hela värdeflödet. Vid 

implementering av Kanban är det viktigt att ha förståelse för hur denna fungerar då Kanban 

ser till att koordinera flödet utifrån pacemakern. Oftast är pacemakern en flaskhals eftersom 

man behöver styra produktionen efter denna. Efter pacemakern ska det vara ett FIFO-flöde 
6
 

eller färdigvarulager (Bicheno 2009).  

4. Supermarkets 

Inom Lean används supermarket då fokus är ett jämnt flöde (Bicheno 2009). Supermarket är 

ett kontrollerat lager med produkter som används i produktionen och det är dit 

materialhanteraren går för att plocka sina produkter (Pascal 2002). Supermarket är en typ av 

processlager, se avsnitt 3.2.3.4. Processlager.  

5. ABC-klassificering 

Klassificeringen hjälper till att skapa en plan för pacemakern. Detta är förklarat i avsnitt 3.3 

ABC-analys.  

6. Planläggning för blandad tillverkning 

Planläggning för blandad tillverkning hjälper också till att skapa en plan för pacemakern. 

Målet för en ideal planläggning för blandad tillverkning är enstycksflöde, vilket oftast inte 

möjligt på grund av långa ställtider, så fokus blir att köra den minsta möjliga repeterbara 

partistorleken (Bicheno 2009).  

 

7. Kanban 

Ett visuellt signalsystem för materialförsörjning som kan användas i ett dragande 

produktionssystem (Pull-system), se avsnitt 3.4.3. Push/Pull-system. För att Kanban ska 

kunna implementeras är det, enligt Bicheno (2009), viktigt att titta på samtliga 10 

planeringskoncepten då de samverkar med varandra. Mer om Kanban i avsnitt 3.4.8 Kanban. 

8. Lean partistorlek och EVA  

Det ideala läget inom Lean vore att ha enstycksproduktion. För att uppnå detta är det enligt 

Shingo (1985), nödvändigt att balansera operationerna och ha tillförlitliga standardtider. Detta 

är dock oftast inte genomförbart på grund av följande anledningar: 

 Olika cykeltider på olika ”produktionsstationer” 

 Avstånd; De lika produktionsstationerna ligger oftast en bit ifrån varandra 

 Ostabilitet i processer och långa ledtider  

(Pascal 2002) 

Beräkningar på de ekonomiska partistorlekarna (se avsnitt 3.2.2.6 Partiutformning) undvikes 

ofta då denna metod inte tar hänsyn till flödet som är så viktigt inom Lean, därför är det en 

                                                 
6
 FIFO = Först-in-först-ut, artikel som inkommer först ska också levereras först (Jonsson, Mattson 2012). 
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fördel att använda metoden EAV. EAV står för “en av varje” och betyder att serien ska göras 

så liten som möjligt genom att ha många omställningar. För att kunna arbeta med detta är det 

viktigt att få ner ställtiderna och ständigt utmana dessa (Bicheno 2009). 

9. Materialhanteringsrutter 

Hela processen hålls samman med hjälp av materialhanteraren. Det är därför viktigt att dessa 

arbetsmoment är klara och tydliga så att arbetet kan göras så optimalt som möjligt (Bicheno 

2009). 

10. Heijunka för utjämning och kapacitetstyrning 

Heijunka boxen är ett visuellt verktyg för schemaläggning av produktionen vid pacemakern 

för att minska Bullwhip effekten. Med Bullwhip menas det att osäkerheten i efterfrågan blir 

allt mer ojämn ju längre ifrån kunden man är i försörjningskedjan (Simchi-Levi, Kaminsky & 

Simchi-Levi 2004). Detta hjälper produktionsenheten med information om vad, när och hur 

många delar som ska tillverkas (Pascal 2002). 

 

3.4.7 Kanban 

Kanban är ett visuellt verktyg som används vid tillverkningen och är ett klassiskt signalsystem 

för dragande system inom tillverkning. När lagret når en viss nivå, så kallade 

beställningspunkter (se avsnitt 3.2.2.4 Beställningspunkt), så utlöses en order om påfyllning 

av en orderkvantitet (Shingo 1985). Med hjälp av Kanban kan alltså påfyllning ske av just de 

detaljer som förbrukats. Tack vare detta kan man sänka lagren och därmed spara tid, plats och 

pengar. Förutom kanbansystemet är det viktigt att se helheten och skapa förutsättningar i 

tillverkningen så att det går att arbeta störningsfritt med minimala lager. Anledningen till att 

organisationer vill implementera Kanban är oftast för att minska på Muda, Mura och undvika 

Muri (Bicheno 2009), vilket är förklarat mer i avsnitt 3.4.2 Slöseri.   

Att kunna använda Kanban ställer höga krav på stabilitet i produktionssystemet. Kanban är en 

del av JIT där man försöker få ett värdeflöde i ett pull-system (se avsnitt 3.4.3. Push/Pull-

system) Push/Pull-system), med mål att kunna tillgodose kundens önskemål med rätt produkt, 

i rätt tid och på rätt plats. Förutom Kanban är det i JIT även viktigt att arbeta med 

Produktionsutjämning (Production leveling) samt med Heijunka (Pascal 2002). 

Produktionsutjämning hjälper oss att bestämma kapacitetsbehov så som personal och 

utrustning samt materielbehoven, vilket är en förutsättning för att kunna arbeta med Kanban. 

Kanban och Heijunka i sin tur är beroende av följande tre faktorer (Pascal 2002): 

1. Snabba omställningar (minimerar Muda då väntetid minimeras) 

2. Visuella verktyg (genom bl. a. 5S system) 

3. Kapabla processer 

a. Kapabla metoder – Standardiserat arbete, Idoga 

b. Kapabla arbetare – Roterat arbete för allsidig kunskap och förbättringsaktiviteter 

c. Kapabla maskiner – TPM och 5S för att arbeta med att reducera slöserierna  

 

3.4.7.1 Enkortskanban 

Enkortskanban är en väl använd metod inom JIT, då den är enkel att förstå och att tillämpa. 

Metoden innebär att ha begränsat antal fysiska kort mellan arbetsstationer (Bicheno 2009). 

Till alla fyllda lastbärare måste det finnas ett tillhörande kanbankort med förutbestämd 
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kvantitet, som på så sätt kan kontrollera mängden PIA i produktionen, se avsnitt 3.2.2.2 

Produkter i arbete (Jonsson & Mattson 2011). 

Ett enkortsystem är en kombination av transport- och produktionskanban, kortet innehåller 

nödvändig information om produktionskvantiteter, transportsätt etc. (Olhager 2013). När en 

lastbärare blir tom fungerar kanbankortet som en triggerpunkt, då tillhörande kort skickas till 

den producerade enhetens kanbantavla (se avsnitt 3.4.8.3 Kanbantavla) för att påvisa ett 

behov som bör uppfyllas för att återskapa säkerhetslager innan efterfrågan överstiger 

lagerhållda artiklar. Den mängd som då ska produceras anges på kanbankortet, och då 

lastbäraren är fylld skickas den tillbaka med tillhörande kort för lagerhållning och processen 

upprepas (Jonsson & Mattson 2011). 

 

3.4.7.2 Tvåkortskanban 

Tvåkortskanban är det system som skiljer produktionskanban från transportkanban, istället för 

att ha ett och samma kort som repetitivt pendlar mellan två arbetsstationer skiljer man korten 

åt genom att byta ut kortet när syftet är att trigga igång produktionen eller signalera 

färdigfylld lastbärare. När lastbäraren sedan ska transporteras vidare sätts produktionskanban 

tillbaks på arbetsstationens kanbantavla. Då produktionskanban tas av lastbäraren sätts 

transportkanban på, för att signalera förflyttning (Bicheno 2009).  

Figur 6 visar exempel på vilken information som kan finnas på ett transportkanban, respektive 

på ett produktionskanban (Olhager 2014). 

 
Figur 6 - Exempel på transport- och produktionskanban. Egen bild inspirerad av Olhager (Olhager 2014, s 458) 

 

3.4.7.3 Kanbantavla 

Kanbantavla är ett visuellt verktyg som hjälper till att hantera kanbankort och visar när det är 

dags att producera ett nytt parti produkter. Tavlan finns nära till hands för produktionen, så att 
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operatörerna kontinuerligt har överblick över lagerstatus. Kanbankort sätts upp på tavlan som 

beskrivet i avsnitt 3.4.8.1 Enkortskanban och 3.4.8.2 Tvåkortskanban. För att markera när 

tillverkning ska starta, finns en körlinje markerad på varje artikel. Körlinjen bestäms enligt 

formeln nedan. (Nylund 2015) 

𝐾ö𝑟𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 =
𝐵𝑒ℎ𝑜𝑣 ∗  𝑘ö𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙

𝐹ö𝑟𝑝𝑎𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘
 

Om det till exempel är bestämt att en viss produkt ska tillverkas när tre kanbankort finns på 

tavlan, kommer körlinjen att markeras när linjen nåtts. På så sätt kan operatörerna på ett 

enkelt sätt så när tillverkning ska starta. Det är, enligt Bicheno, viktigt att kanbantavlan är 

dynamisk, synlig och uppdaterad och avspeglar skiftande prioriteter. (Bicheno 2009) 

 

3.4.7.4 Visuell styrning 

Tanken med en visuell styrning är, enligt Bicheno (2009), att maximal mängd av 

driftinformation och kontroll ska kunna samlas in, utan att arbetarna ska behöva lämna 

fabriksgolvet. Detta arbetssätt berör både operatörer, arbetsledare och chefer. Kanban är 

beskrivet som att visuellt verktyg då det på ett synligt sätt visar status på materialförbrukning 

och produktion. Då mycket idag är styrt av datorer och datasystem, har det även blivit vanligt 

att använda sig av elektroniskt Kanban, via integrerat IT -system. (Eng Enterprise Resource 

Planning system) (Pascal 2002) 

 

3.4.7.4.1 Traditionellt Kanban 

Traditionellt Kanban utlöser triggerpunkter i produktioner på ett synligt och tydligt sätt så att 

medarbetarna kan se status på tillverkningsorder. Den vanligaste metoden att använda Kanban 

på, är med hjälp av kanbankort och kanbantavla, som redogjorts i avsnitten; 3.4.8.1 

Enkortskanban, 3.4.8.2 Tvåkortskanban och 3.4.8.3 Kanbantavla. Medarbetarna kan här 

tydligt följa status i produktionen genom att se på tavlan om produktionen ligger efter eller 

om de ska vänta med att producera fler enheter av en viss artikel.  

Pascal (2002) tar upp några andra varianter på hur Kanban kan användas;  

 Öppen yta på golvet som visar att produkter tagits från platsen och att den tomma ytan då 

behöver fyllas på med nya produkter. 

 Lampa på kontrolltavla som indikerar att mer produkter behövs. 

 En linje som markör på en förvaringsyta. När tillräckligt många produkter tagits från 

förvaringsytan, att lagret hamnar innanför linan, indikerar det till att fler produkter ska 

produceras.  

 Färgad Pingisboll som rullar längs en ränna när en kund tar en produkt, som indikerar på 

att en ny enhet behöver tillverkas.  

 Då lastbärare är tomma ställs de fram på bestämt område för att indikera påfyllning. 

Förutom dessa exempel, finns många olika varianter som anpassas efter hur den egna 

produktionen ser ut. Det som fungerar bra för en organisation, kanske inte fungerar alls för en 

annan, så det är viktigt att ha egna idéer på hur systemet kan användas för att optimera den 

egna produktionen. 
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3.4.7.4.2 Elektroniskt Kanban   

Förutom att använda Kanban på ett traditionellt vis, kan också elektroniskt Kanban användas. 

På detta sätt initieras tillverkningsorder via ett datorstyrt planeringssystem, som medarbetare 

kan se via programmet eller via utskrivna kopior. Elektroniskt Kanban kan utvecklas genom 

ett fristående program som endast används till Kanban, eller av ett Webbaserat system. Det 

kan också utvecklas från ett redan existerande affärssystem som kanske används av 

verksamheten. En annan variant av elektroniskt Kanban är att, genom att skanna streckkoder 

från produkterna, använda EDI-systemet till att direkt skicka information till leverantörer eller 

produktionen för att reducera stegen i Kanban och på så sätt kunna effektivisera mer. 

(Eriksson 2010) 

 

3.4.7.4.3 Traditionellt Kanban eller Elektroniskt Kanban 

Att använda Elektroniskt Kanban blir mindre visuellt än traditionellt Kanban, vilket kan ses 

som en nackdel då ofta målet med att införa Kanban, är just att få systemet mer visuellt. Det 

finns dock en del fördelar med elektroniskt Kanban som ändå är värt att utreda innan beslut 

tas för att fortsätta med en viss modell. Eriksson (2010) nämner betydande för- och nackdelar 

med ett traditionellt Kanban respektive elektroniskt Kanban, som är viktiga att ta ställning till. 

Dessa sammanfattas i tabell 1. 

Det ena utesluter inte det andra, en kombination av dessa två kanbansystem är möjligt. Då det 

traditionella kanbansystemet förstärks med ett elektroniskt Kanban, till exempel via företagets 

affärssystem.  

Visuellt Kanban Elektroniskt Kanban 

Fördelar Fördelar 

● Indikerar behov/tillverkningsorder på ett tydligt 

och visuellt sätt. 

● Positiv inflytan på noggrannhet i lager. 

● Minskar riskerna för materialbrist.  (siffror i ett 

IT-system ger inte underlag för påfyllning lika 

tydligt). 

● Kräver mindre manuell handläggning. 

● Det är inte nödvändigt att plocka. produkterna i 

“rätt” ordning ur lagret. 

● Kan bidra till minskad ledtid då produkterna kan 

skannas. 

Nackdelar Nackdelar 

● Kräver mer handläggning. 

● Risk att tappa bort kanbankort. 

● Viktigt att den person som tar sista. produkten 

“frisläpper”/hanterar kanbankortet. 

● Kanbankort kan innehålla felaktig information. 

● Arbetstid för att hantera korten. 

● Mindre effektivt vid långa distanser - begränsad 

spårning och övervakning. 

● Viktigt att plocka produkter ut lagret i rätt 

ordning (ej från produkter i en full och ej 

påbörjad låda då det finns enheter kvar). 

● Har inte samma synlighet och visualitet.  

● Elektronisk Kanban kan dölja problem i lager. 

