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Förord  
Rapporten är den examinerade delen av tre års studier på utbildningen Industriell ekonomi 

och logistik på Högskolan i Skövde. Rapportens syfte är att tillämpa kunskaperna som vi 

utvecklat under utbildning för att fördjupa oss inom ett visst område samt få ett perspektiv 

mellan teori och praktik. Detta var även ett smakprov av vad våra framtida arbetskarriärer kan 

innehålla inom det specifika ämnet arbetet fördjupar sig i. Studien utfördes på ett fallföretag 

för att få en fördjupad förståelse mellan teorin och praktiken.  

 

Vi vill tacka alla som varit inspirerande och delaktiga under arbetet, för den tid och 

engagemang de bidragit med för att hjälpa oss med rapporten. Vår handledare Tönu Köks 

tackar vi för allt stöd och hjälp under arbetet samt Joakim Zabel vår kontaktperson på 

fallföretaget vill vi även tacka för den tid och ambition han har lagt under arbetets gång. 

 

 

 

 

  



 

 

Sammanfattning  
Syfte: Syftet med rapporten var att bättre förstå vilka faktorer som har en inverkan på 

kapacitetsplaneringen samt de metoder som finns att tillgå gällande kapacitetsplanering. 

Utefter detta formulerades det tre stycken frågeställningar som studien avser att besvara: 

1. Vilka metoder inom kapacitetsplaneringen kan tillämpas i ett kundorderstyrt företag? 

2. Vad utmärker kapacitetsplaneringen i ett kundorderstyrt företag? 

3. Hur kan kapacitetsplaneringen förbättras utifrån fallföretagets nuvarande situation?  

Metod: För att besvara frågeställningarna och uppfylla studiens syfte valdes det att 

genomföras en fallstudie på Lindab Götene AB i Götene. Den första frågeställningen besvaras 

genom att identifiera relevant teori kring kapacitetsplanering och analysera dessa med 

empirin. Den andra frågan besvaras med hjälp av empirin där en nulägesanalys har 

genomförts som ger en inblick i fallföretaget samt den informationen om hur 

kapacitetsplaneringen tillämpas i fallstudieobjektet. Även här analyseras empirin med teorin. 

Den tredje frågan besvaras utifrån den analys och insamling av empiriskt material i 

nulägesbeskrivningen för att identifiera vad som kan förbättras angående 

kapacitetsplaneringen i en kundorderstyrd verksamhet. Den empiriska datan utgjordes utav 

intervjuer, dokumentstudier och observationer.  

 

Slutsats: I dagsläget sker kapacitetsplaneringen för hela företaget, författarna föreslår att 

fallföretaget tillämpar metoden kapacitetsbehovsprofiler då den möjliggör att planera 

kapaciteten per avdelning. Vilket skulle kunna ge en bättre uppfattning om hur beläggningen i 

produktionen ser ut utifrån fallföretagets förutsättningar. Ytterligare rekommendationer är att 

utföra tidsstudier för att säkerställa att korrekta operationstider finns tillgängliga som 

kapacitetsplaneringen baseras på för att inte över- eller underskatta graden av 

kapacitetsbehov. Uppföljning och återkoppling bör även göras för att se hur produktionen 

ligger till gentemot planeringen för att även skapa ett underlag för eventuella förbättringar 

som kan utföras, samt att skapa rutiner och se till att dessa följs.  

 

Nyckelord: Kapacitet, kapacitetsplanering, ledtid, fallstudie, flexibilitet, tillverkning mot 

kundorder, kundorderprocess, grunddata, produktivitet, huvudplanering, 

operationsbeskrivning. 

 



 

 

Abstract  

Purpose: The purpose of the report was to achieve a greater understanding over which factors 

have an impact on capacity planning as well as the methods available regarding capacity 

planning. Along this, three questions were formulated that the study intends to answer: 

1. Which methods within capacity planning can be applied in a customer-managed 

company? 

2. What distinguishes a capacity planning in a customer-managed company? 

3. How can capacity planning be improved in the business case based on the current 

situation? 

Method: In order to answer the questions and fulfil the purpose of the study, it was decided to 

conduct a case study at Lindab Götene AB in Götene. The first question is answered by 

identifying relevant theory about capacity planning and comparing them with empiric 

materials. The second question is answered with the help of the empirics where a current 

situation analysis has been conducted that gives an insight into the case company and the 

information on how capacity planning is applied in the case study. The theoretical and 

empirical material are analysed as well. The third question is answered on the basis from the 

analysis and collection of empirical material in the current situation description to identify 

what can be improved regarding capacity planning in a customer-ordered business. The 

empirical data consisted of interviews, documentary studies and observations. 

 

Conclusion: Today the capacity plan is created for the whole company as one unit, the 

authors are suggesting that the business case applies the method capacity bills which makes it 

possible to plan capacity for each division. Thus, creating a better chance of understanding the 

current situation in the production. Further recommendations are such as conducting time 

studies to ensure that correct operational times are available which capacity planning is based 

on, this for not under- or overestimate the need of capacity. Follow-up and feedback should 

be done to see how the current situation of the production is against the production plan, also 

to create a ground for potential improvements that can occur. Creating routines and making 

sure that they are followed. 

 

Keywords: Capacity, capacity planning, lead time, case study, flexibility, make to order, sales 

order, customer order process, basic data, productivity, main planning, operation description. 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ...............................................................................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................................................................................. 1 

1.2 Problembeskrivning ........................................................................................................................................................................ 2 

1.3 Syfte och frågeställningar ............................................................................................................................................................ 4 

1.3.1 Utmaningar hos fallföretaget ..........................................................................................................................................4 

1.4 Avgränsningar ................................................................................................................................................................................... 4 

1.5 Rapportens disposition .................................................................................................................................................................. 4 

2 Metod......................................................................................................................................................................................6 

2.1 Arbetsprocessen ................................................................................................................................................................................ 6 

2.2 Val av metod för studien ............................................................................................................................................................... 6 

2.1.1 Fallstudie ...................................................................................................................................................................................6 

2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod ...................................................................................................................................6 

2.3 Litteraturstudier .............................................................................................................................................................................. 7 

2.3.2 Granskning av litteratur ....................................................................................................................................................7 

2.4 Datainsamling ................................................................................................................................................................................... 8 

2.4.1 Observationer .........................................................................................................................................................................8 

2.4.2 Intervjuer ..................................................................................................................................................................................8 

2.4.3 Dokumentstudier ..................................................................................................................................................................8 

2.5 Trovärdighet ...................................................................................................................................................................................... 9 

2.5.1 Validitet......................................................................................................................................................................................9 

2.5.2 Reliabilitet ................................................................................................................................................................................9 

2.5.3 Kvalitet .................................................................................................................................................................................... 10 

3 Teoretisk referensram ................................................................................................................................................. 12 

3.1 Planering och styrning av produktion ................................................................................................................................. 12 

3.2 Produktionsmiljöer....................................................................................................................................................................... 13 

3.3 Kundorderprocessen .................................................................................................................................................................... 13 

3.4 Huvudplanering ............................................................................................................................................................................. 14 

3.4.1 Prioriteringar mellan olika avdelningar ................................................................................................................. 16 

3.4.2 Tidsgränser ........................................................................................................................................................................... 16 

3.5 Kapacitet ........................................................................................................................................................................................... 17 

3.6 Kapacitetsplanering .................................................................................................................................................................... 18 



 

 

3.6.1 Återrapportering och bevakning ................................................................................................................................ 18 

3.7 Kapacitetsplaneringsmetoder ................................................................................................................................................. 19 

3.7.1 Kapacitetsplanering med produktionsenheter ................................................................................................... 19 

3.7.2 Kapacitetsplaneringsfaktorer ...................................................................................................................................... 19 

3.7.3 Kapacitetsbehovsnycklar ............................................................................................................................................... 20 

3.7.4 Kapacitetsbehovsprofiler ............................................................................................................................................... 20 

