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Kapitel 6: Avropssystem

6.1 Introduktion
Att hantera materialflödena i värdeflödet är kritiskt för att uppnå Lean Production.
Från att Toyota för 30 år sedan skapade och införde konceptet Just In Time i sitt
Lean Production-system används nu JIT över hela världen och i många olika
industrier. Kanban är det överlägset vanligaste sättet att införa JIT i praktiken.
Använt korrekt undviker JIT överproduktion och problem kopplat till detta.
Detta kapitel ger en överblick över JIT för att sedan förklara hur kanban fungerar
och vilka regler som stödjer införandet av kanbansystem. De två vanligaste
typerna av kanban beskrivs, likaså sättet att beräkna hur många kanban ett
system behöver för att fungera korrekt.
Produktionen måste vara stabil för att ett kanbansystem ska fungera. Detta kan
åstadkommas genom Leanverktyget heijunka, eller produktionsutjämning. I del
6.5 förklaras grunderna och tankesättet bakom produktionsutjämning, och dess
två aspekter volym och mix beskrivs. Ett flertal exempel ges för att förklara
konceptet och hur det införs, och en femstegsprocess för effektiv utjämning av
kundefterfrågan framställs. Efter detta beskrivs dessutom metoden heijunkabox i
detalj. På grund av kopplingen till heijunkasystemet redogörs det också för
systemets roller som materialhanterare och springare.

6.2 Mål med kaptilet
När du har läst det här kapitlet ska du kunna:
•

Beskriva nyckelelementen i JIT

•

Redogöra för fördelarna med att införa JIT

•

Beskriva skillnaden mellan planeringstryck (push) och behovssug (pull)

•

Definiera de olika formaten på och funktionerna hos kanban

•

Redogöra för de sex reglerna inom kanban

•

Beräkna hur många kanban som behövs i ett avropssystem

•

Förklara konceptet produktionsutjämning

•

Diskutera anledningen till och metodiken för att göra en heijunkabox

•

Definiera vilken roll en springare har i ett produktionsutjämningssystem

6.3 Just in Time
Just-in-time (JIT) är i grunden ett system för att hantera materialflöden i
värdeflödet. Konceptet skapades av Kiichiro Toyoda och vidareutvecklades av
Taiichi Ohno. Det är en av de två pelarna i TPS (Toyota Production System), där
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den andra är jidoka eller autonomation. JIT gjorde det möjligt för att Toyota att
konkurrera med högvolymproducenter genom att tillgodose kundernas krav på
kvalitet, pris och leverans samtidigt som de egna kostnaderna minimerades.
JIT är både en produktionsfilosofi och en managementfilosofi med fokus på att
eliminera slöseri - speciellt slöseriet med överproduktion - och hålla minimala
lagernivåer i hela värdeflödet. JIT har blivit en av de mest använda
produktionsfilosofierna - dock implementerad till väldigt varierande grad - och är
speciellt vanlig vid produktion av höga volymer standardprodukter, exempelvis i
bil- och elektronikindustrin. Den styrs av efterfrågan, inte av kapaciteten, vilket
betyder att råvaror och komponenter dras genom systemet för att vara
tillgängliga där och då de behövs. Detta minimerar andelen material och resurser
som behövs för att tillföra värde i varje givet steg i värdeflödet.
Själva hjärtat i JIT är tanken att delar och material ska vara tillgängliga för
kunden - även interna kunder - när det behövs, i rätt mängd och av rätt kvalitet.
Detta implicerar att material inte trycks över till nästa processteg, utan att
leveranser bara sker då nästa processteg efterfrågar det.
En annan fundamental skillnad mellan JIT och system med planeringstryck är
ansvarsfördelningen för transport och leverans av komponenter: JIT vänder det
traditionella transportsystemet bak-och-fram genom att lägga ansvaret för att
skaffa nödvändiga delar på själva processteget. Detta (JIT) system får det
tidigare processteget (uppströms) att producera ersättningskomponenter enbart
när det efterkommande processteget (nedstöms) plockar dem från
mellanlagringsplatsen. Systemet stoppar också det tidigare processteget från att
producera fler komponenter när mellanlagringsplatsen är full.
JIT levererar ett antal viktiga fördelar, bland annat:
•

