
 i 

 
 

Produktionsanalys av 
delflöde i en 

produktionslina 

- En fallstudie på Swedish Match North 
Europe AB 

 
 

 

 

 

 

 
År: 2017.18.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Examensarbete – Högskoleingenjör 

Industriell ekonomi 
 

Emma Hjerpe 
 
 



 ii 

Svensk titel: Produktionsanalys av delflöde i en produktionslina 
 

Engelsk titel: Production Analysis of a partial flow in a production line 

 

Utgivningsår: 2017 

 

Författare: Emma Hjerpe 

 

Handledare: Anders Nylund 

 

Examinator: Agnes Andersson Wänström 

 

 

Abstract 

Swedish Match has questioned what kind of potential problems they have in a specific part of 

their production flow. The aim of this study is to create a solid ground for continuous 

improvements for reducing the non value-adding time on the production line A at Swedish 

Match manufacturing plant in Kungälv. Further, recommendations for future production will 

be given. The work consists of a production analysis of the conveyer belt system, an analysis 

of the present situation of the production line and other various problems that can occur in the 

defined area. Methods that primarily have been used to gather information are observations, 

simulations, relevant literature and production measurements. The present situation has been 

visualized through a 3D simulation programme called “Tecnomatix Plant Simulation”, in 

order to more easily understand the current process flow.  

 

The production analysis contains of data, which have been analysed from production 

measurements and information that the company has provided in order to analyse their 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) and production level. The analysis shows that the 

problems occuring in the defined area turned out to be symptoms, of a more fundamental 

problem. Subsequently, conclusions have been drawn that Swedish Match should analyse the 

other parts of the studied production line A. 

 

The main recommendation to Swedish Match is to focus on the entire rather than the partial 

flow, in order to improve the productivity. Finally, Swedish Match is recommended to study 

other parts of the production system in order to create opportunities for long-term 

improvement measures, and not just solutions for a specific partial flow. Many of the 

recommendations are easy to implement and would thus reduce parts of the non value-adding 

time, on production line A. 
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Sammanfattning 

Swedish Match har ställt frågan vilka potentiella problem de har i en specifik del av sitt 

produktionsflöde. Målet med denna studie är att skapa ett underlag för fortsatt 

förbättringsarbete med att minska den icke värdeskapande tiden på produktionslina A på 

Swedish Match fabrik i Kungälv, samt att ta fram rekommendationer inför framtida 

produktion. Arbetet består av en produktionsanalys av transportbandet, nulägesanalys av 

produktionslinan samt olika problem som kan uppstå kring det avgränsade området. 

Metoder som huvudsakligen använts för att hämta information är observationer, simulering, 

litteratur och produktionsmätningar. Nuläget har visualiserats med hjälp av simulering i 3D 

med programmet ”Tecnomatix Plant Simulation”, detta för att på ett enklare sätt förstå den 

nuvarande processen i flödet.  

 

Produktionsanalysen innehåller data som analyserats utifrån produktionsmätningar samt 

information som delgivits från företaget angående hur deras nyckeltal Overall Equipment 

Effectiveness (OEE) och produktionsnivå ser ut i dag. Från analysen har det främst noterats 

att de problem som uppstår inom det avgränsade området visat sig vara symptom som är en 

del av ett mer grundläggande problem. Därefter har slutsatser dragits om att Swedish Match 

bör analysera övriga delar på den studerade produktionslina A.  

 

Den huvudsakliga rekommendationen till Swedish Match är att fokusera på helheten snarare 

än på delflöden, detta för att uppnå en högre produktivitet genom hela flödet. Slutligen 

rekommenderas Swedish Match att studera övriga delar i produktion för att på så sätt skapa 

möjligheter till förbättringsåtgärder som är långvarigt hållbara och inte enbart lösningar för 

specifika delflöden. Flera av de rekommendationer som påvisats är enkla att genomföra och 

skulle därmed kunna minska en del av den icke värdeskapande tiden som i nuläget finns på 

produktionslina A. 

 
Nyckelord: Produktivitet, Simulering, OEE, Produktionsanalys, Produktionsflöde 
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1 Inledning 

 
I detta kapitel redovisas bakgrunden till det valda problemområdet. Vidare behandlas även 

uppsatsens syfte och frågeställningar som jag avser att besvara och redogöra för i de följande 

kapitlen, samt en redogörelse för avgränsningarna för studien.  

 

1.1 Bakgrund 

Enligt Hermann (2009) har framgångar historiskt sett hos företag konsekvent kunnat kopplas 

till deras inställning till kvalitet. Konkurrens inom industrin har funnits sedan början av 

industrialiseringen, emellertid var konkurrensen begränsad till olika världsdelar. Idag har 

gränserna nästan helt suddats ut på grund av den ökade globaliseringen. I takt med att 

konkurrensen på olika marknader ökar är det nödvändigt att möta eller till och med överträffa 

kundernas krav, på grund av att fler företag konkurrerar om samma kunder. Förbättring i 

produktivitet med hänsyn till att behålla en hög kvalitet kommer garantera en väg till både 

nöjda kunder och investerare (Hermann, 2009). 

Den ökade medvetenheten om produktivitet och kvalitet har lett till skapandet av olika 

produktionsstrategier inom produktionsförbättring, ett exempel på detta är Lean. Det är en 

produktionsstrategi som gör företag medvetna om förluster och processer som inte tillför 

något värde i produktionen alternativt till kunden. Att företag är medvetna om detta ger dem 

information om de svagheter alternativ styrkor som finns, vilket leder till att företag kan 

förbättra de områden som behövs och företagets konkurrensfördel kan framhävas. Med en 

bättre förståelse för detta område kan företaget kommunicera med mer kunskap om deras 

potential eller begränsning till sina kunder och leverantörer för att bättre anpassa och 

tillgodose de behov och krav som finns (Petersson et al., 2015). 

Det är viktigt att identifiera processer inom företag och använda en processinriktning för att 

förbättra produktiviteten. Oavsett om företag väljer att identifiera och arbeta med processerna 

eller använda traditionella management metoder, kommer processer alltid att finnas. Utan en 

identifikation kan de inte mätas och de områden som behöver förbättras kan inte hittas eller 

ens motiveras för vidare utveckling, vilket innebär att det är viktigt för företag att hitta 

metoder och mätetal som hjälper dem att öka produktiviteten i produktion. Det är viktigt att se 

produktionen som en kedja av aktiviteter som relaterar till varandra och aktivt arbeta med 
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processerna, vilket leder till att direkt attackera grundorsaken till att problemet uppstår 

(Ljungberg & Larsson, 2012). 

I dag står tillverkningsindustrin i Sverige inför stora utmaningar. Sverige och andra mindre 

befolkade länder är i dag en minoritet och konkurrensen har blivit allt hårdare mot andra 

länder vad gäller kostnad av produktion. Fokus har istället varit mot kvalitet, flexibilitet, 

kostnadseffektivitet samt utveckling (Bellgran & Säfsten 2005). Tobaksindustrin är idag hårt 

konkurrensutsatt precis som många andra tillverkare på marknaden, därför är det inte bara 

viktigt utan nödvändigt att mäta produktiviteten på arbetsplatsen för att kunna följa upp 

effekter av åtgärder som genomförts (Swedish Match, 2017). 

Examensarbetet har genomförts i samarbete med Swedish Match som är av de största 

snusproducerande företagen i Skandinavien. Swedish Match finns i olika delar av världen 

men den största delen av marknaden finns i USA och Skandinavien, där snusprodukterna i 

USA är aningen annorlunda än de snusprodukter som används i Skandinavien. Företaget har 

dock inte lika stora marknadsandelar i USA jämfört med Skandinavien. För att fortsätta vara 

konkurrenskraftiga på tobaksmarknaden behöver Swedish Match utveckla en djupare kunskap 

om nuvarande produktionssystem för att i framtiden genomföra de förbättringar som är 

nödvändiga för att säkerställa ett effektivare produktionsflöde, samt en ökning av nuvarande 

kapacitet. De har under en längre tidsperiod varit i behov av en produktionsanalys beträffande 

en av deras produktionslinor, med målsättningen att öka kapaciteten och produktiviteten i 

befintligt delflöde i anläggningen. Examensarbetet inriktar sig därför på att studera och 

analysera olika stopp samt förluster på en delprocess av en produktionslinje för att iaktta om 

det finns kritiska punkter i produktionen som kan förbättras. 

1.2 Syfte 

Projektet syftar till att hjälpa Swedish Match fabrik i Kungälv att förbättra produktiviteten i 

deras transportsystem för askar och lock. Området är komplicerat och måste genomlysas för 

att kunna uppfylla Swedish Match framtida planerade kapacitet. Företaget kan då utvärdera 

vilken effekt de olika åtgärderna skulle ha, samt var de bör lägga mer resurser för en djupare 

analys. 

1.3 Problemformulering 

Tillverkningsprocessen är kundorderstyrd och produktionen drivs i ett kontinuerligt flöde där 

askar och lock levereras från robotar ut till förpackningsavdelningen. Därifrån transporteras 
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de på en lina som förgrenar sig till olika packare som färdigställer ask och lock till en hel 

dosa. Från förpackningsavdelningen transporteras hela dosan vidare till två etikettstationer för 

att sedan transporteras till slutflödet där alla dosor paketeras till stockar och vidare i kartonger 

inför spedition. 