3.7.5 Kapacitetsbehovsplanering (CRP) ............................................................................................................................. 22 

3.8 Beräkna kapacitetsbehov .......................................................................................................................................................... 23 

3.8.1 Grunddata .............................................................................................................................................................................. 23 

3.8.2 Operationstider ................................................................................................................................................................... 23 

3.9 Ledtider ............................................................................................................................................................................................. 24 

3.10 Produktivitet................................................................................................................................................................................. 24 

3.11 Tidmätning av arbete ............................................................................................................................................................... 25 

3.13 Flexibilitet ...................................................................................................................................................................................... 26 

3.14 Produktionslayout ...................................................................................................................................................................... 27 

3.14.1 Funktionell layout ........................................................................................................................................................... 27 

3.14.2 Linjeformad layout ......................................................................................................................................................... 28 

Analys av den teoretiska referensramen .................................................................................................................................... 28 

4. Beskrivning av företaget ............................................................................................................................................ 29 

4.1 Lindab International AB ............................................................................................................................................................ 29 

5 Nulägesbeskrivning ....................................................................................................................................................... 31 

5.1.1 Batteriprodukter ................................................................................................................................................................ 31 

5.1.2 Stripsprodukter .................................................................................................................................................................. 32 

5.2 Produktionsprocess ...................................................................................................................................................................... 32 

5.2.1 Kännetecken för produktionen ................................................................................................................................... 32 

5.2.2 Produktionslayout ............................................................................................................................................................. 33 

5.2.3 Produktionsstörningar .................................................................................................................................................... 37 

5.3 Kundorderprocessen .................................................................................................................................................................... 38 

5.4 Kapacitetsplanering .................................................................................................................................................................... 40 

5.4.1 Indata för kapacitetsplanering .................................................................................................................................... 41 

5.4.2 Operationsdata .................................................................................................................................................................... 42 

5.5 Återrapportering och bevakning ........................................................................................................................................... 42 

5.5.1 Mätetal..................................................................................................................................................................................... 43 



 

 

6. Analys och Resultat....................................................................................................................................................... 44 

6.1 Vilka metoder kan tillämpas för kapacitetsplanering? ................................................................................................ 44 

6.1.1 Huvudplanering .................................................................................................................................................................. 44 

6.1.2 Val av kapacitetsmetod ................................................................................................................................................... 46 

6.1.3 Exempel på hur kapacitetsbehovsprofiler kan användas .............................................................................. 47 

6.2 Vad utmärker kapacitetsplaneringen i ett kundorderstyrt företag? ..................................................................... 49 

6.2.1 Produktionsmiljö ............................................................................................................................................................... 49 

6.2.2 Funktionell layout .............................................................................................................................................................. 49 

6.2.3 Flexibilitet .............................................................................................................................................................................. 50 

6.3 Hur kan kapacitetsplaneringen förbättras i en kundorderstyrd verksamhet? .................................... 52 

6.3.1 Fallföretagets Informationsflöde................................................................................................................................ 52 

6.3.2 Hur mätetal kan förbättra kapacitetsplaneringen ............................................................................................. 53 

6.3.3 Tidsstudier inom produktionen.................................................................................................................................. 53 

6.3.4 Tillförlitlig grunddata information ............................................................................................................................ 54 

6.3.5 Typ av kapacitetsplan för en MTO-miljö ................................................................................................................ 54 

6.3.6 Återrapportering från produktion............................................................................................................................. 55 

6.4 Resultatdiskussion ..................................................................................................................................................... 56 

7 Rekommendationer för fallföretaget ..................................................................................................................... 57 

Metod för kapacitetsplanering ....................................................................................................................................................... 57 

Tidsstudier/operationstider ............................................................................................................................................................ 58 

8 Slutsats ............................................................................................................................................................................... 59 

9 Framtida forskning  samt etiska och samhälleliga aspekter ........................................................................ 61 

9.1 Framtida forskning ...................................................................................................................................................................... 61 

9.2 Etiska och samhälleliga aspekter........................................................................................................................................... 61 

Referenslista ........................................................................................................................................................................ 62 

Bilaga 1 – Intervju med platschef ................................................................................................................................ 64 

Bilaga 2 – Intervju med produktionspersonal........................................................................................................ 65 

Bilaga 3–Produktöversikt ............................................................................................................................................... 65 

Bilaga 4– Planeringslista ................................................................................................................................................. 66 

 



 

 

Figurförteckning  

Figur 1 Modell över hur frågeställningarna kommer att besvaras i rapporten ........................... 5 

Figur 2 Plan framöver för examensrapporten............................................................................. 6 

Figur 3 En förenklad modell av kundorderprocessen i ett företag ........................................... 14 

Figur 4 Samband inom huvudplaneringen ............................................................................... 15 

Figur 5 En bild över de olika tidsgränserna. ............................................................................ 17 

Figur 6 Metodjämförelse med avseende på egenskaper ........................................................... 19 

Figur 7 Informationsflöde för kapacitetsplanering med hjälp av kapacitetsbehovsprofiler ..... 21 

Figur 8 Funktionell verkstadslayout enligt Olhager, 2013 ....................................................... 27 

Figur 9 Omsättning per region och segment ............................................................................ 30 

Figur 10 Produktionsanläggningen i Götene. ........................................................................... 30 

Figur 11 Produkten Premax som tillverkas utav Lindab Götene AB ....................................... 31 

Figur 12 En stripsbaffel där värmeöverföringen sker genom konvektion och strålning. ......... 32 

Figur 13 En bild som visar hur fallföretagets avdelningar och resurser är placerade. ............. 33 

Figur 14 Bild som visar hur sammanfogningen ser ut mellan kopparrör och aluminiumplåt.. 36 

Figur 15 Ordningsföljd för orderinformation vid planering ..................................................... 40 

Figur 16 Urklipp ur fallföretagets kapacitetsplaneringsfil som används för att få fram totalt 

kapacitetsbehov. ....................................................................................................................... 41 

Figur 17 Ett urklipp som visar anläggningens produktivitet för år 2017. ................................ 43 

Figur 18 Ett exempel på hur det kan se ut i Excel med avseende på kapacitet per avdelning. 47 

 

 



 

 1 

1 Inledning  
Detta avsnitt avser att behandla och beskriva bakgrund, problembeskrivning, syfte, 

frågeställningar och avslutningsvis dess avgränsningar som examensrapporten kommer att 

behandla. Studien syftar till att få en större förståelse för fallföretagets problematik gällande 

kapacitetsplanering utefter dess nuvarande situation.   

1.1 Bakgrund 

Konkurrensen idag är allt mer global och komplicerad, produktlivscyklerna blir allt kortare, 

kraven från kunderna på differentiering och nyansering ökar. Att endast konkurrera med pris 

räcker inte längre utan man måste även vara bra på att kunna erbjuda kvalitet, 

leveransförmåga och flexibilitet (Olhager, 2013, s.19). Att hantera kapaciteten på ett effektivt 

sätt är en förutsättning för lyckas möta dessa utmaningar (Ashayeri & Selen, 2005). Detta 

ställer krav på att företagen ska kunna använda sina kompetensområden så framgångsrikt som 

möjligt för att kunna konkurrera med sina produkter på utvalda marknader (Olhager, 2013, 

s.19). En del utav detta kan uppnås genom att det finns tillgängliga resurser i produktionen för 

att tillverka produkter. Resurser krävs i producerande verksamheter för att åstadkomma 

värdeförädling från råmaterial, halvfabrikat och köpta komponenter. Detta för att kunna skapa 

färdiga produkter för försäljning. Omfånget av vilka resurser företaget kan åstadkomma denna 

förädling av produkter kallas kapacitet. Tillgängliga produktionsresurser för förädling i ett 

företag är oftast förknippade med kostnader vare sig de används eller inte. Detta kan 

förknippas med kostnader i form av bristkostnader om kundefterfrågan skapar ett större behov 

av produktion än vad befintliga resurser klarar av, vilket kan utgöra intäktsbortfall på grund 

av utebliven försäljning, kostnader för extra transporter eller böter för sena leveranser. Det 

kan vara en utmaning att balansera tillgången till kapacitet (kapacitetstillgång) mot behovet av 

kapacitet (kapacitetsbehov). De aktiviteter i företaget som används för att balansera dessa två 

kallas kapacitetsplanering (Mattsson & Jonsson, 2016, s.349–350). 