Reducerade lagernivåer

•

Reducerade ledtider

•

Färre kassationer och mindre omarbete

•

Process- och kvalitetsproblem visar sig tidigt

•

Flaskhalsar i värdeflödet uppenbarar sig

•

Ökad flexibilitet att möta kundernas efterfrågan

Dock kommer problem i processer med JIT-system påverka resultatet direkt,
eftersom det inte finns några säkerhetslager i värdeflödet. Därför måste alla
organisationer som använder JIT ha ett effektivt och snabbt
problemlösningssystem. Lager döljer vanligtvis många problem genom att fler
enheter produceras trots att fel uppkommit. Med de reducerade lagernivåerna i
JIT märks samma problem direkt. Följande diagram visar många av problemen
som döljer sig i det hav av lager som karaktäriserar många processer.
Råmaterial ---------------------------------------------------------> Färdig produkt till kund
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dålig schemaläggning, kvalitetsproblem, långa ställtider, maskinfel, dåligt
underhåll
Obalanserade linor, långa transporter, leveransproblem, frånvaro,
kommunikationsproblem
________________________________________________________________
Den femte principen i Lean - ständiga förbättringar - måste bli en del av
organisationskulturen om problem som identifieras genom JIT ska kunna lösas
snabbt. Att misslyckas med att snabbt hitta grundorsaken till problem som de
ovannämnda skapar stora störningar i vilken organisation som helst. Det är
också viktigt att framhäva den kapacitet organisationen redan har i att lösa
sådana problem, samt att säkerställa att lagernivåerna inte sjunker under en nivå
där organisationen inte längre kan hantera de problem som uppkommer.
Varje införande av JIT kräver en stor investering i utbildning för de anställda.
Detta är nödvändigt inte bara för att se till att uppsatta kvalitets- och
prestationsmål nås, utan också för att de anställda ska förstå JIT-systemet och
ha de nödvändiga färdigheterna och verktygen för att identifiera och lösa problem
allt eftersom de uppenbarar sig.
Det finns ett antal aktiviteter som är nödvändiga för att införa ett JIT-system i ett
värdeflöde. Dessa är:
•

Designa processflödet
Organisera om, länka om och balansera om processteg och layout för att
uppnå ett flöde. Detta involverar balansering av arbetsstationernas
kapaciteter, reducering av batchstorlekar och minskning av ställtider.

•

Delegera ansvaret för kvalitet till lägsta möjliga nivå
Det är ett krav att standarder och procedurer följs.

•

Utjämna produktionsplanen
Stabilisera produktionstakten och eliminera störningar i orderflödet som
inte är relaterade till kundernas verkliga efterfrågan.

•

Identifiera och lös grundorsakerna till problemen snabbt
De nödvändiga resurserna måste ha färdigheten och befogenheten att
snabbt analysera och lösa problem som dyker upp, oavsett vilken funktion
eller organisationsnivå det gäller.

Taiichi Ohno insåg att systemet erbjöd en möjlighet att effektivt motverka
överproduktion och slöseriet (av resurser, material etc) detta ger upphov till. Han
skrev "när den efterföljande processen plockar material från den tidigare så
måste den tidigare processen ersätta vad som just transporterats iväg", och att
den tidigare processen borde "behålla allt som producerats vid
tillverkningsplatsen. Även om råmaterial förutsätts finnas i överflöd kommer
arbetarna tvingas vänta, eftersom det inte finns någon plats att lagra det som
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tillverkats. När detta händer ser både arbetare och förmän att processen inte
kräver så många personer. Genom att skapa ett transportsystem som går
'baklänges' har Just in Time blivit både möjligt och praktiskt".

