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Sammanfattning 

På grund av rådande livsmedelstrender har efterfrågan på premiumvaror, som ekologiska och 
kolhydratfattiga livsmedel, ökat. Trenderna sätter tryck på livsmedelsföretag att erbjuda ett brett 
utbud av produkter. Detta får till följd att behovet av effektiva försörjningskedjor ökar samtidigt 
som det bundna kapitalet behöver minskas för att få ökad lönsamhet.  

För att identifiera var slöserier som driver upp ledtiden finns i ett produktionsflöde, kan 
värdeflödesanalys användas. Genom användning av värdeflödesanalys kan värdeskapande tid 
ställas mot icke värdeskapande tid för att upptäcka moment som inte tillför värde för kunden 
utan endast driver upp kostnader. Analys av dessa moment kan leda till identifiering av 
möjligheter för reduktion av kapitalbindning i form av minskade nivåer av produkter i arbete 
och lager. Kapitalbindning kan även reduceras genom ABC-klassificering av artiklar.  

Syftet med detta kandidatexamensarbete är att undersöka reduktion av ledtider i Lantmännen 
Cerealias pastafabrik med hjälp av värdeflödesanalys. Utöver detta undersöks hur 
kapitalbindningen kan reduceras samtidigt som ledtidsreduktionen genomförs. Slutligen ABC-
klassificeras produkterna. Dels för att minska kapitalbindningen, dels för att underlätta vid 
fluktuationer i efterfrågan hos fabriken.  

Slutsatsen svarar på om det är möjligt att reducera ledtiden i fabriken samtidigt som en 
reduktion av kapitalbindning görs. Värdeflödesanalys visade sig vara ett bra verktyg för att 
identifiera eventuella slöserier och förbättringsmöjligheter i produktionen. Svårigheten med 
analysen i detta fall låg i att finna korrekta siffror till analysen eftersom data för detta mottogs 
i sin helhet och ej mättes upp i fabriken.  

ABC-klassificeringens valda parametrar visades lämpliga då uppdelningen blev tydlig. Denna 
tog hänsyn till problem både rörande efterfrågefluktuationer och kapitalbindning. Slutsatsen 
drogs att om lagerhållningen styrs enligt denna uppdelning kan kapitalbindningen minskas 
samtidigt som företaget enklare kan möta fluktuationer i efterfrågan.  

Den reducerade ledtiden som värdeflödesanalysen resulterade i, gav effekten att medel-PIA-
nivån i produktionen kunde minskas. Detta skulle kunna ske genom att minska mellanlagrings-
tiden i silos. Möjlighet saknas att på kort sikt reducera medel-PIA-nivån till den kritiska 
volymen av PIA, dock leder den möjliga minskningen till en reduktion av kapitalbindning.  

Den viktigaste slutsatsen som dras är att reduktion av ledtid ofta har en positiv inverkan även 
på kapitalbindningen. I detta fall visade sig lagerhållning ha stor betydelse för reduktion av 
både ledtid och kapitalbindning. Att reducera lagringstiden i färdigvarulagret ger större effekt 
på kapitalbindningen än en reduktion av mellanlagringstiden i silos då produktens värde är 
större i detta skede.  

Nyckelord 
Ledtidsreduktion, värdeflödesanalys, kapitalbindning, PIA, ABC-klassificering,  Just-in-Time 
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Abstract 

Due to the prevailing food trends, customers demand premium goods such as organic and low 
carb products in addition to simpler alternatives. The trends puts pressure on food businesses 
to offer a wide selection of products, which leads to an increasing need for efficient supply 
chains as well as decreases in capitalization. 

Value stream mapping is a tool used to identify wastes.  These wastes increases lead times in a 
production flow. The results gathered from the analysis can be used to compare value adding 
time with non-value adding time, in order to discover processes that drives up expenses without 
adding value for customers. Detailed analysis of these processes can identify possible 
reductions in capitalization, through reduced levels of work in process and stock. Capitalization 
can also be reduced by ABC classification of products.  

The purpose of this thesis is to examine how value stream mapping can help reduce lead times 
at Lantmännen Cerealias pasta production plant in Järna. Reduction of capitalization through 
reducing the amount of work in progress and stock is also studied. Furthermore, the effects of 
ABC classification are examined in order to ease fluctuations in demand and reduce 
capitalization at the plant. 

The conclusion answers whether or not it is possible to reduce the lead time in the production 
and simultaneously reduce capitalization. Value stream mapping proved to be an efficient tool 
to identify possible sources of waste and improvements in the production. In this case, the 
absence of accurate numbers made the analysis challenging and led to inaccurate results.  

The parameters used for the ABC classification led to a proper partition of products since it 
took both fluctuations in demand and problems regarding capitalization into account. This 
partition of products is assumed to reduce both capitalization and ease the effects of fluctuations 
in demand. 

Reducing the storage time of WIP using value stream mapping can result in reduced levels of 
WIP. Reducing WIP to the lowest possible level proved to be impossible in the short term. 
However, the possible reduction of WIP levels would result in reduced capitalization.  

The most important conclusion drawn from the analysis, is that a reduced lead time often has a 
positive impact on capitalization. Transformation of stockkeeping proved to be of great 
importance when reducing both lead times and capitalization. Since the value of finished goods 
are higher than the value of WIP, reducing storage time for inventory of finished goods proved 
to have a greater impact on capitalization.  

Keywords 

Lead time reduction, capitalization, value stream mapping, WIP, ABC classification, Just-in-
Time 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Med anledning av den i Norden idag rådande hälsa-och-kost-trenden sätts ett helt nytt tryck på 
livsmedelsföretagen (Lantmännen, 2017:2). Tidigare har konsumenter i höginkomstländer 
efter-frågat livsmedel som präglas av framförallt pris och produktkvalitet. I och med den nya 
trenden har fokus på kvalitet ökat samtidigt som synen på livsmedel har förändrats (Andersson, 
2015). Andersson menar att kvalitetsattributen har gått från lättupptäckta, som smak, lukt och 
utseende, till mer svårupptäckta attribut som hälso-, bekvämlighet- och processattribut. 
Produkter som ses som ”onyttiga” byts ut till ”nyttiga” varor. Det eftersöks även funktionella 
produkter (produkter som på ett eller annat vis är berikade med hälsosamma egenskaper), men 
konsumenterna är inte helt villiga att kompromissa smak för funktionella kvaliteter. Även 
processattribut som ekologiskt och närodlat är viktigt för konsumenten vilket gjort att 
marknadsefterfrågan för speciella processer ökat. (Andersson, 2015)    

Samtidigt som trenden gällande lågkolhydratkost, ekologiska produkter och premiumvaror 
råder efterfrågas enklare produkter. Kartläggning av kostvanor har visat att utbildning och 
inkomst påverkar valet av kvalitet på maten och dess hälsoeffekter (Mattson, 2016). Det vill 
säga, så länge stora socioekonomiska skillnader finns i samhället kommer både premium- och 
basprodukter efterfrågas. För att företagen ska kunna möta den breda efterfrågan krävs ett brett 
produktsortiment. Med den generellt höga automatiserings-graden i svenska fabriker finns en 
viss omställningsflexibilitet (flexibilitet att ställa om mellan olika produkter och varianter av 
dessa). Därmed finns möjligheter för ett utökat sortiment (Sanandaji, 2015). Utmaningen blir 
att hitta en kombination där det utökade sortimentet kan produceras effektivt med så korta 
ledtider som möjligt, samtidigt som en ökad kapitalbindning undviks. 

Det krävs effektivare försörjningskedjor och ökad flödesaktivitet för att Sverige fortsatt ska 
ligga i framkant inom industriområdet ur ett internationellt perspektiv (Myrehed, 2013). För att 
nå detta är Lean Production ett populärt verktyg som många idag känner till. Även om det ofta 
enbart ses som ett praktiskt verktyg för att förändra några steg i produktionsprocessen, menar 
Melton (2005) att det är mycket större än så. Det handlar om att göra förändringar över hela 
företaget, allt ifrån hur värdekedjan hanteras till hur chefer och medarbetare kommunicerar och 
motiveras (Melton, 2005). Kärnan i Lean är att genom användning och implementering av de 
olika verktygen skapa högkvalitativa produktionssystem där produktionen sker i den takt som 
efterfrågan kräver. Förändringarna ska ske för att uppnå få eller inga slöserier (Shah & Ward, 
2003). Målet blir därmed att identifiera värdet i produktionen (förslagsvis genom värdeflödes-
analys), eliminera slöserier och generera ett bättre flöde (Womack & Jones, 1996). 

För att nå mer effektiva försörjningskedjor samtidigt som det bundna kapitalet minskas bör 
någon form av ledtidsreduktion ske (Noblesse, et al., 2014). Kortare ledtider ger ett bra 
utgångsläge vid stora produktsortiment då det minskar vikten av korrekta efterfrågeprognoser.  
Prognostiseringar är något som i dagsläget görs till högsta grad i livsmedelsbranschen. Ledtids-
reduktion har inte bara positiv inverkan sett från ett försäljningsperspektiv utan även för 
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produktionen i sig. Det kommer bland annat leda till färre moment att övervaka, färre tillfällen 
där väntetider uppstår, att risken för felaktiga produktionskörningar minskar och att tiden innan 
ett fel upptäcks förkortas (Hopp, et al., 1990).  

Värdeflödesanalys är ett lämpligt verktyg för ledtidsreduktion då bland annat ett övergripande 
perspektiv ges (Hopp, et al., 1990; Melton, 2005). Analysen beskriver vad företaget faktiskt 
behöver göra för att påverka de siffror som tagits fram med hjälp av andra verktyg. Dessa 
egenskaper gör att verktyget passar bra när fokus ska ligga på ledtidsreduktion (Rother & 
Shook, 1999, p. 9). Det vill säga, den hjälper till att knyta ihop de olika Leanverktygen och 
minimerar därmed risken för att de motarbetar varandra (Rother & Shook, 1999, p. 11).  

Ett verktyg som kan komplettera analysen är Just in Time. Ett mål för teorin är att det inte ska 
finnas några lagringsmoment i kedjan. Fokus kan även ligga på minskning av PIA (Produkter i 
arbete) (Hutchins, 1999, pp. 6-7). Att sträva efter att inte ha något färdigvarulager ses som 
olämpligt för vissa typer av livsmedelsproduktion då det krävs en buffert för att möta eventuella 
efterfrågestörningar.       

1.2 Företagspresentation 

Kungsörnen är ett varumärke som producerar pasta, mjöl, frysta produkter samt olika typer av 
mat- och brödmixer. Det är ett gammalt varumärke som funnits ända sedan 1929 vilket bidragit 
till att dem blivit både välkända och omtyckta (Kungsörnen, 2017). Varumärket ägs av 
Lantmännen Cerealia. Kungsörnen utgör tillsammans med Lantmännen Unibake och 
internationella delägarskap Lantmännens livsmedelsdivision och är därmed en del av 
Lantmännenkoncernen. Division Livsmedel utgör 36% av koncernens totala omsättning 
(Lantmännen, 2017:2). Fokus i detta arbete kommer ligga på Lantmännen Cerealias pasta-
produktion. 

Lantmännen Cerealia äger flertalet starka varumärken där Kungsörnen är ett av dessa. Företaget 
utvecklar, producerar och marknadsför olika spannmålsbaserade produkter, exempelvis pasta. 
Livsmedelsmarknaden kännetecknas idag av pressade marginaler där lågpris och EMV (kedjors 
egna varumärken) börjar ta allt större andelar, samtidigt som intresset för högkvalitativa varor 
är stort. Detta möts genom kontinuerligt förbättringsarbete av resurseffektiviteten och 
utveckling av hälsosamma, klimatsmarta och miljövänliga livsmedel. Varorna säljs via daglig-
varuhandeln men även till Foodservice och B2B (Business to Business). (Lantmännen, 2017:2) 

Lantmännen är ett kooperativt företag som ägs av 25 000 svenska lantbrukare runt om i Sverige. 
Det finns en tydlig distriktsorganisation som arbetar aktivt med både lokala och övergripande 
frågor rörande Lantmännen. Varje distrikt har sin egen styrelse vilket gör att koncernen får en 
god geografisk spridning. Målsättningen är att Lantmännen ska hålla en jämn och stabil 
utdelning till bönderna för att på så vis bidra till lönsamheten på gårdarna. År 2016 var ett 
rekordår då hela 509 miljoner kronor delades ut till ägarna (Lantmännen, 2017:1).  Den 
övergripande strategin handlar om att genom ansvarstagande av hela värdekedjan skapa 
mervärde till både lantbruksföretag och kunder, ”affärsutveckling från jord till bord”, men 
också att förvalta portföljinnehav. År 2016 uppgick Lantmännens omsättning till 37 244 MSEK 
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och dess resultat, efter finansiella poster och justerat för jämförelsestörande poster, till 1 548 
MSEK. (Lantmännen, 2017:2; Thyni, 2017)  

1.3 Problemdefinition 

De i dagens samhälle skiftande hälsa-och-kost-trenderna ställer krav på hög flexibilitet i 
livsmedelsfabriker. Dels krävs hög omställningsflexibilitet, dels hög kapacitetsflexibilitet för 
att möta en fluktuerande efterfrågan. För att kunna nå detta krävs reduktion av ledtider då en 
effekt av en sådan förkortning bland annat blir ökad flexibilitet (Johnson, 2003). 

Utöver att minska ledtiden ser Lantmännen Cerealia ett behov av att minska kapitalbindningen 
i fabriken. Då pastafabriken i Järna är den enda i sitt slag i Norden krävs det att dem har ett 
lager av färdiga produkter för att ej riskera problem med att täcka efterfrågan (Brunsärn, 2017; 
Thyni, 2017). På grund av den begränsade hållbarheten för livsmedlet uppkommer problemet 
att färdiga produkter inte kan lagras under obegränsad tid. Layoutförändringar av förpackningar 
(Brunsärn, 2017; Thyni, 2017) och de skiftande hälsotrenderna som diskuterades ovan är också 
skäl till varför det kan vara fördelaktigt att hålla buffertnivåerna nere.  

1.4 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur ledtidsreduktion och minskning av kapitalbindning 
kan ske hos ett tillverkande företag med ett brett produktsortiment. För att reducera ledtiderna 
kommer olika Leanverktyg att användas. Vid applicering av dessa kommer även deras effekt 
på kapitalbindningen ses över. De verktyg som väljs syftar till att påverka de båda faktorerna.  

Huvudfrågeställning 

Hur kan ledtidsreduktion ske i en högproducerande livsmedelsfabrik samtidigt som minskad 
kapitalbindning eftersträvas?  

1.5 Metod 

Efter ett besök i Lantmännen Cerealias pastafabrik i Järna togs frågeställningar fram baserat på 
problem de identifierat och också brister som uppmärksammades under besöket. Vissa av 
frågeställningarna kom dock att falla bort och förändras under arbetets gång. För att besvara 
frågeställningen genomfördes i första steget en litteraturstudie. Arbetet behandlar hur 
ledtidsreduktion kan ske hos ett tillverkande företag med ett brett produktsortiment. Teorin 
kring ledtider och hur dessa kan reduceras utgjorde därför grunden för litteraturstudien. För att 
reducera ledtiderna undersöktes verktyg inom Lean Production. Då pastafabriken utöver 
minskade ledtider önskade att minska kapitalbindningen i fabriken, undersöktes metoder för 
hur detta kan ske. För att undersöka vilka produkter som binder mest kapital och öka förmågan 
att möta efterfrågefluktueringar genomfördes en ABC-klassificering över samtliga konsument-
produkter. 

I andra steget besöktes fabriken i Järna ytterligare en gång för att genomföra semistrukturerade 
intervjuer med relevanta anställda inom Lantmännenkoncernen. Syftet med intervjuerna var att 
få underlag för att kunna kartlägga produktionen och beskriva nuläget. Intervjufrågorna hittas i 
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Bilaga 1. Intervjuerna låg sedan till grund för det fortsatta arbetet där de teorier och verktyg 
som undersöktes i litteraturstudien applicerades på pastafabriken i Järna. I studien samlades 
data in med hjälp av ansvariga och anställda i pastafabriken. De insamlade uppgifterna och 
handlingarna användes sedan för beräkningar i nulägesanalysen (kapitel 4).  

Slutligen dras slutsatser utifrån litteraturstudien, intervjuerna och studien. För att analysera 
avslutas arbetet med en diskussion av både metod och resultat.  

1.6 Avgränsningar  
En begränsning till att endast undersöka vissa delar av värdekedjan har gjorts. Hänsyn tas ej till 
de delar av värdekedjan som ligger utanför pastafabriken i Järna. Avgränsningen gäller även de 
första delarna i värdekedjan i fabriken; råvarumottagning, råvaruförvaring och förflyttning av 
råvara från råvarulager till produktion. Arbetet avser därför enbart behandla produktion, 
mellanlagring, paketering, färdigvarulager och utlastning.  

Arbetet har begränsats till Kungsörnens korta varor, som penne och makaroner. Begränsningen 
har gjorts eftersom tillverkningsprocessen för långa varor, exempelvis spaghetti, skiljer sig från 
de korta varorna och det är skilda linjer. Enbart konsumentförpackningar väljs att titta på, 
storhushåll och B2B lämnas utanför arbetet, så även produkter som utgått ur sortimentet.  
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2. Ledtid 

För att förstå en process kan den indelas med avseende på hur tiden utnyttjas (Sörqvist, 2004, 
p. 538). Generellt kan ledtid ses som summan av värdeskapande tid och icke värdeskapande tid 
(Rother & Shook, 1999, p. 50). Värdeskapande tid är den tid under vilken råmaterial eller 
produkt faktiskt behandlas. Denna tid utgör ofta endast några procent av den totala ledtiden 
(Sörqvist, 2004, p. 538). Icke värdeskapande tid är exempelvis väntetid, tid som driver upp 
kostnader men inte skapar något värde för kunden (Christopher, 2005, p. 162).  

Utöver den generella definitionen som nämnts gällande vad faktisk ledtid är, finns det delade 
meningar om vad ledtiden innefattar. Enligt Rother & Shook (1999, p. 38) definieras ledtid som 
tiden från att råmaterial ankommer till fabriken till att en färdig produkt lämnar fabriken. 
Axsäter (2015, p. 40) menar istället att ledtid innefattar tiden från att beslut om order tas till att 
den färdiga ordern är tillgänglig för kunden. Ledtiden inkluderar således även förberedelser, 
transittid, administration hos leverantör och inspektion efter mottagen order. Enkelt uttryckt 
kan ledtid sägas utgöra tiden det tar för en produkt att passera processer eller ett värdeflöde 
(Alsterman, et al., 2010, p. 211).  

Det finns olika metoder för att beräkna ledtider. En enkel formel som kan användas är Littles 
lag (Hopp, 2011, p. 22): 

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟	𝑖	𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒
𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑙𝑜𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑑  

2.1 Faktorer som påverkar ledtider 

Enligt Hopp med flera (1990) kan ledtid brytas ned på följande sätt: 

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 = 𝑘ö𝑟𝑡𝑖𝑑 + 𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑡𝑖𝑑 + 𝑓ö𝑟𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 + 𝑘ö𝑡𝑖𝑑 + 𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑛	𝑝å	𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 

+	𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑛	𝑝å	𝑓ö𝑟𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

Utöver dessa faktorer menar Hopp med flera att PIA påverkar ledtiden. Lager påverkar också 
ledtiden, varför även detta tas upp som en påverkande faktor nedan (Abdulmalek & Rajgopal, 
2007). 

 Figur 2.1: Faktorer som påverkar ledtiden (Monden, 1994, p. 106) 
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Totalt finns sex relevanta faktorer som påverkar ledtiden: 

1. Processtid är den totala tid produkten kräver för att bli färdig, den tid under vilken 
produkten faktiskt behandlas i maskiner (Hopp, et al., 1990).  