 

Swedish Match har sedan tidigare inte genomfört någon djupare produktionsanalys på var i 

produktionen förluster uppstår. Företaget har enbart utifrån samtal med operatörer och mindre 

observationer gjort antaganden gällande var det uppfattas finnas flest problem. Studien 

kommer att beröra transport på linan, växlar och givare vilket är den delprocess där företaget 

tror att olika problem och förluster uppstår. Utifrån de resultat som erhålles tas 

rekommendationer för vidare studier fram. Detta för att skapa ett underlag för vidare analys så 

att Swedish Match i slutändan kan genomföra de förbättringsåtgärder som är nödvändiga för 

 att öka deras nuvarande kapacitet på produktionslina A. 

1.4 Frågeställningar 

Forskningsfrågan som ligger till grund för studien är: 

Vilka faktorer påverkar produktiviteten i ett produktionsflöde?  

Forskningsfrågan kan brytas ned i tre delfrågor 

 

• Vilka metoder samt mätetal finns det för att mäta produktiviteten i en produktionslina? 

• Hur påverkar förluster produktiviteten? 

• Vilka metoder finns det för att reducera förluster för att öka produktiviteten i en 

produktionslina? 

1.5 Avgränsningar 

Swedish Match är intresserade av att hitta en lösning som gör att de klarar av en högre 

kapacitet till sex stationer och packare. Eftersom produktionslinan till dessa sex stationer är 

komplex och omfattande har vi valt att avgränsa studien till enbart en mindre del av linan, där 

flera problem uppstår. 
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2 Företagsbeskrivning 

Swedish Match tillverkar, utvecklar och säljer tobaksprodukter inom produktområdena snus, 

”moist snuff”, övriga tobaksprodukter så som cigarrer och tuggtobak samt cigarettändare och 

tändstickor. Swedish Match tobaksverksamhet har sitt ursprung i AB Svenska 

Tobaksmonopolet som grundades 1915 och tändsticksverksamheten har sitt ursprung i 

Svenska Tändsticks AB som grundades 1917. De båda verksamheterna ingår sedan 1994 i 

samma koncern och har företagsnamnet Swedish Match. Företaget har produktion i sex olika 

länder där den största försäljningen sker i USA och Skandinavien (Swedish Match, 2017). 

 

Swedish Match huvudkontor är beläget i Stockholm men har produktionsanläggningar i 

Brasilien, Dominikanska Republiken, Filippinerna, Nederländerna, USA och Sverige. 

Företaget har två produktionsanläggningar i Göteborgsregionen, en som är belägen inne i 

centrala Göteborg och en anläggning i Kungälv. Swedish Match snusfabrik i Kungälv 

invigdes 2003 och 2014 producerade fabriken över 100 miljoner snusdosor samt sysselsatte 

cirka 100 personer. Företagets vision är en värld utan cigaretter och man ser produktionen av 

snus som ett bättre alternativ till cigaretter. Under 2013 hade Swedish Match en 

nettoomsättning på ca 13 miljarder kronor och företaget äger stora delar av snusmarknaden i 

Sverige och Norge. Swedish Match finns även i USA där snusprodukterna är något 

annorlunda i jämförelse med norden (Jönsson, 2017). 
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3 Metod 

 

I kapitlet introduceras metoderna som är en beskrivning av vilka metoder som använts samt 

en beskrivning av arbetets gång. 

 

 

3.1 Deltagande observationer 

En observation innebär att forskaren iakttar, studerar, lyssnar samt ställer frågor kring det 

fenomen som ska undersökas (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 83). Deltagande observation 

innebär att forskaren deltar i det som ska observeras för att själv bilda sig en egen uppfattning 

om det fenomen som studeras. En annan viktig aspekt att beakta är forskarens roll i 

observationsstudien. Forskaren kan likväl agera praktikant med syfte att skapa en helhetsbild 

av det fenomen som ska studeras eller observeras. Vid deltagande observation är öppenhet 

betydelsefullt genom att alla involverade är medvetna om att de observeras, därför bör 

information före en studie eftersträvas så att de involverade är medvetna om vad som pågår 

under själva studien. Trots detta kan en övertydlig information påverka de involverandes 

beteende. Ibland kan det därför vara bättre att endast ge en godtycklig beskrivning av studien 

(Johannessen & Tufte 2010, ss. 92–94). 

 

En deltagande observation innebär att forskaren deltar i den dagliga samvaron mellan 

deltagarna i det fält som studeras och försöker att inte själv påverka verksamheten. Genom 

samtal och intervjuer engagerar sig forskaren utan att engagera sig som deltagare. Forskarens 

status är här mer uppenbar som forskare än när hen är en observerande deltagare, vilket 

resulterar till att hen därmed blir en engagerade och intresserad utomstående. 

Observationsstudier av detta slag är relativt återkommande (Johannessen & Tufte 2010, s. 

95). 

 

3.1.1 Fördelar med deltagande observation 

En fördel med deltagande observation är att forskaren skaffar sig informell kännedom kring 

det fenomen som ska studeras. Ytterligare en fördel med metoden är att den inte kräver 

planerade möten med de involverade i studien som bör ske inom en viss tidsram i jämförelse 

med exempelvis intervjumetoden. En deltagande observation kan istället pågå så länge 

forskaren antingen befinner sig på företaget eller så länge behovet för fortsatt observation 

finns. Metoden är lämplig att använda när informationen ska vara obehandlad kunskap om 
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praktiken, som är en direkt motsatt metod till intervjuer som snarare skildrar praktiken 

(Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 83).    

 

Den största fördelen med metoden är att forskaren kan observera fenomenet medan det 

utspelar sig, vilket leder till goda möjligheter att skaffa den information som kallas tyst 

kunskap inom organisationsteori. Deltagande observation gör det därmed möjligt att 

observera olika fenomen i organisationer som annars tas för givna i så hög grad att ingen 

tänker på dem och därmed inte heller skulle nämna dem under en intervju (Justesen & Mik-

Meyer 2011, s. 84). 

 

3.1.2 Nackdelar med deltagande observation 

Deltagande observation medför vissa risker som metod, det vill säga att forskaren riskerar att 

bli en icke-observerande deltagare, vilket i sin tur kan leda till att forskaren lägger alltför stort 

fokus på att delta och därmed kan observationen påverkas negativt. Ytterligare en nackdel 

med metoden är att forskaren riskerar att bli en ”infödd”, det vill säga att skapa sig ett alltför 

stort socialt engagemang med de involverade i en studie som i sin tur kan leda till en svårighet 

i att bevara nödvändig öppenhet samt distans till det fenomen som studeras (Johannessen & 

Tufte 2010, ss. 92–94). 

 

3.2 Produktionssimulering 

Simulering är en effektiv metod att använda för att spegla verkligheten under kontrollerade 

former. Enligt Banks innebär det att efterlikna diverse system som redan existerar alternativt 

att efterlikna ett system som ska implementeras i framtiden. Simulering är en 

problemlösningsmetod med syftet att lösa verkliga problem. Metoden används för att beskriva 

och analysera beteenden hos olika system, både befintliga och konceptuella system kan 

modelleras med hjälp av simulering (Banks, 2000, s. 9). 

 

Simulering har under årens lopp tillämpats inom allt fler områden. Metoden används t.ex. 

inom sjukvård, tjänstesektorn, logistiskutformning samt inom det militära. Stora delar av 

simuleringsarbetet har koncentrerat sig på att förbättra konstruktion och drift av olika system 

(Brailsford & Churilov 2014, s. 10). 

 

Definitionen av diskret simulering, bearbetningssekvens, tillståndsvariabler, systemet och 
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modellen är flera begrepp som ligger till grund för simulering. Diskret simulering innebär att 

försöka representera komponenterna i ett system och dess interaktioner i en tillräcklig 

utsträckning så att målen för utredningen blir uppfyllda. En diskret simuleringsmodell utförs 

över tid genom en process som flyttar simulerad tid framåt, det kan även beskrivas som 

tillståndsvariabler som enkom ändras vid de diskreta punkter i tiden vid vilken händelsen 

inträffar (Banks, 2000, ss.10–11). 

 

3.2.1 Fördelar med simulering i produktion 

Fördelarna med simulering är många då metoden kan användas på flera olika sätt, allt från att 

simulera ett befintligt system till att simulera ett framtida system som ännu inte är 

implementerat. Varje aspekt rörande en föreslagen ändring eller diverse tillägg kan testas med 

hjälp av simulering innan implementering, vilket kan vara en avgörande faktor för företag då 

förändringar som genomförs i efterhand kan bli oerhört kostsamma. Simulering kan också 

vara till hjälp med att testa och undersöka varför olika fenomen uppstår, t.ex. kan det 

underlätta när ett specifikt fenomen ska analyseras då det genomförs genom att sakta ner eller 

snabba upp flödet i simuleringsmodellen. Detta ger en möjlighet till att undersöka ett helt skift 

på några minuter alternativt alla händelser som inträffat under en minut av simulerad aktivitet, 

vilket leder till en visuellt tydlig bild av händelsen. En ytterligare fördel med simulering är att 

det underlättar svar på frågor som t.ex. ”Varför”. Svaret fås genom att rekonstruera händelsen 

samt genomföra en mikroskopisk analys av systemet för att avgöra varför olika fenomen 

inträffar. Detta är endast genomförbart i en simulerad modell i och med möjligheten att se och 

kontrollera systemet i sin helhet (Banks, 2000, s. 12). 

 

Många företag har i dag mycket komplexa produktionssystem, till den grad att det är omöjligt 

att beakta alla interaktioner som äger rum i ett givet ögonblick. Metoden underlättar för att 

skapa en bättre förståelse för samspelet mellan de variabler som utgör grunden för komplexa 

system. Simuleringsmodellen medför en komplexitet som genererar en högre validitet än 

andra typer av modellering som exempelvis linjär programmering, då simuleringsmodellen är 

en giltig representation av verkligheten (Banks, 2000, ss.12–13). 