6.4 Kanban
Introduktion
Kanban är systemet som används för att ta ut befintliga delar eller beställa
produktion av nya delar. Kanbansystemet gör det möjligt för JIT-produktionen att
fungera smidigt. När kanbansystem används skapar de en koppling genom hela
värdeflödet, och eliminerar behovet av att ha flera olika produktionsscheman i
processens olika steg. En produktionsplan skapas vanligtvis för slutmonteringen
eller kundleveranserna, och kanban används sedan för att skicka dessa krav
bakåt i värdeflödet.
Det finns många faktorer som tvingar fram förändringar i produktionsplaner, och
om flera produktionsplaner används blir det mycket mer komplext att svara på
förändringar och upprätthålla flödet. Revideringar av produktionsscheman kräver
vanligtvis chefernas tid och är i grund och botten ett slöseri med denna resurs. I
praktiken sker schemaändringar antingen för långsamt eller inte alls, vilket leder
till överskott eller brister på grund av att de inte är kopplade till efterkommande
processteg.

Kanbans funktion
Kanban betyder bokstavligen "signal", vilket är precis vad det är. Dess syfte är att
informera processer uppströms om materialbehovet vid varje tidpunkt, för att på
så sätt motverka överproduktion. Kanban ger också möjlighet att visuellt
kontrollera produktionen på ett klart och entydigt sätt. Visuell kontroll är ett annat
viktigt Lean-verktyg som ökar tillgängligheten i processer och understödjer
delegering av processägandet till lägsta möjliga nivå.
Kanban har två viktiga funktioner:
•

Att agera som JIT-produktionens nervsystem
Kanban fungerar som kommunikationssystem genom att signalera till
processtegen uppströms vad och när de ska tillverka. Kanban fungerar
som en arbetsorder och ger två sorters information.
1. Vilka och hur många produkter som har använts och
2. Var och hur produkter ska produceras.

Det motverkar också överproduktion, eftersom tillverkning endast sker efter
signal från en process nedströms. Detta håller också transporter och produkter i
arbete till ett minimum.
•

Att förbättra och stärka operationerna i processen
Ett kanban är alltid kopplat till dess del eller produkt, och fungerar därför
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som ett visuellt kontrollsystem. Eftersom de faktiskt driver produktionen
kontrollerar kanban själva processen, och bestämmer när varje
processteg ska börja och sluta sin tillverkning.
Genom att ständigt sträva efter att minska antalet kanban i ett system
reduceras lagernivåer och synliggörs problem.
Det finns sex regler som måste följas om kanbansystemet ska fungera effektivt:
1. Processer nedströms tar ut produkter från processer uppströms.
2. Processer uppströms producerar bara vad som tagits ut.
3. Bara felfria produkter tillåts gå vidare till nästa processteg.
4. Produktionen måste vara utjämnad.
5. Ett kanban medföljer alltid delen eller produkten.
6. Antalet kanban bör gradvis minska över tid.

Typer av kanban
Det finns många olika former av kanban, men det finns två huvudkategorier:
1. Transportkanban (eller materialkanban)
Indikerar när delar ska flyttas till produktionen, eller från ett processteg till
en annat. De identifierar delen, antalet, var de kommer ifrån och vart de
ska flyttas.
Det finns två grundläggande typer av transportkanban:
1. Leverantörskanban - ordrar som går till externa leverantörer.
2. Uttagskanban - används i interna processer, och innehåller
informationen som behövs för att ta ut produkter från en process
uppströms. Uttagskanban kommer i många former, beroende på behov
och vilken sorts del som tas ut. En kanban kan ta många former exempelvis en låda, kärra eller ett kort - men är alltid kopplad till en
enskild produkt eller produktbehållare.
2. Produktionskanban
Indikerar vilken operation ett processteg ska utföra. Även här finns det två
grundläggande typer:
1. Produktionsorder - i processer som inte behöver ställas om; identifierar
vad som ska tillverkas och i vilken kvantitet. Detta är det kanban som
har störst likheter med vanliga produktionsordrar i
planeringstrycksystem. Medan en uttagskanban tillåter uttag av
produkter från ett processteg tillåter ett produktionsorderkanban
tillverkning av ersättningar för de uttagna produkterna.
2. Signalkanban - används i processer där ställ är nödvändiga, för att
signalera behov av ställ i den ordinarie kanbansekvensen.
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[Sample kanban card]