2. Tiden det tar att ställa om en maskin för att producera en ny produktsort kallas ställtid. 
Genom att reducera ställtiden, reduceras även ledtiden eftersom den totala tidsåtgången 
minskar (Sörqvist, 2004, p. 540). Hopp med flera (1990) menar att en reduktion av 
ställtid inte leder till en signifikant minskning av ledtiden, dock är reduktion viktigt för 
att öka kapaciteten och reducera variationer i ledtider.  

3. Förflyttningstid är den tid det tar att flytta produkter mellan olika processer i fabriken, 
exempelvis med truck eller transportband. All form av transport är onödig eftersom 
inget värde skapas (Alsterman, et al., 2010; Hopp, et al., 1990). 

4. Den största delen av en produkts ledtid är väntetid och kötid, vilket kan stå för upp till 
90% av den totala ledtiden. Väntetid kan avse väntan  på tillförsel av material eller del-
montage, alternativt väntan på förflyttning mellan olika arbetsstationer eller maskiner. 
Av detta skäl måste därför speciell hänsyn tas till dessa faktorer vid ledtidsreduktion för 
att uppnå bra resultat. (Johnson, 2003) 

5. Långa ledtider driver upp kostnader på grund av större mängd produkter i arbete, vilket 
kan härledas direkt ur Littles lag (Karmarkar, 1987). PIA presenteras mer ingående 
under kapitel 4.2. Genom att urskilja lagringsmoment i tillverkningsprocessen kan 
orsaker till långa ledtider identifieras. På samma sätt kommer alla handlingar för att 
minska ledtider leda till att PIA minskas (Hopp, et al., 1990).  

6. Lagerhållning av färdiga produkter drar upp ledtiden i och med att det dröjer innan 
produkten når ut till kund (Abdulmalek & Rajgopal, 2007). Huruvida detta ingår i 
ledtiden beror på vilken definition av ledtid som avses. För mer information gällande 
lager och hur det påverkar kapitalbindningen, se kapitel 4.  

2.2 Effekter av ledtidsreduktion 

Det finns många positiva effekter av ledtidsreduktion. Effekten anses positiv så länge inga 
uppoffringar måste ske, varken när det kommer till kvalitet eller genomflöde (Hopp, et al., 
1990). Incitament för att reducera ledtider varierar beroende på vilka behov som finns i 
produktionen. Ett argument för att reducera ledtider kan vara att minska kapitalbindning i 
produkter i arbete (Hopp, et al., 1990). Minskad ledtid leder också till reducerad tid för att 
omvandla en order till pengar vilket är åtråvärt (Christopher, 2005, p. 153). 

Ytterligare ett argument till reduktion är att korta ledtider ger en konkurrensfördel (Christopher, 
2005, p. 150). Långa ledtider leder till ökad svårighet att möta fluktuationer i efterfrågan och 
behovet av större säkerhetslager ökar (Karmarkar, 1987). En förkortad ledtid gör att 
produktionen snabbare kan svara på fluktuationer, således ökar företagets konkurrenskraft 
(Johnson, 2003; Karmarkar, 1987). Kortare ledtider leder dessutom till en ökning av 
lageromsättningshastigheten (Rother & Shook, 1999, p. 38).  

Ju längre i förhand prognostiseringar sker, desto större blir risken att prognosen inte stämmer. 
Genom att reducera ledtider kan exempelvis prognoser för efterfrågan göras mer precisa. Långa 



-       Ledtids- och kapitalbindningsreduktion i Lantmännen Cerealias pastafabrik       - 

 

 13 

ledtider bidrar dessutom till att föränderligheten ökar när det kommer till schemaläggning och 
planering. En reduktion av ledtiderna leder därför till en minskad risk för extraarbete i form av 
schemaomläggning och ändringar i planering. (Karmarkar, 1987) 
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3. Lean Production 

Toyota Production System ligger till grund för begreppet Lean Production (Alsterman, et al., 
2010, p. 29). Filosofin erbjuder tankesätt för hur en verksamhet ska drivas på ett kundorienterat 
och resurssnålt vis (Sörqvist, 2004, p. 39). Huvudsyftet med filosofin är att sträva mot 
eliminering av slöserier, vilket kan ske genom användning av verktygen och tankesätten som 
filosofin erbjuder (Alsterman, et al., 2010, pp. 31, 34).  

Ett av de viktigaste tankesätten inom Lean är att en fabrik ska producera och leverera vid rätt 
tidpunkt, varken tidigare eller senare än nödvändigt. Leveransen gäller främst inom den egna 
produktionen, exempelvis att material och produkter i arbete ankommer till nästa process vid 
rätt tidpunkt. En av huvudprinciperna inom Lean, Just in Time (JIT), behandlar just detta. Just 
in Time behandlas vidare  i kapitel 3.3. (Alsterman, et al., 2010, p. 35) 

Allt förändringsarbete som genomförs i en tillverkningsprocess sker någonstans i värdeflödet, 
antingen i en process eller mellan processer. Arbetet med att skapa ett smidigt och förutsägbart 
flöde ligger till grund för att kunna leverera produkter i rätt mängd och vid rätt tidpunkt. För att 
identifiera förbättringsmöjligheter i flödet kan värdeflödesanalys användas, verktyget förklaras 
vidare i kapitel 3.2. (Alsterman, et al., 2010, pp. 115-116) 

 
Figur 3.1: Värdeflödet utgörs av sammanlänkade processer (Alsterman, et al., 2010, p. 6) 

3.1 De 7+1 slöserierna 

Huvudprincipen inom Lean är som tidigare nämnt att identifiera och eliminera slöserier 
(Alsterman, et al., 2010, p. 31). Enligt Shingo (1989, p. 191) finns det sju typer av slöserier, i 
Figur 3.2 åskådliggörs dessa. 

Process A
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Figur 3.2: De sju slöserierna (Shingo, 1989, p. 191) 

Utöver dessa sju slöserier finns det även ett åttonde slöseri som tillkommit i efterhand. Detta 
slöseri berör outnyttjad kompetens (Alsterman, et al., 2010, p. 95).  

1. Överproduktion anses vara den värsta formen av slöseri eftersom det leder till andra 
former av slöseri. Det innebär exempelvis att producera större volymer än kunderna 
efterfrågar, för stora batcher eller att producera snabbare, alternativt tidigare, än 
nödvändigt för nästa steg i tillverkningsprocessen. (Alsterman, et al., 2010, p. 90) 

2. Väntan är en form av slöseri som kan uppstå på grund av en rad olika anledningar och 
förekommer i alla verksamheter. Anledningar kan vara materialbrist och bristande 
information om vad som ska produceras. (Alsterman, et al., 2010, p. 91) 

3. Transport inom produktionen tillför aldrig värde för kunden och behovet av transport 
måste därför elimineras. Eliminering kan exempelvis ske genom att förbättra layouten i 
en fabrik. (Shingo, 1989, p. 192) 

4. Överarbete innebär att mer arbete utförs än vad kunden är villig att betala för. Exempel 
på överarbete är att utföra onödiga arbetsuppgifter eller producera produkter till högre 
kvalitet än vad som efterfrågas. Parallell dokumentation (flera personer dokumenterar 
samma sak) kan vara en onödig arbetsuppgift. (Alsterman, et al., 2010, p. 93) 

5. Lagerhållning förlänger ledtider vilket minskar produktionens flexibilitet att hantera 
fluktuationer i efterfråga. Lager binder dessutom upp kapital och kräver stora ytor. 
(Alsterman, et al., 2010, p. 93) 

6. Förflyttningar som inte tillför något värde för kunden ger upphov till slöserier. Exempel 
på förflyttningar är onödiga rörelser vid hämtning av verktyg och material (Alsterman, 
et al., 2010, p. 94) 
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7. Defekta produkter leder till slöserier eftersom en felaktigt producerad produkt måste 
korrigeras alternativt kasseras (Alsterman, et al., 2010, p. 95). Shingo (1989, p. 192) 
menar att inspektioner av produkter bör eliminera defekter snarare än upptäcka dem. 
Inspektioner av samtliga artiklar är därför mer effektiva än inspektion av slumpmässiga 
artiklar i en batch. 

8. Outnyttjad kompetens innebär att ett företag går miste om medarbetarnas kompetenser. 
Risken är att medarbetare byter jobb och att organisationen går miste om värdefulla 
förbättringsmöjligheter. (Alsterman, et al., 2010, p. 95) 

3.2 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys är ett verktyg för att åskådliggöra material- och informationsflödet som en 
produkt passerar från kund bakåt till leverantör. Målet med värdeflödesanalys är att identifiera 
vilka aktiviteter som skapar värde för kunden och vilka som leder till slöseri (Rother & Shook, 
1999, pp. 9-10). Aktiviteterna delas in i tre kategorier; värdeskapande, icke värdeskapande men 
nödvändiga och icke värdeskapande men onödiga aktiviteter (McManus & Millard, 2002). 
Genom att kartlägga produktionen och reducera antalet icke värdeskapande moment kan 
ledtider reduceras kraftigt. Enligt McManus & Millard kan användandet av värdeflödesanalys 
leda till att den icke värdeskapande tiden reduceras med 50-90%. Genomförandet av 
värdeflödesanalysen sker i fyra steg (Rother & Shook, 1999, p. 17). 

 

Figur 3.3: Figuren visar de fyra stegen vid genomförande av värdeflödesanalys (Rother & Shook, 1999) 

Steg 1 - Välj en produktfamilj 

Vid tillämpning av värdeflödesanalys är det viktigt att fokusera på analys av en produktfamilj 
i taget. Kunden bryr sig enbart om de produkter de själva konsumerar. Av detta skäl är det 
viktigt att skilja olika slags produkter åt vid påbörjad värdeflödesanalys. I en produktfamilj 
ingår produkter vars tillverkningsprocess liknar varandra och som passerar samma processer. 
För vald produktfamilj noteras artikelnummer och efterfrågad kvantitet för samtliga produkter 
i familjen. (Rother & Shook, 1999, p. 14) 

Steg 2 - Kartläggning av nuvarande tillstånd 

Kartläggning och analys av nuvarande tillstånd ligger till grund för kartläggningen av det 
framtida tillståndet. Denna börjar med att hitta flödet, det vill säga hur produkterna förflyttas 
genom fabriken under produktionens gång. Kartläggningen av flödet börjar vid den process 
som är närmast kund och går bakåt genom produktionen till första steget i tillverknings-
processen. Genom att gå bakåt i produktionen är det kundernas efterfrågan som sätter tempot 
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för processer längre bak i flödet. När det övergripande flödet har identifierats kan en mer 
detaljerad kartläggning av flödet göras där varje enskilt steg inom samtliga delprocesser 
noteras. När flödet är kartlagt, kompletteras kartan med tillverkningens processer (bearbetning 
av produkten) och data för dessa. Cykeltid, ställtid, drifttid, antal operatörer och tillgänglig 
arbetstid är den data som samlas in. (Rother & Shook, 1999, pp. 17, 20-21, 29) 

I andra delen kompletteras kartan med informationsflödet i fabriken. Genom beskrivning av 
informationsflödet kan moment identifieras där materialflödet bestäms av produktionens 
prognoser (pushproduktion) snarare än kundens efterfrågan (pullproduktion). Prognoserna som 
görs vid pushproduktion kan vara svåra att få exakta eftersom det är svårt att veta vilken mängd 
nästa maskin i kedjan kommer att behöva. Pullproduktion är därför ofta att föredra. (Rother & 
Shook, 1999, pp. 35-36) 

När processerna är kartlagda kan dess cykeltider mätas. Uppmätta tider summeras sedan till en 
total ledtid för produktfamiljen. Den totala ledtiden kan sedan jämföras med den värdeskapande 
tiden, detta kallas PCE (Process Cycle Efficiency). Genom att jämföra de två tiderna kan 
eventuella slöserier identifieras som ligger till grund för steg tre och kartläggningen av det 
önskade tillståndet. (Rother & Shook, 1999, p. 38) 

Steg 3 - Kartläggning av framtida önskat tillstånd 
Detta steg är det viktigaste momentet i värdeflödesanalysen. Målet med värdeflödesanalysen är 
att produktionen i så stor utsträckning som möjligt planeras efter vad kunderna behöver och när 
de behöver det. Kartläggningen över det önskade tillståndet bygger på de brister och 
förbättringsmöjligheter som identifierats i kartan över det nuvarande tillståndet. Förbättrings-
möjligheter kan vara behovet av att skapa ett mer kontinuerligt flöde eller reducera ställtider 
och takttider (se 3.3.1). (Rother & Shook, 1999, pp. 17-18, 70, 74, 78, 98) 

Ett förslag på metod för att skapa ett mer kontinuerligt flöde, reducera lagernivån och därmed 
minska ledtiden är att implementera en så kallad FIFO-lane (Rother & Shook, 1999, p. 59). 
Denna reglerar arbetsflödet genom att en ”först in först ut” metod används på lagret samtidigt 
som samtliga artiklar har en maximal lagernivå. När denna nivå är uppfylld avtar produktionen 
av produkten tills lagernivån har sjunkit och det är dags att fylla på igen. På detta vis begränsar 
lanen lagernivån samtidigt som den skapar ett kontinuerligt flöde och minskar antalet 
lagringsdagar. (Sarkar, 2008) 

Steg 4 - Förberedelse av en handlingsplan för genomförande 
Handlingsplanen ska innehålla en plan över hur det framtida tillståndet ska uppnås. För-
bättringsmöjligheterna som visar sig i steg tre tenderar att vara omfattande. På grund av  
de många förändringarna kan implementationen av framtidsplanen ej ske på en gång. 
Implementationen delas in i steg, så kallade loopar, vilka gör handlingsplanen mer hanterbar. 
Looparna kan sedan numreras för att tydliggöra en ordning över hur implementationen ska ske. 
Implementationen sker förslagsvis från pacemakerloopen (loopen närmst kund) och bakåt då 
denna påverkar alla loopar bakåt i flödet. (Rother & Shook, 1999, pp. 17, 106, 112) 
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3.3 Just in Time 

Som nämnt tidigare handlar Just in Time om att leverera och producera rätt produkt vid rätt 
tidpunkt. Metoden handlar dessutom om att skapa en mer effektiv produktion av högkvalitativa 
produkter genom att eliminera överbelastningar, slöseri och variationer i flödet (Bicheno, et al., 
2011, p. 20). Genom att följa detta kan väntetider inom produktionen helt elimineras. Eftersom 
alla aktiviteter sker enligt planering blir produktionsflödet förutsägbart. Effekten av 
implementering blir förbättrade förutsättningar för att minska lager av inköpta komponenter, 
buffertar och lager av färdiga produkter.  Utöver detta minskas behovet av ökad kapacitet, vilket 
är målet vid implementeringen. För att minska behovet av ökad kapacitet måste koncepten takt, 
kontinuerligt flöde och push/pullsystem behandlas. (Alsterman, et al., 2010, p. 41) 

3.3.1 Takt 

Takt är den princip inom Lean som sätter produktionstakten i ett flöde (producerad volym per 
tidsenhet). Takt avser den tid som tillägnas varje individuell produkt. (Alsterman, et al., 2010, 
pp. 41-42) 

𝑇𝑎𝑘𝑡 =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔	𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔	𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛 

Tillgänglig arbetstid är den tid som är tillgänglig för produktion inom exempelvis ett skift, 
exkluderat planerade stopp. Takt kan definieras som tiden som krävs för att tillgodose efter-
frågan. Mer specifikt sett korrelerar takten med den genomsnittliga efterfrågan som ges av den 
planerade produktionstiden. Takten kan på så sätt ses som en uppdelning av efterfrågan på 
processnivå. Detta innebär att takten indikerar när leverans ska ske för varje processteg, vilket 
i sin tur leder till att det hela tiden finns möjlighet till att kontrollera huruvida leveranser skett 
i tid eller ej (Alsterman, et al., 2010, pp. 41-44).  

Målet med Takt är att upptäcka små avvikelser som ofta förbises vid vanlig uppföljning av 
processer. Om en produkt inte lämnar produktionsflödet innan takttiden är slut visar det således 
på att det finns slöserier i processen. (Alsterman, et al., 2010, p. 44) 

3.3.2 Kontinuerligt flöde 
Principen kontinuerligt flöde innebär strävan mot att hålla produkter och material i ständig 
rörelse. Alla stopp innebär väntetid, vilket som tidigare nämnts är ett slöseri. Praktiskt sett är 
det omöjligt att uppnå konstant rörelse i en produktion, men genom att reducera stopptider och 
antal stopp kan ett mer kontinuerligt flöde uppnås. Ytterligare faktorer att förändra är 
flödeslayout, buffertar, enheter per förpackning och transporter. (Alsterman, et al., 2010, p. 48) 

Layouten i produktionsflödet är av stor vikt för att uppnå ett kontinuerligt flöde. Ju kortare 
avstånd mellan processtegen, desto kortare väntetider mellan processerna. Att förändra lay-
outen för att minska avstånd reducerar ofta slöserier mer effektivt än att exempelvis fokusera 
på att reducera processtiden (Alsterman, et al., 2010, p. 44).  
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En buffert kan ses som en stor förvaringsyta där PIA kan förvaras i väntan på att bearbetas 
ytterligare. Buffertar medför störningar i flödet och förlänger på så vis ledtiden (Alsterman, et 
al., 2010, pp. 48-49). Dock är buffertar ibland nödvändiga för att kompensera för olika typer av 
slöserier men de bör hållas så små som möjligt (Bicheno, et al., 2011, p. 29). För att uppnå ett 
kontinuerligt flöde måste således uppkomsten till behovet av buffertar tacklas. Exempelvis kan 
långa ställtider leda till att batchstorleken ökar vilket i sin tur ökar behovet av en buffert 
(Alsterman, et al., 2010, pp. 48-49). 

Antalet enheter per förpackning är en typ av batchstorlek som ofta förbises. Storleken på en 
förpackning skapar ett behov av en buffert på samma sätt som batchstorlekar. Ett mindre antal 
artiklar i en förpackning är fördelaktigt eftersom tiden mellan att den första artikeln och att den 
sista artikeln packas blir kortare. Det finns dock ingen mening med att minska antalet artiklar i 
en förpackning om partierna inte kan hämtas oftare. För att uppnå en positiv effekt på flödet 
måste således transportfrekvensen öka. (Alsterman, et al., 2010, p. 49) 

3.3.3 Pull- och pushsystem 
Ett pullsystem karaktäriseras av att produktionen triggas av en signal från en efterföljande 
process. Den process som ligger närmast kund drar således igång produktionskedjan då en kund 
lägger en beställning (Womack & Jones, 2003, p. 67). Processen identifierar ett behov av 
material från föregående processer och skickar en signal bakåt i produktionsflödet vilket triggar 
föregående processer. (Alsterman, et al., 2010, p. 50) 

 

Figur 3.4: Informationsflöde vid pullsystem (Alsterman, et al., 2010, p. 50) 

Fördelen med ett pullsystem är att den faktiska efterfrågan från kund triggar tillverknings-
processen. Dessutom skapas goda förutsättningar för att potentiella avvikelser i flödet kan 
identifieras. Identifieringen sker genom att en process där avvikelser finns inte skickar en signal 
till föregående process vilket leder till ett stopp. (Alsterman, et al., 2010, p. 50)  

Pullsystem behöver inte nödvändigtvis innebära att signalerna skickas stegvis som i Figur 3.5. 
Om det finns behov att reducera ledtider, eller många produktvarianter, kan det vara fördelaktigt 
att skicka signaler längre bak i flödet. I ett sådant fall är systemet till viss grad ett pullsystem, 
men inte renodlat. Då systemet inte är ett renodlat pullsystem är det viktigt att FIFO-principen 
appliceras, att alla produkter lämnar flödet i samma ordning som de inträdde. (Alsterman, et 
al., 2010, p. 50) 

Process A Process B Process C

Informationsflöde
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Figur 3.5: Icke renodlat pull-system med FIFO (Alsterman, et al., 2010, p. 52) 

Motsatsen till ett pullsystem är pushsystem. I ett pushsystem kommer signalen för att producera 
från produktionsplaneringen snarare än den faktiska efterfrågan. Planeringen tar således inte 
hänsyn till oväntade händelser utan endast till schemaläggning. Schemaläggningen baseras i sin 
tur på prognoser vilket ökar risken för att fel produkter tillverkas vid fel tillfälle. Problemet med 
pushsystem blir att det inte tar hänsyn till fluktuationer i efterfråga, produktionsstörningar och 
andra förändringar som uppstår på kort sikt (Alsterman, et al., 2010, p. 53). De flesta 
organisationer måste till en viss punkt i flödet använda ett pushsystem innan de kan reagera på 
slutkundernas pullsystem. Målet är att förflytta denna punkt långt bak i flödet (Bicheno, et al., 
2011, p. 16).  