 

Metoden gör det även möjligt att analysera och skapa förståelse för hur olika variabler 

påverkar varandra samt hur viktiga olika variabler är för systemets prestation (Banks et al., 

2010, s. 5).  
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En av de största fördelarna med att använda ett simuleringsprogram är att nya strategier, 

arbetsrutiner samt metoder kan utforskas, utan att detta medför en högre kostnad eller skapar 

störningar genom att man experimenterar med det verkliga systemet. Metoden är också 

mindre komplicerad vid genomförandet av förändringar, eftersom det är enklare att följa olika 

effekter som uppstår i simuleringsprogrammet än i det verkliga systemet. Simulering kan 

också vara ett effektivt verktyg vid flaskhalsanalyser, vid exempelvis försening i 

materialflödet kan metoden vara till hjälp för att hitta orsaken. Slutligen kan simulering bidra 

med en ökad förståelse för hur funktionen av ett system i själva verket fungerar och inte hur 

individer tror att det fungerar (Banks, 2000, ss.12–13). 

 

3.2.2 Nackdelar med simulering i produktion 

En nackdel med simulering är att det kan komma tillfällen då metoden kan vara onödig eller 

opassande för företag att använda sig av. Ett exempel kan vara att simulering används när en 

analytisk lösning är möjlig, alternativt att föredra. Om fallet vore sådant innebär det att 

simuleringen endast genererar överflödigt arbete som i sin tur genererar högre kostnader i 

extra arbetstid, kostnader som skulle kunna användas på ett annat sätt. Ytterligare en nackdel 

med metoden är att inlärningen tar lång tid samt att det krävs mycket träning och erfarenhet 

för att behärska metoden. Vid simulering är det mänskliga beteendet högst aktuellt då olika 

personer programmerar modeller på olika sätt. Detta leder till att modellerna som skapas av 

individer med samma kompetens kommer att se olika ut och det är därför högst osannolikt att 

exakt identiska modeller skapas (Banks, 2000, s. 14). 

 

3.2.3 Tecnomatix Plant Simulation 

Simuleringsprogrammet som använts i arbetet heter Tecnomatix Plant Simulation och ägare 

av programmet är Siemens. För att få tillgång till mjukvaran har företagets licens använts. 

Programmet har valts med anledning av att Swedish Match redan använder Tecnomatix Plant 

Simulation och befintliga licenser redan finns tillgängliga.  

 

Tecnomatix Plant Simulation är ett diskret simuleringsverktyg som hjälper till att skapa 

digitala modeller av olika logistiksystem, exempelvis inom produktion, och ger möjlighet att 

utforska systemets egenskaper samt dess prestanda. Med de digitala modellerna kan 

experiment utföras och olika scenarion kan studeras utan att det befintliga 

produktionssystemet störs. Tecnomatix Plant Simulation ger möjlighet till att använda olika 
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verktyg i planeringsprocessen innan ett verkligt produktionssystem är implementerat 

(Siemens, 2017). 

 

Med Tecnomatix Plant Simulation kan omfattande analysverktyg, såsom flaskhalsanalys, 

statistik och diagram utvärdera olika typer av tillverkningsscenarier. Resultaten ger 

information som är nödvändig för att kunna fatta snabba, smarta och pålitliga beslut i ett tidigt 

skede av produktionsplanering, alternativt vid produktionsändring. Programmet kan användas 

till att modellera olika processer samt att simulera olika produktionssystem. Programmet är i 

huvudsak ett användbart verktyg som används till att optimera materialflöden och 

resursutnyttjande. Tecnomatix Plant Simulation erbjuder möjligheter att simulera och bygga 

modeller i både 2D och 3D (Siemens, 2017). 

 

3.3 Genomförande 

En nulägesanalys genomfördes på företaget för att kartlägga den nuvarande processen och 

bygger på deltagande observationer, egna produktionsmätningar samt användning av en 

simuleringsmodell i 3D. Datainsamlingen genomfördes på olika sätt, vilket började med att 

samla in så mycket information som möjligt genom deltagande observationer över den 

nuvarande processen. Eftersom författaren fått tillgång till fabriken via passerkort kunde 

observationerna genomföras sporadiskt utan någon vidare planering.  

 

För att uppnå en akademisk karaktär till arbetet har en litteraturstudie kring aktuell forskning 

inom det berörda området genom vetenskapliga artiklar samt fördjupning av kurslitteratur 

använts för att kunna lyfta fram relevant kunskap och ta fram ett underlag för vidare analys 

till företaget. Litteraturstudien genomfördes med hjälp av söktjänsten Summon via biblioteket 

på Högskolan i Borås, där sökord som presenterats tidigare använts, samt tidigare 

kurslitteratur relevant för studien. Litteraturstudien genomfördes främst kring produktivitet, 

delar av Lean samt OEE för att skapa en djupare förståelse och kunskap kring det studerade 

området. 

 

Genom kortare möten med personal på fabriken kunde olika typer av data som behövdes för 

simuleringen tas fram. Data som behövdes för genomförandet av simuleringen var bland 

annat vilka produkter samt vilka mängder som skulle köras i programmet, vilket det innan 

simuleringen genomfördes fanns vissa oklarheter kring. Med användning av 
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simuleringsprogrammet Tecnomatix Plant Simulation har en simuleringsmodell över 

produktionslina A skapats utifrån redan befintliga ritningar i 3D. Simuleringsmodellen har 

med hjälp av redan befintliga produktionsdata samt egna tidmätningar över växelfunktioner 

programmerats in för att på ett överskådligare sätt analysera produktionslinjen. Grundtanken 

med att använda sig av simulering är att det på ett mer överskådligt sätt går att observera 

systemet utan att påverka det verkliga. De figurer som skapats utifrån produktionsmätningar 

och observationer presenteras i nulägesanalysen innehåller enbart relativa siffror och detta på 

grund av sekretessbelagt material. 

 

Med hjälp av litteratur, observationer och simulering har en fallstudie analyserats och 

utvecklats för att i ett senare skede ta fram relevanta och representativa rekommendationer för 

företagets produktionssystem. Analysen har genomförts med kopplingar till litteraturstudien 

för att skapa en bättre förståelse till vad olika skillnader innebär för företagets 

produktionsprocess.  
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4 Teori 

 

Den teoretiska referensramen som är grunden till rapportens studier och analyser 

introduceras och förklaras i detta kapitel. 

 

 

4.1 Produktivitet 

Produktivitet är begreppsnamnet på ett mått som anger värdet för åstadkommen produktion i 

form av insatser samt produktionsfaktorer. Den klassiska definitionen av produktivitet är: 

Produktivitet = Utflöde / Inflöde. Värdemåttet möjliggör en produktivitetspåverkan med 

hänsyn till både utflöde och inflöde, där exempelvis lägre resursförbrukning med bibehållet 

produktflöde ger en ökad produktivitet. Mätning av produktiviteten strävar huvudsakligen 

efter att bestämma om något förändrats till det bättre eller sämre över tid (Olhager, 2013, ss. 

53–54).    

 

Produktivitet beskrivs som ett resultatmått av tillverkning och är direkt nödvändig vid 

genomförande av olika produktionsförändringar. Tidigare fanns ett motståndsförhållande 

mellan produktivitet och kvalitet, varpå det ansågs att det endast gick att åstadkomma högre 

kvalitet på bekostnad av produktiviteten (Gupta & Vardhan, 2015). 

 

Kalinga Jagoda och Pamini Thangarajah (2013) menar att produktivitet regelbundet används 

med syfte att utvärdera prestandan på produktionslinjer eller system, där det samtidigt finns 

en brist på förståelse för begreppet vilket ofta leder företag till att genomföra mindre effektiva 

initiativ. En integrerad metod av produktiviteten, genom mätning och implementering, är 

nyckeln till att förbättra produktiviteten i en produktionslinje (Jagoda & Thangarajak, 2013). 

 

Det är av betydelse att inte alltid se produktivitet som att företagets prestation blir högre. Det 

är nämligen inte alltid okomplicerat med en högre produktivitet eftersom faktorer som service 

och kvalitet då kan bli lidande. Tidsaspekten är också en faktor som är viktig att beakta, då 

produktionen tillfälligt kan öka genom en kraftansträngning som därefter resulterar i en 

minskning till en lägre nivå än utgångsnivån. Den långsiktiga effekten behöver inte alltid vara 

positiv då denna kraftansträngning eventuellt åstadkommit förslitning av maskiner alternativt 

personal, vilket leder till sjukskrivningar (Ax et al., 2009). 
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Begreppet produktivitet innebär att göra saker på rätt sätt, vilket exempelvis kan innebära 

produktion av diverse produkter till så låg kostnad som möjligt, utan att kvaliteten försämras. 

Tillverkningsprocesser och administrativa processer måste organiseras på ett väl genomtänkt 

sätt, för att företaget ska uppnå detta. Produktivitet kallas även för inre effektivitet och kan 

mätas genom mängden produkter per insatta resurser. Hög produktivitet uppnås genom ett 

effektivt utnyttjande av produktionsfaktorerna, däremot garanterar inte en hög produktivitet 

en hög effektivitet (Greve, 2014, s. 36). 

4.2 Lean 

Lean Production eller Lean är ett begrepp som blev populärt i början på 1990-talet då boken 

”The machine that changed the world” publicerades. Jan Hellings bok ”världsmästarna” som 

publicerades 1991 är den svenska motsvarigheten. I böckerna redogörs resultat från ett stort 

forskningsprogram, IMVP (International Motor Vehicle Program), beträffande de främsta 

tillverkningsprinciperna inom bilindustrin. Resultaten och arbetssätten som används är till stor 

del hämtade från Toyota. Sedermera har många tolkningar och studier av Toyota Production 

System (TPS) spritt sig över världen (Bergman & Klefsjö 2014, s. 596). 