Beräkning av kanbanegenskaper
När produkter produceras standardiserat och repeterbart kan följande formel
användas för att beräkna antalet kanban:
Antal kanban = GDE * L * (1+Säkerhetsfaktor) / Q
Där:
GDE = Genomsnittlig daglig efterfrågan
L = Ledtid i dagar (från att kanban släpps till att delarna blir tillgängliga)
Q = Kvantitet av produkten i en standardiserad behållare
Säkerhetsfaktor = (maximal efterfrågan - GDE) / GDE
Not: när flödet stabiliseras och produktionsplanerna utjämnats bör
säkerhetsfaktorn minska.
Q bör hållas så liten som möjligt, vilket innebär fler kanban.
Exempel
Produkt

GDE

L

Maximal Säkerhets Q
efterfråga faktor
n

Antal
kanban

(A)

(B)

(C)

(D={CA}/A)

(E)

(F=A*B*{1
+D}/E)

A

100

0,5

120

0,2

20

3

B

20

2

25

0,25

5

10

C

500

5

800

0,33

50

66,5 (67)

Reducering av antalet kanban (regel 6) är en viktig del i strävan efter ständiga
förbättringar (femte principen i Lean), eftersom det resulterar i ytterligare
minskningar av både lager och ledtider.
Två viktiga faktorer ger stora möjligheter till förbättrningar
•

Reducering av minsta orderkvantitet: kräver förkortade ställtider

•

Reducering av säkerhetslager: kräver ökad stabilitet i processen och
schemaläggningen.

2009 (c) Linköpings universitet

Arbetsmaterial - får inte kopieras eller distribueras

6.5 Heijunka / produktionsutjämning
Alldeles för många företag släpper arbete till sina produktionsprocesser i stora
batcher, vilket kan skapa flera problem.
•

Det finns ingen känsla för takttid och inget behovssug (pull) som
värdeflödet kan svara på.

•

Mängden arbete kommer ojämnt över tiden, med toppar och dalar som
sätter ökad press på människor och maskiner.

•

Det blir svårt att urskilja om produktionen är över eller under sitt mål.

•

Tillverkningsordningen är ofta blandad, så att vissa ordrar skjuts fram i
ordningen. Detta förlänger ledtiden på andra ordrar och nödvändiggör att
några ordrar måste forceras.

•

Det blir svårt att svara på förändringar i kundernas efterfrågan, vilket ofta
leder till att det utvecklas komplexa informationsflöden i värdeflödet.

Produktionsutjämning är utjämningen av produktkvantiteter och -typer i ett
värdeflöde. Det är en process varvid kundordrarna ordnas så att variationen
mellan dagarna utjämnas samtidigt som långtidsefterfrågan möts. Det eliminerar
toppar och dalar i arbetsbelastningen samt överproduktion i värdeflödet.
Trots sin enkelhet är produktionsutjämning en nödvändighet för ett lyckat JITsystem. Kanbansystemet kommer att fallera om det inte finns ett system som
jämnar ut arbetsbelastningen. Yasuhiro Monden skrev följande om heijunka:
"utjämning av produktionen är det viktigaste kravet för kanbanproduktion, och för
att minimera dödtid kopplat till arbetskraft, utrustning och produkter i arbete.
Produktionsutjämning är hörnstenen i Toyota Production System".
För att kanban ska fungera är det viktigt att det finns tillräckligt med resurser och
maskinkapacitet vid varje steg i värdeflödet. Ej nödvändiga efterfrågeökningar i
något processteg leder till att alla tidigare steg också kräver extra resurser,
material och kanske även utrustning för att möta efterfrågan. Taiichi Ohno har
sagt att "ju större variation i kvantiteterna som plockas ut, desto mer kapacitet
krävs i de tidigare processtegen".
Det slutliga målet för produktionsutjämning är att samma antal produkter ska
produceras i varje period (vanligtvis dagligen). Efterfrågevariationen i värdeflöden
ökar faktiskt ju längre bak i värdeflödets distribution, produktion och leverantörer
man kommer - detta kallas Forrestereffekten (äv. Bullwhip-effekten).
Om variationen i efterfrågan som rinner genom värdeflödet minimeras kan stora
mängder slöseri undvikas.
Låt se varför efterfrågan inte behöver vara jämn.
En jämn efterfrågan hos slutkunden kan vid fabriken uppfattas som ojämn på
grund av ett antal orsaker, bland annat:
•

Försäljningsbonusar vid slutet av perioder
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•

Fel i lagersystemet orsakar forceringar vid slutet av perioder.