Underlag för påfyllning är endast siffror i ett IT-

system och grundar sig på korrekta in- och 

utregistreringar. Felregistreringar kan då leda till 

materialbrist eller felaktiga order. 

● Systemet är beroende av att programmen 

fungerar korrekt. Data kan försvinna vid 

elektroniska problem. 

● Kräver mer utbildning för att kunna hantera 

systemen. 

Tabell 1 – Fördelar respektive nackdelar med visuellt och elektroniskt Kanban. Egen bild med fakta hämtat från 

Eriksson (2010).   
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3.4.7.5 Antal kanbankort 

Kanbankort följer alltid med godset och fungerar som både ordersedel och följesedel med 

leveransen, det måste alltså finnas ett kanbankort för varje transport- och förvaringsenhet. 

Antalet kanbankort styr själva varumängden i flödet och kan därför enkelt regleras beroende 

på produktionsplanen. (Shingo 1985)    

Enligt Bicheno (2009)  är det bäst att starta med en mer generös mängd säkerhetslager för att 

sedan gå mot en mer ”stram Kanban”, för att på ett säkert sätt få en bättre svarskänsla hos ett 

dragande system. Det är viktigt att ha ett tillräckligt stort buffertlager för att skydda mot 

avbrott (Bicheno 2009). Genom att gradvis minska på kanbankorten kan man komma fram till 

det minilager som passar bäst in på produkten och systemet, och på så sätt kunna optimera 

lagret på ett relativt enkelt och tillförlitligt sätt. Minskning av antalet kanbankort kommer 

även resultera i att flaskhalsarna i processen bli extra tydliga, vilket ger möjlighet till att 

förbättra processen ytterligare (Shingo 1985). 

3.4.7.5.1 Beräkning av antalet kanbankort 

För att kunna använda kanbansystemet på ett optimalt sätt, cirkulerar en noga utvald mängd 

kanbankort runt i fabriken, ju fler kanbankort desto mer PIA, se avsnitt 3.2.2.2 Produkter i 

arbete. Nedan har Olhager (2014) tecknat en formel för detta samband.  

𝑦 =
𝐷𝐿(1 + 𝛼)

𝑎
 

y= antal kanban 

D= efterfrågan per tidsenhet  

L= ledtid, inklusive inspektionstid för Kanban 

𝛼= säkerhetsfaktor (policyvariabel)  

a= antal enheter av artikeln i en lastbärare  

 

För att uppnå maximal effekt av JIT produktionsprinciper bör det implementeras i en 

produktion med hög efterfrågan på de produkter som kanbansystemet ska appliceras på samt 

ha en upprepad produktion med frekvent kundbehov. Nära relationer med leverantörer är en 

förutsättning för ett fungerade kanbansystem, målet är att ha korta, säkra och täta leveranser. 

Då dessa villkor uppfylls är det en enkel och mindre kostnadskrävande implementering. 

(Olhager 2014)  

Det är inte alltid kanbansystemet passar, vid långa ställtider och långa ledtider tenderar det till 

en större kapitalbindning. Vid stora och dyra detaljer kan det likaså försvåra en 

implementering av kanban. (Olhager 2014)       

 

3.4.7.6 Implementering av Kanban 

Innan Kanban implementeras i en produktion krävs det ett omfattande förarbete. Påskyndas 

denna process kan en det leda till en ineffektivare produktion med missnöje hos medarbetare. 

Nedan kommer det presenteras en följd av aspekter att ta till hänsyn vid en implementering. 

Detta är generellt och måste tas i åtanke vid en implementering i varje enskilt 

produktionsföretag.  

Enligt de 14 principerna som Liker (2009) har textat gäller “Den rätta processen kommer att 

producera det rätta resultatet” och förstärks av princip 3 och 4. (Liker 2009) (Nylund 2015) 

Princip 3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion 

Princip 4. Jämna ut arbetsbelastningen 
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För att få ett helhetstänk om denna teori bör en förståelse finnas kring Lean konceptet, samt 

de tio planeringskoncepten, som förklaras i avsnitt 3.4.7 Implementering av Lean. (Bicheno 

2009) 

Universitetslektor Anders Nylund vid Högskolan i Borås har i presentationsmaterial textat en 

lista för hur ett dragande system ska fungera;  

 Korta ställtider (SMED-metoden) 

 Flödesorienterad layout 

 Relativt jämn och hög produktionstakt 

 Utjämnad produktion 

 Små partistorlekar 

 Begränsat antal produktvarianter 

 Stabila processer genom standardiserade arbetssätt 

 Få avbrott i produktionen (Nylund 2015) 

När väl systemet är implementerat finns det också, enligt Pascal, sex regler som man bör följa 

för att kanbansysteska fungera bra. Dessa sex regler är: (Pascal 2002) 

1. Skicka aldrig defekta delar. För att undvika detta är det viktigt att arbeta med 

kvalitetskontroller, Jidoka (Autonomation), snabba problemlösningar och snabba utbyten 

av dåliga delar. 

2. Producera det kunden vill ha i rätt tid (JIT) 

3. Producera endast den kvantitet som behövs enligt antalet kanbankort 

4. Stabilitet i produktionsorder – ”rätt” storlek på batcher 

5. Använd Kanban för mindre justeringar (större förändringar görs i produktionsplanen) 

6. Stabilisera och stärk processen – Ständigt arbete med att minska muda, muri och mura, se 

avsnitt 3.4.2. Slöseri. 

 

3.4.7.6.1 Fallgropar vid en implementering  

Det är mycket som kan gå fel i en implementering av Kanban, för att vara medveten om de 

vanligaste fallgroparna listas de nedan för att kunna försöka undvika dem. Stycket nedan är 

direkt hämtat ur Anders Nylunds presentation från Högskolan i Borås.  

 Korthanteringen kräver tydliga rutiner och kunskap 

 Kanban blir en isolerad företeelse där endast två processer kopplas ihop 

 Utjämning/Heijunka är en förutsättning 

 För stora förpackningar medför för stora buffertar och ojämn förbrukning 

 Samordning med affärssystem 

 Om slutmonteringstiden trots jämn efterfrågan varierar för varje enhet 

 Inträffar när slutmonteringen inkluderar testning, justering etc. 

 Innebär att föregående stationer får varierande efterfrågan 

 Om produkten tillverkas i extremt många varianter och efterfrågan för varje variant är 

liten.  

 Vid tekniskt komplicerad tillverkning där det är omöjligt att reducera kassationsnivån. 

 Om produkterna måste tillverkas i stora batcher genom hela processen pga. 

kvalitetskontroll eller certifiering, t.ex. läkemedel. (Nylund 2015) 
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3.5 Prognos 

Prognoser är viktiga att arbeta med för att kunna planera och ta viktiga beslut om resursbehov  

och om den löpande operativa verksamheten för att kunna styra produktionen. Då 

materialflödet initieras av efterfrågan på produkterna, behöver prognoser sättas för att kunna 

uppskatta den okända delen av efterfrågan. I organisationer som använder sig av Push-system, 

där tillverkningen inte styrs helt och hållet av kundorder, är det extra viktigt att ha bra och 

tillförlitliga prognoser att gå efter. Produktionsplanen är då helt och hållet baserad på 

prognoserna, dvs. uppskattningar av efterfrågan, och inte på verkliga kundorder (Jonsson & 

Mattsson 2005). Den punkt i produktens materialstruktur, då produktens tillverkning blir 

kundorderstyrd, är kundorderpunkten (KOP) se avsnitt 3.2.2.5 Kundorderpunkt. 

Tillverkningen och inköpen på artiklarna som görs bakom denna punkt är då helt 

prognosstyrd. Enligt Shingo (1985) kan produktionsplaner, som till stor del är baserade på 

prognoser, leda till betydande lagerbindning. För att undvika detta är det då viktigt att 

fokusera på planens flexibilitet i kombination med extremt korta genomloppstider. 

Organisationer har användning av både kortsiktiga samt långsiktiga prognoser. De kortsiktiga 

avser ofta att förutse försäljningsvolymen av ett specifikt sortiment under den kommande 

perioden, medan de långsiktiga kan sträcka sig flera år framåt och avser mer 

konjunktursvängningar för branschen i helhet. (Jonsson & Mattsson 2005) 

I denna studie har prognoserna en viktig roll när det kommer till att arbeta med metoder som 

till exempel ABC-analys och Kanban. Vid en ABC-analys, se avsnitt 3.3 ABC-analys, 

rangordnas produkterna efter försäljning, men det är också viktigt att göra en bedömning av 

kommande försäljning då vissa produkter kan påverkas av exempelvis utgående sortiment, 

kampanjer, konkurrenter. Vid bedömningen av kategoriseringen är det alltså viktigt att ha en 

prognos att grunda besluten i. Vid implementering av kanbansystem är det också nödvändigt 

att ha en tillförlitlig prognos för att kunna optimera antalet kanbankort så mycket som möjligt. 

Liker (2000) beskriver Kanban som en kompromiss mellan enstycksflöde och prognosstyrd 

tillverkning, där små buffertar av komponenter mellan lagren används för att kunna styra 

lagret. Mer om Kanban i avsnitt 3.4.8 Kanban. 

För att kunna arbeta med prognoser behövs informationsinsamling av historiska händelser. 

Jonsson och Mattsson (2005) beskriver två typer som i allmänhet används; utleveransstatistik 

och försäljningsstatistik. Vilken av dessa metoder som används varierar ofta beroende på vad 

som lämpar sig bäst i den aktuella situationen. Vid val av datatid bör hänsyn tas till faktorer 

som kan påverka datans reliabilitet, som till exempel sena betalningar eller förlorad 

försäljning på grund av lagerbrist. De historiska händelserna som samlas in redovisas sedan i 

tidsserier för att kunna få en tydlig bild av hur utvecklingen varit över perioderna. Vid 

prognostisering finns det alltid en slumpfaktor som gör att det är omöjligt att helt säkert 

fastställa ett resultat, och desto längre in i framtiden, desto svårare är det att få en säker 

prognos. 

 

3.5.1 Prognosmodeller 

När prognoser ska göras, finns det ett antal användbara metoder, som kan delas in i 

bedömningsmetoder samt i beräkningsmetoder (Jonsson & Mattsson 2005). Oavsett modell är 

det, enligt Lantz (2013), viktigt att det i grunden finns ett system som visar på ett 

orsak/verkan-sammanhang. Vid val av prognosmetod är de grundläggande kriterierna, enligt 
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Olhager (2014), tid, kostnad, tillförlitlighet, förmåga att identifiera systematiska förändringar 

och känslighet gentemot tillfälliga fluktuationer. 

 

3.5.1.1 Bedömningsmetoder 

Bedömningsmetoder grundar sig på manuella bedömningar av den framtida efterfrågan. De 

bygger på individens erfarenheter och uppskattningar, och har begränsad eller ingen alls 

grund i statistik eller annat dataunderlag. Bedömningsmetoder lämpar sig vid mindre 

prognostiseringar, dvs. där antalet produkter eller perioder är få. De är också bra att använda 

om prognoser skall göras med väldigt lång framförhållning och även om det finns interna 

faktorer som kan påverka försäljningen som t ex marknadsföring, nya produkter eller 

avveckling av produkter. (Jonsson & Mattsson 2005) 

 

3.5.1.2 Beräkningsmetoder 

Beräkningsmetoder grundar sig i matematiska beräkningar med data från exempelvis 

försäljning och förbrukning. Två vanliga beräkningsmetoder är glidande medelvärde samt 

exponentiell utjämning. (Jonsson & Mattsson 2005) 

 

3.5.1.2.1 Glidande medelvärde 

Glidande medelvärde är en metod som kan vara bra att använda då efterfrågan antas vara 

relativt stabil över tiden. Ett glidande medelvärde räknas ut genom att beräkna ett medelvärde 

på ett valt antal perioder, som sedan används för att ta fram den kommande perioden. Varje 

gång ett värde beräknas för den nya perioden, tas den tidigaste perioden i efterfrågevärdet bort 

och den senaste perioden läggs till. Att använda fler perioder ger en mer stabil prognos, 

medan färre perioder ger en mer följsam prognos. Beräkning av glidande medelvärde kan 

göras enligt formeln nedan. (Olhager 2014) 

 

𝐹𝑡+1 = 𝑀𝑡 =
𝐷𝑡 + 𝐷𝑡−1+. . . . . . +𝐷𝑡−𝑁+1

𝑁
 

𝐹𝑡+1 = Prognos för period t+1, gjord i period t 

𝑀𝑡   = Glidande medelvärde 

𝐷𝑡     = Efterfrågan, observerad, i period t 

N     = Antal observationer i medelvärdesbildningen 

3.5.1.2.2 Exponentiell utjämning 

Exponentiell utjämning tar med samtliga observationer i framtagandet av prognosen, men 

låter ändå de äldre observationerna vara mindre relevanta än de senare. Modellen kan 

användas även då antalet perioder är begränsat. Vid uträkning används en utjämningskonstant 

(∞). Om till exempel detta värde är satt till 0,2, så kommer det färskaste efterfrågevärdet ha 

20 % vikt, medan 80 % fördelas på de äldre. Ett högt ∞-värde ger hög följsamhet, men lägre 

stabilitet. (Jonsson & Mattsson 2005) Formeln som används för beräkning av prognosen visas 

nedan (Olhager 2014). 
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𝐹𝑡+1 = ∞ ⋅ 𝐷𝑡 + (1 − ∞) ⋅ 𝐹𝑡 

𝐹𝑡+1 = Prognos för period t+1, gjord i period t 

𝐹𝑡    = Prognos för period t  

𝐷𝑡    = Efterfrågan i period t 

∞   = Utjämningskonstant (värde 0-1) 

  

3.5.1.2.3 Trend och säsongsvariationer 

Vid analys av tidsserier via exponentiell utjämning och glidande medelvärde urskiljer det sig 

ofta olika efterfrågemönster. Detta är speciellt viktigt att ta hänsyn till vid prognoser som görs 

långt fram i tiden. Tre olika variationer är slumpmässig variation, trend och säsong, vilka 

visas nedan i figur 7.     