 

Lean grundar sig allmänt på att undvika alla former av slöseri. Fokus ligger på att skapa värde 

för kunderna och det som inte skapar värde för nuvarande samt framtida kunder ses som ett 

potentiellt slöseri. Värdeskapande är en vital del inom Lean, därför är det viktigt att identifiera  

värdeflödet och se till att det är så effektivt som möjligt vilket i sin tur bör leda till ett optimalt 

värdeskapande för kunden (Bergman & Klefsjö 2014, s. 588). 

 

Värdeskapande aktiviteter är ett begrepp på aktiviteter som skapar värde för kunden och vad 

kunden är villig att betala för. De värdeskapande aktiviteterna kan exempelvis vara en 

bearbetning alternativt montering av olika komponenter till färdigställd produkt. Ett annat 

begrepp är icke värdeskapande aktiviteter som motsvarar de aktiviteter som inte genererar 

något värde gentemot kunden. Icke värdeskapande aktiviteter kan exempelvis vara 

kvalitetskontroll, lagring samt en decentraliserad företagsstruktur, vilket innebär att kunden 

sannolikt inte är villig att betala för transporter mellan företagets olika centraler och 

lagerhållning av produkten (Greve, 2014, s. 274). 
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4.2.1 Kontinuerliga flöden 

”The Toyota Way Fieldbook” omfattar en grundlig beskrivning av Lean och hur Toyota 

tillämpar Lean. Inom Lean är ett så kallat enstycksflöde samt kontinuerliga flöden viktiga 

delar, där material och produkter flödar genom fabriken och eliminerar alla sorts buffertar till 

lägsta tänkbara. Viktiga delar i produktion sker med bearbetning av en produkt åt gången och 

efter färdigställande på aktuell station skickas produkten direkt vidare till nästa station istället 

för att man arbetar med batcher och tillhandahåller lager (Liker & Meyer, 2006, ss. 80–108). 

 

Begreppet kontinuerliga flöden innebär att sträva efter ökad produktivitet samt ökad 

flexibilitet i produktionen genom minskade ledtider. Kontinuerliga flöden används även för 

att lyfta olika problem som inte synliggörs vid exempelvis batchproduktion. Batchproduktion 

och användning av buffertar ökar risken för att olika problem upptäcks sent samt att 

produktionen fortgår utan åtgärd. Kontinuerliga flöden förenklar arbetet med att upptäcka 

olika problem då problemen snabbt synliggörs på grund av att hela produktionen stannar upp, 

vilket i sin tur leder till att problemen omedelbart kan tas om hand. Det kontinuerliga flödet 

bidrar därmed till ett arbete med ständiga förbättringar, vilket är en betydande del inom Lean 

(Liker & Meyer, 2006, ss. 80–108). 

 

4.2.2 De sju plus en slöserierna 

De sju plus en slöserierna inom Lean beskriver de aktiviteter som inte tillför något värde för 

kunden. De sju första slöserierna har sitt ursprung från det japanska företaget Toyota på 1960-

talet varpå Taiichi Ohno adderade ett åttonde slöseri som inkluderar tillvaratagandet på 

människans kompetens på 1970-talet. De olika slöserierna är enligt nedan (Petersson et al., 

2015, ss. 150–162): 

 

Överproduktion – Betyder att utföra mer än vad kunden efterfrågar samt genomförande av 

olika aktiviteter tidigare än vad kunden är i behov av. Ett annat exempel är att producera mer 

än kundernas efterfrågan, vilket leder till lager, transport och överbemanning. Överproduktion 

anses vara det värsta slöseriet och orsaken är att det inte enbart är ett eget slöseri utan ger 

upphov till andra slöserier. 

 

Väntan – Inom Lean innebär väntan outnyttjad tid då alla förutsättningar för arbete inte finns 

tillgängliga. Ett exempel kan vara att material inte finns tillgängligt alternativt att en process 

tvingas vänta på ankomsten av en produkt. 
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Transport – Inom Lean tillför transporter inget värde på grund av att den transport kunden 

normalt betalar för är slutleveransen. Interna transporter ses som ett slöseri inom Lean då 

transporterna ofta beror på utformningen av arbetsplatsen och således bör ses över.  

 

Överarbete – Betyder att extra arbete som kunden inte är villig att betala för utförs. Ett 

exempel är att producera produkter med högre kvalitet än nödvändigt och överenskommet, 

vilket betraktas som ett slöseri inom Lean.  

 

Lager – Betyder att produkter alternativt personer väntar, varpå material väntar på vidare 

bearbetning alternativt transport. Lager kan medföra längre ledtider, stora lager, höga 

transportkostnader, långa omställningstider samt defekta produkter. 

 

Onödiga rörelser – Rörelser som inte tillför något, alternativt inte ökar produktens värde, 

anses som ett slöseri. Ett exempel på sådan rörelse kan vara att gå, alternativt sträcka sig efter 

material och verktyg. Slöseriet kan bero på utformningen av arbetsplatsen. 

 

Produktion av defekta produkter – Inom Lean orsakar produktion av defekta produkter 

merarbete, vilket yttrar sig i ett behov av att korrigera något som inte blivit rätt från början. 

Alternativt att felaktiga produkter måste kasseras. 

 

Outnyttjad kompetens – Detta slöseri är ett tillägg till Toyotas ursprungliga sju slöserier. 

Outnyttjad kompetens betyder att inte ta tillvara på den kompetens som finns inom 

organisationen, vilket riskerar ett försämrat medarbetarengagemang, förlorad tid samt 

förlorade idéer och möjligheter till förbättring (Petersson et al., 2015, ss. 150–162). 

 

4.2.3 Flaskhalsar och kapacitetsutnyttjande 

Flaskhalsar är ett begrepp som innebär att det förekommer en kritisk del i ett system eller ett 

flöde som begränsar kapaciteten i hela värdekedjan. En flaskhals kan betraktas som en maskin 

som begränsar kapaciteten i ett produktionssystem eller tillgången på råmaterial som är 

begränsad för produktionen, det vill säga den svagaste länken i kedjan. Ytterligare ett 

exempel på vad som kan vara en flaskhals är marknaden, vilket innebär att företag besitter en 

överkapacitet med hög tillgång på insatsmaterial men en lägre efterfrågan på produkterna. 

Företaget producerar då i en större omfattning än vad som efterfrågas på marknaden. Då hela 
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produktionen begränsas av en flaskhals strävar man efter att utnyttja denna till fullo, det vill 

säga till hundra procent. Det är viktigt att flaskhalsar inte stagnerar, eftersom det är avgörande 

att det konstant finns tillgängligt material under bearbetning. På grund av att flaskhalsen är 

den svagaste länken i kedjan är det av yttersta vikt att det material som ska bearbetas i en 

flaskhals redan är kvalitetskontrollerat, då det således annars kan förekomma bearbetning av 

defekt material som resulterar i ett oerhört slöseri med resurser. Inom ett produktionssystem 

blir flaskhalsen den styrande resursen och de resterande resurserna underordnar sig 

kapaciteten i flaskhalsen, vilket innebär att de resterande resurserna per definition 

besitter en överkapacitet (Olhager, 2013, s. 159). 

 

Produktionens flöde begränsas på grund av flaskhalsar vilket ger ett behov av att kapaciteten i 

dessa ökar. Målsättningen med en hård styrning av flaskhalsar är att åstadkomma ett högt 

kapacitetsutnyttjande, det vill säga ett hundraprocentigt utnyttjande utan att köerna stiger mot 

oändligheten. Köerna är en god indikator som markerar var flaskhalsen befinner sig. 

Produktionssystemets övriga resurser kan utnyttjas mer om flaskhalsens kapacitet ökar, vilket 

i sin tur leder till en kapacitetshöjning av hela systemet. Kapacitetshöjning av en flaskhals 

möjliggör produktion av fler enheter samt att tillverkningskostnaden per enhet minskar 

(Olhager, 2013, ss. 480–481). 

 

Enligt Olhager (2013) ”finns det en metodik för att identifiera och utveckla en 

flaskhalseliminering som följer en femstegsmodell: 

1. Identifiera systemets begränsning, det vill säga flaskhalsen 

2. Besluta hur systemets begränsning skall utnyttjas 

3. Underordna allt annat till detta beslut 

4. Öka systemets begränsande kapacitet  

5. Om en begränsning har eliminerats, börja om från punkt 1” 

(Olhager, 2013, s. 481). 

 

En ny resurs kan uppenbara sig som en ny flaskhals om den föregående flaskhalsen erhållit en 

höjd kapacitet, vilket medför ytterligare en omgång av flaskhalselimination. Syftet med denna 

metodik är att höja genomflödet för hela systemet samt att metoden är användbar var helst 

begränsningen befinner sig i systemet (Olhager, 2013, s. 481). 
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4.2.4 Flödesteori 

Linjeorganisation innebär att olika resurser placeras i den ordning som operationerna ska 

utföras i nära anslutning till varandra för färdigställande av produkten. 

Produktionsutformningen kan utformas för att enbart tillverka en produkt alternativt 

produktgrupp om efterfrågan är hög och jämn, med en begränsad variation över en längre tid. 

Produktionsutformning av denna typ är vanlig vid massproduktion av standardiserade 

produkter. Linjeorganisation genererar en layout som är produktorienterad till skillnad mot 

t.ex. en funktionell verkstad som har en maskinorienterad layout (Olhager, 2013, s. 181). 

 

Enligt Olhager (2013) ”kan en linjeorganisation bestå av två olika typer av linor: 

1. Styrande band – innebär att transportanordningen är mekaniskt styrd samt har en 

direkt koppling arbetsstationerna emellan utan någon buffertmöjlighet.  