•

Daglig efterfrågan klumpas ihop i veckobatcher

Genom att utjämna belastningen en given period kan vi skapa en rytm som
synkroniserar och balanserar alla operationer.
Utjämning av belastningen kommer att:
•

Förenkla celldesignen
Cellerna kan designas för att kunna hantera +/- 10% av genomsnittlig
efterfrågan istället för +/- 50% som kan krävas annars.

•

Reducera lagernivåerna
Säkerhetslager kan minskas när variationen i efterfrågan minskas.

•

Reducera användningen av golvutrymme
När lagernnivåerna sjunker krävs mindre golvutrymme för lager.

Följande exempel förklarar konceptet
Om en kund har följande efterfrågan på tre produkter de kommande tre
månaderna:
Produkt A

Produkt B

Produkt C

Totalt

Månad 1

60

40

30

130

Månad 2

50

50

50

150

Månad 3

70

30

40

140

Totalt

180

120

120

420

Om vi antar att varje månad har 20 arbetsdagar kommer tillverkaren ha 60 dagar
på sig att producera produkterna. Utjämning av efterfrågan skulle sätta en run
rate på 7 produkter per dag. Detta kan brytas ned i produktmix: varje dag
produceras 3 enheter av A - 180 enheter dividerat med 60 dagar - och 2 två
enheter vardera av produkt B och C (120/60).
Den utjämnade planen är därför att producera 7 enheter varje dag, varav 3 A, 2
B och 2 C.
Utjämningskonceptet kan också appliceras på processen för
produktionsplanering, där månatliga planer ofta tas fram.
Även om efterfrågan ökar innan månaden är slut räknas den inte in förrän
efterkommande månader. När produktionsutjämning används bör
efterfrågeökningen räknas in så snart som möjligt för att minska problem och
sprida belastningen över månadens kvarvarande dagar. Tänk på effekten av att
efterfrågan ökas den första i någon månad. Om vi i exemplet ovan dag 5 i månad
1 får in en extra order på 55 enheter av A i månad 3. Om vi utjämnar direkt kan vi
täcka efterfrågan genom att producera 1 extra enhet A per dag från dag 6. Om vi
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väntar till månad 3 behöver vi tillverka 3 extra enheter per dag, vilket för med sig
ökad risk för kapacitetsproblem.
Produktionsutjämning försöker minska variationen i efterfrågemönstret, vilket
tillåter oss att matcha kapaciteten med efterfrågan. Men om beläggningen
utjämnas utan att kundernas verkliga efterfrågan utjämnas kan lager faktiskt
byggas upp. Om vi exempelvis vill utjämna vår produktion av kylarvätska trots att
vi inte kan förmå kunderna att köpa samma mängd varje månad, så kommer vi
sannolikt att bygga lager under månader med låg efterfrågan för att kunna täcka
behovet i månader med hög efterfrågan.
Att bara ta ett medelvärde på den totala efterfrågan kan således skapa
lagerproblem i systemet. Att påverka variationen i själva efterfrågan är mer
utmanande, men också effektivare. Det är viktigt att förstå hur intern utjämning
(beräkning av medelvärden) orsakar för sen eller för tidig tillverkning gentemot
efterfrågan, och skapar behov av policys för lagerhantering och funktionalitet för
efterfrågehantering. Att påverka kundernas efterfrågemönster för att utjämna den
verkliga efterfrågan kan ge mycket bättre effekt.
Många nytänkande företag försöker influera sina marknader för skapa en
jämnare efterfrågan. En bilverkstad med låg efterfrågan tisdagar och onsdagar
kan exempelvis ha pensionärsrabatt på tisdagarna och studentrabatt på
onsdagarna för att sprida efterfrågan jämnare över veckans sju dagar.
Det finns en femstegsmetod för produktionsutjämning
Diagrammet nedan visar effekten av att använda denna metod. De fem stegen
är:
1. Bestäm genomsnittlig efterfrågan på lång sikt
2. Bestäm takttid
3. Arbeta med att utjämna kundernas efterfrågan (extern utjämning)
4. Utjämna beläggningen mot kvarvarande variation (intern utjämning)