 
Figur 3.6: Informationsflöde vid pushsystem (Alsterman, et al., 2010, p. 53) 

  

Process A Process B Process C

Informationsflöde

FIFO FIFO

Process BProcess A Process C

Produktionsplanering

Informationsflöde



-       Ledtids- och kapitalbindningsreduktion i Lantmännen Cerealias pastafabrik       - 

 

 21 

4. Kapitalbindning 

Då företag idag blir mer och mer konkurrensutsatta ökar kraven på dem. För att nå en hög 
lönsamhet måste alla kostnader hållas nere i så hög grad som möjligt. På grund av att det bundna 
kapitalet har stor inverkan på företagets lönsamhet är många av dagens företag mycket 
intresserade av detta. (Oskarsson, et al., 2013, p. 34)  

Ett företags totala genomsnittliga kapitalbindning kan beräknas genom summering av 𝑀𝐿𝑉 
(medellagervärde) och 𝑀𝑃𝐼𝐴𝑉 (medelpiavärde) (Oskarsson, et al., 2013, p. 188). 

4.1 Lager 

En av de största faktorerna för kapitalbindning är lager. Genom att minska lagret kommer 
kapitalbindningen i produktionen att påverkas. Minskar det bundna kapitalet i lagret kommer 
hela företagets ekonomi påverkas då lagret utgör en stor del av företagets tillgångar (Stock & 
Lambert, 2001). Stock och Lambert menar att ett omotiverat stort lager kan komma att påverka 
företagets förtjänst på två sätt. Det första är att då lagret ökar, ökar även de totala tillgångarna 
vilket minskar kapitalomsättningshastigheten. Det andra är att vid onödigt stora lager kan det 
tillkomma kostnader för försäkringar, potentiella skador, lagerutrymme etc. Finansieras dessa 
av lån kan det komma att påverka nettovinsten negativt. Något som ofta talas om är 
leveranssäkerhet. Leveranssäkerhet är en procentsats beroende av förhållandet mellan antalet 
efterfrågade ordrar och antalet levererade ordrar (Bicheno, et al., 2011, p. 264). Siffran brukar 
användas för att sätta mål att arbeta mot i produktionen.  

4.1.1 Medellagervärde och dess nivå 
Som tidigare nämnts behövs medellagervärdet för att räkna ut ett företags genomsnittliga 
kapitalbindning. Medellagernivån (𝑀𝐿𝑁) är den mängd produkter som i genomsnitt ligger i 
lagret. Denna kan beräknas med följande formel: 

𝑀𝐿𝑁 = 𝑆𝐿 +
𝑄
2  

Medellagervärdet beror på värdet av de lagrade artiklarna. Givet produktvärde 𝑝 kan medel-
lagervärdet beräknas enligt följande: 

𝑀𝐿𝑉 = 𝑝 ∙ 𝑀𝐿𝑁 = 𝑝 ∙ (𝑆𝐿 +
𝑄
2) 

𝑄 avser orderkvantiteten och 𝑆𝐿 säkerhetslager. (Oskarsson, et al., 2013, pp. 184-185) 
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4.1.2 Dimensionering av säkerhetslager 

Val av dimensioneringsmetod har stor betydelse för att hitta ett optimalt förhållande mellan 
kapitalbindning och den leveranssäkerhet säkerhetslagret kan åstadkomma. Det finns olika 
tillvägagångssätt för att dimensionera dessa. Nedan förklaras den metod som anses mest 
relevant för arbetet. (Mattson, 2011) 

Då leveranssäkerhet, även kallad lagertillgänglighet, används som ett viktigt servicemått kan 
SERV2-metoden användas (Oskarsson, et al., 2013, p. 247). SERV2 beräknar hur stor andel av 
efterfrågan som kan levereras direkt från lagret. Med denna metod kan även storleken på den 
förväntade bristen beräknas: 

𝑓 𝑘 =
1 − 𝑆𝐸𝑅𝑉2 ∙ 𝑄

𝜎 	

𝜎 = 𝜎NOP.		Rå	STäU.		V	OWXOPWPåYZ[\ + 𝜎NOP.		Rå	STäU.		V	]O^XV^\ = 𝜎_\ ∙ 𝐿𝑇 + 𝜎`a\ ∙ 𝐷\ 

𝑆𝐿 = 𝑘 ∙ 𝜎 

𝑓(𝑘) ”Servicefunktion”, varje värde motsvarar ett k som går att finna i Bilaga 2 
𝑄 Orderkvantitet (den kvantitet som levereras till lagret) 
𝜎 Standardavvikelse 
𝑆𝐿 Säkerhetslager 
𝐿𝑇 Ledtid 
𝐷 Efterfrågan 
(Oskarsson, et al., 2013, pp. 244-246) 

Tillvägagångsättet är följande (Oskarsson, et al., 2013, p. 246): 

1. Standardavvikelsen beräknas. 
2. Önskad leveranssäkerhet (SERV2) väljs i procent. 
3. SERV2 sättes in i 𝑓(𝑘)-formeln, vilken sedan beräknas. 
4. Värdet 𝑘 tas fram med hjälp av Bilaga 2. 
5. 𝑘 sättes in i formeln för säkerhetslager. 

Tid

Lagernivå Medellagernivå (MLN)

Säkerhetslager (SL)

OmsättningslagerQ

Figur 4.1: Lagernivåer (Oskarsson, et al., 2013, p. 184) 
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4.1.3 Organisatoriska faktorer 

För att uppnå kostnadsminimum i lagerhanteringen räcker det ej att applicera en formel och 
välja en metod för dimensionering av säkerhetslager. Det påverkar även organisatoriska 
faktorer vilket gör det hela något problematiskt (Edlund, et al., 1999, p. 232). För att identifiera 
dessa faktorer kan följande fyra dimensioner undersökas (Zomerdijk & de Vries, 2003): 

 

Figur 4.2: Fyra dimensioner av lagerhantering (Zomerdijk & de Vries, 2003) 

En god arbetsfördelning är en av grundstenarna för väl integrerade implementeringar och bör 
därför alltid finnas i åtanke vid olika typer av verksamhetsledningsproblem (Lovejoy, 1998). 
Ett av problemen gällande varukapitalbindning i form av lagerstyrning, kan vara oklarheter i 
ansvarsfördelningen. Där råder det ofta delade meningar gällande vem som har yttersta ansvaret 
för storleken på kapitalbindningen (Edlund, et al., 1999, p. 232). För att uppnå bättre effektivitet 
inom detta område är det viktigt med tydliga och funktionella positioner där alla vet sin uppgift 
samt att ett gott utbyte mellan ledning och medarbetare sker (Zomerdijk & de Vries, 2003).  

Enligt Daft är beslutstagande något som genomsyrar hela företaget vilket gör att effektiva 
beslutsfattandeprocesser är viktiga för god verksamhetsledning (Daft, 2007, p. 291). Det är 
viktigt att cheferna inte är rädda för att misslyckas då de inte på förhand kan avgöra vilken 
lösning som är rätt. Det enda sättet för att utveckla och förändra en organisations besluts-
fattandeprocess är genom att ta risker och då misslyckas ibland. Misstag ger redskap och 
verktyg för framtiden, då vet de att nästa gång bör de inte göra likadant (Daft, 2007, p. 472). 
Samtidigt som det inte får finnas en rädsla gällande risktagande är det minst lika viktigt att alla 
beslut tas baserat på säker information, annars kan det ge stora problem för lagret och företaget 
(Zomerdijk & de Vries, 2003). Exempelvis skulle ett beslut gällande produktionsökning på 
grund av efterfrågeökning kunna leda till platsbrist och hög kapitalbindning om prognosen ej 
var korrekt. 

Den tredje organisatoriska faktorn är kommunikationsprocessen. Detta på grund av att god 
kommunikation mellan medarbetare är grundläggande för alla processer i ett företag. Det 
innebär inte enbart att det är viktigt att kommunicera utan även att det är hög kvalitet på den 
information som kommuniceras mellan parterna. Annars kan det påverka lagerhanteringens 
effektivitet (Zomerdijk & de Vries, 2003). Även kommunikationsprocessen är därför viktig och 
grundläggande för goda beslut vilket exemplifierades ovan.  

Arbetsfördelning Beslutsfattandeprocess

Kommunikationsprocess Beteendemönster

Lagerhantering
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Den sista faktorn berör beteendemönstret hos de människor som är involverade i 
lagerhanteringen, det handlar alltså om sociala faktorer. Ofta kan det finnas en viss motvilja till 
förändringar (Edlund, et al., 1999, p. 233) vilket gör det viktigt att försöka stärka medarbetarnas 
motivation och inställning till förändringen (Zomerdijk & de Vries, 2003). Beteendemönster 
bör has i åtanke på grund av vikten av goda relationer mellan medarbetarna då konflikter kan 
komma att leda till felaktigt kommunikationsutbyte (Zomerdijk & de Vries, 2003).  

4.2 Produkter i arbete (PIA) 

De produkter som befinner sig i produktionen mellan olika processer benämns som PIA. Dessa 
bildar ofta köer mellan olika processer. Köerna binder mycket kapital och blir därmed dyra för 
företagen. Området är därför viktigt att titta på då minskat bundet kapital önskas (Reinertsen, 
2009, p. 143).  

PIA kan beräknas som medel-PIA-värde (𝑀𝑃𝐼𝐴𝑉) och medel-PIA-nivå (𝑀𝑃𝐼𝐴𝑁). 𝑀𝑃𝐼𝐴𝑁 
beror på efterfrågan (𝐷 , antal/tidsenhet) och genomloppstiden (𝐺𝑇𝑖𝑑 ) för produktionen. 
Efterfrågan och genomloppstiden måste anges i samma tidsenhet. 

𝑀𝑃𝐼𝐴𝑁 = 𝐷 ∙ 𝐺𝑇𝑖𝑑 

𝑀𝑃𝐼𝐴𝑉  beror på produktens medelvärde i produktionen (𝑝c ) och 𝑀𝑃𝐼𝐴𝑁. Medelprodukt-
värdet kan enklast ses som medelvärdet av de ingående komponenterna som till exempel 
råvarumaterial. (Lindskog, 2013) 
 

𝑀𝑃𝐼𝐴𝑉 = 𝑝c ∙ 𝑀𝑃𝐼𝐴𝑁	

𝑝c =
𝑝V[ + 𝑝dX

2 = 𝑝V[ +
𝑉ä𝑟𝑑𝑒ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

2  

 
Figur 4.3: Produktvärde i förhållande till tid 

Ibland finns det behov av att få fram den genomsnittliga genomloppstiden för en process, något 
som kan vara komplicerat. Ett alternativ är att titta på PIA under ett tidsintervall och jämföra 
det med hur många enheter som producerats under samma tid, en metod som är betydligt 
enklare att genomföra (Segerstedt, 2013). Följande beteckningar och formler introduceras:  

Produktvärde

Tid

pin

put

pm

1. 2. 3. 4.

1. Råmaterial 
2. Bearbetning 1 
3. Bearbetning 2 
4. Slutmontering (till lager)

Värdeökning

GTid
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𝑃𝑇  Produktionstakt (antal enheter som produceras per tidsenhet) 
𝐺𝑇𝑖𝑑  Genomloppstid (total tid en enhet spenderar i flödet inklusive kötid) 
𝑃𝐼𝐴  Produkter i arbete 
𝐹𝐻𝑇  Flaskhalstakt/Kapacitetstakt (den process som har lägst produktionstakt och 

begränsar hur mycket som kan komma ut ur flödet) 
𝑇𝑇𝑖𝑑  Total tillverkningstid (total tid en enhet bearbetas i flödet, utan kötider) 
𝐾𝑃𝐼𝐴  Kritisk volym av PIA (Den nivå av PIA som skapar minsta genomloppstiden utan 

variationer och kan ge maximala utflödet) 
𝐾𝑃𝐼𝐴 = 𝐹𝐻𝑇 ∙ 𝑇𝑇𝑖𝑑	

𝑃𝑇	 ≤ 𝑚𝑖𝑛 ijk
aaV^

, 𝐹𝐻𝑇 , alltid mindre eller lika med FHT 

𝐺𝑇𝑖𝑑	 ≥ 𝑚𝑎𝑥 𝑇𝑇𝑖𝑑, ijk
opa

, alltid större eller lika med TTid 

(Segerstedt, 2011) 

4.2.1 Hur kan genomloppstiden förkortas?   

Det finns flera faktorer som kan förkorta genomloppstiden. Framförallt handlar det om 
bearbetnings- och transporttider men även minskning av variationer påverkar (Segerstedt, 
2011). Om det finns stora variationer inom produktionen måste dessa kompenseras för. Då det 
blir överskott av kapacitet utnyttjas inte resursen fullt ut och produktionen drabbas därför av 
högre kostnader. En följd kan bli förlängd produktionstid vilket ger längre leveranstider och 
därmed sämre service gentemot kunderna. Effekten kan då bli att företagets konkurrens-
kraftighet försämras. Ibland kan variationerna även kompenseras med hjälp av lager, 
exempelvis ett ökat säkerhetslager, vilket då medför ökade kostnader för lagerhållningen men 
också en ökad risk. (Segerstedt, 2011) 

För att minska genomloppstiderna bör fokus därför ligga på att minska variationerna och nå en 
jämnhet i produktionen. Saker som kan minska variationerna är följande (Segerstedt, 2011): 

• Korrekta lagersaldon, felaktigheter skapar oordning och ökar risken för felaktiga beslut. 
• Minska risken för materialbrister. 
• Arbeta mot en flexibel personalstyrka som kan arbeta vid den station som för tillfället 

behöver support. Detta uppnås exempelvis genom interna utbildningar.  
• Hela tiden arbeta med att förbättra prognoser. Prognostiseringarna måste beakta led-

tider, material och redan planerade försäljningar. 

4.3 ABC-metoden 

En vanlig metod för att segmentera ett sortiment är ABC-klassificering (Oskarsson, et al., 2013, 
p. 254). Oskarsson med flera menar att artiklar i sortimentet delas in i olika grupper, oftast tre, 
utifrån hur viktig artikeln är. A-gruppen innehåller exempelvis de absolut viktigaste artiklarna, 
denna grupp är ofta väldigt liten och innehåller mestadels standardiserade artiklar med små 
volymvariationer (Harrison & van Hoek, 2008, p. 214). B-gruppen är något större och 
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innehåller lite mindre viktiga artiklar, dessa har ofta större prognostiseringsfel och volym-
variationer. Sedan finns C-gruppen som är den största gruppen med de minst viktiga artiklarna. 

 
Figur 4.4: Produktsegmentering (Harrison & van Hoek, 2008, p. 214) 

 
Figur 4.5:Produktsegmentering (Oskarsson, et al., 2013, p. 254) 

Figur 4.5 visar att 20% av artiklarna står för 80% av volymvärdet. Dessa siffrorna kan givetvis 
variera men fördelningen är ofta vanlig, varför ett vanligt begrepp inom segmentering är 80-
20-regeln (Oskarsson, et al., 2013, p. 254).   

ABC-klassificering kan göras utifrån ett kriterium. Det vanligaste att klassificera utifrån är 
volymvärdet, det vill säga förbrukningsvolymen multiplicerat med värdet per enhet. Dock är 
det ej lämpligt att använda försäljningsvärdet vid denna beräkning. Täckningsbidrag, 
kapitalbindning eller inköpsvärde lämpar sig bättre. Stegen vid ABC-klassificering ser ut som 
följande (Oskarsson, et al., 2013, pp. 255-257):  

1. Klassificeringskriterium väljs, volymvärdet beräknas. 
2. Artiklarna rangordnas efter fallande volymvärde. 
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3. Beräkning av artiklarnas procentuella andel av volymvärdet. 
4. Beräkning av ackumulerade volymvärdet (procentuellt). 
5. Beräkning av samtliga artiklars procentuella andel av det totala antalet artiklar. 
6. Beräkning av artiklarnas ackumulerade andel. 
7. Samanställning och beslutstagande gällande lämpliga klassindelningar av artiklar. 