Målet med kapacitetsplanen är att den ska utföras på ett felfritt sätt utan att obehagliga 

överraskningar dyker upp och skapar problem. En otillräcklig kapacitetstillgång kan leda till 

försämrade prestationer i form av högre grad av produkter i arbete, irriterad personal och 

högre varulagernivåer (Vollman et al. 2005, s.337).  
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1.2 Problembeskrivning 
Att kunna tillhandahålla ett brett produktsortiment och ett antal olika varianter kan oftast 

anses vara en förutsättning för att kunna konkurrera på marknaden gentemot andra företag 

och samtidigt kunna tillfredsställa kundernas behov. Detta kan dock innebära problem ur 

vissa logistiska aspekter. Finns viljan att tillverka mot lager skulle detta innebära att ett 

företag lagerhåller ett stort antal olika varianter utav artiklar, vilket i sig innebär större risk 

angående en hög kapitalbindning samt att verksamheten riskerar inkurans kostnader för att 

göra sig av med produkter som inte efterfrågas av kunderna längre. Detta innebär en orimlig 

mängd olika varianter som skulle behövas lagerhållas men att även kunna prognostisera dessa 

olika varianter med tillräckligt hög säkerhet. Ett sätt att undvika detta är då genom att tillverka 

mot kundorder (Jonsson & Mattsson, 2016, s.180).   

För att kunna möta efterfrågan från kunder behöver verksamheten ha en viss kapacitet för att 

kunna tillverka produkter. Kapaciteten är ett mått på i vilken utsträckning produktionsresurser 

kan användas för att producera dessa produkter. Erhålls inte tillräcklig kapacitet gentemot 

efterfrågan riskerar man att förlora intäkter och kunder till konkurrenter (Jonsson & Mattsson, 

2016, s.239). Orsaker till detta kan vara att om kapacitetsbehovet för att tillverka kundens 

behov inte är tillgängligt kan det resultera i förlorade intäkter då ledtiderna kan bli längre 

samt att eventuellt övertidsarbete kan behövas utföras (Harrison, Van Hoek & Skipworth, 

2014, s.67).  

Denna risk kan förekomma i ett make-to-order (MTO) företag om kunden inte blir nöjd då 

den inte får sin produkt levererad vid en specifik tidpunkt. Om det exempelvis finns 

konkurrenter som kan leverera under den tiden som kunden vill ha produkten eller om det 

finns liknande produkter så väljer kunden troligtvis det alternativet. Om detta alternativ inte 

finns, så kan det finnas chans att kunden väljer att stanna hos företaget (Harrison, Van Hoek 

& Skipworth, 2014, s.200–201).  

Faktorer som gör det svårt att kontrollera i företag som tillverkar mot kundorder (MTO) kan 

uppleva svårigheter med att kontrollera faktorer gällande fluktuationer i volym och 

produktmix, osäkerhet relaterat till produktspecifikationer och komplexiteten gällande flödet 

av produkter (Corti, Pozzetti & Zorzini, 2006).  

Upplärning av ny personal i form av tillfällig bemanning vid högsäsonger kan skapa 

kostnader då produktmixen i företaget orsakar längre tid för upplärning av personalen i 

samma stund kan produktiviteten sjunka. Detta beror på att den erfarna medarbetarens 

“lämnar” sina rutiner för att lära upp den nya medarbetaren (Chapman, 1998). 
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Osäkerhet i efterfrågan kan skapa svårigheter med att balansera den befintliga kapaciteten för 

att kunna bemöta efterfrågan från kunder då produktmixen består av ett flertal varianter. 

Variationen i produkternas utformning kan leda till att lovade leveranstider inte kan hållas i en 

kundorderstyrd produktionsmiljö (Mattsson & Jonsson, 2003, s.77). 

Ungefärlig grunddata information angående cykeltider, ställtider, kötider och transporttider 

inom produktionen kan skapa svårigheter med att producera kundspecifika produkter 

gentemot den kapacitet ett företag tillhandahåller (Mattsson & Jonsson, 2003, s.111). 

Beroende på hur organisationen och hur kommunikationen ser ut mellan olika avdelningar är 

det viktigt att ta hänsyn till helheten för att nå upp till samma mål. Marknadsavdelningen har 

mål uppsatta för att sälja så mycket som möjligt, där deras prestationer baseras på hur mycket 

de kan sälja. Produktionsavdelningen har som mål att kunna tillverka och leverera produkter 

enligt kundens önskemål till rätt tid och plats. Om kommunikationen mellan dessa 

avdelningar inte är tillräcklig kan problem uppstå som exempelvis att marknadsavdelningen 

inte tar hänsyn till den kapacitet som finns att tillgå i produktionen eller att tillgängligt 

material finns (Olhager, 2013, s.270). Detta kan leda till att orealistiska leveransdatum sätts 

genom att inte ta hänsyn till begränsningar i produktionen gällande produktionskapacitet 

(Xiong et.al, 2006). Som i sig kan skapa svårigheter att möta denna efterfrågan utifrån att 

planera i rätt perioder så att det finns tillräckligt med kapacitet (Olhager, 2013, s.270).  

Detta kan leda till övertidsarbete och påverkan på kvalitet eftersom produktionen pressas för 

att hinna leverera till kund, men även att inte ta hänsyn till ledtider eller offerter som ska 

besvaras (Vollman et al, 2005, s.61–62). 

Produktionsutrustning som påverkas av haverier, stopp och underhåll kan förlänga produktens 

ledtid mer än förväntat, när företaget inte tillhandahåller korrekta cykeltider av produkterna 

(Mattsson & Jonsson, 2003, s.130). Förseningar, brist av råmaterial och halvfabrikat 

försämrar produktiviteten genom att produktionen står stilla vid vissa moment av 

produktionen och utnyttjandet av kapaciteten försämras. Den kapacitet som inte utnyttjas 

anses vara förlorad för alltid (Jansson & Mattson, 2016, s.237). 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med rapporten är att få en bättre uppfattning över vilka faktorer som har en inverkan på 

kapacitetsplaneringen i fallföretaget. 

1.3.1 Utmaningar hos fallföretaget 
Utmaningar som kan identifieras redan nu hos företaget är en varierande orderingång och att 

produkterna som tillverkas är kundorderspecifika. Utmaningarna medför svårigheter med att 

kunna planera kapaciteten för produktionen i företaget, men även variationen bidrar med 

svårigheter gällande den tillgängliga kapaciteten antingen är för stor eller för liten i 

förhållande till behovet vilket skapar problem gällande planeringen av kapacitet. Detta 

innebär en komplexitet i och med att produkterna då tillverkas endast mot kundorder, utifrån 

detta har tre frågeställningar formulerats för att finna svar: 

 

1. Vilka metoder inom kapacitetsplaneringen kan tillämpas i ett kundorderstyrt företag? 

2. Vad utmärker kapacitetsplaneringen i ett kundorderstyrt företag? 

3. Hur kan kapacitetsplaneringen förbättras utifrån fallföretagets nuvarande situation? 

1.4 Avgränsningar 
Författarna avser att undersöka endast det som inverkar på kapacitetsplaneringen i företaget 

och vilka kännetecken som finns gällande detta. Tidsstudier kommer inte heller att göras på 

grund omfånget av produkterna samt den variation i utförandet, detta anses inte vara möjligt 

att mäta alla produkter under den korta tid som studien skrivs enligt författarna. 