5. Tidigarelägg ordrar med låg risk:
1. Återkommande ordrar, standardprodukter
2. Spekulativa ordrar, standardprodukter
3. Återkommande ordrar, specialprodukter
4. Spekulativa ordrar, specialprodukter
6. Utjämna med modellmix
Om efterfrågan kan utjämnas kan även lagren reduceras. Produktionen kan
planeras om ifall det passar i kundens efterfrågefönster, eller om kundens
efterfrågeprofil kan jämnas ut. Intern beläggningsutjämning innebär att ordrar
tidigareläggs för att balansera kapaciteten med efterfrågan. Den resulterande
efterfrågan kan därefter täckas med ett minimum av både överflödigt lager och
slöseri av arbetskraft. Om de produkter med jämnast efterfrågan produceras först
minimeras risken att producera något som aldrig kommer säljas.
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Det bästa sättet att utjämna beläggningen är att utjämna kundens faktiska
efterfrågan. Om denna inte kan utjämnas kan produktionscellen hjälpas av att
beläggningen utjämnas (intern utjämning), men detta kommer att orsaka för tidig
eller för sen produktion vilket påverkar lagernivåerna.
Steg fem syftar till utjämning av produktmixen inom den totala efterfrågan. Detta
är en viktig del i produktionsutjämningen eftersom den gör det möjligt för företag
att leverera varje produkt vid varje leveranstillfälle - vilket kan vara flera gånger
per dag i Lean-organisationer.
Följande exempel förklarar processen:
Ett företag tillverkar 3 produkter - A, B och C - som vardera har en takttid på 60
sekunder. Dessa produkter levereras i behållare som rymmer olika kvantiteter av
de olika produkterna.
Behållaren för produkt A rymmer 10 enheter
Behållaren för produkt B rymmer 15 enheter
Behållaren för produkt C rymmer 20 enheter
Nu måste pitch beräknas för varje produkt. Pitch beräknas som takttiden
multiplicerat med packkvantiteten, vilket är detsamma som tiden som går åt för
att tillverka en hel (leveransfärdig) behållare av produkten.
Pitch för produkt A är 10 minuter
Pitch för produkt B är 15 minuter
Pitch för produkt C är 20 minuter
När pitchen bestämts är det möjligt att skapa en produktionssekvens för cellen
som tillverkar dessa tre produkter. Eftersom den kortaste pitchen är 10 minuter
måste schemat delas upp i intervall om 10 minuter.
En heijunkabox (produktionsutjämningstavla) visar arbetsdagen för cellen i 10minuters intervall, och kanbankort placeras i boxen sorterade efter
packningssekvensen. I ett avropssystem skulle tavlan besökas var tionde minut
av en materialhanterare som plockar ner kanbankorten för produkt A, B och C
om de finns i det tidsintervallet.
[heijunkaboxdiagram]
Diagrammet visar att det finns kanbankort för en leveransbehållare av vardera tre
produkter vid klockan 08:00, kort för A och B vid klockan 08:10, för A och C vid
08:30 och så vidare. Heijunkaboxen är inte bara ett verktyg för schemaläggning,
utan också ett visuellt kontrollsystem som tydligt visar vilken produktionstakt som
krävs för att täcka kundernas efterfrågan.
Heijunkaboxen är ett fysiskt verktyg för att balansera produktionsvolym och -mix
över en given period. Beläggningen utjämnas för att balansera effektivt
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användande av personal och utrustning med behovet att tillgodose kundernas
efterfrågan. Den är också en mekanism varvid tillverkning av olika modeller i
olika leveransbehållare kan hanteras, genom att ofta skifta mellan alla produkter i
hela produktmixen.
Heijunkboxen kan ses som en brevlåda, där materialhanteraren (även kallad
springaren) hämtar post vid bestämda tidpunkter för att sedan dela ut dem till rätt
arbetsplatser. Posten är själva kanbankorten, vilka placeras i brevlådan i
ordningen bestämd av pitchen.