I vissa fall kan det vara en god idé att segmentera artiklarna efter flera kriterier. Det kan 
exempelvis finnas fall då en artikel är klassad som en C-artikel men egentligen borde hanteras 
som en A-artikel. Exempel på andra kriterium kan vara en produkts hållbarhet (dess risk för 
inkurans) och klassificering gällande hur strategiskt viktig artikeln är (exempelvis vid 
nylanseringar är den nya produkten extra viktig). Vid indelning med avseende på flera kriterier 
kommer det bli många olika grupper och kombinationer, vid två kriterier blir det nio stycken. 
Därför bör kombinationer grupperas ihop till färre antal klasser för att göra det mer hanterbart. 
I övrigt fungerar segmenteringen på samma vis som vid ett kriterium. (Oskarsson, et al., 2013, 
pp. 257-258) 

Genom att ABC-klassificera produkter kan företaget enkelt dra kopplingar mellan artiklarna 
och kapitalbindningen. Då detta är gjort finns en uppdelning över vilka produkter som har 
högsta prioritet rörande att levereras i tid och också hur mycket kapital de binder. Det kan vara 
klokt att ha följande i åtanke; A-artiklarna bör beställas hem, alternativt produceras, frekvent 
eftersom de är dyra att hålla i lager och då kan även säkerhetslagret begränsas. Däremot kan C-
artiklarna produceras mer sällan och ha ett något större säkerhetslager. Detta för att 
volymvärdet är relativt lågt och lagerkostnaderna då inte blir alltför stora. (Oskarsson, et al., 
2013, p. 261) 

Likt ABC-klassificeringen kan ge riktlinjer till hur kapitalbindningen skulle minska, kan den 
ge riktlinjer till hur intäkterna kan ökas. Är volymvärdet baserat på täckningsbidraget blir A-
artiklarna de artiklar som bidrar mest till företagets lönsamhet och därmed de produkter som 
bör fokuseras på. Om intäkterna ses som viktigast bör säkerhetslagret för A-artiklarna istället 
hållas högt för att kunna leverera dessa. På grund av litet antal artiklar menar Oskarsson med 
flera att det inte kommer ge någon större kostsam effekt. På samma vis bör då minst fokus 
läggas på C-produkterna och de bör ha ett lågt säkerhetslager. (Oskarsson, et al., 2013, p. 262)     
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5. Nulägesbeskrivning  

5.1 Kartläggning av produktionen 

Fabriken i Järna består av flera delar där pastaproduktionen är en fabriksdel. Processerna i 
produktionen är väl automatiserade och flödet är kontinuerligt. De enda manuella operationerna 
som görs är byte av formar, städning, laddning av förpackningar, omställning av 
paketeringsmaskin med avseende på förpackningsstorlek och framställning av pall med 
kartonger/emballage för den slutgiltiga produkten. (Brunsärn, 2017; Thyni, 2017)  

I Bilaga 3 åskådliggörs konsumentprodukter. Pastafabriken producerar utöver Kungsörnens 
produkter vissa varor för det norska varumärket Sopps. (Thyni, 2017) 

 
Figur 5.1: Flödet i produktionen 

5.1.1 Varuintag och transport 

Råvaror (mjöl) transporteras med hjälp av järnväg till fabriken. Mjölet kommer i många fall 
från någon av Lantmännens kvarnar i Sverige. Vid leverans förflyttas råvaran via rör i marken 
till silosar där mjölet förvaras tillsvidare. Därefter blåses mjölet genom ledningar till ett 
omfattande behållarsystem i anslutning till pastadelen av fabriken. Här blandas de olika 
mjölblandningarna som sedan används i produktionen. (Brunsärn, 2017) 

5.1.2 Pastamaskin 
Den önskade mjölblandningen blåses in till maskinen via ledningar i taket. I första delen av 
maskinen blandas mjöl och vatten till en massa. Då vattenandelen vill hållas så låg som möjligt 
blir massan kornig. För att få en solid massa blandas därefter degen under vakuum. (Brunsärn, 
2017; Thyni, 2017) 
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Då degen är blandad får pastan sin form genom extrudering med hjälp av lämplig form. Här 
klipps även pastan av i önskad längd. Vid penne används särskilda trapéer som monteras under 
formen. Därefter leds pastan till torkningsprocessen. Denna process består av två delar och tar 
totalt mellan två och tre timmar för korta varor. För att uppnå goda förhållanden bör 
torkmaskinen vara full, varför små körordrar ej önskas köras. (Thyni, 2017) 

Pastamaskinen körs efter förbestämda program och går därför ej att påverka tidsmässigt. 
Maskinen körs i en skiftform som innebär att den ibland körs nattetid. I pastafabriken finns 
totalt tre linjer, två för kortvaror och en för långvaror. (Thyni, 2017) 

5.1.3 Mellanlager 

Då pastan är färdigproducerad lagras denna i silosar (totalt 20 stycken) i väntan på att paketeras, 
detta kan ses som en buffert (se kapitel 3.3.2). Pastan måste lagras här cirka 15-30 minuter för 
att varuprov ska hinna göras. I genomsnitt förvaras pastan i 24 timmar men då det inte finns 
några tidsgränser kan tiden komma att variera. I dagsläget finns ingen exakt dokumentation 
rörande lagringstiden i silosar. Särskilda krav finns för vissa sorter som måste förvaras i 24 
timmar för att undvika problem med torksprickor. (Brunsärn, 2017; Thyni, 2017)  

I en silos ryms mellan 4 000 kg och 7 500 kg pasta, beroende på produkt. Då paketeringen ej 
går nattetid, ökas förvaringstiden under veckans gång. För närvarande gäller ej FIFO-principen, 
något som önskas i framtiden. (Thyni, 2017) 

5.1.4 Paketering 

Efter lagring paketeras pastan. För detta finns två maskiner, en för konsument- och en för 
storhushållsförpackningar. I arbetet kommer fokus ligga på paketering av konsumentprodukter. 
Pastan förs via ledningar i taket till den maskin som berörs. (Brunsärn, 2017; Thyni, 2017) 

Maskinen laddas med förpackningar som sedan förs upp till en våg. Där kommer pastan in och 
vägs samt fördelas ned i förpackningarna. Därefter färdas pastaförpackningen längs en bana 
och förpackningen försluts längs vägen. Maskinen samlar sedan ihop förpackningarna och 
placerar dem på avsatt tråg. (Brunsärn, 2017; Thyni, 2017) 

5.1.5 Pallpack 
Tråg med pastaförpackningar kommer via transportbanor till pallpacken. Här placeras trågen i 
lämpligt mönster på avsatt pall. Pallen plastas sedan med hjälp av en robot och får en etikett 
med unik streckkod. Därefter är processen slut och pastan är redo för att förvaras på lagret. 
(Brunsärn, 2017; Thyni, 2017) 

5.1.6 Färdigvarulager och utlastning 
Pallar med pasta hämtas från pallpacken av truckförare. Truckarna har ett datasystem som med 
hjälp av avläsning av pallens streckkod visar vart på lagret pallen skall placeras. Här gäller 
FIFO-principen i de flesta fall, undantag gäller vid speciella kundkrav. Lagerkapaciteten är 24 
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000 pallar och fyllnadsgraden varierar mellan 70% och 100%. I dagsläget finns ingen 
uppdelning av lagret rörande vilken typ av produkt som ska placeras var. (Sjöström, 2017) 

Efter lagring går ansvaret över till utlastningen. Denna avdelning har hand om utlastningen av 
pastan och lastar dessa på lastbilarna som sedan kör ut produkten till butikerna. Utlastningen 
tar mellan 30 och 60 minuter beroende på orderstorlek. (Sjöström, 2017) 

5.2 Omställning mellan produkter 

Byten mellan två produkter kan ske på tre olika sätt. Antingen byts endast form eller mjöl, eller 
både form och mjöl. Tiden för ett byte varierar då det är genomloppstiden på förtorken som 
avgör bytestiden. (Thyni, 2017) 

Vid ett byte av form måste denna läggas i varmt vatten i cirka en timme. Därefter bör vattnet 
från föregående körning kontrolleras och eventuellt ändras. Ifall mjölblandningen skall bytas 
måste nivån på denna köras ned innan ett nytt recept kan läggas in. Efter ändring av vatten eller 
mjölblandning måste maskinen köras i cirka 20 minuter innan ett nytt produktrecept kan läggas 
in. Därefter stoppas pressen för att huvar och knivar ska kunna monteras ned. Efter att dessa 
monterats ned kan den nya formen monteras genom att pressas in. (Thyni, 2017) 

Då en ny form pressats in körs cirka 100 kg deg. Därefter kontrolleras behovet av knivar på 
receptet innan dessa monteras och huvar körs in. När föregående produkt gått ur förtorken väljs 
silo för förvaring. Efter cirka fem minuter kontrolleras produktens längd och utseende. (Thyni, 
2017) 

5.3 Städning 

I livsmedelsfabriker ställs stora krav på hygien och renlighet på grund av risk för sortblandning, 
smittorisk, skadedjur (mjölbaggar) och andra typer av kontaminering. Därför finns olika rutiner 
gällande städning i pastafabriken. (Thyni, 2017) 

Rörande pastamaskinen finns framförallt två olika typer av städning. Den första avser så kallad 
linjestädning. Detta innebär att hela produktionslinjen städas i slutet av varje vecka. En sådan 
städning kräver att linjen är avstängd och tar cirka 12 timmar för en person att utföra. Händer 
det något i produktionen och ett stopp på över sex timmar uppstår, behöver hela linjen städas 
och desinficeras för att undvika kontaminering. Den andra typen rör städning av kontrollsikten 
vid byte till kravprodukter. Detta görs alltså innan någon av kravprodukterna skall produceras. 
I övrigt finns ingen sortbytesstädning av pastamaskinen. (Thyni, 2017) 

I paketeringen sker städning vid varje sortbyte. En sådan städning tar runt 40 minuter att utföra 
(Larsson, 2017). Detta görs bland annat för att undvika blandning av produkter. Exempelvis att 
det kommer in en penne i en fusilliförpackning men också för att kunna garantera att eventuella 
bakterier och skadedjur inte sprider sig mellan olika ordrar. (Thyni, 2017) 
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6. Nulägesanalys  

6.1 Värdeflödesanalys 

För att identifiera de processer som är icke värdeskapande, och därmed förlänger ledtiden för 
en produkt utan att tillföra något, är värdeflödesanalys ett välfungerande verktyg (Rother & 
Shook, 1999, p. 9). Analysen i detta kapitel görs för att få en övergripande förståelse för 
produktionen och sedan ligga till grund för kommande analys.  

I detta fall har en värdeflödesanalys gjorts för hela produktionen. Det är därför viktigt att ha i 
åtanke att de tider som nämns nedan inte stämmer korrekt överens med specifika produkter utan 
endast är ett medelvärde av hela konsumentproduktsortimentet.   

I slutet av detta delkapitel ges även förslag på en framtida handlingsplan för att kunna förbättra 
flödet i framtiden. Detta är som sagt enbart förslag och kan komma att förändras om analysen 
väljs att göras på detaljnivå för samtliga produkter. Alltså, analys och förändringsförslag bygger 
på att förändra den totala processen och ledtiden, inte enbart vissa produkter.  

6.1.1 Steg 1 – Välj en produktfamilj 
Då samtliga kortvaror som levereras i konsumentförpackningar följer samma flöde i fabriken 
valdes dessa till en produktfamilj.  

Artikel Efterfrågad kvantitet, 𝑫 
[kg/månad] 

1 3 000 
2 18 000 
3 12 000 
4 19 000 
5 43 000 
6 3 000 
7 15 000 
8 12 000 
9 11 000 

10 104 000 
11 52 000 
12 76 000 
13 140 000 
14 9 000 
15 36 000 
16 10 000 
17 35 000 
18 93 000 
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Artikel Efterfrågad kvantitet, 𝑫 
[kg/månad] 

19 8 000 
20 6 000 
21 13 000 
22 36 000 
23 53 000 
24 2 000 
25 13 000 
26 6 000 
27 9 000 
28 5 000 
29 29 000 
30 14 000 
31 13 000 
32 8 000 
33 74 000 
34 13 000 
35 8 000 
36 20 000 
37 62 000 
38 77 000 
39 Saknas 
40 7 000 
41 6 000 

Tabell 6.1 

Värdena i Tabell 6.1 är avrundade till närmsta tusental. Efterfrågad kvantitet saknas för artikel 
39, detta då denna inte säljs utan packas på en pall tillsammans med andra artiklar (Lidborn, 
2017). Artikeln kommer därför uteslutas ur vissa beräkningar i arbetet. Den efterfrågade 
kvantiteten beräknades med följande formel (se fullständiga beräkningar i Bilaga 4): 

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑑	𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑈𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡  

6.1.2 Steg 2 – Kartläggning av nuvarande tillstånd 

I analysens andra steg identifierades produktionens delprocesser och data samlades in för dessa.  

Delprocess 
Cykeltid  

[min] 
Ställtid  
[min] 

Drifttid 
Antal 

operatörer 
Pastamaskin 200 45 100% 2 
Paketering 1,5 38,5 39,8% 3 
Pallpack 40 30 39,8% 1 
Utlastning 45 0 33% 2,5 

Tabell 6.2 

Eftersom torktiden i pastamaskinen varierar mellan två och tre timmar beroende på form, valdes 
tre timmar i beräkningarna för att ge ett ”värsta utfall”. Utöver dessa tre timmar tillkommer 20 
minuter för degblandning, vilket ger en total cykeltid på 200 minuter. Ställtiden för 
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pastamaskinen beräknades som ett medelvärde av ställtiderna för samtliga produkter i familjen, 
se Bilaga 3. I cykeltiden för pallpack har tio minuter transporttid inkluderats, fem minuter för 
transport mellan paketering och pallpack samt fem minuter för transport mellan pallpack och 
lager. 

Pastamaskinens två linjer körs 102 timmar i veckan vilket ger en drifttid som är 100% av den 
tillgängliga arbetstiden. Den egentliga drifttiden är lägre men eftersom data för stopp och dylikt 
saknas, har en avgränsning gjorts och tiden för dessa utesluts. När det kommer till paketering 
går ungefär 13% av kortvarorna till storhushållspaketeringen och resterande 87% går till 
konsumentpaketeringen. Därav blir drifttid för paketering och pallpack 39,8%. Att endast 87% 
av all pasta som produceras går till konsumentförpackningar ger effekten att endast 87% av 
pastamaskinen nyttjas för dessa. I beräkningar har därför 1,75 linjer använts. 

Efter att flödet och processerna identifierats, kartlades informationsflödet i fabriken vilket gav 
följande nulägeskarta: 

 

Figur 6.1: Karta över nuvarande tillstånd (utan omställning) 

Leverantörsfiguren innefattar leverantörer av både mjöl och förpackningsmaterial. Mjöl-
hanteringsfiguren innefattar mjölets tre delprocesser; leverans, förvaring och blandning. 
Förenklingen av kartan gjordes då dessa processer ej faller inom ramen för arbetet. 

Körplanen sträcker sig över två veckor och utökas med en vecka i taget (Lidborn, 2017). 
Planeringen bygger på prognostiseringar som baseras på bland annat efterfrågan, denna görs av 
en planeringsenhet i Malmö (Brunsärn, 2017). Produktionen kännetecknas därför till viss del 
av faktorerna för pushproduktion. 

Takten för hela produktionen beräknas enligt nedanstående formel.  

𝑇𝑎𝑘𝑡 =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔	𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑
𝐷𝑎𝑔𝑙𝑖𝑔	𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛 =

86	400
39	289 = 2,20	𝑠/𝑘𝑔 
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Den genomsnittliga nivån i mellanlagringen uppgår till 46 000 kg, för beräkningar se Bilaga 9. 
Denna divideras sedan med den genomsnittliga dagliga efterfrågan för att hitta en genomsnittlig 
lagringstid för silosarna. Denna fås enligt formeln nedan till 1,2 dagar (utan hänsyn till ställtid). 
Dessa siffror ger en produktion på 319 000 kg i veckan. 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑	𝑖	𝑠𝑖𝑙𝑜𝑠 =
𝑆𝑖𝑙𝑜𝑛𝑖𝑣å

𝐷𝑎𝑔𝑙𝑖𝑔	𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎 =
46	000
39	289 = 1,2	𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 

Vid antagande att det sker två timmars omställning för pastamaskinen och en timme för 
paketeringsmaskinen dagligen, fås istället 37 600 kg i genomsnittlig nivå vilket ger en veckolig 
produktionsmängd på 291 000 kg. Detta ger följande lagringstid:  

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑	𝑖	𝑠𝑖𝑙𝑜𝑠 =
𝑆𝑖𝑙𝑜𝑛𝑖𝑣å

𝐷𝑎𝑔𝑙𝑖𝑔	𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎 =
37	600
39	289 = 1,0	𝑑𝑎𝑔 

I färdigvarulagret är den genomsnittliga lagringstiden 30 dagar (Sallbring, 2017). Detta 
multiplicerat med den genomsnittliga efterfrågan per dag ger en lagernivå på ungefär 1 180 000 
kg, vilket har använts i beräkningarna (se Bilaga 11).  

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑛𝑖𝑣å = 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑 ∙ 𝐷𝑎𝑔𝑙𝑖𝑔	𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎 = 30 ∙ 39	289 ≈ 1	180	000	𝑘𝑔 

Som kartan visar summeras de värdeskapande aktiviteterna till 286,5 minuter och de icke 
värdeskapande aktiviteterna till 44 928 minuter. Detta ger en ledtid på totalt 45 214,5 minuter 
(cirka 31 dagar) och en PCE på 0,63%. 

𝑃𝐶𝐸 =
𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒	𝑡𝑖𝑑

𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 =
286,5

45	214,5 = 0,63% 

6.1.3 Steg 3 – Kartläggning av framtida önskat tillstånd 

I värdeflödesanalysens tredje steg upprättades kartan över det framtida önskade tillståndet.  

 
Figur 6.2: Karta över framtida önskat tillstånd 
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Pastafabriken strävar efter att FIFO-principen ska gälla i mellanlagringen, varför detta 
adderades. I och med att värdeflödesanalysen används för att identifiera icke värdeskapande 
aktiviteter och eliminera dessa, blir målet med den framtida kartläggningen att reducera 
produktionens ledtid.  

På grund av produktionens höga automatiseringsgrad finns det få möjligheter för att reducera 
ledtiden. Som nämnt kan tiden minskas genom att reducera bearbetnings- och transporttider. I 
flödet sker bearbetningar i maskiner med speciella och exakta program och kan därför ej 
påverkas. Förflyttningar mellan maskiner sker via ledningar eller transportband vilket gör att 
inte heller dessa kan påverkas. Ett moment som kan reduceras är tiden för förflyttning från 
pallpack till färdigvarulager. I dagsläget finns inga bestämmelser över hur lagret ska 
distribueras vilket gör att det i vissa fall kan bli långa transportsträckor här. Placeras pallarna 
nära pastamaskinen kan dock transporttiden komma att påverkas negativt i andra änden och 
tiden för utlastning ökar då istället. Det optimala hade exempelvis varit att identifiera en rak 
linje mellan pastamaskin och utlastning för att sedan placera pastapallarna längs med denna. 
Då data som krävs för att beräkna en eventuell reducering av denna förflyttning saknas, har 
detta valts att lämnas utanför arbetet.  

På en vecka måste pastafabriken tillverka ungefär 275 000 kg för att kunna täcka efterfrågan 
(exklusive säkerhetslager). Med det sagt tillverkas i dagsläget 16 000 - 44 000 kg mer pasta än 
nödvändigt per vecka. Överproduktionen leder till att ett lager av färdiga produkter 
kontinuerligt byggs upp. Att reducera tiden för mellanlagringen skulle därför medföra stora 
effekter. Genom att minska produktionstiden för pastamaskinen (beräknat utan omställning) 
med fem timmar per vecka kan den producerade mängden minskas till 303 500 kg per vecka. 
Detta medför en ny genomsnittlig lagernivå på 30 400 kg och lagringstid på 0,77 dagar, 
samtidigt som onödigt lager ej byggs upp. Se Bilaga 10 för vidare information. 

Om produktionstiden för pastamaskinen (med omställning inräknat) minskas med fyra timmar 
per vecka, kan den producerade mängden minskas till 278 500 kg. Denna reducering ger en 
genomsnittlig lagernivå på 25 000 kg och en lagringstid 0,64 dagar.  

 Utan omställning Med omställning 

 Ursprunglig Reducerad Ursprunglig Reducerad 
Producerad mängd [kg] 319 000 303 500 291 000 278 500 
Lagernivå [kg] 46 000 30 400 37 600 25 000 
Lagringstid [dagar] 1,2 0,77 1 0,64 
Reducerad tid [h] - 5 - 4 

Tabell 6.3 

När det kommer till färdigvarulagret skulle en reduktion av lagerstorlek med exempelvis 10% 
ge en lagringstid på 27 dagar (tre dagars reducering) och en lagerstorlek på 1 062 000 kg (118 
000 kg reducerat). En sådan reduktion skulle kunna genomföras med hjälp av förändrad 
lagerhantering, FIFO-lanen och ABC-klassificering, för vidare information kring detta se 
kapitel 4.3 och 4.4. Beräkningar finnes i Bilaga 11.  
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 Ursprunglig Reducerad 

Lagertid [dagar] 30 27 
Lagerstorlek [kg] 1 180 000 1 062 000 

Tabell 6.4 

6.1.4 Steg 4 – Förberedelse av en handlingsplan för genomförande 

Som teorikapitlet 3.2 beskriver bör implementeringen och förändringen ske i loopar. Det första 
steget är att förändra den så kallade pacemakerloopen, den process som ligger närmast kund. I 
detta fall är därför den första delen i handlingsplanen att förändra färdigvarulagret.  