1.5 Rapportens disposition 
Rapporten är indelad i nio kapitel.  

Kapitel 1 Inledning, omfattar bakgrunden och problemformuleringen som är relaterad till 

rapporten. Vidare i kapitlet upplyses studiens syfte och frågeställningar samt vilket omfång 

arbetet avgränsas till presenteras även i kapitlet. 

Kapitel 2 Metod, beskriver författarna hur arbetsprocessen av rapporten genomförts och vilka 

metoder de använt sig utav. Hur datainsamlingen har skett förklaras och avslutningsvis 

klargörs hur det insamlade materialet säkerställs gällande validitet samt reliabilitet för 

rapporten. 

Kapitel 3 Teoretisk referensram, I detta avsnitt behandlas de teorier som anses vara relevant 

för att besvara rapportens frågeställningar. 

Kapitel 4 Beskrivning av företaget, ger en generell beskrivning av fallföretagets verksamhet. 



 

 5 

Kapitel 5 Nulägesbeskrivning, i kapitlet ges en beskrivning av fallföretaget samt vad deras 

verksamhet är. Vidare behandlas den insamlade data gällande fallföretagets 

kapacitetsplanering för att analyseras och besvara de frågeställningar som har formulerats.  

Kapitel 6 Analys och Resultat, lyfter författarna teorier från den teoretiska referensramen för 

att analysera den data som finns i nulägesbeskrivningen för att identifiera skillnader och 

likheter mot vad teorin säger gentemot den data som samlats in från fallföretaget. Kapitlet 

avslutas med en resultatdiskussion. 

Kapitel 7 Rekommendationer, kommer behandla de rekommendationer fallföretaget bör 

beakta kring kapacitetsplaneringen utifrån analys och resultatet.  

Kapitel 8 Slutsats, behandlar de slutsatser författarna kommit fram till för att besvara 

rapportens frågeställningar. 

Kapitel 9 Framtida forskning, avsnittet tar upp framtida forskning för rapporten samt sker en 

diskussion kring etiska och samhälleliga aspekter. 

I figuren nedan är det illustrerat hur författarna har tänkt att studiens syfte och frågeställningar 

kommer att uppfyllas och besvaras 

 
Figur 1 Modell över hur frågeställningarna kommer att besvaras i rapporten 

Källa: Egengjord 
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2 Metod 
I detta avsnitt presenteras vilken metod författarna har använt för studien, hur processen över 

arbetet sett ut men även vad författarna har gjort för att säkerställa studiens validitet och 

reliabilitet.  

2.1 Arbetsprocessen 

 
Figur 2 Plan framöver för examensrapporten  

Källa: Egengjord 

Arbetsprocessen startades med en förstudie på företaget Lindab i Götene för att kunna skapa 

problemformulering och syftet med rapporten, detta gjordes under januari och anses fortsätta i 

februari. Litteraturgenomgången startades även i januari för att kunna framföra arbetets 

inledning som anses vara relevant kring syftet, problemformuleringen och teorin som ska 

användas. Detta förväntas pågå fram till mars. Datainsamlingen sker parallellt med 

analyseringen av data som samlats in och detta sker under mars-april samt maj månad. 

Rapportskrivningen startades i februari och kommer kontinuerlig ske under framstående 

månader tills det slutgiltiga datumet då arbetet anses vara färdigt i september månad. 

2.2 Val av metod för studien   
Avsnittet avser att behandla vilka typ av metod som är lämplig att använda för att kunna 

besvara frågeställningarna.  

2.1.1 Fallstudie 
En fallstudie är svårt att ge en generell definition på. Det beror på vilket sammanhang en 

fallstudie utförs i. Inom exempelvis nationalekonomin kan länder vara fall och inom 

organisationsforskning kan en avdelning eller en organisation beaktas som ett fall (Alvehus, 

2013, s.75). Genomförandet av en fallstudie brukar utgå från ett helhetsperspektiv där så 

mycket täckande information som möjligt försöker hämtas in. Dessa studier kan vara lämpliga 

när undersökning av förändringar eller processer är utav intresse. För att presentera en utförlig 

bild av det nuvarande fallet som exempelvis kan vara en arbetsplats där datainsamlingen 

vanligtvis utförs genom att kombinera observationer och intervjuer (Patel & Davidson, 2011, 

s.56–57).  

2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Med en kvantitativ inriktad forskning handlar det om mätningar vid datainsamling och 

statistiska bearbetnings- och analysmetoder som alltså bygger på tal och siffror. En kvalitativ 

inriktad forskning handlar oftast om den del där forskningen fokuserar på mjuka data som 

samlas. Exempelvis på vad data kan innebära är intervjuer eller analyser av textmaterial där 
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fenomen beskrivs i sin kontext (Patel & Davidsson, 2011, s.13–14). Kvalitativ och kvantitativ 

information kan oftast blandas tillsammans i studier och är inte alls strikt skilda från varandra 

(Yin, 2007, s.32). För att kunna besvara frågeställningarna har en kvalitativ studie valt att 

göras, då det hade varit svårt att samla in kvantitativa data och även formulera hur den skulle 

samlats in relaterat till den korta perioden studien pågår under.  

2.3 Litteraturstudier 
Syftet med litteraturgenomgången var att skapa större förståelse och en stabil grund för att 

möta problemformuleringen samt att genomföra intervjuerna på fallföretaget gentemot 

rapportens syfte. Detta hjälpte även författarna skapa en teoretisk referensram i arbetet som 

grundar sig till åtaganden i analysen. 

2.3.2 Granskning av litteratur 
Databasen Google Scholar var en av informationskällorna för litteratursökning av 

vetenskapliga artiklar. Kurslitteratur inom logistikområdet hade även en stor roll i 

litteratursökningen för att kunna ta fram den mest relevanta teorin kopplat till rapporten som 

framställts. Även annan litteratur som föreslagits av handledaren samt bibliotekets tillgängliga 

litteratur omfattande logistik var till stor hjälp för en sammanställning av teorin. 

Litteratursökningen bestod av en blandning av engelska och svenska nyckelord i 

informationskällor som nämnts ovan. Detta för att få ett bredare resultat av sökningen och 

välja den mest relevanta informationen kopplat till arbetet. Två kriterier eftersträvades vid 

sökningen av vetenskapliga artiklar. Följande var att artiklarna skulle vara ”peer reviewed” 

märkta, vilket betyder att de blivit granskade och godkända som vetenskapliga artiklar samt 

att de skulle vara skrivna i en journal. Författarna läste sammanfattningen av olika artiklar för 

att bedöma relevansen till arbetet.  

Även sammanfattningen av kapitlen i litteraturen där nyckelorden befann sig samt hela 

kapitlen granskades för att inte missa relevant information.   

Nyckelord (Engelska) Nyckelord (Svenska) 

Capacity Kapacitet 

Capacity planning Kapacitetsplanering 

Lead time  Ledtid 

Case Study Fallstudie 

Flexibility Flexibilitet 

Make to order Tillverkning mot kundorder  

Operations Kundorderprocess 

Basic Data Grunddata 

Productivity Produktivitet 

Master Schedule Huvudplanering 
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Operation times Operationstider 

Nyckelorden användes främst i Google Scholar samt 

kombinerades även med: definition, process, 

manufacturing, company, employees 

Nyckelorden användes främst i 

kurslitteraturen samt bibliotekets 

erbjudande litteratur.  

 

2.4 Datainsamling 
Datainsamlingen bestod av intervjuer, observationer och dokumentstudier från fallföretaget 

vilket är grunden till datainsamlingen i studien och beskrivs i detalj här nedan.  

2.4.1 Observationer 
Direkta observationer på den plats utförandet av studien äger rum ger en möjlighet till att 

samla in ytterligare information till studien genom att iaktta vissa beteenden eller faktorer 

som kan vara utav intresse för studien. Observationer av en avdelning på ett företag kan ge ett 

nytt synsätt för att få en ökad förståelse för det som studeras (Yin, 2007, s.120–121).  