2. Flytande band – innebär att materialhanteringssystemet är manuellt reglerat med en 

möjlighet till buffertar mellan arbetsstationerna”. 

(Olhager, 2013, s. 182). 

4.3 OEE 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) är ett nyckeltal för att mäta produktionseffektivitet, 

genom att multiplicera tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte. Utifrån 

dessa tre faktorer kallas OEE ofta för TAK (Tillgänglighet, anläggningsutnyttjande, 

kvalitetsutbyte) i Sverige, figur (2). Formellt sett skiljer sig beräkningsgången mellan OEE- 

och TAK-talen. Dock, blir slutresultatet oftast detsamma (inom ca. 1–2 procentenheter). OEE 

syftar inte enbart till att visa exempelvis utrustningens effektivitet utan nyckeltalet visar även 

på att åtgärder bör vidtas, vilket leder till en möjlighet att utföra förbättringar som ökar 

produktionen (Bicheno, 2006, ss. 55–57). 

 

Tillgänglig operativ tid (tillgänglig tid – stilleståndstid) är ett mått på den totala tid som ett 

system producerar efter det att man tagit hänsyn till haverier, justeringar samt andra stopp i 

produktionen. Förhållandet mellan tillgänglig operativ tid och tillgänglig tid kallas 

tidstillgänglighet, där tillgänglig tid beräknats från den teoretiska produktionstiden, figur (1). 

Operationseffektiviteten är ett mått på förhållandet mellan den faktiska driftshastigheten i 

utrustningen och den ideala drifthastigheten, vilket innebär att den ideala drifthastigheten 

justeras med avseende på hastighetsförluster, mindre stopp samt tomgång. Den ideala 

cykeltiden baseras på utrustningens teoretiska kapacitet och kallas ibland köpt cykeltid. 
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Kvalitetsutbytet är ett mått som enbart beaktar kvalitetsförlusterna nämligen de objekt som 

avvisats med anledning av kvalitetsbrister. Definitionen av OEE kan variera beroende på 

användningsområde, författare samt hur olika företag beräknar tillgänglighet, 

användningsutnyttjande samt kvalitetsutbyte (Jonsson & Lesshammar, 1999). 

 

Enligt Pardeep Gupta och Sachit Vardhan (2015) är OEE är ett kraftfullt verktyg för att 

identifiera och eliminera förluster och därigenom utveckla effektiva produktionssystem för att 

uppnå tillverkning i världsklass. Syftet med OEE är att fånga dagliga svängningar med 

avsikten att minska driftstopp och förbättra produktionsunderhållet, vilket leder till en ökad 

linjeeffektivitet och optimering av produktiviteten genom en förbättrad produktionshastighet 

samt kvalitet (Gupta & Vardhan, 2015). 

 

 

Figur (1), Beräkning av OEE (Ljungberg, 2000). 
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Figur (2), Beräkning av OEE (Ljungberg, 2000) 
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5 Empiri 

 

I kapitlet Empiri dokumenteras och redovisas de data som genererats genom datainsamling 

(mätning, observation och simulering). 

 

 

5.1 Svenskt snus 

Snus är en tobaksprodukt som innehåller nikotin. Snus är en produkt som är ämnad för oralt 

bruk, vilket placeras under läppen. Det Svenska snuset tillverkas av tobak från olika delar i 

världen och är lufttorkad. I Sverige finns det såkallat lössnus och portionssnus. Lössnuset i 

Sverige ligger löspackat i dosor, där snuset pressas av användaren till önskad storlek. 

Portionssnuset är förpackat i små påsar där det finns sorter i form av white portionssnus och 

vanligt portionssnus, skillnaden mellan dessa två är att vanligt portionssnus är fuktat (Swedish 

Match, 2017). 

5.2 Kungälvsfabriken 

Swedish Match tillhandahåller ett brett sortiment av snusprodukter. Fabriken i Kungälv 

producerar olika märken av white portion, som exempelvis General White och Göteborgs 

Rapé samt Onico portion. White portion är en snusprodukt som tillverkas i vita torra portioner 

medan Onico är en snusprodukt tillverkad av vegetabiliska fibrer som inte innehåller något 

nikotin eller tobak. De empiriska studierna genomfördes på Swedish Match fabrik i Kungälv. 

5.3 Produktionsanläggning i Kungälv 

Swedish Match fabrik i Kungälv består av flera produktionslinor vilka producerar olika 

sorters snusmärken. De olika produktionslinorna fördelas på packsalar, vilka förses med 

material från robotar eller genom en så kallad rättvändare. De olika linorna varierar 

produktionen av diverse snusprodukter, vilket innebär att en enskild lina inte är reserverad för 

produktion av en enda snusprodukt. Produktionen i Kungälvsfabriken är orderbaserad vilket 

innebär att produktionen planeras utifrån kundorder och planeringen sker veckovis. Eftersom 

fabriken tillämpar veckovis planering kan det innebära att det kan finnas ledig kapacitet i 

produktionen efter varje avslutad order.  

5.4 Nulägesanalys 

Under några veckors tid genomförde författaren observationer av en delprocess på 

produktionslina A för att skapa sig en större förståelse för hur processen fungerar. Detta 

krävde längre tid än beräknat då linan i hög grad är automatiserad, dock kräver den en viss del 
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manuellt arbete av operatörer som övervakar linan. Bemanningen på produktionslina A ligger 

på mellan sex till sju personer.  

 

Produktionen sker under två skift, ett dagskift och ett kvällsskift. Transportbanden körs enbart 

på två hastigheter, en låg och en hög, men kan dock variera mellan de två hastigheterna 

beroende på hur mycket material respektive transportband innehar, vilket styrs utifrån 

sensorer. Observationer av en delprocess samt mätningar under två olika dagskift på 

produktionslina A genomfördes. Observationer och mätningar har av praktiska skäl inte skett 

under kvällsskiftet och ingår därför inte i datainsamlingen. 

 

5.4.1 Produktionslina A 

Förpackningsprocessen i Kungälvsfabriken på produktionslina A är utformade med flera 

packare och flödeslayouten framgår ur figur (3). Varje arbetsstation består av en packare. 

Produktionslinan som förser packarna med material förgrenar sig till respektive packare och 

ansluter sedermera till ett gemensamt slutflöde i förpackningsprocessen. Första steget i 

processen sker genom att lock och ask transporteras från robotarna ut på linan som förgrenar 

sig med hjälp av givare och växlar och fördelar lock och ask till respektive packare. Därefter 

transporteras färdigförpackad dosa vidare på linan till etikettstationer som sedermera 

transporterar färdigställd dosa vidare till slutpaket
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ering inför spedition. 

 

Figur (3), Flödesschema 

 

 

OEE 

Swedish Match har i nuläget en produktivitetsnivå som ligger på 107 standardenheter och ett 

spill på ca 6,2 på produktionslina A. OEE-beräkningarna nedan är baserade på ett skift i 

produktionen se figur (4), från morgon till avslutad körning för dagskiftet, vilket innebär att 

det kan finnas ledig kapacitet som inte utnyttjas beroende på kundorder. Beräkningarna 

baserar sig på data insamlade under det första kvartalet 2017. 
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Figur (4), OEE 

 

Swedish Match beräknar OEE enligt följande: 

 

Antal producerade dosor / (tillgänglig tid x maximala packarhastigheten) (1) 

 

Raster, Förebyggande underhåll (FU) och liknande faktorer räknas på Swedish Match inte 

bort från tillgänglig tid.  

 

Vid ett 100 % OEE är den installerade kapaciteten 1000 med en tillgänglig produktionstid på 

ett dagskift samt ett kvällsskift. Beräkningarna nedan är enbart baserade på installerad 

kapacitet i jämförelse med produktivitetsnivån som i sin tur baseras på antalet 

dosor/medarbetare/timme se figur (5). Figur (5) illustrerar den kapacitet som inte utnyttjas 

mot den installerade kapaciteten som finns på produktionslina A. Eventuell ledig kapacitet i 

produktionen är inte beräknad och ingår i övriga förluster i beräkningen nedan. 
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Figur (5), Analys av installerad kapacitet i jämförelse med produktivitetsnivån 

 

 

5.4.2 Observationer 

Observationer har sporadiskt genomförts under några veckors tid för att skapa en förståelse 

för processen. Observationerna har gått till på det sättet att författaren studerat och analyserat 

funktionen på transportlinan och hur växlar och sensorer fungerar för att styra flödet. 

Författaren övervakade då processen samt antecknade händelser och tidmätning av respektive 

växel. De första veckorna på företaget ägnades åt att studera flödet samt produktionslinan. 

Samtal med operatörer har genomförts under observationerna för att skapa en förståelse för 

varför vissa stopp uppstår alternativt om de uppstår ofta.  

 

De specifika händelser som noterats under observationer av produktionslinan är: 

• Lock som fastnat vid första växeln (linan stannar upp för enbart lock) 

• Lock som fastnat vid uppstigning från robotutrymme till entresolen (övergång mellan 

två transportband) 

• Lock som fastnat vid första växeln (hoppande lock som fastnar mellan två banor) 

• Ask som på grund av högt tryck fastnat innan växel (tryckts ihop) 

 

 

 



 24 

Styrning av växlar och givare 

Växlarna på linan styrs utifrån givare som sitter utefter banan men även utifrån tider se tabell 

(1). De i tabellen angivna tiderna visar hur lång tid det tar för växlarna att röra sig mellan två 

växlingslägen. Växlarna styr materialet till packarna. 

• Växel ett: 

- Styrs utifrån givare till alla packare för att åstadkomma en så jämn fördelning av 

flödet som möjligt. 