Springaren
I produktionssystem baserade på Lean innefattar rollen som materialhanterare
mer än att bara leverera material. Ett materialhanteringssystem kan i Lean också
tjänstgöra som det huvudsakliga sättet att skicka produktionsinstruktioner. I
denna typ av system följer springaren en bestämd rutt genom anläggningen
under en bestämt tidperiod. Under denna period plockar springaren upp
kanbankort som signalerar vilka material som behövs, och levererar dessa
material till rätt produktionsplatser. När denna typ av materialhantering används
tillsammans med en heijunkabox får inte rutten ta längre tid än ett uttagsintervall
(en kolumn) i heijunkaboxen.
Sammanfattningsvis kan produktionsutjämning vara nyckeln för att skapa ett
avropssystem i ett företag som tillverkar många olika produkter.
Produktionsutjämning använder taktade uttag baserade på pitch, men bryter ner
dem i enheter baserade på volymen och antalet typer av produkten som
tillverkas. En heijunkabox bör ställas upp så att det finns en rad för varje typ av
varje produkt, medan det finns en kolumn för varje pitchintervall. Det ska inte
finnas mer än en kanban per ruta i heijunkaboxen.
Trots att produktionsutjämning är ett enkelt koncept är det nödvändigt för att ett
kanbansystem ska fungera effektivt.
För att uppnå en utjämnad produktion är det viktigt att processer i värdeflödet:
•

Har så lite variation som möjligt

•

Inte kör stora batcher av enskilda produkttyper

6.6 Repetition
JIT är en kritisk del av Toyota Production System. Det har designats som en av
de två grundpelarna i TPS och är kopplat till materialförsörjning. Det använder
sig av kanban och heijunka (produktionsutjämning).
Det här kapitlet beskriver bakgrunden till JIT och dess utveckling, samt förklarar
vilka fördelar JIT ger företag som använder avropssystem. De två
nyckelkomponenterna i JIT är användande av kanban och heijunka, men detta
användande är inte avgränsat till företaget internt.
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Kanban, som introducerades i kapitel 3, får en mer utförlig förklaring i detta
kapitel. De sex reglerna för effektivt införande av kanban förklaras, likaså de två
huvudsakliga funktionerna hos och typerna av kanban. Det är viktigt att kunna
beräkna hur många kanban som behövs i ett avropssystem, och därför
demonstreras metodiken för detta i kapitlet. Trots att avropssystemet bygger på
kanban är det också viktigt att komma ihåg att kanban fortfarande är bundet
kapital (eftersom varje kanban ökar PIA) och Leansystem måste fokusera på hur
dessa lager kan minskas med tiden.
Kanbansystem är inte hållbara i omgivningar med stora variationer i efterfrågan.
Heijunka är det Leanverktyg som används för att motverka denna variation. Det
är extremt viktigt att aktiviteter som försöker utjämna produktionen fokuserar på
variation i både mix och volym. För att effektivt lösa dessa problem måste
Leanorganisationer eliminera interna barriärer mot att införa sådana system.
Dessa barriärer beror främst på långa ställtider och tänkande i termer av EOQ
(ekonomisk orderkvantitet), vilket driver utveckling av batchbaserade
tillverkningsprocesser.
Leansystem som innehåller både flöde och pull gör organisationer kapabla till
både flexibilitet och tillgänglighet mot kundernas krav. Att införa ett JIT-system
går dock på tvärs mot stora delar av tankesättet i icke-Lean organisationer. Det
krävs en stor ansträngning med aktivt ledningsstöd för att det ska kunna
implementeras effektivt och för att kunna upprätthållas.
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