Flera observationer på olika stationer inom produktionen har gjorts av författarna där de fått 

information om hur arbetsprocessen fungerar vid respektive arbetsmoment. Detta för att få en 

verklighetsbild av hur produktionen fungerar i praktiken gentemot teorier inom logistiken. 

Även uppföljning och intervjuer med operatörer vid olika stationer gjordes. Intervjuerna 

omfattade arbetsuppgifter och arbetsplatsen i produktionen. Författarna observerade 

delprocesserna och dess information som fanns tillgänglig vid respektive arbetsmoment för att 

med egna ögon och öron se samt höra vad som sker ute i produktionen. 

2.4.2 Intervjuer 
En av de viktigaste källorna till information i anknytning till en fallstudie är själva intervjun 

(Yin, 2007, s.116). Under flera tillfällen har intervjuer och frågor kring funderingar gjorts 

med kontaktpersonen på Lindab i Götene för att kunna formulera vad studien skulle behandla. 

Detta även för att kunna ge författarna en förståelse över hur fallföretaget fungerar i de 

administrativa delarna som exempelvis vilka system verksamheten använder för 

kapacitetsplaneringen. Även en uppfattning av hur produktionen fungerar och hur 

organisationen går till väga för att behandla en kundorder. För att samla in denna information 

utfördes samtliga intervjuer med platschefen på Lindab i Götene. Individen har ett brett 

ansvarsområde där han ansvarar för produktionen samt är med och planerar kapaciteten i 

företaget. Utöver intervjuerna med platschefen intervjuades ett antal operatörer vid olika 

stationer för att få en djupare förståelse om hur det går till på stationerna samt vilka brister de 

ansåg finnas. Även vad som fungerar bra och kan förbättras.  

2.4.3 Dokumentstudier 
Författarna studerade olika dokument i fallföretaget för att samla in data och förstå den 

nuvarande situationen fallföretaget befinner sig i. Granskning av dokumenten gjordes även för 
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att öka förståelsen gällande praktiska utmaningarna och sambanden mellan olika avdelningar 

med avseende på kapacitetsplaneringen, samt för att öka förståelsen kring 

kapacitetsplaneringen. Syftet med granskningen var att analysera och jämföra 

datainsamlingen från dokumenten gentemot teorier från litteraturen samt de intervjuer och 

observationer. 

Dokumentets roll i studien kan vara viktiga för att stärka den insamlade data som hämtats från 

flera olika källor (Yin, 2007, s.113).  

 

2.5 Trovärdighet 
I detta avsnitt diskuteras rapportens trovärdighet och är indelat utifrån validitet, reliabilitet 

samt kvalitet.  

2.5.1 Validitet 
Genom att använda hantverksvaliditet som syftar till ett metodiskt arbete med analyser och 

datainsamlingar för framtagna resultat och slutsatser. Dessa bör kontinuerligt följas upp och 

gås igenom med ett kritiskt förhållningsätt som ifrågasätter rimligheten utav resultaten 

(Alvehus, 2013, s.123). Författarna har under hela arbetets gång fört diskussioner mellan 

varandra och ifrågasatt resultaten. Diskussioner med handledare har även genomförts för att 

få en annan syn på de resultat och analyser som framställts.  

2.5.2 Reliabilitet 
Syftet med reliabilitet är att minska på skevheter och fel i undersökningar (Yin, 2007, s.59). 

För att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt i rapporten har författarna medverkat på 

samtliga observationer och intervjuerna. Ett frågeunderlag gjordes till samtliga intervjuer där 

båda författarna antecknade och jämförde dessa för att uppnå en högre reliabilitet genom att 

säkerställa att informationen inte har missuppfattats eller att något har missats.  
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2.5.3 Kvalitet  
De metoder författarna valde att använda var kvantitativa och kvalitativa.  

Intervjuer var en av datainsamlingsmetoderna och dessa var semistrukturerade. Intervjuerna 

var baserade på ett frågeunderlag där även följdfrågor ställdes om svaren inte ansågs vara 

tillräckligt nyanserade samt fördes diskussioner med respondenten. Vi gav respondenten 

ganska stor frihet att diskutera och fördjupa sig för att kunna ta in så mycket information som 

möjligt som ansågs vara relevant till studien och kunde bidra med ytterligare material för att 

analysera och dra slutsatser. Reliabiliteten minskar vid semistrukturerade intervjuer eftersom 

om dessa hade utförts igen hade det varit svårt att få samma utfall från respondenten. Det som 

gav en nyanserad bild var de intervjuer författarna utförde med operatörer vid olika 

avdelningar. Dessa gav inblick om hur det verkligen går till i praktiken. Trovärdigheten i 

studien ökar angående insamlingen av data eftersom båda författarna varit på plats och 

antecknat samt diskuterat med respondenten vid varje intervju.  

Vidare diskussioner utfördes mellan författarna och handledare för att få ett annat perspektiv 

över datainsamlingen trovärdighet. Observationer och dokumentstudier var två metoder som 

också användes för insamling av data. Observationerna skedde vid olika avdelningar i 

produktionen samt över hela layouten som tillverkar produkterna. Dessa gjordes för att få en 

verklighetsbild av fallföretaget samt en djupare förståelse om hur det kan se ut i praktiken 

gentemot teorin. Dokumentstudier utfördes av båda författarna på till exempel olika ritningar i 

stationer, kundorderinformation, produktivitetsdiagram med flera. Båda författarna utförde 

även här diskussioner med platschef, handledare och med varandra för att få olika perspektiv 

över insamlade data. Detta kan anses höja trovärdigheten en aning. Syftet med 

dokumentstudier var att analysera och jämföra datainsamlingen från dokumenten gentemot 

teorier från litteraturen samt de intervjuer och observationer som utfördes. Vetenskapliga 

artiklarna anses vara relevanta till studiens syfte och tillfört med information för både 

inledningen och teoretiska referensramen i arbetet. 

Utförandet av studien tillsammans med valda metoder för att uppnå studiens syfte och besvara 

frågeställningarna bör kunna tillämpas på flera olika verksamheter. Detta eftersom författarna 

valt att undersöka hur kapacitetsplanering utförs i en kundorderstyrd verksamhet samt dess 

ingående faktorer i planeringen och vilka möjliga förbättringar finns. Eftersom de flesta 

kundorderstyrda företag innefattar egenskapen att inte tillverka mot lager gör detta 

tillvägagångssätt möjligt att undersöka fler liknande företag.  
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Då fallstudien är skriven på ett företag kan generaliserbarheten anses vara lägre, då det flesta 

faktorer är utifrån fallföretagets situation och kan skilja sig gentemot andra företag inom 

samma typ av produktionsmiljö. De delar i arbetet som kan anses vara generaliserbara är att 

kundorderstyrda verksamheter inte brukar tillverka mot lager utan de tillverkar gentemot 

kundorder. Dessa kan bestå av hög produktion av olika produktvarianter gentemot låga 

volymer. Kapacitetsplaneringen är även möjlig att göras på huvudplaneringsnivån.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för vår studie samt efterföljande 

analys. Teorin innehåller faktorer som anses vara relevanta för att utföra en 

kapacitetsplanering samt beskrivningar på delar som berörs av kapacitetsplanering tas upp i 

avsnittet. Några av beskrivningarna är exempelvis produktion, ledtider, grunddata, flexibilitet 

och kundorder.   

3.1 Planering och styrning av produktion 
Produktion kan definieras som en process där varor och tjänster skapas genom kombinationen 

av arbete, realkapital och material (Mattsson & Jonsson, 2003, s.31). Exempel på dessa kan 

vara framställning eller skapandet av ventilationssystem, bilar eller någon annan typ av färdig 

produkt eller tjänst. Beslut angående planering och styrning av produktion på operativ och 

taktisk nivå rör både kapacitet och material. Ramar för vad som ska produceras inom 

företaget på kort och lång sikt kan hämtas från verksamhetens affärsplan (Olhager, 2013, 

s.225). 