Loop 1 – Pacemakerloopen  

Tillvägagångsätt: 

• Implementera en välfungerande FIFO-lane 
• Initiera ett ABC-klassificeringssystem där dess lagerhantering ligger till grund för 

maxnivån i FIFO-lanen (se 4.4) 
• Eliminera kassationer från lagret (se 4.3)  

Mål: 

• Reducera lagerstorleken med exempelvis 10% och därmed även lagringstiden 
• Minska kapitalbindningen på färdigvarulagret 

Målet med arbetet är att reducera både ledtiden och kapitalbindningen, varför en stor vikt bör 
läggas på denna loop. Eftersom den är närmast kunden kommer den påverka samtliga processer 
längre bak i kedjan. De olika tillvägagångssätten för att nå målen kommer innebära en stor 
förändring och en del arbete vilket gör att det bör avsättas gott om tid för förändringsarbetet. 
Vid denna typ av arbete, förändringar rörande arbetssätt och mål, är det viktigt att ej glömma 
de organisatoriska faktorerna som förklarats i kapitel 4.1.3. För att hålla medarbetarna 
motiverade till förändringarna är det av största vikt att se till att de förstår varför och hur 
förändringarna ska göras samt hur dem kommer bidra till ett förbättrat flöde. Genom att 
samtliga medarbetare har tydliga roller och arbetsuppgifter minskar risken för missförstånd och 
därmed förseningar i implementationsfasen.  

Vid förändringsarbete kan det hända att den plan som tagits fram ej visar sig vara helt optimal 
för produktionen. Detta eftersom det kan vara svårt att få absolut hundraprocentig förståelse för 
ett område på grund av många påverkande faktorer. För att snabbt kunna lägga om 
handlingsplanen är det därför viktigt att uppmuntra medarbetarna till en god 
kommunikationsprocess. För att uppnå detta kan exempelvis skiftmöten införas. Till en början 
bör de vara veckoliga för att sedan gå över till månatliga då förändringsprocessen kommit 
längre. Under dessa möten diskuteras de nya förändringar som gjorts under perioden och hur 
implementationen faktiskt har fungerat. Förändringar för kommande period tas upp och 
förklaras för att medarbetarna sedan ska kunna komma med frågor och åsikter rörande dessa. 
På så vis blir förutsättningarna för en öppen dialog goda. Idélådor kan vara ett förslag, men ofta 
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ger dessa inte det resultat som önskas då det innebär flera steg bara för att lämna ett förslag 
(som kanske inte ens kommer uppmärksammas). Därför är det viktigare att relationen mellan 
operatörerna och arbetsledaren är välfungerande. Så även mellan arbetsledare och 
produktionschef och så vidare.  

Loop 2 – Transporttid  

Tillvägagångsätt: 

• Kartlägg kortast möjliga väg mellan pallpack och lagerplats 
• Placera nyproducerade pallar längs med denna väg 
• Omplacera pallar till den grad att de nyproducerade kan placeras på rätt position 

Mål: 

• Minska transporttiden mellan pallpack och färdigvarulager samt färdigvarulager och 
utlastning 

Vid omorganisering av lager är det viktigt att tänka på att förändringen skall göras i steg. Då 
det är mellan 16 000 och 24 000 pallar som kan komma att behöva flyttas bör en snabb och 
radikal förändring ej göras, exempelvis ej avsätta tid för att omorganisera allt på en gång. Istället 
är det bättre att vid utlastning ta pallar (i den grad det är möjligt) som står, från den nya planen 
sett, fel och på så vis göra plats för att nyproducerad pasta ska kunna placeras på korrekt 
pallplats. 

Resultatet av denna omorganisering kan tyckas ge litet resultat i och med att förflyttning av pall 
mellan pallpack och färdigvarulager i dagsläget endast tar cirka 5 minuter och utlastningen 45 
minuter i snitt. Sätts exempelvis 2 minuter och 15 minuter minskning i förhållande till den 
värdeskapande tiden på 286,5 minuter går det dock att se att det minskar tiden med 6%, vilket 
ändå kan ses som en ganska stor förändring.  

Förändring av denna loop innebär inte enbart minskad ledtid utan också en förändrad och 
förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna eftersom kortare sträckor innebär mer variation i 
arbetet. De behöver inte längre köra samma sträcka fram och tillbaka under långa stunder. 
Istället blir det fler transporter att lotsa, variation i sträckor som körs och tid för hantering av 
kassationer frigörs. Löses detta slöseri kan alltså även ett annat lösas.   

Loop 3 - Mellanlagring  

Tillvägagångsätt: 

• Minska tillgänglig arbetstid på pastamaskinen med 5 timmar (4 timmar vid 2 timmar 
omställning per dag av pastamaskin och 1 timme om dagen av paketerings-maskin) 

• Arbeta fram nya arbetsscheman och tider 
• Samtal med medarbetare 
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Mål: 

• Minska mellanlagertiden med 0,43 dagar (0,36 dagar vid beräkning med omställning) 
• Minskad kapitalbindning  

Den här förändringen kan som tidigare nämnts ge stor påverkan på både ledtid och 
kapitalbindning, men det innebär också mycket arbete och stor förändring för medarbetarna. 
Förändringen kommer leda tid att arbetstiden totalt under en vecka minskar vilket gör att 
företaget blir tvungna att se över skiftschema och arbetstider, vilket är ett omfattande arbete. 
Eventuellt skulle det kunna göras någon typ av samorganisering av städningen. Exempelvis att 
paketeringen kör full dag på fredagen (vilket skulle minska lagernivån) och att operatörerna vid 
pastamaskinen lägger de fem timmar arbetstid under söndagen på städning av 
paketeringsmaskinen istället för att köra pastamaskinen. Detta skulle enbart innebära 
förändring i arbetsuppgifter och inte kräva förändring av hela arbetsschemat. Dock är denna 
lösning inget som undersöks vidare i detta arbete. Vid båda förslagen på lösningar kommer det 
läggas stor vikt vid de organisatoriska faktorer som nämnts både i teorikapitlet och vid 
beskrivning av loop 1. 

6.2 Analys av PIA 

Vid beräkningar i följande kapitel används genomsnittet för samtliga produkter för att 
demonstrera beräkningsprocessen tydligare. Detaljerad information och värden för specifika 
produkter hittas i bilagor 5, 6 och 8.  

Med hjälp av data från värdeflödesanalysen som hittas i Figur 6.1 beräknades den totala 
tillverkningstiden (𝑇𝑇𝑖𝑑) och genomloppstiden (𝐺𝑇𝑖𝑑). Då samtliga produkter som ingår i 
arbetet tillhör samma produktfamilj antas genomloppstiden och totala tillverkningstiden vara 
samma för alla produkter. Likt värdeflödesanalysen har separata beräkningar gjorts beroende 
på om hänsyn tas till omställning eller ej.  

 Utan omställning Med omställning 

Delprocess 𝑮𝑻𝒊𝒅 
[dagar] 

Reducerad 
𝑮𝑻𝒊𝒅 [dagar] 

𝑻𝑻𝒊𝒅 
[dagar] 

𝑮𝑻𝒊𝒅 
[dagar] 

Reducerad 
𝑮𝑻𝒊𝒅 [dagar] 

𝑻𝑻𝒊𝒅 
[dagar] 

Degblandning 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 
Torkning 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 
Mellanlagring 1,200 0,770 - 1,000 0,640 - 
Paketeringsmaskin 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Förflyttning pallpack 0,003 0,003 - 0,003 0,003 - 
Pallpack 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 
Förflyttning lager 0,003 0,003 - 0,003 0,003 - 
Summa [dagar] 1,37 0,94 0,16 1,17 0,81 0,16 

Tabell 6.5 
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6.2.1 Medel-PIA-nivå 
Detaljerad information och värden för specifika produkter hittas i Bilaga 5 och Bilaga 6. 

Efterfrågan, 𝑫 [kg/månad] Efterfrågan, 𝑫 [kg/dag] 

1 178 670 39 289 

Tabell 6.6 

Vid beräkning av medel-PIA-nivå används den genomsnittliga dagliga efterfrågan och 
genomloppstiden enligt formeln från kapitel 4.2.  

𝑀𝑃𝐼𝐴𝑁 = 𝐷 ∙ 𝐺𝑇𝑖𝑑 

 Utan omställning Med omställning 

𝑮𝑻𝒊𝒅[dagar] 1,37 1,17 
𝑴𝑷𝑰𝑨𝑵 [kg] 53 736 47 025 

Tabell 6.7 

Som formeln ovan visar kan medel-PIA-nivån förändras antingen genom att förändra den 
genomsnittliga efterfrågan eller genom att förändra genomloppstiden. Den genomsnittliga 
efterfrågade kvantiteten 𝐷  beräknades med hjälp av samma formel som användes i kapitel 
4.1.1, med skillnaden att alla parametrar i beräkningen är medelvärden av samtliga produkter. 

Lantmännen Cerealia strävar efter att leverera samtliga pastaprodukter med 98% säkerhet 
(Brunsärn, 2017). I dagsläget är den genomsnittliga leveranssäkerheten 97,5% vilket innebär 
att om 98% säkerhet skulle uppnås, skulle den utgående kvantiteten öka. Då PIA enligt formeln 
bygger på efterfrågan och den ej förändras bara för att leveranssäkerheten ökar (på kort sikt), 
kommer detta inte leda till någon förändring i PIA. Dock blir, som nämnts i 
värdeflödesanalysen, en följd av en höjd leveranssäkerhet exempelvis att genomloppstiden kan 
komma att behöva minskas för att kunna möta fluktuationer i efterfrågan. Resultatet av en sådan 
reduktion blir följande: 

 Utan omställning Med omställning 

 Idag Mål  Idag Mål  

Leveranssäkerhet 97,5% 98%  97,5% 98%  

Utgående kvantitet [kg/dag] 39 289 39 757  39 298 39 757  
       
 Ursprunglig Reducerad % Ursprunglig Reducerad % 
𝑮𝑻𝒊𝒅 [dagar] 1,37 0,94 68,6 1,17 0,81 69,8 
𝑴𝑷𝑰𝑨𝑵 [kg] 53 736 36 842 68,6 45 878 31 734 69,8 
Reducering 𝑴𝑷𝑰𝑨𝑵 [%] 31,4 30,2 

Tabell 6.8 
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Med hjälp av ökad leveranssäkerhet och reducering av genomloppstiden kan alltså medel-PIA-
nivån reduceras med 31% respektive 30%, beroende på om hänsyn tas till omställning eller ej. 

6.2.2 Kritisk volym av PIA 

Kritisk volym av PIA (𝐾𝑃𝐼𝐴) beräknas med hjälp av den totala tillverkningstiden (𝑇𝑇𝑖𝑑), som 
beräknades i kapitel 4.2, och den genomsnittliga flaskhalstakten (𝐹𝐻𝑇). För data gällande 
flaskhalstakten (produktionstakt pastamaskin) för samtliga produkter, se Bilaga 7. I följande 
kapitel kommer ett genomsnittligt värde på 𝐾𝑃𝐼𝐴  att beräknas, beräkningar av 𝐾𝑃𝐼𝐴  för 
specifika produkter finns i Bilaga 8. 

Flaskhalsen i flödet är pastamaskinen då produktionstakten är 3 129 kg/h i genomsnitt för de 
1,75 linjerna, medan produktionstakten för paketeringsmaskinen i genomsnitt är 4 157 kg/h. 
Kritisk volym av PIA beräknas enligt formeln från kapitel 4.2 där totala tillverkningstiden anges 
i dagar. 

𝑇𝑇𝑖𝑑 = 0,16	𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 = 3,86	ℎ 

𝐾𝑃𝐼𝐴 = 𝐹𝐻𝑇 ∙ 𝑇𝑇𝑖𝑑 = 3	129 ∙ 3,86 ≈ 12	070	𝑘𝑔 

Kritisk volym av PIA indikerar som nämnt i kapitel 4.2 vilken nivå av PIA som ger den minsta 
genomloppstiden utan variationer och då det maximala utflödet ges. Baserat på de beräknade 
medel-PIA-nivåerna i kapitel 6.2.1 skulle teoretiskt sett genomloppstiden kunna reduceras till 
att vara lika med den totala tillverkningstiden. Den största reduktionen av genomloppstiden 
skulle kunna göras genom att låta produkterna gå direkt från pastamaskinen till paketeringen, 
utan mellanlagring. Praktiskt sett är detta inte möjligt i och med att pastan måste lagras i 
silosarna 15-30 minuter (24 timmar för vissa produkter) som nämndes i kapitel 5.1.3. Dessutom 
visade beräkningarna i kapitel 6.1.3 att en reduktion av genomloppstiden begränsas av 
förmågan att producera tillräckligt stora volymer för att täcka efterfrågan. På grund av 
pastamaskinens och paketeringsmaskinens olika produktionstakter hamnar således den 
beräknade möjliga reduktionen av genomloppstiden på ungefär 36%. För att kunna möjliggöra 
ytterligare reduktion skulle pastamaskinens produktionstakt behöva ökas, vilket skulle kräva 
stora investeringar i nya linjer. 

6.3 Lager 

Enligt information finns ett redan utvecklat och komplext system för beräkning av 
säkerhetslager (Lidborn, 2017). Systemet tar hänsyn till parametrar som ledtid, orderkvantitet, 
prognososäkerhet och ordermultipel. En servicenivå väljs och sedan beräknar systemet lämplig 
säkerhetslagernivå för respektive artikel. Då denna algoritm liknar den som beskrivs i kapitel 
4.1.2 kommer detta ej undersökas vidare. 

Något som däremot uppmärksammats är hanteringen av kassationer. I dagsläget finns det varor 
som ligger kvar på lagret trots att de utgått ur sortimentet, blivit felkört (därmed ej går att sälja) 
alternativt passerat bäst före-datum. Detta innebär att kapital binds för artiklar som inte kommer 
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innebära någon förtjänst, de bara kostar. För att minska den totala kapitalbindningen är därför 
denna hantering något som bör undersökas och förändras.  

I dagsläget finns avtal med Lantmännen om att en viss del av felkörningarna säljs som 
djurfoder. Dock ökar kraven på foder för varje år vilket gör att det blir svårare och svårare att 
sälja kassationerna på detta vis (Thyni, 2017). Därför bör andra tillvägagångssätt ses över. 
Lösningsförslag skulle kunna vara en personalshop alternativt skänka till behövande. 

6.4 ABC-analys 

Beräkningar för momenten i analysen går att finna i Bilaga 13. Den slutgiltiga uppdelningen 
går att finna i Bilaga 12. 

För att avgöra vilken typ av lagerhantering respektive produkt bör ha, görs en ABC-
klassificering. Denna klassificering kan sedan ligga till grund för att avgöra storlek på bland 
annat säkerhetslager. På så vis kan analysen avgöra storleken på maximal lagring för respektive 
artikel vid användandet av en FIFO-lane. 

6.4.1 Volymvärde 
Konsumentförpackningarna uppgår till 41 stycken med ett totalt volymvärde på 8 600 000 kr. 
Siffran har tagits fram genom att beräkna medelvärdet för respektive produkts utgående 
kvantitet multiplicerat med dess lagervärde per kilo. Perioden som medelvärdet tagits över 
sträcker sig från 2016-04 till 2017-03. För vissa produkter är perioden något kortare på grund 
av senare lanseringsdatum.  

 

 

Utifrån Figur 6.3 görs segmenteringen av produkter. A-gruppen innehåller 29% av antalet 
artiklar med volymvärde från 740 000 kr till 270 000 kr (63% av ackumulerat volymvärde), B-
gruppen 32% av antalet artiklar med volymvärde från 270 000 kr till 120 000 kr (25% av 
ackumulerat volymvärde), C-gruppen 39% av antalet artiklar med volymvärde mellan 117 000 
kr och 11 000 kr (12% av ackumulerat volymvärde).  
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Klassificering           
Volymvärde               

[SEK] 
Antal artiklar    

[st] 
Ackumulerat 

volymvärde [%] 
Andel av 

artiklar [%] 

A1 740 000 - 270 000 12 63% 29% 

B1 270 000 - 120 000 13 25% 32% 

C1 117 000 - 11 000 16 12% 39% 

Tabell 6.9 

Ofta vid ABC-kalkyler landar beräkningarna i att en liten andel av produkterna utgör en stor 
andel av volymvärdet, så är det inte i detta fall. Detta på grund av att pastavärdet (kr/kg) inte 
skiljer sig avsevärt mellan olika sorter då pasta är en relativt enkel produkt. En annan anledning 
är att de produkter med högt värde per kilo är de mer komplexa, nya produkterna som ej är 
väletablerade på marknaden och därmed inte står för så stor del av utgående kvantitet. Därför 
bör analysen även ta hänsyn till lanseringsdatum. 

6.4.2 Avvikelse i utgående kvantitet 

En parameter som bör tas hänsyn till i analysen, utöver volymvärde, är avvikelse i utgående 
kvantitet då denna skiljer sig mellan produkter. Även här sorteras de 41 typerna av 
konsumentförpackningar. På y-axeln i figuren ser vi den ackumulerade avvikelsen i efterfrågan 
för respektive produkter.   

 

 

För att undvika felaktiga bedömningar gällande avvikelser i utgående kvantitet tas medelvärdet 
av de tre högsta minus medelvärdet av de tre lägsta utgående kvantiteterna för artikeln. För 
vissa artiklar kan det nämligen finnas en månad som har 10 000 kg skillnad från förgående. 
Händer detta dessutom bara vid ett tillfälle blir siffran ej tillförlitlig, varför medelvärde väljs.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

Ac
k.

 a
vv

ik
el

se
 i 

ut
gå

en
de

 k
va

nt
ite

t

Artiklar
Figur 6.4: Avvikelse i utgående kvantitet 



-       Ledtids- och kapitalbindningsreduktion i Lantmännen Cerealias pastafabrik       - 

 

 43 

A-gruppen har avvikelser mellan 193% till 100% och står för 29% av andelen artiklar. B-
gruppen avviker mellan 91% och 53,5% samt står för 32% av sortimentet. Vidare avviker C-
gruppen mellan 53,1% och 12% och står för 39% av artiklarna.     

Klassificering           
Avvikelse                     

[%] 
Antal artiklar   

[st] 
Ackumulerad 
avvikelse [%] 

Andel av 
artiklar [%] 

A2 193 - 100 12 51% 29% 

B2 91 - 53 13 32% 32% 

C2 53 - 12 16 17 % 39% 

Tabell 6.10 

I Tabell 6.11 visas fördelningen över hur de 41 produkterna klassificeras utifrån ovan nämnda 
kriterier. Vid användning av två kriterier ges nio kombinationer. Tabellen visar att endast två 
produkter klassas som A1A2 (högt volymvärde och hög avvikelse i efterfrågan) och därmed ska 
ha striktast lagerstyrning. De produkter vars utgående kvantitet fluktuerar mest klassas som A2-
produkter då dessa kommer kräva en högre nivå av säkerhetslager för att kunna möta eventuella 
störningar. Har de dessutom ett högt volymvärde blir produkterna mycket viktiga för företaget 
vilket motiverar den strikta lagerstyrningen. Det höga volymvärdet och därmed höga 
lagerhållningskostnaden gör ett väl avvägt säkerhetslager extra viktigt då lager i dessa fall 
binder mycket kapital. 

På samma vis kräver C1C2 produkter en väldigt låg nivå av lagerstyrning. Värdet av produkterna 
är ej särskilt stort och utgående kvantitet har ej stor variation mellan månaderna. Vanligaste 
kombinationerna är A1C2 och C1A2. Artiklar med lågt volymvärde (C1-grupp) binder mindre 
kapital och dessa är därför inte problematiska att lagerhålla, vilket är positivt då en hög 
avvikelse kan komma att kräva ett större säkerhetslager. Artiklarna med högt volymvärde (A1-
grupp) är problematiska att lagerhålla då de orsakar hög kapitalbindning. Med denna 
segmentering är majoriteten av A1-produkterna även C2, det vill säga att den utgående 
kvantiteten har låg variation vilket gör att dessa produkter ej behöver stora säkerhetslager. 
Resultatet blir alltså optimalt ur kapitalbindningssynpunkt. 