   

Figur 7 - Variationer, så som slumpmässig, trend och säsong. (Jonsson & Mattsson 2005 s 311) 

 

Den slumpmässiga variationen är förändringar i försäljningen som kan uppstå trots en jämn 

efterfrågan. Trenden är oftast en försäljning som ökar eller minskar över flera perioder, och 

säsongsförändringarna beror på att försäljningen är beroende av säsong, exempelvis att glass 

säljs mer över sommaren. Säsongsförändringarna är oftast även cykliska, det vill säga att 

mönstret upprepar sig år efter år. (Jonsson & Mattsson 2005) 

Vid uträkning av exponentiell utjämning och glidande medelvärde, kan beräkningen 

kompletteras med trenden eller säsongen, för att få ett reellt värde. Trenden kan adderas 

genom att lägga till en uppskattad trendmässig förändring per period, och säsongsvariationer 

adderas genom att räkna ut ett så kallat säsongsindex som uttryck för säsongsvariationens 

storlek (Jonsson & Mattsson 2005). Lantz (2013) belyser fyra viktiga grundtyper som är 

vanliga och viktiga att vara medveten om, då utvärdering och beräkning av trend och säsong 

ska göras. Dessa fyra visa i figur 8. 

1. Utan trend och säsongsvariation 

2. Utan trend men med säsongsvariation 

3. Med trend men utan säsongsvariation 

4. Med trend och säsongsvariation 



 

- 31 - 

 

  

Figur 8 - Efterfrågan med och utan säsongsvariation. (Lantz 2013 s 60) 

 

3.5.1.2.4 Prognosfel och prognoskontroll 

Det uppstår alltid en viss avvikelse mellan prognos och utfall, då det är omöjligt att helt och 

håller veta hur framtiden blir. Denna avvikelse kallas för prognosfel och kan delas upp i 

slumpfel och systematiskt fel. (Lantz 2013) 

Det systematiska felet innebär att de grundläggande antaganden i modellen inte stämmer 

överens med verkligheten, exempelvis om man gör antaganden att det inte finns några 

säsongsvariationer, trots att dessa sedan ändå uppstår. Om det uppstår stora systematiska fel, 

har modellen dålig validitet. Genom att välja en bra prognosmodell som passar bra till den 

analys som ska göras och till den verklighet som finns, kan systematiskt fel undvikas. (Lantz 

2013) 

Slumpfelet är inte förutsägbart och uppstår oavsett hur bra validitet prognosmodellen har. Val 

av prognosmodell påverkar dock hur känslig modellen blir för slumpfel. Är modellen känslig, 

har den dålig reliabilitet. (Lantz 2013) 

Prognosfelet som räknas fram blir positivt då prognosen varit för hög mot den verkliga 

efterfrågan, och ett negativt värde innebär att prognosen varit för låg jämfört med det verkliga 

värdet. Vid värdering av prognosfelet, räknas oftast både medelprognosfelet samt medelvärdet 

av prognosfelet. Medelvärdet, som också kan förkortas ME (Mean Error), visar om prognosen 

i genomsnitt ligger över eller under faktisk efterfrågan. Beräkning av ME visas nedan. 

(Olhager 2014)  

ME = 
1

𝑁
∑ 𝑒𝑡

𝑛
𝑖=1   𝑒𝑡 = 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠𝑓𝑒𝑙𝑒𝑡 𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 

 N = Antal perioder 

Medelprognosfelet visar om prognoserna ligger systematiskt fel och tar då endast hänsyn till 

absoluta tal. Detta kan räknas ut genom att använda MAD (Mean Absolute Deviation), vilket 

ger ett mått på prognosens spridning, relativt den verkliga efterfrågan (Jonsson, Mattsson 
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2005). Medelprognosfelet kan också räknas ut genom MSE (Mean Squared Error), där 

prognosfelen kvadreras för att undvika att positiva och negativa prognosfel tar ut varandra. 

Det har alltså ingen större betydelse om det är negativt eller positivt, det viktigaste ät att det är 

relativt litet. Nedan visas formlerna på MAD och MSE. (Olhager 2014) 

MSE = 
1

𝑁
∑ 𝑒𝑡

2𝑛
𝑖=1   MSE = 

1

𝑁
∑ |𝐷𝑡 − 𝐹𝑡|𝑛

𝑖=1    

 När slutlig utvärdering av prognoserna görs, är det enligt Lantz (2013), viktigt att göra en 

både objektiv och subjektiv analys av resultatet då de antaganden som gjorts av verkligheten 

kanske inte är helt korrekta. 
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4 Nulägesanalys 
 

För att kunna skapa en bild av förutsättningarna inför implementeringen av kanbansystem är 

det viktigt att göra en nulägesanalys. Analysen behövs för att kunna identifiera de fördelar 

som kan utnyttjas vid implementeringen av Kanban, samt för att bli medveten om de 

nackdelar och problem som skulle kunna sätta stopp för ett lyckat resultat. (Tonnquist 2012) 

Nulägesanalysen på Mont Blanc har gjorts genom observationer i produktionen, personliga 

samtal med personal samt genom datainsamling. För att framställa användbar information 

som har hög intern validitet och användbarhet, har nulägesanalysen gjorts genom att 

använda metoderna värdeflödesanalys samt SWOT-analys. 

 

4.1 Produktionsutformning 

Nedan åskådliggörs de fundamentala delarna i denna studie, punkt 1-7 berörs i detta avsnitt. 

Figur 9 visar hur avdelningarna lokaliseras idag i företagets fabrik.  

1. Tidigare implementerat kanbansystem 

2. Lager av delartiklar till påspack 

3. In- och ut leverans från centrallagret till påspacken 

4. Packning av påsar 

5. Tryckeriet 

6. Tavla för körorder på påspacken 

7. Supermarket för påspack och monteringsanvisningar (se avsnitt 3.2.2.3 färdigvarulager) 

  

Figur 9 - Produktionens utseende idag på Mont blanc. 

 



 

- 34 - 

 

4.2 Värdeflödesanalys 

Nedan beskrivs de två vederbörande avdelningars material- och informationsflöden, flödet 

som beskrivs är i den ordning som material och information går i störst utsträckning. 

Eftermarknad utgör en mindre del av den totala försäljningen och kan skicka påsar och 

anvisningar separat då de inte transporteras via orderhantering och färdigvarulagret, se figur 

10 och 12. Detta tas inte till hänsyn till i denna värdeflödesanalys.  

I en värdeflödeskarta finns rekommendationer till att använda en tidslinje, se avsnitt 2.2.2 

Värdeflödeskartläggning. Detta har bortsetts i denna studie då detta inte är relevant för 

studiens resultat.  

 

4.2.1 Tryckeriet 

Flödet börjar med att kunden delger sin prognos eller orderlägger kvantiteter till företaget, 

finns det ingen kundprognos så använder företaget sig av föregående års försäljning. 

Informationen går elektroniskt till produktionsstyrningen, där behandlas ordern behandlas och  

sedan skickas vidare via affärssystemet till tryckeriet. Av detta gör avdelningen en egen 

körplan när allting ska produceras. Från att tryckeriet får in ordern till att den ska vara klar har 

de en ledtid på två dagar. Se avsnitt 3.1.1 Ledtid. Se värdeflödeskartan i figur 10. Se också 

tillhörande figurförteckning, figur 11.  

De färdigtryckta anvisningarna levereras sedan till ett lager där de förvaras tills dess att 

slutprodukten ska packas in i kartongen med tillhörande artiklar på avdelningens 

orderhantering.  

Då varje lastbärare är klar skickas de till sista avdelningen på företaget, utleveransen. Där 

skyddas produkterna i emballage för att sedan levereras till kund. Produkterna registreras då 

ut från företagets affärssystem med status levererade. 

 

Figur 10 - Värdeflödeskarta på avdelningen Tryckeriet 
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Figur 11 - Symbolbeskrivning 

 

4.2.2 Påspack 

Flödet börjar på samma sätt som på avdelningen för tryckeriet, se avsnitt 4.2.1 Tryckeriet, där 

kunden delger sina prognoser eller att kvantiteterna baseras på föregående års försäljning. 

Detta behandlas av produktionsledningen som skickar ur den dagliga produktionsplanen till 

både påspacken och produktionen som ska signalera produktionsstart. Parallellt med detta 

baseras inköpen efter prognosen, och materialet kommer in till godsmottagningen. Här har 

truckförarna två dagar på sig att registrera godset, och leverera det till angiven plats. På så sätt 

får påspacken sitt material framkört och har möjlighet att därefter påbörja produktion. 

Påspacken hämtar materialet i lagret och det blir på så sätt en pull-effekt på detta flöde. I 

nuläget det sagt att materialhanterarna ska hämta de artiklar som lagras i centrallagret, för att 

sedan placeras i in- och utleverans på avdelningen påspacken för att sedan packas till ett nytt 

artikelnummer. Se figur 12. 

Efter att påsarna är packade förvaras de i lastbärare som alltid läggs ut i företagets 

supermarket. Här har lastbärarna sin fasta lagerplats, men förväntas lämna supermarketen i 

närtid eftersom dessa är producerade mot en kundorder. Därefter skickas de till produktionen 

som sammanför alla delartiklar i en kartong som blir den slutgiltiga produkten. Därefter går 

produkten via färdigvarulagret till utleverans för emballagering. Vid upphämtning av  

produkterna registreras sedan produkterna ut ur affärssystemet.  

De streckade pilarna symboliserar en push-effekt vilket beskrivs mer i avsnitt 3.4.3. 

Push/Pull-system. 

Idag måste allt material vara klarerat för att produktion ska kunna starta. Detta betyder att 

påsarna måste finnas färdiga i affärssystemet för att operatörerna på produktionslinorna ska få 

starta sin körorder. Detta blir ett faktum då påspacken ligger efter och produktionslinorna 

försenas på grund av icke klarerat material.  

Det finns sex stycken påsar som lagerhålls på en annan del av produktionen. De genomgår 

samma process som ovan beskrivet. Skillnaden är att dessa sex produkter packas i en av deras 

största produkter och behöver därför mer plats, för att undvika slöseri i form av transportering 

har man förflyttat en del av produktionen dit. Se avsnitt 3.4.2. Slöseri. 
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Figur 12 - Värdeflödeskarta på avdelningen Påspack 

 

4.3 SWOT-analys 

För att skapa en bild av förutsättningen för ett kanbansystem och få bättre översikt av nuläget 

gjordes en SWOT-analys av dagens materialhantering som presenteras i tabell 2. SWOT-

analysen ger en tydlig bild över fördelarna som kan utnyttjas i förändringen, samt skapar 

medvetenhet över de nackdelar och svårigheter som finns idag och som kan hindra projektet 

att nå målet (Tonnquist, 2012). För att samla in information till SWOT-analysen, har 

observationer gjorts i vedertagna avdelningar, samt personliga samtal med de som arbetar på 

plats. Viss information i analysen är därför hämtad från personalens synpunkter, och kan 

därför anses ha begränsad reliabilitet. Analysen är avgränsad till de avdelningar som hanterar 

de produkter som ingår i studien. Tillvägagångssättet för analysen har gjorts enligt de steg 

som benämns i avsnitt 2.2.3 SWOT-analys.  
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Styrkor Svagheter 

1.1 Medvetenhet i behov av 

förändring/förbättring hos ledning 

1.2 Relativt korta ledtider 

1.3 Synlighet av behov 

1.4 Fritt arbete, mycket egenplanering och 

egenkontroll 

1.5 Delvis små lager 

1.6 Förutbestämd produktionsplaner, mindre  

risk att göra fel 

 

 

 

 

3.1. Ojämnt flöde i delar av produktionen 

3.2. Personal ej öppna för 

förändringar/förbättringar 

3.3. Operationstider i systemet stämmer ofta 

inte med verkliga utfall 

3.4. Bristande rutiner vid materialpåfyllnad 

3.5. Stor variation i avdelningen 

inkommande gods 

3.6. Känslig för personalbrist. Få personer 

kan varandras arbeten pga. begränsad 

arbetsrotation 

3.7. Dålig synlighet och spårning i leverans 

Möjligheter Hot 

2.1. Nöjdare kunder => Fler kunder 

2.2. Stor leverantörbas 

2.3. Stor medvetenhet på skillnader av 

prognos och förbrukning 

2.4. Möjligheter att minska Muda, Muri och 

undvika Muri 

2.6. Tryckande system ger snabba 

leveranstider 

 

 

 

4.1. Marknaden kan bli instabil med stora 

förändringar – Ojämn efterfrågan  

4.2. Prognoser kanske inte stämmer 

4.3. Svårt att bestämma rätt partistorlekar 

4.4. Instabilitet i produktionssystemet 

4.5. Långa ställtider 

4.6. Stora felutfall 

4.7. Avbrott, ex maskinhaverier  

4.8. Behöver mer resurser för att kunna göra 

förändringar/förbättringar 

4.9. Behöver köra för stora batchstorlekar 

pga. ekonomiska faktorer 

Tabell 2 - SWOT-analys av nuläget  

 

4.3.1 Analys av SWOT-tabellen 

Resultatet av analysen i tabell 2, visade att ledningen är öppna för förändringar och medvetna 

om att materialförsörjningen idag inte fungerar optimalt (1.1). En annan positiv aspekt är att 

de idag oftast har korta ledtider (1.2) och relativt små lager (1.5). De har bestämda 

produktionsplaner att arbeta efter vilket gör att det är liten risk för personalen att göra fel 

genom att ta fel beslut om prioritering (1.6). Några möjligheter som finns är att kunna 

tillfredsställa kunderna ännu bättre genom ökad leveranssäkerhet, vilket kan leda till fler 

stabila kunder, och även fler nya kunder (2.1). Det finns också stora möjligheter att förbättra 

produktionen genom att minska olika typer av slöserier (2.5). 
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En av de största nackdelarna som upplevs i produktionen idag är att det är ett ojämnt flöde 

genom delar av produktionen (3.1). Detta leder då till att;  

 Längre ledtider än nödvändigt då material ofta saknas. 

 Ojämn arbetsbelastning vid godsmottagning då det är oklart när transporterna kommer. 

Detta gör att det kan bli förseningar av material till avdelningen där påsarna plockas ihop.  

 Ledtiden för piplock är inte synkroniserad med produktion, leveranstiden gäller från 

order och inte från material finns på plats. Se avsnitt 3.1.1. Ledtid.  

Några andra svagheter i dagens system är också att det har varit svårt att göra förändringar i 

produktionen då en del av personalen inte är öppna för förändringar (3.2). Personal på 

avdelningen påspackning upplever också att bestämda operationstider inte stämmer med 

verkligt utfall, vilket gör att det ibland är svårt att hinna med så mycket som planerat (3.3). En 

annan nackdel som noterades i produktionen är att den är känslig för personalstörningar (3.6). 