Övergripande mål för planering och styrning är: 

• Genom säkra och korta leveranstider, att åstadkomma hög leveransservice 

• Jämnt och högt resursutnyttjande för att åstadkomma låga tillverkningskostnader 

• Lägre kostnader för kapitalbindning i färdigvarulager, förråd och produkter i arbete 

genom kort liggtid eller genomloppstid i lager, förråd och produktion (Olhager, 2013, 

s.226). 

Det är inte alltid dessa mål kan uppfyllas samtidigt, då kan prioriteringar och avvägningar 

mellan målen vara ett tillvägagångssätt. Åtgärder för att uppfylla målen skiljer sig beroende 

på typ av företag samt vilken situation de befinner sig i. 

Följande frågor rör de primära planeringsbesluten angående kapacitet och material på både 

lång och kort sikt: 

• Vad ska produceras? 

• Hur mycket ska produceras? 

• När ska produktionen ske? 

• Vilka resurser ska användas (Olhager, 2013, s.226). 

Planeringen sker oftast uppdelad i ett hierarkiskt styrsystem med flera nivåer, där beslut från 

de övre nivåerna i hierarkin bör kopplas till de lägre nivåerna. Gränser för planeringen på 

övriga nivåer kan ske med hjälp av sälj- och verksamhetsplaneringen och detta genom att 

bryta den hopslagna planen för produktgrupper till enskilda produkter. Återkopplad 

information från den operativa verksamheten med aktuell och detaljerade data skall ges till de 

högre nivåerna. De ovannämnda fyra frågeställningarna behandlas på samtliga 
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planeringsnivåer. Noggrannheten i data skiljer sig angående produkter, tid och resurser från 

grövre långsiktiga planer med långa planeringsperioder till kortsiktiga planer som är 

finslipade (Olhager, 2013, s.226).  

3.2 Produktionsmiljöer 
Beroende på vilken typ av strategi företaget väljer att använda sig utav vid produktion av varor finns 
det två olika alternativ, produktion mot lager eller mot kundorder. Vilket är relevant att redogöra för 

vilken typ fallföretaget passar in i.  

När det produceras mot lager (Make to stock) sker all produktionsaktivitet innan en kundorder 

har kommit in till företaget, vilket baseras på prognoser över vad verksamheten tror 

efterfrågan kommer att vara. Kundorderpunkten ligger i färdigvarulagret eller i ett 

distributionslager som är nära beläget marknaderna (Olhager, 2013, s.33). Vilket innebär att i 

denna produktionsmiljö levereras kundordern direkt från lagret ut till kund vilket oftast brukar 

vara standardprodukter, där även prognoserna baseras på slutprodukt (Vollman et al. 2005).  

I denna produktionsmiljö inväntas produktionsstart tills en kundorder kommer in till företaget 

innan något börjar produceras (Make to order). Ifall produkten är väldigt unik/speciell är det 

omöjligt att kunna förutse hur kunden vill att produkten ska se ut. Vid tillverkning mot 

kundorder accepterar kunden en viss leveranstid mot att denne får sin produkt efter sina egna 

specifikationer (Olhager, 2013, s.33). Till stor del har redan en del av materialanskaffningen 

och tillverkningen av vissa komponenter och detaljer redan genomförts utan någon specifik 

koppling till en kundorder (Mattsson & Jonsson, 2003, s.39).  

3.3 Kundorderprocessen 
En kundorder innebär ett intresse från en kund om att köpa en viss kvantitet av företagets 

produkter under en viss tidpunkt. Vare sig om ordern ändras i både leveranstidpunkt och 

kvantitet eller till och med tas bort kan den användas som information för framtida 

efterfrågan. Kundorderprocessen kan skilja sig beroende på typ av företag. Oavsett 

företagstyp kan kundorderprocessen generaliseras med gemensamma aktiviteter, detta ur ett 

logistiskt perspektiv och en övergripande beskrivningsnivå (Jonsson & Mattsson, 2016, 

s.280–281). Figuren nedan visar olika steg från att ett kundbehov uppstår till att behovet är 

levererat samt fakturerat. 
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Figur 3 En förenklad modell av kundorderprocessen i ett företag 

Källa: Egengjord baserad på (Jonsson & Mattsson, 2016, s.280) 

Beroende på vad kunden efterfrågar finns det två huvudalternativ i kundorderprocessens 

första steg. Kundbehovet kan resultera i en kundorder hos leverantören om kunden efterfrågar 

en standardprodukt, där till exempel förfrågan kan avse möjlig leveranstidpunkt och pris. Om 

kundbehovet är en förfrågan på kundorderspecifika produkter som tillverkas mot kundorder 

blir processen mer komplicerad. Denna kan exempelvis innehålla offertförfrågningar och att 

kunden får offert med uppgifter om leveransvillkor, produktprestanda, pris och andra 

definitioner på leverantörens erbjudanden. Kalkylera och specificera önskad produkt är även 

aktiviteter som också avses mellan leverantör och kund (Jonsson & Mattsson, 2016, s.280–

281). 

3.4 Huvudplanering 
Planeringen kan beskrivas som en process inom verksamheten med syfte att fastställa och 

utarbeta planer för företagets produktions- och försäljningsverksamhet. Planerna omfattar 

vilka kvantiteter utav produkterna i företaget ska tillverkas och levereras under olika perioder. 

Fokuset inom planeringen omfattar även att uppnå balans mellan efterfrågan och tillgångar, 

för att främja konkurrensförmågan och effektiviteten i verksamheten. Den aktuella 

produktionskapaciteten, köpkomponenter, lager av råmaterial, färdigtillverkade produkter 

samt egentillverkade halvfabrikat utgör tillgångarna för huvudplaneringen. Efterfrågan består 
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av kundordrar som är inneliggande och/eller prognoser för framtida försäljning (Mattsson & 

Jonsson, 2003 s.205). 

Huvudplaneringen framhäver även vilka specifika konfigurationer är planerade att produceras 

samt datumet när dessa ska vara färdiga (Ware & W. Fogarty, 1990).  

Ur huvudplaneringen kan funktioner åstadkommas som exempelvis länk mellan 

produktionsavdelning och marknadsavdelning, ett redskap för att förverkliga sälj- och 

verksamhetsplanens planer, styra och samordna hela flödet av material in, genom och ut från 

verksamheten. Den möjliggör att leverera och producera de planerade kvantiteter och detta 

med hjälp från produktionsfunktionen samt användas som ett hjälpmedel inom 

kundordermottagning och försäljning för att besvara vilka kvantiteter leveransen innehåller 

och när den kommer ske (Mattsson & Jonsson, 2003 s.208). Det beslutsunderlag som tas fram 

gällande information om kapacitet är i de flesta fall inte möjligt att få en större precision på. 

Istället används den noggrannhet som finns i underlaget och är möjlig samt ekonomiskt rimlig 

att uppnå (Mattsson & Jonsson, 2003, s.209–210). 

Syftet med planeringen är att information innehållande hur kraven av en slutartikel skall 

tillfredsställas, skall presenteras av de som utgör planeringen. Detta genom att fastställa ett 

specifikt datum över vilka produktionskvantiteter har tänkts att slutföras (Ware & W. Fogarty, 

1990). 

Figur 4 visar sambanden inom huvudplaneringen samt den information som används för att 

utföra planeringen. 

 
Figur 4 Samband inom huvudplaneringen 

Källa: Egengjord baserad på (Mattson & Jonsson, 2003) 
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3.4.1 Prioriteringar mellan olika avdelningar 
Inom organisationer har olika avdelningschefer inte helt likadana uppfattningar över vad som 

är viktigast att prioritera för att uppnå ett bra totalresultat i verksamheten. Marknadschefen 

tenderar att exempelvis vilja sälja så mycket som möjligt. Vilket kan vara lättare att 

åstadkomma med ett brett produktsortiment som samtidigt innefattar anpassningsbara och 

konkurrenskraftiga leveranstider med möjligheten till hög precision på leveranser. 