• Växel två: 

- Styrs utifrån givare samt tid till packare fyra och för vidaretransport till packare 

fem och sex. När givaren är påverkad på nedfart till packare fyra växlar växeln 

över för vidare transport till packare fem och sex men prioriterar alltid packare 

fyra först. Om givaren till packare fyra och givare för vidaretransport inte är 

påverkade av något material styrs växeln på tid för att göra en jämn fördelning av 

flödet. 

• Växel tre: 

- Styrs utifrån givare samt tid till packare fem och för vidaretransport till packare 

sex. När givaren är påverkad på nedfart till packare fem växlarna växeln över för 

vidaretransport till packare sex men prioriterar alltid packare fem först. Om givare 

till packare fem och givare för vidaretransport inte är påverkade av något material 

styrs växeln på tid för att göra en jämn fördelning i flödet.  

• Samma styrning av växlar och tider finns på andra sidan av flödet till packare ett, två 

och tre.  

 

Produktionen stannar helt upp endast om alla givare på produktionslinan inklusive givare 

placerade ute i robotsektionen är påverkade. Om däremot endast en givare är påverkad utefter 

produktionslinan ska produktionen fortsätta fylla på material till de banor och packare som 

fortfarande producerar. 

 

 Växel 2 Växel 8 Växel 4 Växel 5 Växel 1 

Lock 30  30  26  22  30  

Ask 23  55 & 28  21  23  30  

Tabell (1), Uppmätta tider för växlar att röra sig mellan två lägen. 
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5.4.3 Mätning av stopptider på produktionslina A 

Mätning av olika stopp har under två separata dagar genomförts på produktionslinje A. Den 

första mätningen genomfördes 2017-04-05 på General White (mätning ett) och den andra 

mätningen 2017-04-19 på Göteborgs Rapé (mätning två). Mätningarna genomfördes under ett 

dagskift på sju timmar utan avbrott. Anledningen till att mätningarna endast genomförts under 

sju timmar är byte av produkttyp inför kvällsskift, då städning och tömning av allt material 

sker. Under mätningarna har författaren valt att vara placerad i mitten av hela 

produktionslinjen för att på ett enklare sätt få en överblick över vad som sker i systemet. 

Stopptider har klockats under mätningarna med hjälp av analysstöd från Microsoft Office och 

när stopp inträffat har kortare frågor ställts till operatörerna angående var och varför stoppet 

inträffat när larmet utlösts. Hela systemet förutom slutflödet har ingått i mätningarna med ett 

större fokus på transportlinorna, för att sedermera ta fram lösningsförslag eller förslag på 

vidareanalys av produktionsflödet. 

 

Först har en övergripande sammanställning av all mätdata genomförts över hela 

produktionslina A för att på ett tydligt sätt illustrera hur potentialen till förbättringsåtgärder 

fördelar sig på hela linan se figur 6 och 10. Potentialen är beräknad utifrån den totala tiden då 

mätningen utfördes genom den totala stopptiden på respektive sektion. Utöver den 

övergripande sammanställningen har en ytterligare nedbrytning av enbart linan genomförts, 

för att tydliggöra var problem uppstår och var det finns en större potential till 

förbättringsarbete samt för vidareanalys. Dessa illustreras i figurerna 7, 8, 9, 11, 12, 13 och 

14. 
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Figur (6), Övergripande översikt av produktionsmätning 

 

 

Figur (7), Nedbrytning av produktionsmätning  
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Figur (8), Nedbrytning av produktionsmätning  

 

 

Figur (9), Nedbrytning av produktionsmätning 



 28 

 

Figur (10), Övergripande översikt av produktionsmätning  

 

 

Figur (11), Nedbrytning av produktionsmätning 
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Figur (12), Nedbrytning av produktionsmätning 

 

 

Figur (13), Nedbrytning av produktionsmätning 

 



 30 

 

Figur (14), Nedbrytning av produktionsmätning 

 

5.5 Simulering 

Efter samråd med personal inom området på Swedish Match beslutades att större delen av 

linan skulle modelleras för att skapa en helhetsbild av flödet samt för att kunna komma fram 

till ett så representativt resultat som möjligt, figur (15). Detta utan att behöva gå djupare in på 

detaljer utanför det avgränsade området.  

 

Simuleringsmodellen har körts utifrån planen att en robot skulle förse alla packare med ask 

och att en annan robot skulle förse alla packare med lock. Scenariot skiljer sig till viss del från 

hur produktionen ser ut i dag på produktionslina A, då en robot förser vissa packare med både 

lock och ask och en annan robot arbetar på samma sätt till övriga packare. Swedish Match 

önskemål var att se över hur detta skulle fungera då produktionslina A är utformad för att 

klara denna typ av körning. Detta produktionsalternativ är beprövat i verkligheten, men 

uppfattningen är att det uppstår fler problem på transportbandet i jämförelse med hur 

produktionen körs i dag, samt att styrningen av transportbanden eventuellt kan utgöra ett 

problem.  

 

Under simuleringen framkom det att styrningen av transportbanden inte är något större 

problem. Snarare behöver Swedish Match själva se över styrningen då ingen riktigt har 
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kunnat tolka hur den är programmerad, eftersom utomstående personal genomfört 

programmering av växlar under implementeringen av flödet.  

 

 

Figur (15), Simuleringsmodell 
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6 Analys 

 

I detta kapitel analyseras de resultat som fåtts från mätningar, observationer samt 

simulering. 

 

 

6.1 Analys av produktionsmätningar 

Resultaten från produktionsmätningarna kan användas främst för information om hur 

produktionen i dagsläget ser ut och hur pass väl den utnyttjas. Produktionstakten är relativt 

jämn i packarna och ligger på faktor 107. 

 

De båda mätningar som genomförts visar ett liknande resultat där det finns en högre potential 

till förbättringsåtgärder i robotsektionen samt på packarnivå. Mätningarna i sig visar en viss 

skillnad i resultat. Orsaken kan vara att de genomfördes under två olika dagskift samt att det 

rörde sig om olika snusprodukter. Material och färg kan generera en skillnad i utfallet vid en 

mätning av olika snusprodukter. Exempelvis kan färg innebära en skillnad i mjuk- och 

hårdhet i det material snusdosorna är tillverkade av, vilket kan leda till olika typer av stopp i 

produktionen. 

 

En gemensam nämnare under båda mätningarna påvisar att det finns olika typer av problem 

på transportbanden, dock i mindre omfattning, i jämförelse med övriga processer i flödet. 

Förbättringspotentialen är lägre på transportbanden då grundorsaken till att eventuella stopp 

sker, uppstår i ett tidigare skede av flödet.  

 

Mätningarna påvisar inga större problem gällande lock och ask. Det uppstår däremot många 

så kallade falsklarm på transportbandet, det vill säga att operatörerna får ett larm om ett 

eventuellt problem på transportbandet. Operatörerna behöver därmed först se över status på 

transportbandet för att sedan kontrollera vilket område som slagit larm på en monitor. 

Därefter kontrollerar operatörerna återigen området för att säkerställa att ingenting skett på 

transportbandet. Slutligen larmar operatörerna av och hela incidenten klassas som ett 

falsklarm. Förbättringspotentialen i den mån att reducera dessa typer av falsklarm är hög. 

Falsklarmen kräver tid från operatörerna då de måste kontrollera vad som utlöst larmet, 

genom att först kontrollera linan och därefter återställa larmet. 
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6.2 Analys av observationer 

För att skapa en tydligare bild av processen på Swedish Match fabrik i Kungälv, har 

deltagande observationer med kortare frågor till operatörer använts som metod. Detta för att 

undersöka vad som sker på transportbandet för lock och ask. Under observationerna har det 

framkommit att ett flertal försök till förbättringsåtgärder tidigare gjorts och små förändringar 

har genomförts för att tillfälligt lösa olika problem som uppstått på transportbandet, detta med 

ett blandat resultat. På grund av tidsbegränsningen i arbetet har inte allting kunnat följas upp i 

den omfattning det borde. 

 

Genom observationerna framkom det att vissa typer av problem uppstår oftare än andra, där 

olika stopp framförallt sker i första växeln. Det finns en problematik med att utrymmet vid 

den första växeln är större än utrymmet vid övriga växlar, vilket leder till att materialet kan 

fastna i övergången mellan två transportband när växeln ska styra material till de olika 

packarna. Eftersom materialet är format som en cirkel uppstår det ibland problem med att 

låsfunktionen i växeln inte hinner klämma åt materialet i tid, otillräcklig friktion mellan 

låsfunktion och material kan vara en påverkande faktor, vilket kan leda till exempelvis att ett 

lock eller en ask hinner ”smita förbi” och då kläms mellan två transportband vilket resulterar i 

stopp i produktionen. Transportbandets hastighet kan även påverka utfallet. 

 

Styrning av växlar och sensorer 

Under observationerna framkom det att styrningen av växlar och sensorer inte är 

programmerade av någon på företaget. Istället har inhyrd personal efter implementering av 

systemet programmerat in hur dessa ska fungera. Detta resulterar i att företaget inte har någon 

större kontroll på hur dessa fungerar i praktiken, vilket har inneburit att ett ungefärligt 

antagande har gjorts utifrån tidtagning och observationer över funktionen hos dessa.  

 

6.3 Analys av simulering 

Enligt Banks (2010) svarar en simulering på frågor som till exempel varför. Svaret fås genom 

att rekonstruera händelsen samt genomföra en mikroskopisk analys av systemet för att avgöra 

varför olika fenomen inträffar (Banks, 2000, s. 12). Swedish Match upplever i dag att det 

uppstår flera problem på transportbandet när de styr om materialflödet från robotarna, vilket 

delvis kan stämma, däremot framkom det efter simuleringen att problemet inte ligger på 

styrningen av transportbanden, utan att grundorsaken till att många problem uppstår inom det 
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avgränsade området ligger på andra delar av produktionsflödet som därför bör analyseras 

vidare.  