Om montörer inte kan arbeta av något skäl, är det få som kan täcka upp för dem då få 

personer har lärt sig att arbeta på flera stationer. Risken med detta är att leveransen blir 

försenad. I tabell 2 tas även ytterligare några för- och nackdelar upp, som även de behöver tas 

hänsyn till vid förändring.  

 

4.3.2 Frågeställningar utifrån SWOT-analysen 

Utifrån SWOT-analysen har viktiga frågeställningar tagits fram som behöver besvaras för att 

kunna bibehålla de fördelar som finns i produktionen idag samtidigt som de nackdelar och hot 

som finns kan hanteras och förbättras. Dessa frågeställningar är: 

1. Hur uppnås ett jämnare flöde genom produktionen? 

2. Hur kan personalen bli mer motiverad till att arbeta med förändringar/förbättringar och 

bibehålla bestämda rutiner? 

3. Hur minskas slöserier? 

4. Hur erhålls ett mer dragande system, med fortsatt korta ledtider? 

5. Hur bibehålles få fel då vissa produktionsplaner ersätts med Kanban? Hur ökas chansen 

att montörerna tar “rätt” beslut gällande prioritering av arbete? 

6. Hur kan operationstiderna bli mer korrekta? 

7. Kan variationer minskas i avdelningen för inkommande gods? 

8. Hur blir produktionen mindre känslig för personalbrist? 

9. Hur blir produktionen och materialbehoven mer synligt och visuell? 

10. Hur kan förändringar göras utan ökade resurser? 

 

4.3.3 Mål och förbättringar 

Utifrån SWOT-analysen kan mål och önskemål på förbättringar formuleras. Målen har 

formulerats utifrån önskemålet att implementera kanbansystem och att få produktionen mer 

visuell. 

 Att få ett jämnt och stabilt flöde 

 Att få personalen motiverad till förändringar 

 Att minska slöserier och icke-värdeskapande tid 
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4.3.4 Risker och hot 

Ett av de största hoten i dagens system, upplevs vara ett delvis ojämnt flöde i produktionen. 

Vid eventuella förändringar i materialhanteringssystemet, behöver detta tas i åtanke. Det är 

viktigt att både ta hänsyn till flödet och även arbeta med att förbättra det för att undvika att 

förbättringsåtgärder misslyckas. Ett annat problem kan vara att personalen inte är tillräckligt 

motiverade för att göra förändringar i arbetssättet, och för att upprätthålla dessa.    

 

4.4 Tidigare erfarenheter av Kanban 

Vid nulägesanalysen som gjordes på avdelningen påspack uppmärksammades ett 

kanbansystem som användes vid materialhanteringen. Detta system infördes för cirka 1,5 år 

sedan, och syftet var att synliggöra ett behov av påfyllning av backar. Systemet följdes dock 

inte upp och används därför inte fullt ut idag på grund av brist i rutiner och standardisering. 

Påsplocklagret, som visas på figur 13, består av samtliga smådelar som vid order sätts ihop till 

färdig påse. När påsarna är hopplockade läggs de sedan på nästa lager, som omnämns av 

supermarket, det lager som i denna studie är aktuell för implementering av Kanban. Tanken 

med försöket av implementeringen av Kanban var att använda systemet på de produkter som 

inte har sitt huvudlager i påsplocklagret. Kanbansystemet ska då indikera till 

materialhanteraren att fylla på de tomma backarna med produkter från huvudlagret. 

För att indikera när en back är tom i påsplocklagret, infördes det två typer av Kanban; 

kortkanban och kanbanbackar. I lagret finns en lista, figur 15, som visar på vilket sätt de 

tomma backarna ska hanteras. De rödmarkerade artiklarna visar att de hanteras med 

kanbanbackar, och de gula med kanbankort. De icke markerade artiklarna, är de som 

godsmottagningen fyller på. Kanbanbackar fungerar i detta fall så att när en back är tom, ställs 

den på den anvisade platsen, som visas i figur 14. Detta ska då indikera till materialhanteraren 

att backen behöver fyllas på. Kortkanban fungerar som en typ av transportkanban och avser 

monteringsnycklarna. När backen är tom, frigörs ett kanbankort som har sin plats på tavlan. 

Kortet läggs då i den lilla gröna lådan som signalerar till materialhanteraren att fylla på 

material. Figur 16 visar hur kanbankortet ser ut. 

Som nämndes tidigare, fungerar inte detta system speciellt väl. Avdelningen har fortfarande 

problem med tomma backar som inte fylls på. Huvudorsaken till att det inte fungerar är, enligt 

ansvarig av projektet, att implementeringen inte följdes upp ordentligt och rutiner för hur 

systemet skulle användas blev inte ordentligt satta. Efter observationer och samtal med 

personal, framkom även andra personliga synpunkter på orsaker till att problem uppstod med 

kanbansystemet. Dessa var följande: 

 Bristande kommunikation. En del viktig information når inte ut till berörda. 

 Produkter på fel lagerplats. Det händer att personer tar produkter från fel lagerplats, vilket 

då registreras fel i datasystemen.  

 Tidsbrist hos materialhanterarna. Påfyllnad av backarna på avdelningen påspack 

prioriteras då ner. 

 Viss personal förstår inte vikten av kanbankortens betydelse, det ligger ibland tappade 

kort på golvet som då riskerar att försvinna. 

 Viss personal har svårt att acceptera förändringar. 

 Arbetsrutiner är ibland ofullständigt satta, och personal gör inte alltid det de ska. 
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Vid implementering av nytt Kanban, är dessa faktorer viktiga att ta hänsyn till, för att inte 

liknande problem ska uppstå även i framtiden.  

 

 

Figur 13 - Figur på påsplockavdelningens lager Figur 14 - Tidigare implemetationsförsök av Kanban 

 

 

Figur 16 - Artikellista över påsplockavdelningens artiklar 

  

Figur 15 - Kanbankort vid tidigare implementation 
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5 Analys 
 

I detta kapitel kommer läsaren få fördjupad kunskap om bearbetad empiri och dess koppling 

till vedertagen teori. En optimal strategi kommer att presenteras, samt förslag kommer att ges 

så eventuell implementering blir så användbar för Mont Blanc som möjligt.  

 

5.1 Implementering av Kanban på Tryckeriet 

För att få en utökad insikt av arbetsmomenten på Mont Blancs avdelning Tryckeriet, har 

personliga samtal och observationer används. Detta för att undersöka lämpligheten i 

användning av Kanban på avdelningen. Under samtalet med företagets processtekniker 

framkom det att flertal försök har tidigare gjorts till olika förbättringsåtgärder. Detta med 

blandat resultat, men på grund av tidsbegränsningen i arbetet, har inte arbetet kunnat följas 

upp i den omfattning det borde.  

I nedanstående text har all data hämtats från samtal med involverade medarbetare på 

avdelningen Tryckeriet.  

Tryckeriets ansvarsområde är att trycka upp monteringsanvisningar, men också att skriva ut 

körorder och etiketter till hela produktionen. Detta sker dagen innan då planeringen bestämt 

ordning och exakt vilka order som ska genomföras med tanke på om material finns inne etc. 

Körordern skrivs endast ut om allt material är klarerat, dvs. att allt material finns i huset. 

Planeringen bestämmer tillverkningsordning på alla produktionslinor/avdelningar, det finns 

alltså inget utrymme för avdelningen själv att bestämma tillverkningsordning.  

Tidigare har man förflyttat Tryckeriet externt vilket ledde till ökad lagerhållning på 

monteringsanvisningar. Detta medförde i sin tur ökade lagerhållningskostnader som ökade 

upp mot 300 000-400 000 kronor, och tog dessutom mycket lagerplats.  

Idag är operatörerna på avdelningen nöjda med arbetsbelastningen. Den variation som finns i 

efterfrågan kan mötas upp utan påtagliga förseningar. De får ett kommande kundbehov från 

planeringsavdelningen och på egen hand får de bilda körplaner då de själva är ansvariga att 

anvisningarna blir klara inom given tidsperiod.  

 

5.1.1 Utvärdering om fortsatt arbete 

De aspekter som tagits till hänsyn vid en bedömning av eventuell implementering är:  

 Korta ställtider - Idag arbetar de med ställtider om sex minuter vilket resulterar i liten 

andel av den totala processtiden, då majoriteten operationstiderna oftast överstiger 45 

min.  

 Korta ledtider - Avdelningen har idag korta ledtider då det inte är så många 

arbetsmoment till färdig produkt, idag är den på två dagar.  

 Begränsad lagerhållningsyta - Idag lagerhålls anvisningarna i en supermarket med 

begränsad lagerplats. De är beräknade att produceras direkt mot kundorder, därav är 

ingen större avsedd plats för dessa.  

 Kassation vid revidering - Vid minsta revidering/uppdatering bör de lagerhållna 

monteringsanvisningarna kasseras och helt nya anvisningar behöver tryckas upp för att 

tillgodose kundbehovet.  
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 Minimala riskmoment - I denna avdelning kan man producera med en säkerhet, 

riskmomenten är inte många. Men då det kan bli problem är om elektroniken går sönder 

eller om personal blir sjuk då arbetet inte görs lika effektivt.  

 

5.1.2 Framtida läge 

Med informationen från avsnitt 5.1.1. Utvärdering om fortsatt arbete har ett beslut tagit om 

att Kanban inte rekommenderas att införas. Ifall detta ändå skulle genomföras som enligt 

avsnitt 1.3 avgränsningar, skulle detta möjligen leda till ökad andel bundet kapital och ökad 

förvaringsyta skulle behövas för färdigvarulagret avsedd för anvisningarna. Det finns också 

en ständig risk att eventuellt behöva kassera produkter ifall en revidering/uppdatering 

kommer. Idag finns drygt 200 olika monteringsanvisningar, att lagerhålla 20 % av dessa som 

står för 80 % av volymvärdet (motsvarande A-artiklar, se avsnitt 3.3. ABC-analys) kan skapa 

problem på ett medelstort företag så som Mont Blanc.  

 

5.2 Implementering av Kanban på påspackavdelningen 

För att skapa en större insikt om arbetet på avdelningen påspack, har samma tillvägagångssätt 

använts som i avsnitt 5.1 implementering av Kanban på tryckeriet. Observationer gjordes för 

att skapa en förståelse kring vad som funkar bra idag på avdelningen och vilka punkter som 

bör utvecklas i och med implementeringen. Nedan beskrivs processen på avdelningen 

fungerar i dagsläget.   

Hur varje avdelning får ut dagens körorder beskrivs i avsnitt 5.1 implementering av Kanban 

på tryckeriet, då detta gäller även för påspacken. Idag arbetar de med en lång ställtid, och 

sedan något år tillbaka har det införts att små delar ska packas i en mindre påse som sedan ska 

packas i den slutgiltiga större påsen. Detta kräver mer tid per operation under dessa 

förhållanden, men operationstiden i affärssystemet har inte uppdaterats sedan detta införande 

har genomförts. Detta leder till stress hos operatörerna och ibland hinner de inte med under 

deras ledtid som idag är två dagar.  

Det som också bidrar till förseningar på påspacken är avsaknad av material i lastbärarna. 

Detta ska skötas via ett tidigare implementerat kanbansystem, se avsnitt 4.4 Tidigare 

erfarenhet av Kanban. Detta försenar operationstiden då mycket tid går åt till att leta efter 

material.  

Efter samtalen med medarbetarna framkom det även att avdelningen är känslig för 

personalbrist, det finns få personer som kan ordinarie personalens jobb. Detta på grund av att 

det enbart är två ordinarie personal som varannan vecka byter avdelning mellan tryckeriet och 

påspacken. 

Efter att påsarna har packats skickas de alltid till supermarketen. Där har varje artikelnummer 

sin egen plats, och lastbärarna är tydligt markerade med antal och artikelnummer. Det är 

mellan detta lager och produktionen som organisationen önskat införa ett nytt kanbansystem.  

 

5.2.1 Värdeflödesanalys - Framtida läge 

Efter att analys av nuvarande läge gjorts, se avsnitt 4.2.2. Påspack, analyserades material- och 

informationsflödena på företaget, som finns förklarat i avsnitt 3.2.1 Material- och 
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informationsflöde. Ingen hänsyn har tagits till begrepp i avsnitt 3.1 Tider i produktionsflödet, 

då studien inte baseras på en bearbetning av dessa produktionstider, och kommer därmed inte 

påverka resultatet av denna studie.  

Många steg i denna värdeflödeskarta sker på samma sätt som i figur 17. Det som tas upp 

nedan är de steg som inte liknar nuvarande läget på avdelningen påspack. 

Den första förändringen som blir är att utesluta den elektroniska informationsöverföringen 

mellan produktionsstyrningen och påspacken. Innebörden av Kanban är att produktionen inte 

ska producera direkt mot kundorder utan att påspacken själva ska se mer visuellt att det är 

dags för produktionsstart. Detta förklaras mer i avsnitt 5.2.3. Kanbanmetod.  

Den andra effekten av en eventuell implementering blir att flödet mellan påspacken och dess 

lagerhållningsställe supermarketen går från ett push-styrt materialflöde till ett helt dragande 

system benämnt som pull-effekt i denna studie, se avsnitt 3.4.3 Push/Pull-system. I och med 

att kanbansystemet på egen hand ska trigga igång produktionen behövs ingen information om 

kundorder till påspacken. Se figur 17 nedan för att visuellt se hur material- och 

informationsflödena kommer att gå i framtiden.  

  

Figur 17 - Värdeflödeskarta på framtida läge på avdelningen påspack 

 
Figur 18 - Symbolbeskrivning 
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5.2.2 ABC-analys 

Då antalet produkter är relativt på påspackavdelningen, har det utifrån studiens syfte beslutats 

att endast använda kanbansystem på A-produkterna. A-produkterna identifieras genom att 

göra en ABC-analys, se mer om detta i avsnitt 3.3 ABC-analys.  

För att kunna utföra ABC-analysen, behövs data över det antal produkter som varit i omlopp 

under senaste tiden. En enkel metod är att analysera den försäljning eller tillverkning som 

varit under senaste året och utifrån den göra en rangordning av produkterna. För att få fram en 

mer levande, och förhoppningsvis en ännu mer korrekt bild av kommande försäljning, kan 

även en prognos användas som grund för ABC-analysen. I denna studie används just prognos 

som underlag då det är viktigt att analysen får hög intern validitet och blir så korrekt som 

möjligt.  