Marknadschefens fokus ligger på hög leverans- och produktmixflexibilitet samt hög 

leveransprecision/lagerservicenivå. Ekonomichefen strävar efter låga totalkostnader och låg 

kapitalbindning. Produktionschefens mål är att åstadkomma stora orderkvantiteter och högt 

kapacitetsutnyttjande. En enkel förklaring till varför fokuset skiljer sig från helhetstänket kan 

vara att människor tenderar uppfatta helheten från sina egna funktionsområden samt egna 

utgångspunkter. Även de traditionella uppfattningarna där exempelvis marknadschefen 

förväntas sälja så mycket som möjligt kan driva individen till att frånskilja sitt helhetstänk en 

aning (Mattsson & Jonsson, 2003, s.89–90). 

Information om tillgänglig kapacitet, kundernas behov, leverantörens förmåga att leverera 

samt den egna verksamhetens material och beläggning krävs för att kunna balansera 

användning av nödvändiga resurser på lång och kort sikt. Logistiksystemets informationsflöde 

blir då en lämplig egenskap för effektiva materialflöden (Jonsson & Mattsson, 2016, s.51). 

Marknadsavdelningen i ett företag strävar ofta efter att generera organisationen med så hög 

inkomst som möjligt. Samarbete mellan exempelvis marknads- och produktionsavdelningen 

har en direkt påverkan på prestationer som är positiv. Denna medger ömsesidiga mål och 

visioner samt en gemensam förståelse (Jüttner, Christopher & Baker, 2007). 

3.4.2 Tidsgränser  
Vanligtvis inom huvudplaneringen brukar tidsgränser användas för att styra och kontrollera 

hur nya produktionsplaner genereras och hur omplanering tillfogas, vilket kan ses i Figur 5 

här nedan. De tidsgränser som används vanligtvis är efterfrågetidsgränsen och 

prognostidsgränsen vid beräkning av leveransplanen slås orderstocken och prognosen 

samman. Frisläppningstidsgränsen bestämmer hur långt innan frisläppning av en 

tillverkningsorder för produktion sker, denna tid måste vara minst lika lång som ledtiden det 

tar för att tillverka produkten. Ju längre fram i tiden tidsgränserna befinner sig kan det 

förenkla planeringen då tiden som företaget erhåller att förbereda innan tillverkningen startar 

är längre. Vilket möjliggör att material och kapacitet kan reserveras för en specifik order 

tidigare (Mattsson & Jonsson, 2003, s.215–216). 
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Figur 5 En bild över de olika tidsgränserna. 

Källa: Egengjord utifrån (Mattsson & Jonsson, 2003, s.216). 

3.5 Kapacitet 
Hur stor den totala kapacitet som behövs för att tillverka företagets produkter avgör främst 

utav hur stor efterfrågan på dessa produkter är på marknaden (Oskarsson, Aronsson & 

Ekdahl, 2013, s.48). Oftast görs efterfrågeprognoser på lång sikt för att kunna planera för det 

kapacitetsbehov som produkterna kräver för att tillverkas. Dimensionering av den egna 

kapaciteten kan göras på olika sätt, där åtanke över variationens efterfråga bör finnas för att 

bestämma ett maxvärde och ett minimumvärde för kapaciteten (Olhager, 2013, s.155). Har 

investering i för mycket resurser skett i form av personal, maskiner och andra resurser för att 

ha en hög kapacitet och efterfrågan på produkter sjunker. Detta kan riskera att inte 

användning av hela den kapaciteten som investeringen skett i utnyttjas, vilket kan resultera i 

att intäkterna inte är tillräckliga för att täcka kostnaderna. Skulle däremot efterfrågan öka mer 

än den kapacitet som finns att tillgå med riskerar man att gå miste om en eventuell vinst som 

en ökad försäljning skulle kunna ge (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013, s.48). En viktig 

aspekt som lyfts gällande tillgänglig kapacitet i MTO företag för att möta efterfrågan från 

kund är att den ska användas försiktigt, då kapacitet som inte används leder till kostnader i 

form av förlorade intäkter (Chen, et.al. 2009). 

En resursenhet som exempelvis kan vara en arbetsplats, en enskild maskin, en 

produktionsgrupp, en flödesgrupp, en hel produktionsavdelning eller ett förmansområde är det 

möjligt att titta på kapaciteten (Mattsson & Jonsson, 2003, s.300). 

Ett problem med att mäta kapacitet kan vara operationens komplexitet. Kapaciteten kan enkelt 

mätas ifall operationer har en hög standardiseringsgrad samtidigt som den är repetitiv. 

Exempelvis en standardmodell av en TV som produceras av ett företag kan kapaciteten 
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beskrivas med 2000st produkter per vecka. Eftersom outputen av operationerna i 

produktionen inte varierar i sitt slag kan det mest relevanta sättet för mätning av kapacitet 

vara att mäta output kapaciteten. Detta tillvägagångssätt kan vara mindre relevant om 

variationen av processens output är hög, då används input av operationer i produktionen som 

mått för att definiera kapaciteten (Slack, Chambers & Johnston, 2010 s.304).  

3.6 Kapacitetsplanering 
Begreppet kapacitetsplanering är funktionen i ett företag som omfattar aktiviteter för att 

balansera kapacitetsbehov och kapacitetstillgång. Denna planering sker parallellt på samtliga 

planeringsnivåer och genomförs med planeringen av framtida produktion på varje 

nivå (Mattsson & Jonsson, 2003, s.299). De metoder som är mer sofistikerade kan vara 

mindre effektiva att tillämpa för kapacitetsplanering. Vissa metoder kan anses vara mindre 

sofistikerade och dessa kan komma att vara mer effektiva i vissa processer. En anledning som 

gör att kapacitetsplaneringen blir komplicerad kan vara att fel metod används inom fel 

processer (Tenhiälä, 2011). 

3.6.1 Återrapportering och bevakning  

Det aktuella läget bör konstant bevakas i förhållande till de planer som är gjorda, avvikelser 

som inträffar är bra att ta upp och åtgärda för att ge ett underlag för beslut så att dessa 

avvikelser kan förebyggas. De störningar som kan inträffa kan vara bland annat att behovet 

från kunderna ändras, maskinhaverier, frånvarande personal, felaktigt uppskattade tider 

gällande bearbetningen. För att kunna följa upp det verkliga läget krävs det att inrapportering 

av de aktiviteter som är färdigställda görs samt inrapportering när avvikelser sker. Grunden 

för att planeringen ska fungera är att god disciplin gällande rapporteringen finns (Segerstedt, 

2009, s.79–80). 
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3.7 Kapacitetsplaneringsmetoder 
I detta avsnitt redogörs det för i Figur 6 de fem olika metoderna som finns med olika 

egenskaper för kapacitetsplanering samt även för att visa skillnaderna mellan metoderna och 

dess användning. 

 
Figur 6 Metodjämförelse med avseende på egenskaper 

Källa: Egengjord baserad på Mattsson & Jonsson, 2003 s.525. 

3.7.1 Kapacitetsplanering med produktionsenheter 
Metoden används främst för att planera verksamhetens resurser med lång planeringshorisont 

och låg detaljeringsgrad. Plangeringsobjekten utgörs av produktfamiljer eller slutprodukter 

och ger underlag för att identifiera kapacitetsbehovet som utgörs utav produktionsplanerna. 

Produktionsplaner för månads-, kvartals- eller årsvis översätts till kapacitetsbehov. Syftet är 

att försöka bemöta det förväntade behovet på lång sikt med att skapa ett underlag genom att 

balansera exempelvis verkstadsyta, maskininvesteringar, tillgänglig mantid och lageryta mot 

behovet. Detta är även den vanligaste metoden att använda i svensk tillverkningsindustri 

tillsammans med kapacitetsbehovsplanering (Mattsson & Jonsson, 2003, s.492–493). 