 

För att modellen ska ge en representativ bild av det verkliga systemet är det även mycket 

viktigt att använda rätt produktionsdata, vilket innebär att det bestäms vilken typ av data som 

ska köras i programmet, antingen om simuleringen ska köras på en högre kapacitet än i 

dagsläget eller efter hur nuläget ser ut. Vad för typ av produktionsdata som ska användas är 

viktigt att ha i åtanke så att man får en verklighetsförankring i simuleringsmodellen. 

 

Simuleringen genomfördes på större delen av flödet, däremot togs inte hela produktionslina A 

med, vilket kan ha genererat resultat som möjligen kunnat se annorlunda ut om hela flödet 

simulerats. På grund av tidsbegränsningen har inte alla för flödet intressanta frågeställningar 

kunnat modelleras eller analyseras. Det rekommenderas därför att vidare simuleringar 

genomförs av Swedish Match. 

 

6.4 Teoretisk analys 

Under nedanstående rubriker presenteras analysen kring de teoretiska områden som 

presenterats i tidigare kapitel. 

 

6.4.1 Slöserier 

För att uppnå framgång med att eliminera olika slöserier är det nödvändigt att lyckas 

identifiera icke värdeskapande processer samt att reducera dessa (Bergman & Klefsjö, 2014, 

s. 588). Under arbetets gång på Swedish Match har framförallt två slöserier uppdagats, 

produktion av defekta produkter och väntan, som kan vara viktiga för framtida produktion och 

bör därmed reduceras. 

 

Lean grundar sig allmänt på att undvika alla former av slöseri och fokus bör ligga på att 

reducera dessa (Bergman & Klefsjö, 2014, s. 588). På Swedish Match produktionslina A 

tillverkas dagligen defekta produkter. Denna typ av slöseri tillför inget värde till kunden och i 

den studerade processen är denna typ av slöseri, exempelvis att deformerade lock eller askar 

passerar större delen av förpackningsprocessen ända fram till hel dosa innan det upptäcks, 

något som är relativt vanligt. Swedish Match bör därför se över denna. 
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Enligt Leanfilosofin är väntan ett slöseri som bör reduceras och som för närvarande återfinns 

på produktionslina A. Operatörerna får larm när någonting hänt utefter transportbandet, vilket 

kan leda till att det ibland kan ta tid att upptäcka var felet uppstått alternativt att ställare måste 

tillkallas beroende på felets ursprung. Slöserier uppkommer då operatörer behöver vänta på 

att problemet ska lösas för att köra igång produktionen igen alternativt att kompetensen för att 

lösa problemet själva inte finns.  

 

6.4.2 Flaskhalsar 

På grund av att flaskhalsen är den svagaste länken i kedjan är det mycket viktigt att det 

material som bearbetas i en flaskhals redan är kvalitetskontrollerat, då det således annars 

innebär att flaskhalsen bearbetar defekt material vilket sedan resulterar i ett oerhört slöseri 

(Olhager, 2013, s. 159). Swedish Match är redan medvetna om att packarna på 

produktionslina A är deras flaskhalsar och därför bör utnyttjas till fullo. Samtidigt sker ingen 

kvalitetskontroll av lock och ask innan materialet passerar packarna, vilket leder till att 

fortsatt produktion av defekt material därmed fortgår till en färdig hel dosa. Exempelvis kan 

en hel dosa fastna på transportbandet på grund av skadat material på väg till etikettstation. 

 

6.4.3 Produktivitet 

Det är av stor betydelse att Swedish Match använder de tillgängliga resurser som finns så 

optimalt som möjligt. Enligt Ax et al (2009) är det av den anledningen mycket viktigt att göra 

rätt saker på rätt sätt, vilket även benämns som produktivitet och effektivitet. Produktiviteten 

visar på en ekonomisk prestation av företaget. Företag vill uppnå höga värden av detta mätetal 

eftersom det innebär att aktiviteter genomförs på ett bra sätt (Ax et al., 2009). Swedish Match 

använder i dag OEE som ett nyckeltal för analys och kontroll av produktiviteten. Detta 

nyckeltal används därför till en beräkning av produktivitetsnivån på produktionslina A. 

Produktivitetsnivån kan i sin tur användas för att beräkna och planera hur många orders som 

kan köras under exempelvis en vecka och när underhåll kan planeras in.  

 

Produktionen begränsas i dag på grund av att företaget inte skapat sig en helhetsbild över 

produktionsflödet för att kunna genomföra långvarigt hållbara förbättringar. Det finns en 

marginal uppåt i produktionskapacitet och vid ytterligare analys av det övriga flödet inklusive 

förbättringsåtgärder finns goda möjligheter till en ökad produktivitet.  
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6.4.4 OEE 

OEE består som tidigare nämnts av tre delar - tidstillgänglighet, operationseffektivitet och 

kvalitetsutbyte. Resultatet efter observationer och mätningar påvisar flera intressanta saker. 

Enligt Jonsson & Lesshammar (1999) kan definitionen av OEE variera beroende på 

användningsområde, författare eller hur olika företag beräknar de tre delarna (Jonsson & 

Lesshammar, 1999). Swedish Match beräknar i dag OEE genom antal producerade dosor / 

(tillgänglig tid x maximala packarhastigheten), däremot är inte den lediga kapaciteten 

inräknad. Den lediga kapaciteten kan ses som en förlust av kapacitet då produktionen inte 

utnyttjar den lediga tid som finns, vilket innebär att om den lediga kapaciteten tas med i 

beräkningarna kommer detta att resultera i att OEE-talet sjunker. Om hela 

produktionskapaciteten av marknadsskäl inte kan utnyttjas bör övrig tid ses över, exempelvis 

kan förbättringsgrupper med personal från olika yrkeskategorier arbeta med 

förbättringsåtgärder för att eliminera alternativt minska flaskhalsar samt andra typer av 

förluster. Resurssättning kan därmed anpassas i produktionen. 

 

De fördjupade undersökningarna som genomförts påvisar att det finns områden i 

produktionsflödet som har stor förbättringspotential genom reduktion av förluster som orsakas 

av exempelvis spill samt andra stopp i produktionen. Detta kan i sin tur generera högre 

produktionseffektivitet. Det är därför viktigt att genomföra fler studier på det övriga flödet för 

att uppnå en helhetsbild. Företagets OEE visar även på att det finns förbättringsmöjligheter 

vilket kan leda till en ökning av produktionen.  
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7 Diskussion 

 

I detta kapitel kommer författarens egna tankar och synpunkter av studien och dess resultat 

presenteras. 

 

 

Fokus under arbetets gång var att identifiera så många problem som möjligt, vilket ofta går 

lättare när man som utomstående kommer in i en verksamhet utan någon tidigare kännedom 

om hur denna fungerar. En utmaning som tidigt visade sig under arbetets gång var att hålla sig 

till det avgränsade området och de problem som spelade någon roll för studien, men samtidigt 

inte missa de kopplingar olika problem som uppstår kan ha till övrig produktion. De 

identifierade problemen ses som möjligheter till förbättringsåtgärder snarare än något 

negativt. 

 

Svårigheter kring att enbart studera ett delflöde i en hel produktionslina är att olika faktorer 

och utfall från andra delar av produktionen kan ha en stor påverkan på det som sker på just 

den delen av flödet. Med detta sagt är det av stor betydelse att genomföra vidare studier på 

produktionslinan för att skapa en helhetsbild för att sedan komma fram till 

förbättringsåtgärder. Det är lätt att man ser ett delflöde som en isolerad process och börjar 

genomföra åtgärder som i ett senare skede kan vara verkningslöst alternativt skapa ytterligare 

problem för hela flödet. Det är därför av stort vikt att analysera hela flödet för att skapa en 

helhetsbild över hur olika processer kan påverka varandra.  

 

Det har upplevts problematiskt att enbart studera och analysera det delflöde som varit 

avgränsat för studien. En rekommendation är att Swedish Match bör se över hela processen 

steg för steg och att sedan genomföra en djupare analys över hela flödet, för att i slutändan 

skapa möjligheter till förbättringsåtgärder som resulterar i att företaget uppnår en högre 

kapacitet och produktivitet på produktionslina A. Det är även viktigt att ledningen är tydlig 

med vilka mål som finns samt hur man uppnår dessa så att alla arbetar i en gemensam riktning 

och inte motarbetar varandra. 

 

Det vore önskvärt med fler produktionsmätningar för att få ett så representativt resultat som 

möjligt, men på grund av tidsbegränsning har detta inte varit genomförbart. Figurer som 

upprättats utifrån produktionsmätningarna har varit mycket användbara i projektet för att på 

ett enkelt och visuellt sätt kunna komma fram till någon form av resultat. Figurerna gav även 
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bra information om hur verksamheten fungerar samt var informationen ursprungligen kom 

ifrån.  

 

Observationerna som genomfördes, gav en bra helhetsbild över nuläget men på grund av 

tidsbegränsningen är det svårt att säga om det är representativt över en längre tid. De frågor 

som ställts till operatörerna var i ett senare skede mycket användbara för analysen. 

 

Flödet har modellerats genom simulering, vilket visade sig vara en mycket bra metod för 

denna typ av studie, då flödet är mycket komplext. Simuleringen gav en verklighetsbild av 

hur produktionen ser ut i nuläget. Eftersom simuleringsmodellen redan var modellerad i 3D 

sparade detta mycket tid samtidigt som flödet blev enkelt att följa. Resultat och slutsatser om 

vad som sker på linan visar tydligt var möjlighet till förbättringsåtgärder finns. Simuleringen 

gav också möjlighet till att skapa en större förståelse för hur variabler påverkar varandra samt 

varför vissa typer av problem uppstår.  