Som beskrivet i avsnitt 3.5 Prognos, är det vanligast att använda sig av utleveransstatistik 

eller försäljningsstatistik. I detta fall har underlag istället använts utifrån 

tillverkningsstatistiken då påsarna endast är en biprodukt till huvudprodukterna, vilket gör att 

det begränsar möjligheten att få fram annan data på dessa produkter. Datan togs fram i 

affärssystemet Monitor och sorterades sedan utefter tillverkat antal per kvartal. Perioden som 

prognostiserades var kvartal två för 2016, det vill säga 1 april till 30 juni. Historisk data som 

användes var från och med första kvartalet 2015. Anledningen till att äldre data inte användes, 

var att det inte är relevant för studien vad som producerades år 2014. Prognosen gjordes 

kvartalsvis för att få den väl uppdaterad.  

Efter utvärdering av historisk data samt samtal med personal anses försäljningsstatistiken vara 

trendbaserad med viss slumpmässig variation, det bestämdes att ingen hänsyn ska tas till 

säsongsvariation, då detta anses vara försumbart, se avsnitt 3.5.1.2.3 Trend och 

säsongsvariationer. En användbar prognosmodell i detta fall anses vara Exponentiell 

utjämning, då det finns möjlighet att vikta senaste perioden högre än de tidigare. För 

information samt uträkning av detta, se avsnitt 3.5.1.2 Beräkningsmetoder. Formeln som 

användes var; 

 
𝐹𝑡+1 = ∞ ⋅ 𝐷𝑡 + (1 − ∞) ⋅ 𝐹𝑡 

𝐹𝑡+1 = Prognos för period t+1, gjord i period t 

𝐹𝑡    = Prognos för period t  

𝐷𝑡     = Efterfrågan i period t 

∞ = Utjämningskonstant (värde 0-1) 

 

Utjämningskonstanten (∞) valdes i detta fall till 0,3. Det är ett relativt högt värde, men då 

antalet perioder är begränsat behöver värdet vara något högre för att den sista perioden 

fortfarande ska väga högre än de föregående. En ännu högre siffra skulle ge högre följsamhet 

men lägre stabilitet, och då stabiliteten anses viktig, bedömdes 0,3 vara ett passande värde. Då 

ingen tidigare prognos  har genomförts på dessa siffror, är det svårt att analysera prognosfel, 

vilket gör att utjämningskonstanten eventuellt kan behöva justeras vid senare prognos för att 

ge bättre validitet i framtiden. Avsaknad av tidigare prognos resulterar också i att ett 𝐹𝑡-värde 

saknades, vilket ledde till att ett medelvärde från de senaste 5 perioderna användes istället. 

Medelvärdet blev 665,8 ((B3+C3+D3+E3+F3)/5) på första artikelnumret 399000, och 

beräknades vidare på samma sätt på de övriga, se figur 19 nedan. För hela filen, se vidare 
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Bilaga 1. Prognosen för denna artikel blev då 499,7 st (0,3⋅ F3 + 0,7⋅ G3). Prognosen för 

samtliga produkter beräknades sedan på samma sätt. 

  

Figur 19 - Urklipp från prognosuträkningar i Excel 

Enligt avsnitt 3.3.2 klassificering, kan klassificeringen av produkterna göras utifrån ett antal 

faktorer. Då produkterna i detta fall inte är slutprodukt, utan endast en delprodukt, anses dess 

ekonomiska värde ha mindre betydelse. Klassificeringen har därför endast gjorts med hänsyn 

till antalet produkter. Det totala antalet av produkter som tillverkats under perioden som 

undersökts, var 149 stycken. Produkterna sorterades utifrån antalet och den ackumulerade 

summan beräknades. Metoden “80/20 regeln” (avsnitt 3.3.1 80/20 regeln) användes sedan för 

att klassificera ABC-produkterna vidare. 80 % av den totala volymen beräknades, vilket 

resulterade i 37 A-produkter. Efter egen bedömning av antal, beslutades dock att endast 72 % 

skulle stå för A-produkterna, och 5 % för C-produkterna, resterande skulle klassas som B-

produkter. Anledningen var att det antalet bedömdes vara bättre med tanke på hantering och 

lagerplats.    

När A-produkterna tagits fram enligt 82/20 regeln, gjordes även en mer kvalitativ bedömning. 

Först kontrollerades att inga av A-produkterna utgått då kanske produktionen av dessa varit 

hög tidigare, men inte tillverkats alls senaste perioder. Inga sådana produkter påträffades 

bland A-produkterna. Det fanns heller ingen indikation om någon större ny produkt som var 

på väg att lanseras den närmaste perioden. Kritiska produkter undersöktes också, vilket finns 

beskrivet i avsnitt 3.3.4 Analys av kritiskt värde. I analysen framkom det att de produkter som 

levereras till kunden Toyota kan anses ha kritiskt värde, men efter samtal med produktionen 

fanns de kritiska produkterna redan bland A-produkterna så ingen ändring gjordes. Bland 

kritiska produkter kan även finnas sådana som är viktiga för produktionen av annat skäl än 

just kunden. Några sådana produkter som identifierades var de som lagerhölls på annan plats, 

som nämns i avsnitt. 4.2.2 Påspack. En av de största produkterna, artikel 399181, är just en 

sådan produkt. För att underlätta hanteringen av de produkterna, bestämdes att dessa ska 

hanteras som A-produkter oavsett antal. De är därför medtagna i listan på A-produkter och 

detta resulterade att tre stycken produkter som från början inte var A-produkter, 

omklassificerades och lades längst ner i A-produktlistan. Se de gulmarkerade produkterna i 

figur 15. 

Resultatet av ABC-analysen blev 28 stycken A-produkter som kommer att hanteras i 

kanbansystemet, se figur 20. För hela listan av ABC-produkter, se Bilaga 2. B-produkterna är 

43 stycken och bör ha en egen plats i lagret då de används så pass mycket att de räknas som 

regelbundna produkter. C-produkterna däremot är färre till antal och beräknas kunna hanteras 

i “slasken”, där de produkter hamnar som inte har en egen utsatt lagerplats. B- och C-

produkterna produceras endast enligt inkommande order och körplan, som det hanteras idag. 
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Figur 20 - A produkter enligt prognos för kvartal 2, 2016 

 

5.2.3 Kanbanmetod 

Önskemålet Mont Blanc har med denna studie är att skapa tydliga visuella triggerpunkter, 

som beskrivs i avsnitt 1.2 Syfte. Detta har behandlats genom hela projekttiden och det har 

analyserats hur pass tillämpbart Kanban är på företagets valda avdelningar. För att uppnå 

syftet med denna studie har kanbantavla valts, för att uppnå ett sådant visuellt system som 

efterfrågats. 

För att få en optimal effekt av en implementering och för att operatörerna ska bli mer 

självgående har fysiska kort resonerats fram som den mest optimala lösningen. Många 

elektroniska kanaler har valts bort då inte det kan matcha företagsledningens önskan om en 

visuellt styrd produktion.   

I detta avsnitt kommer delar av frågeställningen besvaras; hur man i största grad kan använda 

sig av ett visuellt styrt kanbansystem, samt hur Kanban tillämpas optimalt på en produktion 

som Mont Blancs. Se avsnitt 1.3 Frågeställning.  

Vidare i avsnitt 5.4 En hållbar implementering kommer det presenteras olika infallsvinklar 

hur man styr en produktion mot en implementering Rekommendationer för en hållbar 

implementering samt en grundlig förklaring hur detta system ska styras på ett optimalt sätt 

benämns också i senare avsnitt.  

 

5.2.3.1 Utformning av kanbansystem 

Det kanbansystem som anses vara mest fördelaktigt enligt denna studie hos Mont Blanc är ett 

kombinerat enkortsystem. Det betyder att produktion- och transportkanban är sammanfattat på 

ett kort. Se avsnitt 3.4.8.2 Tvåkortskanban för information om vad korten bör innehålla. 

De kanbankort som frisläpps från de tomma backarna sätts upp på en kanbantavla som sitter 

lättillgängligt i produktionen. Kanbantavlan är viktig då den på ett överskådligt och visuellt 

sätt visar lagerstatus. Mer information om tavlans betydelse i avsnitt 3.4.8.3 Kanbantavla. 

Antalet kanbankort som används räknas ut i avsnitt 3.4.8.5 Antal kanbankort och redovisas 



 

- 47 - 

 

vidare i avsnitt 5.2.3.2 Antal kanbankort i påspackavdelningen.. Ett förslag på hur tavlan kan 

utformas presenteras vidare i avsnitt 5.2.3.3 Utformning av kanbantavla och dess körlinje. 

Nedan, i figur 21, presenteras ett alternativ på placering av kanbantavlan, detta är endast en 

rekommendation. Syftet är att den lätt ska uppmärksammas av personalen och ha en central 

plats i produktionen. Den röda markeringen i figuren visar kanbantavlans placering. För att 

undvika en “dräneringseffekt” på kanbankorten kan man säkerställa detta med att ha en lista 

med kvartalets ABC-produkter, då man skriver dess kvantitet. Uppstår en eventuell osäkerhet 

kan man kontrollräkna korten och stämma av med listan. Den kan gärna sitta i samband med 

kanbantavlan. Se avsnitt 3.4.8.3 kanbantavla.  

  

Figur 21 - Förslag på upphängningsplats för kanbantavla 

När kanbankortet är placerat på lastbäraren är den placerad i supermarketen. När montören 

sedan vill hämta material tar han hela lådan och frisläpper kortet från lastbäraren och hänger 

det på angiven plats. Se figur 22 för ett förslag på hur kanbankortat kan fästas. Den gröna 

markeringen på figur 21 symboliserar ett fäste där korten ska placeras vid hämtad lastbärare. 

Det är sedan personalen som arbetar på påspacken som har till uppgift att hämta dessa kort 

och placera dem på kanbantavlan för att trigga igång en produktionsstart. Detta kan 

förslagsvis ske två gånger per arbetsdag, då den starkt förknippas med ett visst moment, till 

exempel efter frukost- och eftermiddagsrasten.  Det kan anses som en fördel att korten är lite 

otympliga, då det kan försvåra misstaget att missa kortet eller att placera kortet på en plats där 

den ej är avsedd för. En avvägning får göras så de även blir lätthanterliga för placering på 

kanbantavla och lasthållarna.   

Det finns som tidigare nämnt i avsnitt 4.2.2. Påspack sex stycken artiklar som placeras på en 

annan del av fabriken. Dessa hanteras på samma sätt, då artiklarna hämtas på samma ställe, 

men levereras till en annan supermarket. För att återfå kanbankorten till den gröna 

markeringen, se figur 21, tar operatörerna med sig de kort som inte tillhör någon lastbärare 

när de ändå passerar upphängningsplatsen, förslagsvis i samband med frukost- och 

eftermiddagsrasten.  
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Figur 22 - Utformning av kanbankort på lastbärare 

 

5.2.3.2 Antal kanbankort i påspackavdelningen 

Antal kanbankort kommer att vara samma som antalet lastbärare som finns för varje artikel. 

För att beräkna detta antal användes formeln som visas nedan, och beskrivs vidare i avsnitt 

3.4.8.5 Antal kanbankort. I bilaga 3 finns samtliga siffror som används till uträkningen.  

𝑦 =
𝐷𝐿(1 + 𝛼)

𝑎
 

y= antal kanban 

D= efterfrågan per tidsenhet  

L= ledtid, inklusive inspektionstid för kanban 

𝛼= Säkerhetsfaktor (policyvariabel)  

a= antal enheter av artikeln i en lastbärare  

Formeln användes enligt figur 23 nedan, där efterfrågan per tidsenhet är den prognostiserade 

efterfrågan för kvartal två år 2016. Antalet arbetsdagar för ett kvartal uppskattas till 60 

arbetsdagar och summan är därför dividerad med 60. Då det är första gången detta system 

används i företaget kan det vara till fördel att ha en relativt hög säkerhetsfaktor. Den kan 

sedan sänkas i ett senare skede om allt flyter på bra och det finns utrymme till att reducera 

den. Säkerhetsfaktorn sattes därför till 0,4, vilket i detta sammanhang motsvarar två dagar i 

förhållande till de fem dagar som ledtiden är satt till. Då den totala tiden att producera en påse 

uppgår till summan av dessa, totalt sju dagar.  
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Figur 23 - Beräkning av antalet kanbankort i Excel, från bilaga 3 

En egen bedömning gjordes sedan på detta resultat för att uppskatta det verkliga antalet kort 

som i uträkningen benämns “justerat antal kort”. Samtliga siffror avrundades uppåt för att få 

heltal. Minsta antal kort sattes till två för att alltid kunna ha ett lager, även då uträkningen 

visade på ett kort. 

Vid uträkning av kanbankort negligerades den befintliga partistorlek som fanns och ingen 

hänsyn togs till denna. Partistorleken kommer därför i kanbansystemet att vara samma antal 

artiklar som ryms i lastbärare. Detta för att kunna få ett jämnt flöde och kunna arbeta mot 

planeringskoncept 8, Lean partistorlek och EAV, i avsnitt 3.4.7 Implementering av Lean. En 

negativ konsekvens av detta blir att ställtiderna blir fler och totalt sätt kommer mer tid att 

avsättas för detta. Men då ställtid per produktsort också uppskattas bli avsevärt reducerad i 

detta fall på grund av färre antal, anses det inte ha en avgörande roll. Fördelen blir att 

produktionen kommer att bli mer utjämnad, och den överproduktion som finns i dag kommer 

att minska.  

Figur 24 nedan visar det antal kanbankort och lastbärare som rekommenderas att ha i kvartal 

två år 2016. Detta antal behöver sedan uppdateras då ny ABC-analys görs, men också 

eventuellt justeras efterhand för att få ett bättre flöde på grund av olika faktorer. Sådana 

faktorer som påverkar skulle kunna vara exempelvis stor andel varierande orderstorlekar, för 

högt eller lågt satt säkerhetsfaktor eller justerat antal dagar i ledtid. Det finns eventuellt en 

möjlighet att reducera ledtiden efterhand, då partistorleken har minskat radikalt. Dessa 

faktorer behöver diskuteras vidare i uppföljning av implementeringen när kanbanssystemet 

väl är i bruk. 