 

Tabell 6.11 
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6.4.3 Lanseringsdatum och strategisk vikt 
I vissa fall finns det produkter i C-grupperna som kan ses som viktiga utifrån andra aspekter. 
Exempelvis är det viktigt att kunna möta efterfrågan vid nylanseringar. Det kan vara svårt att 
prognostisera efterfrågan för helt nya produkter vilket ställer krav på lagerstyrningen. För att 
minska risken att inte kunna möta efterfrågan används ytterligare ett kriterium; produktens 
strategiska vikt. Artiklar räknas som nyheter och strategiskt viktiga i ett år efter lanseringsdatum 
vilket i dagsläget är fem stycken artiklar. 

6.4.4 Lagerstyrningsträd 

Efter indelning utifrån de två kriterierna och analys huruvida artikelns lanseringsdatum bör gå 
före klassificeringarna fås ett resultat med nio olika möjligheter för uppdelning av artiklar (se 
Bilaga 12). För att få en överblick över lagerstyrningen och dess nivåer ritas ett beslutsträd upp. 
Nio kombinationer innebär att det finns två nivåer på trädet. Vid vidare arbete med ABC-
kalkylen delas artiklarna med avseende på om de är kritiska eller ej, vilket skulle medföra 18 
kombinationer. 

I figuren nedan visas det träd som byggts upp utifrån de olika kriterierna och beräkningarna. 

 

Figur 6.5: Beslutsträd för lagerstyrning av artiklar 

De nedsänkta siffrorna syftar till klassificeringen. En nedsänkt 1:a innebär att den tillhör 
volymvärde medan en nedsänkt 2:a innebär att den tillhör avvikelse i efterfrågan. Som synes 
ingår ej lanseringsdatum i beslutsträdet. Detta då ett lanseringsdatum inom ett år tillbaka antas 
vara så pass kritisk för företaget att artikeln går före sin klassificering och får högsta nivå av 
lagerstyrning oberoende sin grupptillhörighet.  

En beskrivning av de olika styrningskombinationerna kommer att ske nedan. Vidare 
information rörande beräkningar samt direkta värden går att finna i Bilaga 13. Då Lantmännen 
Cerealia har som mål att ha en servicenivå på minst 98% (Brunsärn, 2017) kommer ingen av 
kombinationerna ha en lägre servicenivå som mål. För produkter som är särskilt kritiska bör 
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dock en högre servicenivå övervägas, exempelvis 99%. I kolumnen rörande strategisk vikt 
markeras ett ”Ja” med ”X” och ett ”Nej” med ”-”. 

6.4.4.1 A1-grupp 

 

Figur 6.6: A1-gruppens gren 

Artikel 
Grupp 
värde 

Grupp 
avvikelse 

Strategiskt 
viktig 

13 A A - 
38 A A - 
23 A B - 
5 A B - 
2 A B - 

10 A C - 
37 A C - 
18 A C - 
12 A C - 
11 A C - 
22 A C - 
33 A C - 

Tabell 6.12 

Denna grupp/delträd innehåller de artiklar som har högst volymvärde. Gruppen består av 29% 
av det totala antalet artiklar och dess totala volymvärde står för 63% av hela sortimentets totala 
volymvärde. Artiklarna är alltså ekonomiskt viktiga men också dyra att lagerhålla och bidrar 
därför till en hög kapitalbindning. Det är därför viktigt att leveranssäkerheten hålls hög för 
denna grupp utan att säkerhetslagren blir för stora. Vid uppdelning utifrån avvikelse från 
utgående kvantitet finns endast två produkter med klassificeringen A1A2 och därmed endast två 
artiklar som kan accepteras ha ett något större säkerhetslager. För artiklar med klassificeringen 
A1C2 bör framförallt den prognostiserade efterfrågan produceras och ett väldigt litet 
säkerhetslager hållas. Det samma gäller A1B2 men med modifikation för ett något större 
säkerhetslager. 
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6.4.4.2 B1-grupp 

 

Figur 6.7: B1-gruppens gren 

Artikel 
Grupp 
värde 

Grupp 
avvikelse 

Strategiskt 
viktig 

36 B A - 
8 B A - 

31 B A X 
14 B B - 
4 B B - 
3 B B - 

25 B B - 
30 B C - 
17 B C - 
29 B C - 
21 B C - 
15 B C - 
7 B C X 

Tabell 6.13 

Artiklar i grupp B1 har medelhögt volymvärde och står för 25% av hela produktsortimentets 
totala volymvärde. Antalet artiklar i denna grupp är 32% av det totala antalet. På grund av att 
volymvärdet fortfarande är relativt högt bör lagerhanteringen även här hållas relativt strikt för 
att minska risken för onödig kapitalbindning i lagret. Dock kan säkerhetslagret för B1A2 hållas 
något större än för A1A2 i och med B1-gruppen. B1C2 artiklarna bör framförallt produceras 
utifrån prognostiserad efterfrågan. Eftersom produkterna inte är lika ekonomiskt viktiga för 
företaget som produkterna i A1-gruppen, kan leveranssäkerheten hållas på exakt 98% och 
därmed krävs något mindre säkerhetslager än A1C2-artiklarna.  

De artiklar som anses strategiskt viktiga avancerar och har en mycket strikt lagerhantering 
oavsett dess klassificering. 
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6.4.4.3 C1-grupp  

 

Figur 6.8: C1-gruppens gren 

Artikel 
Grupp 
värde 

Grupp 
avvikelse 

Strategiskt 
viktig 

6 C A - 
1 C A - 

20 C A - 
34 C A - 
32 C A X 
16 C A - 
28 C A - 
9 C B - 

26 C B - 
39 C B - 
19 C B - 
40 C B - 
41 C B - 
24 C C X 
27 C C - 
35 C C - 

Tabell 6.14 

C1-gruppen består av de artiklar som har ett lågt volymvärde vilket innebär att de varierar 
mellan 11 000 kr/mån och 117 000 kr/mån. De står därmed för enbart 12% av det totala 
volymvärdet trots att antalet artiklar i denna grupp står för 39% av det totala sortimentet. Då 
produkterna har ett lågt volymvärde kan större säkerhetslager accepteras, särskilt för de 
produkter som är strategiskt viktiga och har hög avvikelse. Dock är det viktigt att inte ha ett 
stort säkerhetslager bara för att det är möjligt, utan endast ha vad som faktiskt behövs utifrån 
beräkningar.  
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7. Slutsatser och rekommendationer 

7.1 Slutsats 

Frågan som detta arbete utgår ifrån lyder: 

• Hur kan ledtidsreduktion ske i en högproducerande livsmedelsfabrik samtidigt som 
minskad kapitalbindning eftersträvas?  

Till denna fråga finns inget kort och enkelt svar i och med dess bredd. Med hjälp av en 
omfattande litteraturstudie som sedan applicerats på pastafabriken i Järna, har ett resultat med 
tillhörande analys tagits fram. Verktyg och tillvägagångssätt som värdeflödesanalys, minskning 
av PIA, förbättrad lagerhantering och ABC-klassificering har visat sig vara bra hjälpmedel för 
att nå en kortare ledtid samtidigt som minskad kapitalbindning uppnås.  

Som nämnts är värdeflödesanalys en god metod för att identifiera slöserier och därmed kunna 
reducera ledtiden, men också för att få överblick över produktionen. Verktyget har med goda 
resultat kunnat anpassas efter denna typ av produktion. Det vill säga en produktion med hög 
produktionstakt, stor utgående kvantitet och stor osäkerhet i efterfrågan. En svårighet är att 
finna slöserier och icke värdeskapande processer i ett redan kontinuerligt flöde med en hög 
automatiseringsgrad. I pastafabrikens fall visade värdeflödesanalysen att förbättrings-
möjligheterna bland annat gick att härleda till lagerhållningen. Teorin gav även information om 
att lager ofta är en av huvudorsakerna till hög kapitalbindning, vilket resultatet bekräftade. 
Värdeflödesanalysen visade sig alltså både ge en positiv effekt på ledtiden och en minskning 
av kapitalbindning.  

Då värdeflödesanalysen uppmärksammade förbättringsmöjligheterna på lagret, valdes 
lagerhantering som en annan parameter att titta på för att finna en lösning. I teoristadiet verkade 
medellagernivå och säkerhetslager vara två parametrar som var viktiga. I detta fall visade det 
sig att välfungerande system för dessa två faktorerna redan existerade. Dessa teorier gav alltså 
inte någon effekt eller hjälp i detta fall. 

En lagerhanteringsmetod som gav goda resultat var ABC-klassificering. Produkterna delas in i 
olika grupper som i ett senare skede kan avgöra artiklarnas grad av lagerstyrning. Parametrarna 
”Volymvärde” och ”Avvikelse i utgående kvantitet” visade sig vara bra val av uppdelnings-
faktorer, då de resulterade i en tydlig uppdelning. Uppdelningen tog både hänsyn till problemet 
med ovisshet rörande efterfrågan och kapitalbindningsproblemet. Styrs produkternas 
lagerhållning enligt denna uppdelning kan därför en minskad kapital-bindning åstadkommas 
samtidigt som företaget enklare kan möta fluktuationer.  

Tack vare den reducerade ledtiden, och även genomloppstiden, som värdeflödesanalysen 
resulterade i kunde medel-PIA-nivån i produktionen minskas. Pastafabriken har i dagsläget 
ingen möjlighet att reducera medel-PIA-nivån till den kritiska volymen av PIA och på så vis 
leverera JIT. För att detta ska kunna uppnås måste investeringar göras i nya maskiner alternativt 
måste de minska sin utgående kvantitet, vilket inte är ett alternativ. Den möjliga reduktionen 
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av mellanlagringstiden som identifierades leder däremot till en kraftig reduktion av medel-PIA-
nivån och har därmed positiv effekt på kapitalbindningen.  

Sammantaget finns alltså flertalet metoder för att minska ledtid och kapitalbindning. Den 
slutsats som kan dras är att ledtidsreduktion i många fall även ger minskad kapitalbindning, 
särskilt i fall där sänkta lagernivåer ligger till grund för minskad ledtid. Det är även viktigt att 
förstå skillnaden på effekten rörande kapitalbindning i mellanlager (mitten av produktions-
kedjan) och färdigvarulager. Produkten har lägre värde i början av kedjan på grund av låg 
förädlingsgrad och binder därmed mindre kapital än vad produkten gör i slutet av kedjan, där 
förädlingsgraden är högre och värdet därmed likaså. Vill maximal kapitalbindningsreduktion 
ske bör därför fokus ligga på färdigvarulagret.   

7.2 Rekommendation till Lantmännen Cerealia 

Efter studie och analys visar det sig finnas förändringar som skulle ge märkbar effekt på ledtid 
och kapitalbindning i pastafabriken. Värdeflödesanalysen visade att det framförallt är 
lagerhållningen som kommer påverka dessa två faktorer, men även förkortade transportsträckor 
kan komma att ge en positiv effekt. 

Enligt loop 2 i värdeflödesanalysens fjärde steg bör transportsträckor ses över för att se om 
dessa i dagsläget är optimala. Då analysens resultat visar att det finns förbättringsmöjligheter 
rörande detta. Dock kan det vara en god idé att undersöka detta närmre innan en handlingsplan 
tas vid. Exempelvis kan den nuvarande sträckan mellan pallpack och lagringsplats respektive 
lagringsplats och utlastning mätas. Om skillnaden mellan sträckan i dagsläget och den kortaste 
sträckan knappt är märkbar, bör denna förändring inte vara högsta prioritet. En förkortad 
sträcka, och därmed tid, skulle både påverka ledtiden och medarbetarna positivt. Medarbetarna 
skulle påverkas i form av mer varierande arbetsuppgifter och mindre tid på raka sträckor i 
trucken. Tillvägagångssätt för detta finns beskrivet i 6.1.4 under rubriken ”Loop 2 – Transport-
tid”. Utöver det som nämns där bör även en tydlig årsplanering över implementeringen 
upprättas. Denna plan bör innehålla kvantifierbara mål och tydliga tidsramar. 

En förändrad nivå på mellanlagringen (silosarna) visade sig ha stor påverkan på kapitalbindning 
och PIA-nivån men framförallt på ledtiden. Därför bör även denna nivå ses över. En lösning 
för att minska nivån skulle vara att minska pastamaskinens drifttid med fem timmar (fyra 
timmar vid hänsyn till två timmars omställning av pastamaskinen samt en timme paketering per 
dag), vilket skulle korta ledtiden. Skulle det däremot finnas planer på expansion och ökad 
försäljning kan ett alternativ vara att öka drifttiden för paketeringen, vilket skulle ge mer 
utgående pasta på kortare tid. Ökar dock inte efterfrågan ökar bara lagret och därmed 
kapitalbindningen, vilket gör att detta inte är någon bra lösning. Rekommendationen lyder 
därför att se över om det finns möjlighet att dra in någon timme på pastamaskinen, alternativt 
öka paketeringstiden om efterfrågan skulle öka. Vidare information rörande tillvägagångssätt 
går att finna under 6.1.4 ”Loop 3 – Mellanlagring”. Även i detta fall bör en årsplanering arbetas 
fram med kvantifierbara mål och tidsramar.  
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Den förändring som kan komma att ge störst effekt på kapitalbindning och ledtid är förändrad 
färdigvarulagerhantering. Detta då produkterna som lagras här har högst värde och därmed 
binder mest kapital. Rekommendationen blir därför att börja arbeta mer tydligt mot en FIFO-
lane, implementera ABC-klassificering och skapa en tydlig handlingsplan rörande kassationer. 
För en handlingsplan med mål och tillvägagångssätt se kapitel 6.1.4  underrubrik ”Loop 1 – 
Pacemakerloopen”. Som tidigare nämnts är det även här viktigt med tidsplan och mätbara mål. 

I handlingsplanen rörande förändring av färdigvarulagernivå nämns vikten av att förändra 
hanteringen av kassationer och inte låta artiklar som utgått ur sortimentet förvaras på lagret. 
Dessa pallar bör slås upp och kasseras alternativt bör någon annan lösning undersökas. En god 
idé skulle vara en personalshop där produkterna säljs till reducerat pris. Ett annat alternativ är 
att kontakta hjälporganisationer. Så länge hygienkraven och innehållets kvalitet ej är påverkat 
uppskattar dessa organisationer ofta denna typ av donationer. Beroende på organisation kan de 
även vara villiga att betala en reducerad summa för produkterna. I många fall ordnar de även 
upphämtning själva vilket gör att det enda arbetet från pastafabrikens sida blir att planera in 
upphämtningen i utlastningens schema. En följdeffekt kan även bli gratis marknadsföring. 

Det andra tillvägagångsättet som nämndes i handlingsplanen för färdigvarulager är 
implementering av ABC-klassificering. Tillvägagångssätt och förslag på uppdelning nämns i 
teorikapitel 4.3 och analyskapitel 6.4. Denna typ av arbete kräver stor noggrannhet och 
precision för att finna de korrekta faktorerna att utgå ifrån. För att nå bäst resultat med hänsyn 
till ledtid, kapitalbindning och leveranssäkerhet bör faktorer rörande lagringsvärde, avvikelse i 
efterfrågan/utgående kvantitet och strategisk vikt väljas. Ett sådant arbete skulle ge fördelar till 
flera delar av kedjan men ställer också höga krav på efterfrågeprognoserna. Arbetet bör därför 
göras i samråd med flera olika personer på olika befattningar för att få deras syn på de olika 
produkterna. När uppdelningen gjorts kan sedan produkterna delas in i kritiska och icke kritiska 
produkter för att sedan kunna bestämma lagerhanteringssystem för de olika produkterna. Detta 
kan sedan användas vid implementation av FIFO-lanen där en maximal lagernivå för respektive 
produkt skall bestämmas. 

7.3 Framtida arbete 

På grund av de många avgränsningar som gjorts i detta arbete finns flertalet förslag på framtida 
arbete i pastafabriken. Några förslag lyder: 

• Fullständig värdeflödesanalys: Ny värdeflödesanalys där samtliga produktfamiljer 
ingår och där tiderna mäts upp. På så vis kan ett bättre resultat gällande möjliga 
besparingar fås.  

o Inkludera mjölhanteringen för fullständigt korrekt kartläggning, dessa processer 
kan bidra till upptäckt av ytterligare förbättringsmöjligheter och slöserier. 

• Lagerhantering: Utföra fler beräkningar för att analysera hur vidare förbättring och 
optimering av lagerhantering kan ske. Det finns mycket bundet kapital i lagren så en 
vidare analys rörande reduktion av detta och dess effekter kan leda till stora besparingar 
för Lantmännen Cerealia.  

• Kvantifiera arbetet: Beräkna resultatet av förändringarna.  
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8. Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

Efter ett omfattande arbete rörande både litteraturstudie och applicering på Lantmännen 
Cerealias pastaproduktion kunde ett resultat tas fram och en slutsats dras. I och med den stora 
litteraturstudien och osäkerheten kring vilka metoder som faktiskt skulle gå att applicera på 
produktionen, blev även resultatet och analysen omfattande. Frågeställningens formulering och 
uppbyggnad uppmanade till ett omfattande och brett svar, vilket gjort att det varken fåtts något 
kort och koncist resultat eller slutsats. Konkreta siffror rörande hur förändrade lagernivåer 
skulle påverka ledtiden och kapitalbindningen har tagits fram men hur stor betydelse har dessa 
egentligen för frågeställningen? För frågeställningen är det av liten betydelse då den riktar sig 
mot hur förändring kan ske, inte effekten av den. För företaget där det appliceras är däremot 
effekten viktig.  

Resultatet och analysen ledde fram till en slutsats om att flertalet verktyg som appliceras i 
korrekt ordning kan ge en bra effekt på både ledtid och kapitalbindning. Framförallt visade det 
sig att en förkortad ledtid i många fall även leder till en reducerad kapitalbindning. I 
Lantmännen Cerealias pastafabrik hade en kombination av värdeflödesanalys (med FIFO-lane 
i framtida stadie), förändrad lagerhantering och implementering av ABC-klassificering hjälpt 
till att reducera både ledtid och kapitalbindning. Hur hänger då dessa ihop?  

Med hjälp av en värdeflödesanalys identifierades det framtida önskade stadiet. Efter analysen 
visade det sig, i pastafabrikens fall, vara en god idé att minska tiden för mellanlagring men 
också att implementera en så kallad FIFO-lane för färdigvarulagret. Reducerad nivå av 
mellanlagringen leder i sin tur till minskad PIA-nivå vilket innebär att kapitalbindningen 
minskar. Den FIFO-lane som nämns innebär bland annat att först in, först ut ska gälla och att 
en maxnivå för lagerhållning av respektive produkter bestäms. ABC-klassificering visade sig 
då vara ett bra hjälpmedel för att avgöra produkternas lagerstyrningsnivå och därmed deras 
maximala lagerhållningsnivå. Kan den maximala lagerhållningsnivån minska, minskar lagrets 
totala värde vilket innebär att kapitalbindningen minskar avsevärt – som önskat. Verktygen och 
dess implementationer samt resultat fungerar alltså som en spiral. Den stora frågan är dock om 
det verkligen är så enkelt i verkligheten? Är resultaten applicerbara när samtliga 
företagsaspekter ska tas hänsyn till? 