 

Hälsoeffekter av snus 

Snus i jämförelse med rökning är ett mycket omdebatterat ämne i Sverige men även runt om i 

världen angående hur skadligt det är i jämförelse med tobaksrökning. Enligt 

medicintidskriften The Lancet (2007) bör snus, nikotintuggummi och nikotinplåster tillåtas 

för att minska rökandet. The Lancet vill också att rökning begränsas genom hårdare regler, då 

rökning enligt flera studier är avsevärt mycket farligare för kroppen än snus (Luo et al., 2007). 

Anders Ahlbom, professor i epidemologi vid Karolinska Institutet, är förvånad över hur 

tidskriften The Lancet tar ett så tydligt ställningstagande angående en så pass kontroversiell 

fråga, då han menar att det inte genomförts tillräckligt med studier kring snus. Han påstår 

även att snus är mindre farligt än rökning, men på grund av de få genomförda studierna, har 

ingen definitiv slutsats över i vilken utsträckning snuset medför skador på kroppen kunnat 

dras, (Dagens Nyheter, 2007). 

 

Ur ett etiskt perspektiv bör nikotin undvikas, då studier visar att det inte är bra ur en 

hälsomässig synvinkel samt att det är beroendeframkallande. Som tidigare nämnts finns det 

för lite studier kring hur mer eller mindre farligt snus är för kroppen, medan det finns otaliga 

studier kring hur rökning påverkar kroppen. Samhällskostnaderna i nuläget är svåra att 

uppskatta då effekterna av hur snusandet påverkar människan på lång sikt begränsas av de få 
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studier som genomförts gällande snus. Slutligen är det mest hälsosamma att inte använda 

nikotin överhuvudtaget. 

 

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Ur ett etiskt perspektiv är det därför bra att 

Swedish Match erbjuder snusprodukter utan nikotin samtidigt som det skapar en paradox i 

och med att de fortfarande producerar cigarrer samt snus innehållande nikotin vilket 

bevisligen är skadligt ur hälsomässig synvinkel. 

 

Ur den teoretiska referensramen har OEE beskrivits som ett nyckeltal för att mäta 

produktionseffektivitet. Dock är inte nyckeltalet helt oproblematiskt. Det går att manipulera 

siffrorna, vilket ofta grundar sig i att resultat som inte är förenliga med verkligheten uppvisas. 

OEE-talet går att påverka genom att enbart ta med det man själv kan styra över. Ett exempel 

på detta kan vara när externa störningar inte ingår i beräkningarna (om t.ex. inkommande 

material saknas). Ett ytterligare exempel kan vara då förbyggande underhåll inte tas med utan 

enbart mindre stopp som sker i produktionen. Man kan även sätta en ideal cykeltid som är 

högre än minsta möjliga för att på så sätt få ett högre värde på operationseffektiviteten. OEE 

bör istället för ett absolut tal ses som en ”fingervisare” på var eventuella förbättringsåtgärder 

kan genomföras alternativt att en analys är nödvändig för att hitta orsaken till att vissa delar i 

flödet i jämförelse med andra inte är lika produktiva. 
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8 Slutsatser 

 

I detta kapitel besvaras rapportens frågeställningar samt en redogörelse för de slutsatser som 

drogs utifrån teori, empiri och analys. 

 

 

Föreliggande studie har analyserat produktionsflödet utefter en automatiserad lina för 

snustillverkning. De slutsatser som dragits utgående från studien är att det alltid finns 

utrymme för förbättringar inom produktion. Detta bör emellertid särskiljas från problem och 

svårigheter som kan finnas. Med andra ord bör inte potentiella förbättringsåtgärder ses som ett 

problem alternativt en svårighet, utan snarare som en möjlighet som inte utnyttjats. Rapporten 

har genom analys av det empiriska materialet påvisat att det finns några områden som 

utmärker sig mer än andra och som påverkar produktiviteten.  

 

Huvudfrågeställningen som legat till grund för studien är:  

 

➢ Vilka faktorer påverkar produktiviteten i ett produktionsflöde? 

Utifrån rapporten har det framkommit att det finns flera faktorer som påverkar 

produktiviteten. De faktorer som har en stor påverkan på produktiviteten är antalet oplanerade 

händelser såsom stopp i utrustning, spill, personal- och materialbrist. För att fortsätta vara 

konkurrenskraftiga i framtiden är det viktigt att beakta dessa faktorer samt genomföra de 

förbättringsåtgärder som behövs för att uppnå en framtida planerad kapacitet.  

 

De andra frågeställningarna som legat till grund för studien är: 

 

➢ Vilka metoder samt mätetal finns det för att mäta produktiviteten i en produktionslina? 

Det finns olika metoder för att mäta produktiviteten där den vanligaste metoden är att använda 

OEE. Som tidigare nämnts kan denna metod variera i definition då olika företag beräknar 

tillgänglighet, operationseffektivitet och kvalitetsutbyte på olika sätt.  

OEE är ett effektivt verktyg att arbeta med för att synliggöra potentiella problem och 

störningar som kan uppstå i produktion, därför är det även viktigt att vara noggrann med hur 

OEE beräknas annars kan metoden generera felaktiga siffror som gör att företag inte väljer att 

genomföra de förbättringsåtgärder som krävs. 
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➢ Hur påverkar förluster produktiviteten? 

Rapporten visar på att förlusterna påverkar produktiviteten genom att produktionen får ut 

färre antal enheter, vilket innebär att inflödet ökar gentemot utflödet. Förluster kan 

exempelvis vara förlorad tid eller material, vilket innebär att kassation av en detalj inte enbart 

är en förlust av råmaterial utan även den bortkastade produktionstiden är en förlust. Om 

produktionen har hastighetsförluster på grund av stopp eller icke utnyttjad kapacitet ses den 

tid som förloras som en förlust. Av den anledningen är det mycket viktigt att fortsätta arbeta 

med att reducera förluster så långt det går för att öka produktiviteten.  

 

➢ Vilka metoder finns det för att reducera förluster för att öka produktiviteten i en 

produktionslina?  

Det finns olika metoder för reducering av förluster för att i slutändan uppnå en ökad 

produktivitet. Som tidigare nämnts är en av metoderna flaskhalsanalys. Eftersom flaskhalsen 

ses som en begränsning i flödet är det mycket viktigt att hitta denna och utnyttja dess 

kapacitet maximalt, på grund av att produktionen antingen förlorar tid eller att övrig 

produktion överproducerar vilket i sin tur leder till förluster. Ytterligare en metod att arbeta 

med är kontinuerliga flöden, där kontinuerliga flöden synliggör problem som uppstår i och 

med att all produktion stannar upp samt att det bidrar till ett arbete med ständiga förbättringar. 

Kontinuerliga flöden strävar efter att öka produktiviteten och flexibiliteten i produktion.  

 

Slutligen har det framkommit att Swedish Match inte har några större problem gällande 

transportbandet på produktionslina A. Däremot genom både observationer och 

produktionsmätningar som genomförts har det visat sig finnas problem på andra delar av 

produktionslinan och som därmed bör ses över. 
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9 Rekommendationer 

 

I detta kapitel presenteras rekommendationer som bör värderas av Swedish Match och 

behöver inte ha en direkt koppling till studien. 

 

 

Rekommendationen för Swedish Match är att genomföra en vidare produktionsanalys av 

produktionslina A då grundorsaken till att stopp sker på det studerade delflödet inte ligger på 

denna del. De stopp som uppstår för lock och ask är snarare symptom från tidigare händelser 

än det grundläggande problemet. Ytterligare en rekommendation för Swedish Match är att 

vidare analysera varför så mycket falsklarm kan uppstå på transportbandet, då detta är 

tidskrävande för operatörerna samtidigt som det även kan ses som ett slöseri med tid, vilken 

kan utnyttjas på ett bättre sätt. 

 

Rekommendation för transportbandet på produktionslina A är att enbart se över hel dosa. Där 

finns en del problem som ofta uppstår under produktion. Under observationer och 

produktionsmätningar har det framkommit att det framförallt sker stopp gällande hel dosa vid 

den första växeln. Dessa stopp uppstår på grund av att dosorna krockar med varandra då 

låsfunktionen inte låser fast dosorna ordentligt.  

 

Efter samtal med personal kan det dras slutsatser kring kommunikation och 

informationsspridning på företaget, vilket inte behöver vara specifikt för en avdelning utan 

rent generellt. Det är mycket viktigt att personalen förstår vikten av förändringar samt 

förbättringsåtgärder. Det är även mycket viktigt att engagera personal i förbättringsåtgärder 

för att skapa ett medarbetarengagemang genom hela företaget. Eftersom operatörerna är 

företagets experter på produktionsflödet har Swedish Match mycket att vinna på att använda 

sig mer av deras kunskaper. Synpunkter från operatörerna som inte kommer fram till 

ledningen är förlorad kunskap, vilket skulle kunna användas till förbättringsarbete och 

reduktion av icke värdeskapande tid eller att öka värdet för företaget. 

  



 43 

10 Referenser 

Ax, Christian et al. (2009) Den nya ekonomistyrningen. Malmö: Liber AB. Uppl.: 4. 

Banks, J. (2000). Introduction to simulation. Paper presented at the 2000 Winter Simulation 

Conference, Atlanta, USA. 

 

Banks, J., Carson. J. S., Nelson. B. L., & Nicol, D. M. (2010). Discrete-Event System 

Simulation. Pearson, U.S.A.: Prentice Hall. Uppl.: 5. 
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