Då produktionen inte längre sker mot kundorder för A-produkterna, finns risk att det kommer 

in en stor order som inte kan levereras på grund av för låg lagerhållning. Det är därför viktigt 

att stora order lyfts fram och informeras på förslagsvis morgonmöten, så att produktionen kan 

planera inför dessa oavsett om kanbankorten indikerar mot tillverkning eller inte. 
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Figur 24 - Antal kort per produkttyp 

             

5.2.3.3 Utformning av kanbantavla och dess körlinje 

Ett förslag på hur tavlan kan utformas presenteras i figur 25, där samtliga A-produkter visas i 

första kolumnen, och dess körlinje tydligt markerar när produktionen skall starta. Enligt 

beräkningarna i avsnitt 5.2.3.2 Antal kanbankort i påspackavdelningen har antal tillgängliga 

rutor för varje artikel tagits fram för att passa kanbankorten. Korten fylls på från höger till 

vänster och så länge korten enbart är i den gröna zonen kan produktionsstart dröja.  

När korten tar sig in i den gula zonen ska det indikera till att en produktionsstart snart bör 

inträffa. Då korten tar sig över till den så kallade körlinjen, till den röda zonen, är detta en 

visuell triggerpunkt som innebär produktionsstart på angiven artikel, till den kvantitet som 

kanbankorten symboliserar. Har personalen brist på arbete kan även en produktionsstart starta 

på artikel som befinner sig i den gula zonen. Då B- och C-artiklarna produceras efter 

körorder, behövs en manuell bedömning göras för att avgöra vilka som ska prioriteras. 

Förslagsvis så produceras B- och C-produkter då A-produkterna endast befinner sig på den 

gröna ytan på kanbantavlan. Då korten är på den gula ytan, måste bedömning göras vilka som 

skall prioriteras, och när det är på den röda ytan så skall kanbanprodukterna, dvs. A-

produkterna, alltid prioriteras först för produktion.  

Beräkning av körlinjen kan göras enligt avsnitt 3.4.8.3 Kanbantavla, men kan också 

bestämmas utifrån en mer kvalitativ bedömning. I detta fall har en kvalitativ bedömning av 

körlinjen används med inspiration från formeln, då det är svårt att uppskatta ett körintervall 

och en realistisk utjämning av produkterna när variationen är så pass stor. För att bedöma 

körlinjen har den dagliga efterfrågan (se Bilaga 3) jämförts med antal produkter per 

lastbärare. Då partistorleken är mindre än tidigare anses det räcka med en dags säkerhetslager 

för produktion av påsar. Exempelvis artikel 399181, som har 12 kort, påbörjar produktion då 

10:e kortet sätts upp på tavlan. Daglig efterfrågan är 66 stycken, vilket blir två lastbärare i 

heltal. För att det alltid ska finna artiklar i lager, bör då produktion starta när 10 stycken är 

tömda (då den passerar körlinjen). På artiklar med färre antal kort har egen bedömning 

påverkat körlinjen i större utsträckning, beroende på hur stora nya partistorleken är i 

förhållande till den uppskattade dagsförbrukningen. Antalet kort och dess körlinje enligt figur 

25 är ett förslag till implementeringen, och kan behövas förändras och uppdateras efter hand.   
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Figur 25 - Förslag på kanbantavla för kvartal 2, 2016 

  

5.3 Kanbans påverkan 

Utifrån SWOT-analysen som gjordes i samband med nulägesanalysen i avsnitt 4.3 SWOT-

analys, togs ett antal frågeställningar fram. Det är av betydelse att de fördelar med det 

nuvarande systemet bibehålls samtidigt som ett antal av de hot och svagheter kan minskas 

med implementeringen av det nya kanbansystemet. Dessa frågor analyseras nedan för att se 

hur de kan hanteras. 

1. Hur uppnås ett jämnare flöde genom produktionen? 

Ett jämnare flöde kan uppnås genom att arbeta med Lean i produktionen med delar som 

5S, minimering av slöserier, standardiserat arbete, införa Kanban för ett mer dragande 

system (Pull-system) och med hjälp av SMED för att få ner ställtider i produktionen. Se 

avsnitt 3.4 Lean production. 

 

2. Hur kan personalen bli mer motiverad till att arbeta med förändringar/förbättringar och 

bibehålla bestämda rutiner? 
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Enligt samtal som fördes med personal, behöver cheferna bli bättre på att förmedla 

information tydligare. Som det är idag, finns det personal som känner att 

informationsflödet inte når ut hela vägen. Det är också viktigt att underhålla de rutiner 

som finns och se till att de efterföljs. Pascal (2002), nämner några viktiga delar som 

påverkar motivationen bland medarbetarna som ledarna kan arbeta med; öppenhet, 

ömsesidigt förtroende, teamwork, kundfokus och utbildning. Författaren menar vidare att 

det är betydande att arbeta med att stärka dessa delar i den allmänna affärskulturen i 

organisationen. Författaren Tonnquist (2012) påpekar att motivation skapas genom att 

uppmuntra, tillvarata och vidareutveckla andras idéer. Vid nulägesanalysen noterades att 

flera av personalen hade flera idéer och förslag till förbättringar, men som tyvärr aldrig 

förmedlas vidare och tas tillvara av. För att skapa bättre motivation bland medarbetarna, 

behöver organisationen ta reda på vad som motiverar olika människor, och grupper, och 

arbeta utifrån detta (Tonnquist 2012).  

 

3. Hur minskas slöserier? 

Genom att arbete med att minska Muda, Mura och Muri, samt att arbeta med de sju 

sorters slöserier, som presenteras vidare i avsnitt 3.4.2 Slöserier. 

 

4. Hur erhålls ett mer dragande system, med fortsatt korta ledtider? 

Implementering av Kanban, kommer att bidra till ett mer dragande system, se avsnitt 

5.2.1 Värdeflödesanalys - Framtida läge. För att fortsätta minska ledtider, kan 

produktionen använda sig av SMED-metoden för att få ner ställtiderna mer, se avsnitt 

3.4.5 SMED.  

 

5. Hur bibehålls få fel då vissa produktionsplaner ersätts med Kanban? Hur ökas chansen 

att montörerna tar det mest optimala beslutet gällande prioritering av arbete? 

Viktigt med tydliga rutiner och standarder, se 5.4.1 Rutiner och Standardisering. För att 

underlätta prioritering av arbete används en kanbantavla med körlinje som indikerar när 

en produkt ska tillverkas. Det bör också finnas tydliga rutiner på hur prioritering ska ske 

på övriga produkter som inte ingår i kanbansystemet. 

 

6. Hur kan operationstiderna bli mer korrekta? 

Operationstider bör mätas och uppdateras i systemen så de blir korrekta. 

 

7. Kan variationer minskas i avdelningen inkommande gods?  

Efter samtal med personal framkom det att det kan vara svårt att förutse inkommande 

transporter. Med bättre kommunikation mellan inköp och godsmottagning, kan eventuellt 

problemet förbättras, vilket i sin tur kan leda till mindre försenade produkter till lagret. 

Detta ligger dock utanför studiens avgränsning och har därmed inte undersökts vidare. 

 

8. Hur blir produktionen mindre känslig för personalbrist? 

Ett sätt att arbeta med tillfällig personalbrist, är att införa arbetsrotation. På så sätt lär sig 

operatörerna flera arbeten och kan hjälpa varandra när resursbrist uppstår på ett ställe på 

grund av exempelvis sjukdom eller tillfällig överbelastning.(Nylund 2015) 

 

9. Hur blir produktionen och materialbehoven mer synligt och visuell? 

Användning av ett visuellt kanbansystem med kanbankort och kanbantavla, kommer att 

skapa ett mer visuellt och synligt system än ett elektroniskt system och även än det 

nuvarande systemet med produktion mot kundorder. Se vidare avsnitt 3.4.8.4 Visuell 

styrning. 
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10. Hur kan förändringar göras utan ökade resurser? 

En implementering av ett nytt system kommer alltid att behöva extra resurser, i detta fall i 

arbetstid. En huvudansvarig behövs för att införa systemet, utbilda personal och 

kontinuerligt följa upp. Positiva effekter kommer dock troligen att erhållas senare i 

samband med användning av systemet då organisationen kan spara både resurser och 

lagerhållningsplats, vilket kan resultera i mindre kostnader på sikt (enligt avsnitt 3.4.8 

Kanban). 

 

5.4 En hållbar implementering 

För att lyckas med en hållbar implementering av Kanban är det viktigt att systemet underhålls 

samt följs upp ordentligt. Som hjälp vid arbetet med Kanban, kan PDSA-cykeln med fördel 

användas. Som förklarat i avsnitt 2.2.1 PDSA-cykel, har endast “Planera-fasen” använts i 

denna studie. För att implementeringen inte ska stanna upp i utvecklingen, är det viktigt att 

fortsätta med de övriga faserna Göra, Studera samt Agera (se figur 1). För att dessutom få ett 

hållbart system som fortsätter att ständigt förbättras, behöver denna cykel upprepas om och 

om igen (Olhager 2014). Enligt Bicheno (Bicheno 2009) är det viktigt att vid förbättringar se 

helheten i processen, då det i västvärlden är vanligt att organisationer arbetar med delen Göra, 

men glömmer att arbeta med de övriga tre delarna. 

En annan viktig del som krävs för ett hållbart system inom Lean, är att arbeta konsekvent med 

5S (avsnitt 3.4.4 5S), och även med att minska slöserier, se avsnitt 3.4.2 Slöseri. Den 

viktigaste faktorn för att lyckas med detta är, enligt Pascal (2002), engagemang. 

Engagemanget behöver genomlysa hela organisationen för att kunna främja förändringar och 

förbättringar. För att ett engagemang ska kunna uppstå hos personalen, framkom det tydligt av 

nulägesanalysen, att personalen behöver klara riktlinjer och tydlig information om vad som 

ska uppnås.  

 

5.4.1 Rutiner och Standardisering 

För att inte upprepa samma misstag som vid tidigare implementering, som presenteras i 

avsnitt 4.4 Tidigare erfarenheter av Kanban, behövs tydliga rutiner och standardiseringar. 

Standardiseringar behövs också för att resultatet av implementeringen ska bli stabilt och för 

att minska fel och avvikelser. Detta förklaras i avsnitt 3.4.6 Standardiserat arbete. 

Standardiseringen bör även i detta fall täcka de aspekter som berördes i avsnitten; Sekvens av 

arbetsuppgifter, standardiserat antal produkter i arbete (PIA) samt arbetstid. För att genomföra 

detta bör erfarenheter och standarder dokumenteras så att de blir lättillgängliga för personalen 

att följa och ta del av. 

Rutiner som bör ses över under implementeringen är kontakten med inköpsavdelningen, en 

utökad kommunikation anses relevant. Inköpsavdelningen bör bli informerad om en 

implementering och bör anpassa inköpen efter det.  
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5.4.2 Risker 

Med en förändring medföljer alltid vissa risker, men med större kunskap om dessa blir det 

lättare att undvika dem. Under samtalen med anställda på företaget framkom det att viss 

personal har mer ont av förändringar, och att de ett flertal gånger har upplevt att ledningen 

inte uppmärksammat dem vid förändringar som tidigare gjorts inom företaget. Det beskrivs 

också olika risker i dagsläget under avsnitt 4.3.4. Risker och hot som bör tas i åtanke vid en 

implementering.  

Det som också kunde utläsas från samtalen med personal är att tidigare implementering har 

haft en bristande uppföljning vilket bör förändras till kommande implementering. Se avsnitt 

4.4 Tidigare erfarenheter av Kanban.  

Nuläget förändras ständigt, uträkningar som genomförts under denna studie är endast 

användbara inom närmsta tiden. Under avsnitt 7. Rekommendationer beskrivs vikten av 

repetitiv uppdatering av dessa värden. Enligt Bicheno (2009) måste antal Kanban förändras 

när efterfrågan ändras, likaså med takttiden. Implementeras Kanban i en produktion med stor 

varians kan det leda till större lager än ett tryckande materialbehovsplanering
7
 (Bicheno 

2009). Kanban ställer höga krav på en utjämnad produktion, som också kan liknas med en 

stabil produktion. Avsaknad av detta kan leda till konsekvenser som ofrivillig lagerhållning, 

som också beskrivs i avsnitt 3.4.8 Kanban. (Bicheno 2009)(Shingo 1984)  

Shingo (1984) menar att Kanban enbart är ett hjälpmedel och inte har som syfte att lösa några 

problem, utan systematiskt och grundligt förbättra produktionssystemet. Ett citat som Shingo 

textade i en av hans böcker som är nämnvärt visas nedan.  

Framför allt får man inte tro att man löser problemen genom att införa Kanban 

eller att reducera antalet kort i kanbansystemet. Ett sådant missförstånd kan 

endast leda till stora svårigheter och förluster.(Shingo 1984 sid 182) 

En annan risk som kan uppstå då produktionsplaner ersätts med Kanban, är då detta skulle 

kunna leda till ökad osäkerhet i produktionen eftersom operatörerna behöver vara mer 

självgående och ta egna beslut, istället för att gå efter utskrivna produktionsplaner. Se avsnitt 

4.3. SWOT- analys.  

                                                 
7
Materialbehovsplanering = förbrukningsinitierande planering (Jonsson & Matsson 2005) 
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6 Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer våra egna tankar att presenteras, vilket kommer vara skrivet på ett 

personligt vis för att fritt kunna diskutera våra egna synpunkter av studien och dess resultat.  

 

Som beskrivet i inledningen är det viktigt för företag att vara konkurrenskraftiga för att kunna 

slå sig fram på marknaden, och en av de kanske viktigaste delarna är att ha nöjda kunder. Vi 

tror att Lean och JIT är bra verktyg att använda för att öka de värdeskapande aktiviteterna, 

vilket i sin tur kan leda till ökad kundnöjdhet. Under denna studie har vi gjort en tillbakablick, 

granskat nuläget och preciserat mål vi tror är möjliga att uppfylla. De mål vi har formulerat i 

samband med SWOT-analysen redogör att vi vill uppnå ett jämt och stabilt flöde. Detta kan 

förverkligas genom att arbeta med mindre partistorlekar och kortare ställtider genom att 

personalen har färre produkter att hämta för paketering. Genom produktion mot lager istället 

för mot kundorder samt med ökade resurser i form av arbetstid och ökad lagerhållning som 

resultat kommer man långsiktigt kunna minska slöserier och den icke- värdeskapande tiden.  