Ett tydligt exempel på en svårighet i appliceringen är förslaget om minskad produktionstid för 
pastamaskinen. En lösning som kan tyckas synnerligen bra; leverera som tidigare (eller bättre), 
minska ledtiderna och kapitalbindningen men också kunna dra ned på arbetstiden och därmed 
även arbetskostnaderna. Sanningen är dock inte riktigt lika enkel. Att dra ned fem timmar kan 
visa sig vara ytterst komplicerat när arbetsgivaravtal, fackföreningar och skiftformer kommer 
in i bilden. Vad är tillåtet att genomföra och vad kommer våra medarbetare reagera negativt på? 
Frågan blir då om det verkligen är värt att dra ned på arbetstiderna ifall det skulle leda till 
problem inom andra områden, exempelvis bristande arbetsmoral hos medarbetarna.  
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Något annat som nämnts i resultatet är att investeringar i en ny linje för pastamaskinen behövs 
för att nå minimal mängd PIA. Detta är ännu ett exempel på när teorin inte är applicerbar på 
verkligheten och där vikten av att använda olika typer av verktyg verkligen träder fram. Skulle 
fokus enbart ligga på PIA skulle antagligen denna lösning ses som applicerbar, om än något 
komplicerad. Nu när flera verktyg har använts kan resultaten för de olika jämföras för att på så 
vis kunna jämföra olika siffror och se vilka av dessa som faktiskt är rimliga. På så vis gick det 
snabbt att se att det ej är möjligt att nå miniminivån rörande PIA. Att investera i en maskin kan 
absolut ses som en lösning, men en betydligt mer omfattande sådan. 

För att en investering i en ny pastamaskin ska vara möjligt skulle ett omfattande förberedande 
arbete krävas. Då en sådan investering både är stor utifrån ett ekonomiskt och ett organisatoriskt 
perspektiv krävs ofta godkännande från de högst uppsatta cheferna. Vilket gör att avdelningen 
kommer bli tvungna att ta fram mycket goda argument för investeringen. Framförallt kommer 
det handla om att de måste visa en vilja att arbeta med och förbättra det dem redan har, vad för 
små justeringar kan vi göra för att nå ett ännu bättre resultat? Hur ska vi nå våra mål?  

Ett starkt argument skulle kunna vara att visa på att produktionen kunnat hålla en 
leveranssäkerhet på 98% under en längre period. Ett annat skulle kunna vara att minska 
kapitalbindningen för det som redan ingår i produktionen med tanke på att en nyinvestering 
skulle öka kapitalbindningen ytterligare. Det är därför viktigt att den nuvarande 
kapitalbindningen är så låg som möjligt. Detta kan ses som ganska stora förändringar bara för 
att sedan göra en ännu en större förändring, men det är på detta vis produktionen kan visa sin 
ambitionsnivå och vilja till förändring. I det stora hela kan denna rapports resultat tyckas som 
liten och onödig att implementera, men det är just detta det handlar om. Små förändringar för 
att nå mindre delmål som till slut leder till slutmålet då en framgång och förändring ofta följs 
av andra. 

Skulle produktionen nå målen och därmed skapa starka argument för investeringen finns det 
möjlighet att denna genomförs. Då kommer nästa mål att arbeta mot, hur ska vi få investeringen 
att bli lönsam? Efterfrågan kommer behöva ökas och marknadsföringen stärkas. Med tanke på 
de rådande trenderna som nämns i bakgrunden kanske denna nya maskin ska vara anpassad för 
premiumvaror? I framtiden kan produktionen komma att behöva närma sig den italienska 
pastaproduktionen. Inte i form av omfattning, utan gällande kvalitet och recept på pastan. En 
pasta gjord på närodlad spannmål med samma smak som den italienska pastan skulle öka 
konkurrenskraften ytterligare. Att fortsätta etableringen i nordiska länder kan vara ett alternativ 
för att öka efterfrågan ytterligare. Lantmännen Cerealias pastaproduktion har en utmärkt bas att 
utgå ifrån med en stark ledning och ägandeskap vilket ger dem stora utvecklingspotentialer för 
framtiden. 

8.2 Risker 

Med alla typer av förändringar och implementationer kommer risker. I detta fall kan det handla 
om både organisatoriska och ekonomiska. Som nämnts tidigare är en stor risk att personalen 
blir omotiverad och ovillig till förändringar då de kan känna att ”det har ju fungerat förut”. För 
att undvika dessa problem kan teorin som nämns i kapitel 4.1.3 appliceras. 



-       Ledtids- och kapitalbindningsreduktion i Lantmännen Cerealias pastafabrik       - 

 

 53 

De ekonomiska riskerna så som att investeringen/förändringen inte kommer ge den effekt som 
förväntas är svårare att undvika. I dessa fall handlar det framförallt om att göra ett noggrant 
förarbete och kalkyl över om det verkligen blir lönsamt. Något som kan vara viktigt att titta på 
är vad som skulle hända om någon aktör skulle försvinna från marknaden och efterfrågan skulle 
öka markant. Skulle företaget då klara av denna ökning eller har exempelvis den förkortade 
arbetstiden bidragit till att detta ej är möjligt? Om svaret är nej, kan det vara en god idé att 
arbeta fram riskhanteringsplaner för de olika scenarier som kan tänkas inträffa.  

8.3 Metoddiskussion 

Den breda frågeställningen har resulterat i ett mycket omfattande arbete. Området är 
välutforskat vilket skapade möjlighet för en väl tilltagen litteraturstudie före det egentliga 
arbetet påbörjades hos Lantmännen Cerealia. Även om området är utforskat och välbeprövat 
blev studien omfattande på grund av att det var svårt att avgöra vilka teorier och verktyg som 
var applicerbara på just denna typ av produktion. För att kunna avgöra vilka som var relevanta 
krävdes ingående information och förståelse för samtliga teorier, vilket resulterade i den 
omfattande litteraturstudien. 

Rörande studien hos Lantmännen Cerealia hade denna kunnat planerats annorlunda. Om flera 
besök hade gjorts i fabriken hade exempelvis tidtagning av processer kunnat genomföras, vilket 
hade gett mer exakt data för specifika produkter. Då tidsbegränsningen försvårade detta hade 
en lösning kunnat vara att undersöka färre verktyg och göra mer djupgående analyser för dessa.  

Fördelen med att få besök har gjorts är att utomståendeperspektivet bevarats vilket kan 
underlätta när förbättringsmöjligheter ska identifieras. Hade fabriken besökts kontinuerligt 
under perioden då nulägeskartan och den framtida kartan upprättades i värdeflödesanalysen, 
hade ett möjligt problem varit att viktig information förbisågs på grund av närheten och 
anknytningen till produktionen. Fördelen med kontinuerliga besök hade varit att en djupare 
förståelse för produktionen och flödet hade fåtts. Detta hade kunnat vara värdefullt för att 
avgöra huruvida de reduceringar och lösningar som föreslagits faktiskt är möjliga att 
genomföra, då större insikt i varför produktionen ser ut som den gör i dagsläget hade fåtts.  

Intervjuer med lagerarbetare hade kunnat vara av intresse för att få ökad insikt i hur 
lagerhanteringen fungerar och ett bättre underlag till ABC-klassificeringen. Även intervjuer 
med anställda som arbetar med utlastning hade kunnat bidra med en bättre förståelse för denna 
process och kunnat leda till bättre förbättringsförslag. 

Resultatet i sig är ej av största intresse för andra företag. Dock skulle det kunna inspirera andra 
företag att undersöka huruvida liknande förändringar skulle kunna genomföras hos dem. Det 
som kan vara intressant är därför snarare tillvägagångssättet med värdeflödesanalysen och på 
vilket sätt förbättringsmöjligheterna identifierades, än resultatet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 

4 april 2017 

• Hur ser kommunikationen ut mellan planering och fabrik? 
• Får ni efterfrågan månadsvis? 
• Vad styr råvaruleveransen? Kan ni påverka denna? 
• Hur mycket är en leverans och hur länge räcker det? 
• Vem ansvarar för planeringen? Vilken enhet ligger det under? Har varje produktion 

hand om sin del eller är det en övergripande? 
• Hur går ett byte mellan olika produkter till?  
• När måste man städa och vilken typ av städning görs då?  
• Hur lång tid beräknas för varje typ av städning? Kan den göras parallellt med 

produktionen eller måste den stoppas? 
• Måste städning ske även om mjölsort inte byts utan endast form? 
• Om ovanstående fråga är nej, byter man helst form (och behåller mjölsort) eller städar 

för att byta mjöl? 
• Finns det andra faktorer utöver städning, byte av mjöl/blandning och formbyte som kan 

ändras? 
• Vilken typ av byte görs helst? Varför? 
• Hur lång tid tar formbyte och mjölbyte? 
• Skulle vi kunna få data över hur lång produktionstid pastamaskinen har?  
• Hur lång är torkningstiden för de olika produkterna? 
• Hur mycket kan lagras i en kvarn/silos? Både total mängd och antal sorter? 
• Hur mycket brukar ni ha lagrat i silosarna i genomsnitt? 
• Lagras ungefär samma mängd hela tiden eller varierar det? 
• Är det olika lagringstid i silos beroende på pastasort? 
• Används alla silosar? 
• Måste pastan lagras i silosar eller kan den gå direkt till paketeringen? 
• Är det först in först ut som gäller i silosarna? 
• Hur mycket kapital är bundet i en silos? 

Finns det siffror på omsättningshastigheten i silosarna? 
• Hur länge får det max lagras i silosar?  
• Om en pastasort börjar packas, töms alla silosar från den pastasorten eller packas bara 

en del och resten sparas? 
• Hur ser samverkan ut mellan produktion och paketering? På vilka sätt hänger deras 

körplaner ihop? 
• Vad ändras vid en omställning av paketeringsmaskinen?  
• När städas paketeringsmaskinen? 
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• Vad görs vid ändring av storlek på wellpappkartong och hur lång tid tar en sådan 
omställning? 

• Hur lång tid tar det manuella bytet av djupet på förpackningen i ”våg/fyllnings”-
maskinen? 

• Hur lång tid tar städning av paketeringsmaskinen respektive byte av kartongstorlek? 
• Om ni inte städar mellan olika sorter (samma mjöl) och inte ändrar kartongstorlek, hur 

lång tid tar stoppet? 
• Flaskhalstakt, hur många enheter kan passera flaskhalsen i timmen? (Våg/fördelnings-

maskinen i packningen) 
• Vad har pastan för omsättningshastighet i lagret? Finns det data för samtliga produkter? 
• Hur länge lagras pastan på lagret? Gärna genomsnitt, minsta och längsta tid.  
• Hur ofta händer det att det blir för lång lagringstid och man blir tvungen att kassera 

pallen? 
• Är det först in först ut som gäller? Om det finns undantagsfall, vad beror dessa på? 
• Hur många pallar/ton respektive enheter pasta körs ut från lagret dagligen?  
• Hur ser dimensioneringen av buffert/säkerhetslagret ut? Hur beräknas denna?  
• Finns det siffror på lagringssärkostnaden? Vad kostar det att ha en enhet lagrad under 

exempelvis en dag?  
• Vad har lagret för total kapacitet? Hur stor del brukar vara fylld?  
• Genomsnittligt lagervärde? Gärna både totalt och för pasta. 
• Finns det någon lagerräntesats?  
• Hur stor del av lagret är till för pasta? 
• Totala kostnader för lager?  
• Finns det siffror på påfyllningssärkostnaden? 
• Skulle vi kunna få en lista med alla produkter? Vilka former samt vilka mjölsorter och 

förpackningsstorlekar som finns. 
• Vad har de olika produkterna för ingångsvärde? Råvara samt förpackningsmaterial. 
• Vad har de olika produkterna för slutvärde?  
• Vad har produkterna för genomloppstid? Från råvara till färdig produkt. 
• Finns det tider för samtliga processer i kedjan? Från råvara till färdig produkt. 
• Vad har ni för maximal kapacitet? Hur många enheter/ton kan ni köra i timmen?  

24 april 2017 

• Hur många operatörer arbetar vid pastamaskinen? Är det samma antal personer alla 
dagar/skift? 

• Har operatörerna ett övergripande ansvar eller kan man exempelvis säga att 3 av 5 
arbetar med kortpastamaskinerna? (Viktigt då vi enbart tittar på kortpastan i arbetet) 

• Hur fungerar skiften? Hur många timmar per dag går maskinen? Är det samma som 
gäller för alla veckodagar (tänker angående städningen i slutet av veckan)?  

• Hur lång tid tar transporten från ”mellanlagringssilosen” till paketeringen?  
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• Hur många operatörer arbetar vid paketeringsmaskinen (både konsument- och 
storhushållsförpackning)? 

• Hur lång är ställtiden för paketeringsmaskinen?  
• Hur lång är drifttiden för paketeringsmaskinen?  
• Hur många timmar om dagen/veckan går paketeringsmaskinen (både konsument och 

storhushåll?  
• Hur lång tid tar det för pastan att transporteras mellan paketeringen och pallpacken? 
• Hur många operatörer arbetar vid pallpacken?  
• Vad görs vid omställning av pallpacken och hur lång tid tar en sådan?  
• Hur lång är drifttiden för pallpacken?  
• Hur många timmar om dagen/veckan går pallpacken? 
• Hur många truckförare arbetar på lagret?  
• Hur många av dessa kan man säga arbetar med att hämta pallar från pastas pallpack och 

placera dem på lagret? Hur lång tid tar detta?  
• Hur mång av dessa kan man säga arbetar med utlastningen? 
• Hur långa pass arbetar truckförarna/skiftform? 
• Hur lång tid tar det från att truckföraren får order om att lasta en lastbil tills det är färdigt 

(ungefär/genomsnitt)? 

1 maj 2017 

• Använder ni er av ABC-klassificering? 
• Vad har de olika mjölsorterna för kostnad? 
• Utgående kostnad/pris, vad kostar/försäljningsvärde av respektive produkt? 
• Vad har paketeringen för cykeltid/ledtid? Från det kommer in tills det transporteras till 

pallpacken.  
• Den körplan som bestäms, hur lång period avser den? En vecka?  
• Hur lång tar det ungefär från det att truckföraren hämtar en pall vid pallpacken tills den 

är placerad på korrekt position på lagret? Förstår att det kan variera väldigt men 
ungefärligt. 
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Bilaga 2 - Säkerhetsfaktor 

Tabell över säkerhetsfaktorn vid dimensionering av säkerhetslager enligt SERV2 (Oskarsson, 
et al., 2013, p. 382) 

k-
värde 

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

0,0 0,3989 0,3940 0,3890 0,3841 0,3793 0,3744 0,3697 0,3649 0,3602 0,3556 
0,1 0,3509 0,3464 0,3418 0,3373 0,3328 0,3284 0,3240 0,3197 0,3154 0,3111 
0,2 0,3069 0,3027 0,2986 0,2944 0,2904 0,2863 0,2824 0,2784 0,2745 0,2706 
0,3 0,2668 0,2630 0,2592 0,2550 0,2518 0,2481 0,2445 0,2409 0,2374 0,2339 
0,4 0,2304 0,2270 0,2236 0,2203 0,2169 0,2137 0,2104 0,2072 0,2040 0,2009 
0,5 0,1978 0,1978 0,1947 0,1917 0,1887 0,1857 0,1828 0,1799 0,1771 0,1714 
0,6 0,1687 0,1659 0,1633 0,1606 0,1580 0,1554 0,1528 0,5030 0,1478 9,1453 
0,7 0,1429 0,1405 0,1382 0,1358 0,1334 0,1312 0,1289 0,1267 0,1245 0,1223 
0,8 0,1202 0,1181 0,1160 0,1140 0,1120 0,1100 0,1080 0,1061 0,1042 0,1023 
0,9 0,1004 0,0986 0,0968 0,0950 0,0933 0,0916 0,0899 0,0882 0,0865 0,0849 
1,0 0,0833 0,0817 0,0802 0,0787 0,0772 0,0757 0,0742 0,0728 0,0714 0,0700 
1,1 0,0686 0,0673 0,0659 0,0646 0,0634 0,0621 0,0609 0,0596 0,0584 0,0573 
1,2 0,0561 0,0550 0,0538 0,0527 0,0517 0,0506 0,0495 0,0485 0,0475 0,0465 
1,3 0,0455 0,0446 0,0436 0,0427 0,0418 0,0409 0,0400 0,0392 0,0383 0,0375 
1,4 0,0367 0,0359 0,0351 0,0343 0,0336 0,0328 0,0321 0,0314 0,0307 0,0300 
1,5 0,0293 0,0286 0,0280 0,0274 0,0267 0,0261 0,0255 0,0249 0,0244 0,0238 
1,6 0,0232 0,0227 0,0222 0,0216 0,0211 0,0206 0,0201 0,0197 0,0192 0,0187 
1,7 0,0183 0,0178 0,0174 0,0170 0,0166 0,0162 0,0158 0,0154 0,0150 0,0146 
1,8 0,0143 0,0139 0,0136 0,0132 0,0129 0,0126 0,0123 0,0119 0,0116 0,0113 
1,9 0,0111 0,0108 0,0105 0,0102 0,0100 0,0097 0,0094 0,0092 0,0090 0,0087 
2,0 0,0085 0,0083 0,0080 0,0078 0,0076 0,0074 0,0072 0,0070 0,0068 0,0066 
2,1 0,0065 0,0063 0,0061 0,0061 0,0058 0,0056 0,0055 0,0053 0,0052 0,0050 
2,2 0,0049 0,0047 0,0046 0,0045 0,0044 0,0042 0,0041 0,0040 0,0039 0,0038 
2,3 0,0037 0,0036 0,0035 0,0034 0,0033 0,0032 0,0031 0,0031 0,0029 0,0028 
2,4 0,0027 0,0026 0,0026 0,0025 0,0024 0,0023 0,0023 0,0022 0,0021 0,0021 
2,5 0,0020 0,0019 0,0019 0,0018 0,0018 0,0017 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 
2,6 0,0015 0,0014 0,0014 0,0013 0,0013 0,0012 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 
2,7 0,0011 0,0010 0,0010 0,0010 0,0009 0,0009 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 
2,8 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 
2,9 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 
3,0 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 
3,1 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 
3,2 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
3,3 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
3,4 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
3,5 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Bilaga 3 – Produktsortiment och ställtider 

 

Artikel Vikt [kg] Ställtid [h] 

1 0,4 0,66 
2 0,45 0,66 
3 0,35 0,66 
4 0,5 0,66 
5 0,5 0,66 
6 0,5 0,66 
7 0,45 1,00 
8 0,45 1,00 
9 0,5 1,00 

12 0,75 0,66 
13 0,75 0,66 
10 1,3 0,66 
11 1,3 0,66 
14 0,45 0,66 
19 0,65 0,66 
17 1 0,66 
18 1 0,66 
15 1,3 0,66 
16 1,3 0,66 
20 0,45 0,66 
21 0,8 0,66 
22 0,8 0,66 
23 0,5 0,66 
24 0,8 1,00 
25 0,65 0,66 
26 0,7 0,66 
27 0,45 0,66 
28 0,7 0,66 
30 0,5 1,25 
29 0,525 1,25 
31 0,5 1,25 
32 0,5 1,25 
33 1,3 0,66 
34 1,3 0,66 
36 0,75 0,66 
37 0,75 0,66 
40 0,725 0,66 
41 0,75 0,66 
35 1 0,66 
38 0,65 0,66 
39 0,65 0,66 
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Bilaga 4 – Efterfrågad kvantitet 

Artikel 
Utgående kvantitet 

[kg/månad] 
Leveranssäkerhet 

Efterfrågad kvantitet, 
𝑫 [kg/månad] 

1 2 931 100,00% 2 931 
2 17 732 97,44% 18 198 
3 11 887 100,00% 11 887 
4 21 745 98,61% 22 052 
5 40 355 88,58% 45 558 
6 3 000 100,00% 3 000 
7 14 814 100,00% 14 814 
8 11 869 100,00% 11 869 
9 10 737 96,33% 11 146 

10 101 998 98,39% 103 667 
11 49 997 95,90% 52 135 
12 75 863 99,40% 76 321 
13 136 419 97,70% 139 631 
14 9 293 100,00% 9 293 
15 36 704 99,29% 36 966 
16 9 692 100,00% 9 692 
17 31 253 88,75% 35 215 
18 89 239 95,83% 93 122 
19 7 603 99,99% 7 604 
20 5 683 100,00% 5 683 
21 13 354 100,00% 13 354 
22 34 339 95,68% 35 889 
23 46 860 88,58% 52 901 
24 1 469 100,00% 1 469 
25 13 207 98,85% 13 361 
26 5 800 96,67% 6 000 
27 8 909 99,24% 8 977 
28 4 483 100,00% 4 483 
29 27 868 94,65% 29 443 
30 13 065 92,78% 14 082 
31 13 397 100,00% 13 397 
32 7 980 100,00% 7 980 
33 71 016 96,36% 73 699 
34 13 116 98,92% 13 259 
35 8 299 100,00% 8 299 
36 18 903 92,63% 20 407 
37 58 650 95,19% 61 614 
38 73 696 95,83% 76 903 
39 9 898 saknas saknas 
40 6 782 100,00% 6 782 
41 5 589 100,00% 5 589 

Leveranssäkerhet för artikel 39 saknas då denna inte säljs (Lidborn, 2017).  

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑑	𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑈𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡  
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Bilaga 5 – MPIAN utan omställning 

Artikel 
Efterfrågad 
kvantitet, 𝑫 

[kg/dag] 

𝑮𝑻𝒊𝒅 
[dagar] 

𝑴𝑷𝑰𝑨𝑵 
[kg] 

1 98 1,37 134 
2 591 1,37 808 
3 396 1,37 542 
4 725 1,37 991 
5 1 345 1,37 1 840 
6 100 1,37 137 
7 494 1,37 675 
8 396 1,37 541 
9 358 1,37 490 

10 3 400 1,37 4 650 
11 1 667 1,37 2 279 
12 2 529 1,37 3 459 
13 4 547 1,37 6 219 
14 310 1,37 424 
15 1 223 1,37 1 673 
16 323 1,37 442 
17 1 042 1,37 1 425 
18 2 975 1,37 4 068 
19 253 1,37 347 
20 189 1,37 259 
21 445 1,37 609 
22 1 145 1,37 1 566 
23 1 562 1,37 2 136 
24 49 1,37 67 
25 440 1,37 602 
26 193 1,37 264 
27 297 1,37 406 
28 149 1,37 204 
29 929 1,37 1 271 
30 436 1,37 596 
31 447 1,37 611 
32 266 1,37 364 
33 2 367 1,37 3 238 
34 437 1,37 598 
35 277 1,37 378 
36 630 1,37 862 
37 1 955 1,37 2 674 
38 2 457 1,37 3 360 
39 0 1,37 0 
40 226 1,37 309 
41 186 1,37 255 

Efterfrågad kvantitet för artikel 39 saknas då denna inte säljs (Lidborn, 2017).  

𝑀𝑃𝐼𝐴𝑁 = 𝐷 ∙ 𝐺𝑇𝑖𝑑 
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Bilaga 6 – MPIAN med omställning 

Artikel 
Efterfrågad 
kvantitet, 𝑫 

[kg/dag] 

𝑮𝑻𝒊𝒅 
[dagar] 

𝑴𝑷𝑰𝑨𝑵 
[kg] 

1 98 1,17 114 
2 591 1,17 690 
3 396 1,17 463 
4 725 1,17 846 
5 1 345 1,17 1 571 
6 100 1,17 117 
7 494 1,17 577 
8 396 1,17 462 
9 358 1,17 418 

10 3 400 1,17 3 970 
11 1 667 1,17 1 946 
12 2 529 1,17 2 953 
13 4 547 1,17 5 310 
14 310 1,17 362 
15 1 223 1,17 1 429 
16 323 1,17 377 
17 1 042 1,17 1 216 
18 2 975 1,17 3 474 
19 253 1,17 296 
20 189 1,17 221 
21 445 1,17 520 
22 1 145 1,17 1 337 
23 1 562 1,17 1 824 
24 49 1,17 57 
25 440 1,17 514 
26 193 1,17 226 
27 297 1,17 347 
28 149 1,17 174 
29 929 1,17 1 085 
30 436 1,17 509 
31 447 1,17 521 
32 266 1,17 311 
33 2 367 1,17 2 764 
34 437 1,17 511 
35 277 1,17 323 
36 630 1,17 736 
37 1 955 1,17 2 283 
38 2 457 1,17 2 869 
39 0 1,17 0 
40 226 1,17 264 
41 186 1,17 218 

Efterfrågad kvantitet för artikel 39 saknas då denna inte säljs (Lidborn, 2017).  

𝑀𝑃𝐼𝐴𝑁 = 𝐷 ∙ 𝐺𝑇𝑖𝑑 

  



-       Ledtids- och kapitalbindningsreduktion i Lantmännen Cerealias pastafabrik       - 

 

 65 

Bilaga 7 – Produktionstakt 

 
Produktionstakt 

pastamaskin 
Produktionstakt 

paketering 

Artikel 1 linje [kg/h] 1,75 linjer 
[kg/h] 

Konsumentförpackning 
[kg/h] 

1 1 563 2 733 2  592 
2 1 639 2 866 2 592 
3 1 639 2 866 2 016 
4 1 754 3 067 2 880 
5 1 754 3 067 2 880 
6 1 667 2 915 2 880 
7 1 667 2 915 2 592 
8 1 667 2 915 2 592 
9 1 667 2 915 2 880 

10 1 887 3 300 5 382 
11 1 887 3 300 5 382 
12 1 887 3 300 4 860 
13 1 887 3 300 4 860 
14 1 493 2 611 2 592 
15 1 887 3 300 6 552 
16 1 887 3 300 6 552 
17 1 887 3 300 6 480 
18 1 887 3 300 6 480 
19 1 887 3 300 4 212 
20 1 754 3 067 2 916 
21 1 887 3 300 5 184 
22 1 887 3 300 5 184 
23 1 887 3 300 3 240 
24 1 667 2 915 5 184 
25 1 923 3 363 4 212 
26 1 667 2 915 4 536 
27 1 667 2 915 2 916 
28 1 695 2 964 4 536 
29 1 639 2 866 3 024 
30 1 639 2 866 2 880 
31 1 639 2 866 2 880 
32 1 639 2 866 2 880 
33 1 923 3 363 5 382 
34 1 923 3 363 5 382 
35 1 923 3 363 6 480 
36 1 923 3 363 4 860 
37 1 923 3 363 4 860 
38 1 923 3 363 4 212 
39 1 923 3 363 4 212 
40 1 923 3 363 4 698 
41 1 887 3 300 4 860 
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Bilaga 8 – KPIA  

Artikel 𝑭𝑯𝑻 
[kg/h] 

𝑻𝑻𝒊𝒅 
[h] 

𝑲𝑷𝑰𝑨 
[kg] 

1 1 368 3,86 5 277 
2 1 434 3,86 5 533 
3 1 434 3,86 5 533 
4 1 535 3,86 5 922 
5 1 535 3,86 5 922 
6 1 459 3,86 5 628 
7 1 459 3,86 5 628 
8 1 459 3,86 5 628 
9 1 459 3,86 5 628 

10 1 651 3,86 6 371 
11 1 651 3,86 6 371 
12 1 651 3,86 6 371 
13 1 651 3,86 6 371 
14 1 306 3,86 5 040 
15 1 651 3,86 6 371 
16 1 651 3,86 6 371 
17 1 651 3,86 6 371 
18 1 651 3,86 6 371 
19 1 651 3,86 6 371 
20 1 535 3,86 5 922 
21 1 651 3,86 6 371 
22 1 651 3,86 6 371 
23 1 651 3,86 6 371 
24 1 459 3,86 5 628 
25 1 683 3,86 6 492 
26 1 459 3,86 5 628 
27 1 459 3,86 5 628 
28 1 483 3,86 5 722 
29 1 434 3,86 5 533 
30 1 434 3,86 5 533 
31 1 434 3,86 5 533 
32 1 434 3,86 5 533 
33 1 683 3,86 6 492 
34 1 683 3,86 6 492 
35 1 683 3,86 6 492 
36 1 683 3,86 6 492 
37 1 683 3,86 6 492 
38 1 683 3,86 6 492 
39 1 683 3,86 6 492 
40 1 683 3,86 6 492 
41 1 651 3,86 6 371 

𝐾𝑃𝐼𝐴 = 𝐹𝐻𝑇 ∙ 𝑇𝑇𝑖𝑑  
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Bilaga 9 – Värdeflödesanalys – silosnivå före 

Utan omställning: 
Dag Tid (h) Pastamaskin [kg] Paketering [kg] Silosnivå [kg] 
Söndag 5 15 643 - 15 643 
Måndag 7 21 900 - 37 544 
  15 46 930 62 350 22 123 
  2 6 257 - 28 380 
Tisdag 7 21 900 - 50 281 
  15 46 930 62 350 34 860 
  2 6 257 - 41 117 
Onsdag 7 21 900 - 63 018 
  15 46 930 62 350 47 597 
  2 6 257 - 53 854 
Torsdag 7 21 900 - 75 755 
  15 46 930 62 350 60 334 
  2 6 257 - 66 591 
Fredag 1 3 129 - 69 720 
  11 - 45 724 23 997 
    Genomsnittlig silosnivå [kg] 46 054 
    Veckovis produktion [kg] 319 121 
    Antal dagar 1,2 

  
Med omställning: 
Dag Tid (h) Pastamaskin [kg] Paketering [kg] Silosnivå [kg] 
Söndag 4 12 515 - 12 515 
Måndag 6 18 772 - 31 286 
  14 43 801 58 194 16 894 
  2 6 257 - 23 151 
Tisdag 6 18 772 - 41 923 
  14 43 801 58 194 27 530 
  2 6 257 - 33 787 
Onsdag 6 18 772 - 52 559 
  14 43 801 58 194 38 167 
  2 6 257 - 44 424 
Torsdag 6 18 772 - 63 196 
  14 43 801 58 194 48 803 
  2 6 257 - 55 060 
Fredag 1 3 129 - 58 189 
  10 - 41 567 16 622 
    Genomsnittlig silosnivå [kg] 37 607 
    Veckovis produktion [kg] 290 963 
    Antal dagar 1,0 

 

Pastamaskin (snitt)  1789,12 kg/h  
Båda linjerna 3128,64 kg/h 
Paketering (snitt) 4156,68 kg/h 
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Bilaga 10 – Värdeflödesanalys – silosnivå efter 

Utan omställning: 
Dag Tid (h) Pastamaskin (kg) Paketering (kg) Silosnivå (kg) 
Söndag - - - - 
Måndag 7 21 900 - 21 900 
  15 46 930 62 350 6 480 
  2 6 257 - 12 737 
Tisdag 7 21 900 - 34 638 
  15 46 930 62 350 19 217 
  2 6 257 - 25 474 
Onsdag 7 21 900 - 47 375 
  15 46 930 62 350 31 954 
  2 6 257 - 38 211 
Torsdag 7 21 900 - 60 112 
  15 46 930 62 350 44 691 
  2 6 257 - 50 948 
Fredag 1 3 129 - 54 077 
  11 - 45 724 8 353 
    Genomsnittlig silosnivå [kg] 30 411 
    Veckovis produktion [kg] 303 478 
    Antal dagar 0,77 

 
Med omställning: 
Dag Tid (h) Pastamaskin (kg) Paketering (kg) Silosnivå (kg) 
Söndag - - - - 
Måndag 6 18 772 - 18 772 
  14 43 801 58 194 4 379 
  2 6 257 - 10 636 
Tisdag 6 18 772 - 29 408 
  14 43 801 58 194 15 016 
  2 6 257 - 21 273 
Onsdag 6 18 772 - 40 045 
  14 43 801 58 194 25 652 
  2 6 257 - 31 909 
Torsdag 6 18 772 - 50 681 
  14 43 801 58 194 36 289 
  2 6 257 - 42 546 
Fredag 1 3 129 - 45 675 
  10 - 41 567 4 108 
    Genomsnittlig silosnivå [kg] 25 093 
    Veckovis produktion [kg] 278 449 
    Antal dagar 0,64 

 
Pastamaskin (snitt)  1789,12 kg/h  
Båda linjerna 3128,64 kg/h 
Paketering (snitt) 4156,68 kg/h 
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Bilaga 11 – Värdeflödesanalys – lagernivå och tider  

Lagernivå: 

Genomsnitt antal dagar på lager (före) 30 

Genomsnitt antal dagar på lager (efter) 27 

Daglig efterfrågan (kg) 39 289 

Veckovis efterfrågan (kg) 275 023 

Lagerstorlek före (kg) 1 180 000 

Lagerstorlek efter (kg) 1 062 000 
 
Tider: 
Före 

VA/T  286,5 min 

NVA/T 44 928 min 

PCE 0,63% 
 
Efter 

VA/T  286,5 min 

NVA/T 39989 min 

PCE 0,71% 
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Bilaga 12 – ABC-gruppindelning 

Artikel 
Grupp 
värde 

Grupp 
avvikelse 

Strategiskt 
viktig 

13 A A - 
38 A A - 
23 A B - 
5 A B - 
2 A B - 

10 A C - 
37 A C - 
18 A C - 
12 A C - 
11 A C - 
22 A C - 
33 A C - 
36 B A - 
8 B A - 

31 B A X 
14 B B - 
4 B B - 
3 B B - 

25 B B - 
30 B C - 
17 B C - 
29 B C - 
21 B C - 
15 B C - 
7 B C X 
6 C A - 
1 C A - 

20 C A - 
34 C A - 
32 C A X 
16 C A - 
28 C A - 
9 C B - 

26 C B - 
39 C B - 
19 C B - 
40 C B - 
41 C B - 
24 C C X 
27 C C - 
35 C C - 
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Bilaga 13 – ABC-indelning 

Art. Grupp 
(värde) 

Grupp 
(avvikelse) 

Strat. 
viktig 

Medel 
utgående 

(Q) 
[kg/mån] 

Största 
avvikelse 

Q 
[kg/mån] 

Avvikelse 
Q % 

[kg/mån] 

Andel 
avvikelse 

Ack 
andel 

avvikelse 

12 A A - 49 997 53 339 106,7% 3,51% 9,87% 
38 A A - 73 696 76 813 104,2% 3,43% 9,87% 
23 A B - 46 860 41 753 89,1% 2,93% 9,87% 
2 A B - 17 732 14 066 79,3% 2,61% 12,48% 
5 A B - 40 355 31 540 78,2% 2,57% 15,05% 

10 A C - 75 863 39 406 51,9% 1,71% 16,76% 
37 A C - 58 650 28 920 49,3% 1,62% 18,39% 
18 A C - 89 239 32 140 36,0% 1,19% 19,57% 
12 A C - 101 998 31 971 31,3% 1,03% 20,60% 
11 A C - 136 419 35 492 26,0% 0,86% 21,46% 
22 A C - 34 339 6 800 19,8% 0,65% 22,11% 
33 A C - 71 016 9 253 13,0% 0,43% 22,54% 
36 B A - 18 903 29 160 154,3% 5,08% 27,61% 
8 B A - 11 869 14 515 122,3% 4,02% 31,64% 

31 B A X 13 397 13 985 104,4% 3,43% 35,07% 
14 B B - 9 293 8 381 90,2% 2,97% 38,04% 
3 B B - 11 887 8 923 75,1% 2,47% 40,51% 

25 B B - 13 207 9 737 73,7% 2,43% 42,94% 
4 B B - 21 745 13 880 63,8% 2,10% 45,04% 

30 B C - 13 065 6 928 53,0% 1,74% 46,78% 
17 B C - 31 253 12 582 40,3% 1,32% 48,11% 
29 B C - 27 868 10 493 37,7% 1,24% 49,35% 
21 B C - 13 354 4 637 34,7% 1,14% 50,49% 
15 B C - 36 704 9 884 27,7% 0,91% 51,40% 
7 B C X 14 814 1 854 12,5% 0,41% 51,81% 
6 C A - 3 000 5 768 192,3% 6,33% 6,33% 
1 C A - 2 931 5 326 181,7% 5,98% 12,31% 

20 C A - 5 683 7 619 134,1% 4,41% 68,53% 
34 C A X 13 116 17 269 131,7% 4,33% 72,86% 
32 C A - 7 980 9 576 120,0% 3,95% 76,81% 
16 C A - 9 692 10 046 103,7% 3,41% 80,22% 
28 C A - 4 483 4 486 100,1% 3,29% 83,51% 
9 C B - 10 737 9 160 85,3% 2,81% 86,32% 

26 C B - 5 800 4 259 73,4% 2,42% 88,74% 
39 C B - 9 898 7 020 70,9% 2,33% 91,07% 
19 C B - 7 603 5 266 69,3% 2,28% 93,35% 
40 C B - 6 782 3 967 58,5% 1,92% 95,27% 
41 C B - 5 589 3 012 53,9% 1,77% 97,05% 
24 C C X 1 469 605 41,2% 1,35% 98,40% 
27 C C - 8 909 2 914 32,7% 1,08% 99,48% 
35 C C - 8 299 1 314 15,8% 0,52% 100,00% 

Tot:    1 145 494     
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Art. Grupp 
(värde) 

Grupp 
(avvikelse) 

Strat. 
viktig 

Medel 
utgående 

(Q) [kg/mån] 

Andel 
av tot. 
volym 

Värde 
[kr/kg] 

Tot. 
värde 

Ack. 
tot. 

värde 

Ande
l tot. 

värde 

Ack. 
andel 
volym 

11 A C - 136 419 11,91%     11,9% 
38 A A - 73 696 6,43%     27,2% 
12 A C - 101 998 8,90%     27,2% 
18 A C - 89 239 7,79%     35,0% 
10 A C - 75 863 6,62%     41,7% 
33 A C - 71 016 6,20%     47,9% 
23 A B - 46 860 4,09%     52,0% 
5 A B - 40 355 3,52%     55,5% 

37 A C - 58 650 5,12%     60,6% 
2 A B - 17 732 1,55%     62,1% 

13 A A - 49 997 4,36%     71,9% 
22 A C - 34 339 3,00%     69,5% 
29 B C - 27 868 2,43%     71,9% 
15 B C - 36 704 3,20%     75,1% 
3 B B - 11 887 1,04%     76,2% 
4 B B - 21 745 1,90%     78,1% 

17 B C - 31 253 2,73%     80,8% 
14 B B - 9 293 0,81%     81,6% 
7 B C X 14 814 1,29%     82,9% 

31 B A X 13 397 1,17%     84,1% 
21 B C - 13 354 1,17%     85,2% 
8 B A - 11 869 1,04%     86,3% 

30 B C - 13 065 1,14%     87,4% 
25 B B - 13 207 1,15%     88,6% 
36 B A - 18 903 1,65%     90,2% 
9 C B - 10 737 0,94%     91,2% 

20 C A - 5 683 0,50%     91,7% 
27 C C - 8 909 0,78%     92,4% 
39 C B - 9 898 0,86%     93,3% 
32 C A - 7 980 0,70%     94,0% 
34 C A X 13 116 1,15%     95,1% 
40 C B - 6 782 0,59%     95,7% 
35 C C - 8 299 0,72%     96,5% 
16 C A - 9 692 0,85%     97,3% 
1 C A - 2 931 0,26%     97,6% 

26 C B - 5 800 0,51%     98,1% 
19 C B - 7 603 0,66%     98,7% 
41 C B - 5 589 0,49%     99,2% 
6 C A - 3 000 0,26%     99,5% 

28 C A - 4 483 0,39%     99,9% 
24 C C X 1 469 0,13%     100,0% 