I denna studie var ett önskemål att kunna minska arbetsbelastningen på planeringsavdelningen 

genom att förflytta mer ansvar ut till avdelningarna så att de själva kan se när behov finns att 

producera mer. Genom att införa ett materialförsörjningssystem som Kanban tror vi att detta 

kan uppnås då planeringsavdelningen inte längre behöver lägga tillverkningsorder och planera 

körscheman, utan operatörerna kan själva se när behov finns att producera mer. Företaget kan 

då producera i samma takt som kundefterfrågan utan att invänta planeringsavdelningens 

tillverkningsorder. Planeringsavdelningen blir inte bara mindre belastad, utan vi tror även att 

det kan resultera i mindre stressade operatörer samt att outnyttjade lastbilsutrymmen kan 

reduceras då små beställningar kan undvikas till följd av att det blir ett jämnare flöde. 

Vi har med denna studie valt att avslå en implementation gällande en av avdelningarna på 

grund av inget ökat mervärde. Visar sig liknande utfall på andra avdelningar vid 

implementeringsförsök, anser vi att detta bör avslås även där, ifall det inte skapar mervärde 

för avdelningen. Vi anser det vara mycket viktigt att alltid ställa sig frågan om det är värt att 

göra en förändring och om denna skapar mervärde innan beslut tas. Man bör komma ihåg att 

en förändring inte alltid är till det bättre. 

På den andra avdelningen i studien, dvs. påspackavdelningen, anser vi att Kanban går att 

införa med gott resultat. Men då det var så pass stor variation och många produkter i 

avdelningen valde vi att hantera antalet genom att göra en ABC-analys. Om de i stället endast 

haft ett fåtal produkter i sortimentet, hade Kanban eventuellt kunna använts på samtliga 

produkter. Egen avvägning behövs göras angående detta i det enskilda fallet. Det finns enligt 

vetenskapen ingen optimal metod för Kanban och systemet behöver därför anpassas efter vad 

som kan fungera bäst för den enskilda verksamheten. Mycket handlar om att känna sin 

produktion då varje organisation är unik. De slutsatser vi tagit i detta fall är baserat på våra 

egna erfarenheter och med ett specifikt företag som grund, vilket man behöver ta ställning till 

då metoderna skall användas som grund i andra situationer. Även då väl systemet är 

implementerat, behöver fortsatt arbete göras för att kunna arbeta med förbättringar. Vi anser 

att efter denna studie har avslutats, bör företagets analysarbete påbörjas för att kunna göra en 

ordentlig utvärdering och kunna förbättra systemet ytterligare. 

Kanban lämpar sig bäst i en repetitiv produktion med en jämn planering som innehar små 

variationer. Implementeras Kanban i en produktion med motsatsen, kan det leda till ökade 

buffertlager som genererar mer slöserier än innan. Produktion som studerats i detta fall är 
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därför inte ett idealfall för implementering av Kanban då efterfrågan varierar kraftigt över året 

och företaget har ett stort antal produkter men endast ett fåtal som säljs frekvent. En svårighet 

finns att arbeta med en stabil produktion, vilket också syns på kanbantavlan där det är ett fåtal 

artiklar som har fler än fyra kortplatser. Att detta också är A-artiklar, de mest frekventa, är 

också att ha i åtanke. Efter att företaget har använt tavlan en period kommer strategin göra 

mer nytta för produktionen i takt med den erfarenhetsåterföring som företaget rekommenderas 

att arbeta med. Generellt sett förändras fordonsbranschen med nya trender och är extremt 

känslig för konjunkturer. Företag måste då vara flexibla och snabba på att anpassa sig till 

marknaden och ständigt hålla sig uppdaterade på nya produkter och anpassa användingen av 

Kanban till produktsortimentet. 

Det är viktigt att lära av tidigare misstag, även vid implementering av kanbansystem. Risken 

att misslyckas är mindre när man tar lärdom av hur produktionen reagerade förra gången. Man 

bör sätta upp tydliga rutiner och standarder som motverkar återkommande arbetsbrister. 

Problem som att plocka produkter felaktigt från nyaste lagerplatsen och i fel ordning, som 

visade sig vara ett problem i denna studie, kan motverkas genom ett väl anpassat affärssystem 

och en lagerchef som utreder detta. Problem som återkommer regelbundet tyder inte på brister 

hos personal, utan är mer ett tecken på ett feldefinierat arbetsätt. Vi tror på tydliga åtgärder, då 

man ser att någon reagerar på en avvikelse och tar det vidare, att ha en målmedveten ledning i 

alla led tror vi genererar en trygghet hos personalen. En förändring ska synas i hela företaget, 

inte bara i ledningsrummet. Att hålla personalen motiverad till förändring kräver att ledningen 

satsar på en väl genomarbetad implementering med inget utrymme för personal som inte 

förstår vikten av förändringen. Motivation är även en grundpelare för en optimal produktion, 

att från ledningen visa att man värderar personliga åsikter och förslag. Vi uppmärksammade 

under våra samtal ett behov från personalens sida att uttrycka egna tankar. Det är en utmaning 

för ledningen att på ett ödmjukt sätt bevisa för personal att deras åsikter är av värde för hela 

företaget.  

Under vår studie har vi upplevt bristande kommunikation i företaget, både mellan avdelningar 

men också mellan företaget och oss. Vi upplever att viss relevant information har lämnats 

under studiens gång, vilket resulterat i en annan arbetsprocess än om informationen istället 

överlämnats i början av arbetet. En viktig del att ta med sig är att kommunikationen är oerhört 

viktig och resultat kan skilja sig betydande mellan liknande fall beroende på hur väl 

informationsflödet fungerar. Vi rekommenderat att fokusera extra på ett få ett väl fungerande 

informationsflöde ett fungera innan slutsatser och antagenden fastställs.   
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7 Rekommendationer 
 

I avsnitt 5. Analys presenteras lösningar för en implementering av Kanban på Mont Blancs 

två avdelningar. Det som inte presenteras där är råd som kan ses som en allmän fördel hos 

Mont Blanc. Detta presenteras i detta avsnitt och är enbart rekommendationer som bör 

värderas av ledningen och behöver inte ha direkt koppling till studien.  

 

Det anses vara av vikt att uppdatera ABC-klassificeringen regelbundet, om detta inte värderas 

kan ABC-klassificeringen ha negativa effekter på lagerhållning. Detta kan leda till ökad 

lagerhållning som inte leder till ett förbättrat flöde. Då denna bransch är i snabb tillväxt 

rekommenderas en uppdatering av analysen kvartalsvis. Detta leder till uppdatering av 

prognosberäkningarna, för att kontrollera validiteten bör prognosfelet värderas för optimalt 

resultat. Prognosfel är inte bearbetat i denna studie, på grund av att ingen tidigare 

prognosberäkning har genomförts.  

En förutsättning för att Kanban ska ha en positiv effekt på påspacken, är att man ska kunna 

följa kanbantavlan till största grad utan risk för störning från andra delar av en produktion. 

Idag förses inte alltid påspacken med det material som behövs i rätt tidpunkt, en 

rekommendation av vikt är att följa upp grundorsaken till detta så att problemet inte kvarstår 

för att Kanban ska fungera optimalt. Enligt Lean production är en produktion utan avbrott en 

central del i konceptet.  

Kvalitetsbrister kan uppstå ifall påsar innehållande en plastfilm ligger längre än planerat i 

lager. Med tiden kan klistret på plastfilmen tappa dess funktion och kan därmed få en lägre 

kvalitet. För att artiklarna inte ska ligga längre än planerat i lager undgås det med principen 

“first in- first out” (FIFO-principen). Tanken är god, men personal ser att detta inte genomförs 

på samma sätt som ledningen tänkt. För att undvika detta kan man med inköp minimera risk 

för fel, genom att införa lutande plan, som idag redan finns på produktionslinorna i hall 1. Då 

kan materialhanterarna med fördel fylla på bakifrån, från truckgången. En markering av 

lagerhyllorna kan också fördelaktigt införas på utsidan för att underlätta materialhanterarens 

arbete. Truckgången är idag en passage för truckar till kallagret, som måste tas i åtanke när 

man planerar införandet av dessa lutande plan. Ett extra utrymme för trucken finns möjligen 

vid produktionen av takboxarna mittemot supermarketen.  

Grundtanken är att FIFO -principen likaså ska fungera på färdigvarulagret i hall 2, men efter 

samtal med personal har detta visat enbart ha fungerat till en början. Genom utbildning av 

personal och tydligt demonstrera hur arbetet arbetet fungerar i lagerhallarna är viktigt för att 

minimera tid som kunden inte är redo att betala för, då personal är tvungen att leta efter 

material som är placerat på annat lagerställe än vad affärssystemet visar.  

Enligt konceptet Lean production bör man kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar, 

minska lagerhållning/PIA och att optimera kanbansystemet. En viktig del i detta är att strävan 

efter att minimera ställtiderna. En rekommendation kan vara att arbeta med SMED-modellen, 

som är ett vanligt verktyg inom Lean. Kanban ska kunna reagera på variationer i efterfrågan, 

och enligt Shingo (1984) är det då en förutsättning att arbeta med SMED och tillverkning i 

små serier för att detta ska fungera. (Shingo 1984) 

Efter samtal med personal kan vi utläsa att man måste arbeta med informationsspridningen på 

företaget, vilket inte är specifikt för en avdelning utan kan ses mer generellt. Att få personalen 
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att förstå vikten av förändringar och förbättringar är viktig och det behöver finnas en 

medvetenhet hos ledningen angående behov i tydligare kommunikation med anställd personal.  

I anslutning till godsmottagningen står det en överbliven kanbantavla, och har gjort under hela 

studien. Detta kan få personal att tappa förtroendet för kanbansystem och senare försök till 

implementering kan få oanade effekter då de kan ha en negativ bild av Kanban. En 

rekommendation är att ställa bort tavlan då den inte används.  

Efter samtal med personal på godsmottagningen framkom det att det är stundtals stressigt på 

avdelningen. Detta på grund av att leveranser från leverantörer inkommer utan vetskap hos 

personalen. En bättre arbetsmiljö skulle uppstå ifall en bättre kommunikation mellan 

inköpsavdelningen och godsmottagningen existerade. Detta skulle minimera lagertiden på 

avdelningen då godsmottagningen snabbare kan få ut material till bland annat påspacken och 

andra berörda avdelningar.   
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8 Slutsats 
 

Syftet med studien var att undersöka möjligheter med Kanban i delar av produktionen, samt 

att genomföra en förstudie och genomarbeta underlag i syfte att underlätta vid 

implementering. Det fanns ett tydligt önskemål från organisationen att skapa ett tydligt och 

visuellt system som förenklar och förbättrar materialförsörjningen. Med detta som 

utgångspunkt formulerades frågeställningarna för att tydliggöra studiens innebörd. Utifrån 

dessa frågor har studier tagits fram av faktorer som påverkar ett kanbansystem och hur det 

hänger ihop med hela leankonceptet. Nedan sammanfattas resultatet för studiens tre 

frågeställningar. 

Hur fungerar en implementation av Kanban? 

För att införa ett kanbansystem i Mont Blancs produktion, krävs medvetna medarbetare. Det 

innebär att företaget i sin helhet rekommenderas att arbeta med konceptet Lean, som 

innefattar bland annat; slöserier, 5S och standardiserat arbete. Att genomgå 

förbättringsprocesser som PDSA-cykeln, sätta upp mätbara mål och involvera personal är att 

rekommendera. Detta kan leda till en effektivare produktion med mer arbetsglädje och en 

större känsla av delaktighet hos personalen.  

Det är också en betydande del att ständigt arbeta med förbättringar för att kunna fortsätta 

utvecklas samt för att minimera olika störningsmoment som både finns och som kan uppstå. 

Då efterfrågan ständigt förändras behöver detta arbete hållas levande och underhållas för att 

kunna fungera långsiktigt. En förutsättning för att systemet ska fungera är också att följa upp 

resultatet och mäta förbättringarna så att arbetet går åt rätt håll. 

Hur kan ett visuellt Kanban användas i största grad? 

Då en av de största fördelarna med Kanban är att det är ett visuellt och synligt system, önskar 

man bibehålla dessa fördelar till så stor grad som möjligt vid en implementation. Enligt 

3.4.7.4.3 Traditionellt Kanban eller Elektroniskt Kanban så är elektroniskt Kanban mindre 

visuellt och därmed valdes att utesluta ett elektroniskt system. Det ansågs även viktigt att ta 

hänsyn till de nackdelar som finns med visuellt Kanban som beskrivs i Tabell 1 i samma 

avsnitt, så att dessa kunde undvikas. Då utvärdering av tidigare Kanban gjordes i 4.4 Tidigare 

erfarenheter av Kanban framkom även ett flertal faktorer som var betydande för att tidigare 

kanbansystem inte fungerat. Exempel på sådana faktorer som påverkar den visuella graden 

kunde var exempelvis okunskap hos operatörerna om kortens betydelse, vilket ledde till att 

kort tappades bort. En annan anledning kunde vara att arbetsrutiner var ofullständigt satta. För 

att undvika dessa problem, bör korten vara tydliga och ha upphängningsplatser som är väl 

synliga. Rutiner behöver sättas så att personalen förstår anledningen till kortens existens och 

hanterar dessa på ett korrekt vis. Då systemet ska ge tydliga triggerpunkter till produktion är 

det viktigt att det är enkelt att förstå och tyda instruktionerna.  

Det finns många sätt att använda visuellt Kanban på och vilket som är bäst beror på hur den 

egna produktionen ser ut. Det viktiga är att det tydligt visar att produktion behöver starta för 

att inte riskera att materialbrist uppstår. Ett vanligt och väl studerat kanbansystem, är att 

använda tydliga kanbankort och en väl placerad kanbantavla för att göra systemet både 

mångsidigt, lättanvänt och visuellt. Studien har fokuserat på just denna metod och gett förslag 

på hur ett sådant system kan implementeras. Ett viktigt verktyg som togs upp i studie var 5S, 
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som är beskrivet i avsnitt 3.4.4 5S. Detta verktyg är förutsättning att arbeta med för att kunna 

använda ett visuellt Kanban på ett framgångsrikt sätt.  

En viktig del som noterades under studiens gång är att även då systemet är väl genomtänkt 

och tydligt, så är ändå kommunikation och rätt attityd för användningen en förutsättning för 

att det skall fungera. Genom att implementera ett visuellt system kan detta resultera i att 

operatörerna på Mont Blanc ser ett behov själva, utan att behöva invänta order och status från 

planeringsavdelningen 

Hur kan Kanban användas på ett optimalt sätt gällande de angivna avdelningarna på 

Mont Blanc?   

Till den berörda avdelningen påspack rekommenderades det att införa ett 

enkortskanbansystem där korten fyller funktion av kombinerat produktion- och 

transportkanban. För att ge tydliga triggerpunkter till produktion rekommenderas Mont Blanc 

att använda en kanbantavla som synliggör detta. Då produktsortimentet består av ett stort 

antal produkter, har beslut tagits att hantera dem på olika sätt och endast inkludera A-

produkterna i kanbansystemet. Gällande det andra produktsortimentet med 

monteringsanvisningarna, togs beslut att Kanban ej införs då det inte leder till förbättring av 

processen, utan endast tillför ytterligare störningsmoment som exempelvis ökad lagerbindning 

och fler kasseringar. Av detta kan slutsatsen dras att det är viktigt att utvärdera olika faktorer 

kring vad som önskas åstadkommas med en förändring av ett nytt system. I vissa fall kan det 

vara nackdel att förändra eller helt enkelt inte vara värt att göra en förändring. Vid en vidare 

implementering av Kanban på andra produktsortiment, avdelningar eller organisationer, är det 

därför viktigt att utvärdera om implementeringen ger något mervärde. Det är också viktigt att 

utvärdera hur systemet ska se ut för att passa varje enskild produktion.    

Sammanfattningsvis kan ett väl fungerande kanbansystem resultera i åtskilliga fördelar där 

bland annat produktmängden i flödet regleras på ett enkelt och visuellt sett, vilket kan 

resultera ett jämnare flöde och ytterligare ett steg närmare den optimala produktionen.  
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Bilaga 1 - Prognos 

 

 

Utfall: 
    

Medel (Ft) Prognos: 
  

Artikelnr 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 
 

2016 Q2 a = 0,3 

399000 965 1 400 492 360 112 666 500 1-a 0,7 

399001 0 0 96 0 0 19 13 
  399002 0 50 0 20 42 22 28 
  399005 0 15 0 0 0 3 2 
  399017 0 30 0 0 15 9 11 
  399032 32 32 0 0 32 19 23 
  399034 50 0 20 3 60 27 37 
  399041 0 75 0 0 0 15 11 
  399044 47 20 30 10 20 25 24 
  399047 0 0 0 10 0 2 1 
  399049 0 32 0 0 0 6 4 
  399058 96 0 0 0 0 19 13 
  399059 409 165 384 192 96 249 203 
  399060 78 45 40 0 0 33 23 
  399067 5 0 0 0 0 1 1 
  399072 160 283 0 711 576 346 415 
  399080 0 0 16 0 16 6 9 
  399088 116 0 170 0 100 77 84 
  399089 905 910 748 971 1 107 928 982 
  399104 1 080 2 929 2 262 2 493 1 904 2134 2065 
  399122 20 24 15 0 27 17 20 
  399123 10 25 0 17 0 10 7 
  399135 20 29 25 0 26 20 22 
  399136 42 20 0 10 71 29 41 
  399138 0 80 20 0 0 20 14 
  399144 24 25 0 0 0 10 7 
  399154 0 500 576 586 588 450 491 
  399162 0 0 0 0 12 2 5 
  399165 0 293 491 393 488 333 380 
  399171 0 56 0 0 0 11 8 
  399181 4 853 4 397 3 334 987 4 685 3651 3961 
  399183 250 250 250 500 0 250 175 
  399187 195 0 62 300 150 141 144 
  399188 65 35 100 3 95 60 70 
  399190 0 0 14 20 15 10 11 
  399192 20 10 0 15 25 14 17 
  399198 0 32 32 0 100 33 53 
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399199 27 50 10 10 20 23 22 
  399213 144 162 0 56 56 84 75 
  399214 0 280 0 0 0 56 39 
  399217 50 38 0 25 10 25 20 
  399219 45 60 30 105 45 57 53 
  399220 0 13 0 0 0 3 2 
  399225 120 230 185 120 122 155 145 
  399226 625 475 100 100 367 333 343 
  399227 20 50 18 15 35 28 30 
  399228 0 0 0 0 1 0 0 
  399230 200 300 0 161 233 179 195 
  399232 200 0 110 0 316 125 182 
  399233 0 100 0 0 0 20 14 
  399234 300 300 0 30 129 152 145 
  399237 120 140 200 192 0 130 91 
  399238 10 40 0 0 6 11 10 
  399241 25 25 0 0 0 10 7 
  399248 0 28 28 0 0 11 8 
  399251 660 525 0 0 225 282 265 
  399252 0 0 50 0 0 10 7 
  399253 5 0 0 0 0 1 1 
  399255 0 1 160 0 280 88 146 
  399257 224 448 253 0 96 204 172 
  399259 180 0 250 180 87 139 124 
  399260 0 50 0 0 20 14 16 
  399261 360 130 626 40 280 287 285 
  399262 100 50 50 0 100 60 72 
  399263 75 75 75 8 126 72 88 
  399264 60 0 60 60 0 36 25 
  399277 50 36 100 0 0 37 26 
  399279 130 170 60 59 147 113 123 
  399280 10 25 0 0 0 7 5 
  399282 342 795 300 270 321 406 380 
  399283 420 870 245 240 537 462 485 
  399284 100 100 100 80 69 90 84 
  399285 0 0 200 0 0 40 28 
  399286 409 980 0 164 298 370 349 
  399287 500 500 420 90 538 410 448 
  399289 0 295 192 256 128 174 160 
  399290 0 0 0 0 20 4 9 
  399291 410 570 0 0 80 212 172 
  399302 685 525 0 0 300 302 301 
  399304 20 0 0 0 20 8 12 
  399305 112 56 56 28 112 73 85 
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399306 112 0 224 0 0 67 47 
  399307 20 20 36 0 18 19 19 
  399308 20 0 0 0 20 8 12 
  399309 0 12 0 0 10 4 6 
  399310 15 0 0 12 0 5 4 
  399312 0 0 0 1 20 4 9 
  399315 40 130 130 0 52 70 65 
  399316 64 352 192 256 128 198 177 
  399318 23 10 0 0 15 10 11 
  399319 0 90 210 240 90 126 115 
  399320 0 15 0 60 0 15 11 
  399321 20 0 0 0 25 9 14 
  399322 750 808 705 434 1 310 801 954 
  399323 65 224 96 125 128 128 128 
  399324 9 15 15 0 21 12 15 
  399326 112 95 61 536 0 161 113 
  399329 80 15 0 0 60 31 40 
  399331 25 25 25 17 0 18 13 
  399334 350 325 250 140 227 258 249 
  399335 0 25 25 0 0 10 7 
  399336 0 0 0 50 0 10 7 
  399337 425 405 350 198 487 373 407 
  399338 100 50 86 95 140 94 108 
  399339 0 40 40 0 40 24 29 
  399341 50 20 0 35 25 26 26 
  399342 0 4 260 0 0 53 37 
  399343 113 0 100 100 54 73 68 
  399344 200 0 0 200 0 80 56 
  399345 110 60 60 60 108 80 88 
  399346 25 25 0 25 12 17 16 
  399347 0 50 0 0 36 17 23 
  399348 0 25 0 0 0 5 4 
  399349 393 448 355 1 101 816 623 681 
  399350 0 0 0 0 29 6 13 
  399351 85 50 200 106 100 108 106 
  399352 248 96 259 138 267 202 221 
  399353 224 33 289 107 256 182 204 
  399354 288 384 480 202 192 309 274 
  399355 250 301 584 96 192 285 257 
  399356 658 710 524 481 579 590 587 
  399357 75 103 83 34 105 80 88 
  399358 214 271 200 140 263 218 231 
  399360 400 536 487 419 734 515 581 
  399361 0 189 182 87 196 131 150 
  



2016-04-28  Bilaga 1 av 3 

Sida 4/4 
 

399362 37 25 25 25 0 22 16 
  399363 25 23 25 10 25 22 23 
  399364 0 0 0 30 0 6 4 
  399365 645 949 758 263 840 691 736 
  399366 0 413 273 809 311 361 346 
  399367 0 82 730 160 0 194 136 
  399368 0 100 96 0 96 58 70 
  399369 0 0 0 575 2 685 652 1262 
  399370 0 0 0 0 710 142 312 
  399373 0 0 57 200 85 68 73 
  399374 0 0 36 224 0 52 36 
  399380 0 0 0 0 32 6 14 
  399388 0 0 9 439 0 90 63 
  399389 1 475 216 448 698 186 605 479 
  399390 2 0 0 0 0 0 0 
  399400 191 210 120 120 160 160 160 
  592202 0 4 0 0 0 1 1 
  594060 0 0 0 0 10 2 4 
  594521 0 0 24 0 0 5 3 
  594532 0 0 0 50 0 10 7 
  594704 0 20 0 0 0 4 3 
  595042 0 0 110 0 0 22 15 
  595046 140 130 0 220 131 124 126 
  595047 75 75 0 200 0 70 49 
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         Bilaga 2 – ABC Analys                                                     

nr Artikelnr

1 399181

2 399104

3 399369

4 399089

5 399322

6 399365

7 399349

8 399356

9 399360

10 399000

11 399154

12 399283

13 399389

14 399287

15 399072

16 399337

17 399282

18 399165

19 399286

20 399366

21 399226

22 399370

23 399302

24 399261

25 399251

26 399183

27 399291

28 399310

A-produkter

nr Artikelnr

1 399354

2 399355

3 399334

4 399358

5 399352

6 399353

7 399059

8 399230

9 399232

10 399316

11 399257

12 399289

13 399400

14 399361

15 399255

16 399225

17 399234

18 399187

19 399367

20 399323

21 595046

22 399259

23 399279

24 399319

25 399326

26 399338

27 399351

28 399237

29 399345

30 399263

31 399357

32 399305

33 399088

34 399284

35 399213

36 399373

37 399262

38 399188

39 399368

40 399343

41 399315

42 399388

43 399344

B-produkter

nr Artikelnr

1 399219

2 399198

3 595047

4 399306

5 399136

6 399329

7 399214

8 399342

9 399034

10 399374

11 399227

12 399339

13 399002

14 399285

15 399277

16 399341

17 399264

18 399044

19 399032

20 399347

21 399060

22 399363

23 399199

24 399135

25 399217

26 399122

27 399307

28 399192

29 399260

30 399346

31 399362

32 595042

33 399324

34 399380

35 399138

36 399233

37 399321

38 399001

39 399058

40 399331

41 399350

42 399304

43 399308

44 399190

45 399318

46 399017

47 399041

48 399320

49 399238

50 399080

51 399312

52 399290

53 399171

54 399248

55 399123

56 399241

57 399252

58 399335

59 399336

60 594532

61 399144

62 399309

63 399162

64 399280

65 399049

66 594060

67 399364

68 399348

69 594521

70 594704

71 399005

72 399220

73 399047

74 399067

75 399253

76 592202

77 399228

78 399390

C-produkter

nr Artikelnr

1 399219

2 399198

3 595047

4 399306

5 399136

6 399329

7 399214

8 399342

9 399034

10 399374

11 399227

12 399339

13 399002

14 399285

15 399277

16 399341

17 399264

18 399044

19 399032

20 399347

21 399060

22 399363

23 399199

24 399135

25 399217

26 399122

27 399307

28 399192

29 399260

30 399346

31 399362

32 595042

33 399324

34 399380

35 399138

36 399233

37 399321

38 399001

39 399058

40 399331

41 399350

42 399304

43 399308

44 399190

45 399318

46 399017

47 399041

48 399320

49 399238

50 399080

51 399312

52 399290

53 399171

54 399248

55 399123

56 399241

57 399252

58 399335

59 399336

60 594532

61 399144

62 399309

63 399162

64 399280

65 399049

66 594060

67 399364

68 399348

69 594521

70 594704

71 399005

72 399220

73 399047

74 399067

75 399253

76 592202

77 399228

78 399390

C-produkter
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Bilaga 3 – Uträkning av antal kanbankort 

 

  

A-produkter

Artikelnr

Efterfrågan 

2016 Q2
Daglig 

efterdrågan

Ledtid 

(dagar) EOK (st) Ställtid (h) Stycktid (h)

Antal/ 

lastbärare

säkerhetstid per 

enhet /dagar) Antal kort

Justerat 

antal kort

1 399181 3961 66 5 300 0,5 0,004 40 2 11,6 12

2 399104 2065 34 5 200 0,5 0,006 40 2 6,0 6

3 399369 1262 21 5 100 0,25 0,01 40 2 3,7 4

4 399089 982 16 5 200 0,5 0,006 50 2 2,3 3

5 399322 954 16 5 200 0,5 0,004 50 2 2,2 3

6 399365 736 12 5 50 0,25 0,003 30 2 2,9 3

7 399349 681 11 5 112 0,5 0,004 50 2 1,6 2

8 399356 587 10 5 50 0,25 0,003 30 2 2,3 3

9 399360 581 10 5 50 0,25 0,003 30 2 2,3 3

10 399000 500 8 5 160 0,25 0,005 40 2 1,5 2

11 399154 491 8 5 200 0,5 0,016 20 2 2,9 3

12 399283 485 8 5 120 0,5 0,012 60 2 0,9 2

13 399389 479 8 5 112 0,5 0,004 30 2 1,9 2

14 399287 448 7 5 210 0,5 0,003 30 2 1,7 2

15 399072 415 7 5 160 0,5 0,007 80 2 0,6 2

16 399337 407 7 5 50 0,25 0,003 50 2 0,9 2

17 399282 380 6 5 180 0,5 0,014 50 2 0,9 2

18 399165 380 6 5 147 0,5 0,007 25 2 1,8 2

19 399286 349 6 5 400 0,5 0,003 40 2 1,0 2

20 399366 346 6 5 80 0,25 0,005 60 2 0,7 2

21 399226 343 6 5 100 0,5 0,004 20 2 2,0 2

22 399370 312 5 5 100 0,25 0,003 34 2 1,1 2

23 399302 301 5 5 225 0,5 0,007 15 2 2,3 3

24 399261 285 5 5 80 0,5 0,004 80 2 0,4 2

25 399251 265 4 5 225 0,5 0,007 50 2 0,6 2

26 399183 175 3 5 250 0,5 0,003 100 2 0,2 2

27 399291 172 3 5 80 0,5 0,007 20 2 1,0 2

28 399310 4 0 5 15 0,5 0,019 25 2 0,0 2