3.7.2 Kapacitetsplaneringsfaktorer  
En metod som representerar en utvidgning av kapacitetsbehov med produktionsenheter. 

Fokuset är att försöka framställa kapacitetsbehov i form av produktionstimmar genom att 

omvandla produktionsplaneringskvantiteter. Även framställa en fördelning på enskilda 

avdelningar i form av timmar per avdelning utav verksamhetens totala kapacitetsbehov. 

Oavsett var tillverkning sker i verksamheten ger denna omvandling det totala kapacitetsbehov 

i timmar som krävs för varje produkt, dessa summeras till ett sammanlagt kapacitetsbehov för 

hela verksamheten (Mattsson & Jonsson, 2003, s.496). Denna metod kan användas i 

produktionsmiljöer som innefattar massproduktion av standardiserade valfria produkter och 
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standardiserade komponenter som monteras ihop samtidigt som ledtiderna är korta (Jonsson 

& Mattson, 2003).  

3.7.3 Kapacitetsbehovsnycklar  
En metod som bygger på att tillämpning av kapacitetsbehovsnycklar sker för att beräkna 

behovet av kapacitet utifrån produktionsplaner eller tillverkningsorder. För 

kapacitetsbehovsnycklar används det samlade kapacitetsbehovet per styck för en produkt som 

kräver en viss typ av resurs för att kunna tillverkas. Uttrycks vanligen i timmar och anges per 

produktionsgrupp/avdelning. Metoden används oftast inom företag som saknar en detaljerad 

produktionsberedning, eftersom denna metod inte ställer höga krav på förberedelser av 

produktion. Ställer inte heller några krav på att produkter som ska tillverkas är likartade 

eftersom kapacitetsbehovsnyckeln beaktar olika kapacitetsbehov för olika produkter 

(Mattsson & Jonsson, 2003, s.502, 506–507).  

3.7.4 Kapacitetsbehovsprofiler  
Principen är att planera kapacitetsbehovet per produkt i de resurser som förädlar produkten 

samt tar den hänsyn till att tidsfördela kapacitetsbehovet över ett antal önskvärda perioder i 

planeringen. Dessa ska även kunna förskjuta ledtiderna för tillverkningsorder och kvantiteter i 

produktionsplanerna. Information om ledtidsförskjutning av kapacitet är även tillgänglig i 

kapacitetsbehovsprofiler (Mattsson & Jonsson, 2003, s.508) (Jonsson & Mattson, 2002).  

Planering av kapacitet med denna metod kan vara systemstöds och arbetskrävande. Utförande 

av manuella uppskattningar är begränsade när det gäller att inkludera detaljeringsgraden av 

antalet avdelningar eller resursenheter. Någon form av simulering tillkommer för 

produktionsplaner och analyser av inverkan från kundorder där exempelvis ett enkelt 

stödprogram som Excel finns till användning. Detta uppstår vid användning av 

kapacitetsbehovsprofiler. Omställningstiderna är schabloniskt behandlade vid uppskattning av 

kapacitetsbehovet. Tillverkningen räknas på så sätt genom att den sker med samma 

orderkvantitet för att kunna få fram en medelomställningstid per styck som enkelt kan adderas 

på produktionstiderna (Mattsson & Jonsson, 2003, s.511).  

Figur 7 visar vilka faktorer samt informationen som används för planering av kapaciteten med 

metoden kapacitetsbehovsprofiler.  
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Figur 7 Informationsflöde för kapacitetsplanering med hjälp av kapacitetsbehovsprofiler 

Källa: Egengjord baserad på Mattson & Jonsson, 2003 s.509 

Kapacitetsbehovsprofiler kan vara ett alternativ för huvudplaneringen, då företaget har en 

produktion som producerar kundorderorderspecifika produkter. En hel kundorder kan 

omfattas av metoden samt eventuella produktionsberednings- och produktutvecklingsinsatser.  

Kombineras denna metod med kapacitetsbehovsnycklar för en kapacitetsplanering resulterar 

det till den enda metoden som klarar av att planera tillverkningsorder i miljöer där planering 

sker utan tillgång till operations- och strukturregister samt utan tillgång till detaljerad 

produktionsberedning. I detta fall så saknas det kapacitetsbehovsdata som kan möjliggöra 

användandet av kapacitetsbehovsplanering. På grund av dess relativt lägre precision ställer 

den inte så stora krav på grunddata kvalitén gällande hur korrekt och fullständig den är 

(Mattsson & Jonsson, 2003, s.512–513). 

Metodens svagheter kan uppkomma i miljöer där operationstiderna är långa eftersom det kan 

uppstå svårigheter i produktionen när kapacitetsbehovet ska bokas av. Beaktning av 

kösituation är något som metoden inte tillhandahåller, detta kan uppstå vid olika delar av en 

funktionell verkstadslayout. Även detta kan anses som en svaghet (Mattsson & Jonsson, 2003, 

s.513). Likt kapacitetsbehovsnycklar tar inte heller kapacitetsbehovsprofiler hänsyn till lager 

för produkternas ingående komponenter (Jonsson & Mattsson, 2002). 

Kundordertillverkning som är komplex kan kännetecknas av en hög produktvariation med låg 

standardiseringsgrad samt låga volymer av produkter. Det som karakteriserar denna typ av 

produktion är att produkterna är i princip konstruerade utefter kundens behov. Ledtiderna 

brukar vara långa och tillverkningen kan genomföras i en funktionell verkstad.  

Vid liknande produktionsmiljöer anses kapacitetsbehovsprofiler vara relevant att tillämpas för 

kapacitetsplanering om materialbehov och produktens flödesbeskrivning finns tillgängliga, är 
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det möjligt för metoden att planera kapaciteten före den slutliga produktionsplanen och 

detaljerade designfasen (Jonsson & Mattsson, 2003). 

Utifrån studien som omfattar cirka 80 svenska tillverkande företag utav dessa var både små 

företag (omsättning <100 miljoner SEK och <50 anställda) och medelstora företag 

(omsättning mellan 100 - 300 miljoner SEK och> 50 anställda). De som använde sig av 

metoden kapacitetsbehovsprofiler för att planera kapaciteten ansågs vara nöjda med val av 

metod, där siffran 3,12 anger den grad av tillfredsställelse som val av metod i verksamheten, 

siffran 1–2 upplevs metoden vara en dålig upplevelse och 4–5 uppges vara väldigt nöjda 

(Jonsson & Mattsson, 2002). 

3.7.5 Kapacitetsbehovsplanering (CRP)  

Är en metod som även kallas för Capacity Requirements Planning (CRP), här används 

tillverkningsorder och är i huvudsak avsedd för materialplanering- och 

verkstadsplaneringsnivån. Behovet av kapacitet beräknas utifrån operationer som tillhör de 

ordrar som har blivit frisläppta, är pågående eller planerade tillverkningsorder. Start- och 

färdig tidspunkter hämtas ur ett register som kallas för operationer-i-arbete registret för 

frisläppta order. Uppgifter om orderns operationsföljd, omställningstider och 

produktionstider, kötider och transporttider används för att beräkna i vilken planeringsperiod 

respektive order kommer att belägga en specifik produktionsgrupp. Metoden kan kräva 

omfattande bearbetning i ett ERP-system samt materialplaneringssystem för generering av 

tillverkningsorder, är även den vanligaste metoden att använda i svensk tillverkningsindustri 

(Mattsson & Jonsson, 2003, s.513–514, s.523–524). 

Manuellt arbete utav planeraren krävs för att kunna samordna planen inom kapacitetens 

gränser. Arbetet kan komma att vara repetitivt. Metoden kan tillämpas bra inom batch 

processer, där batch processer kan innehålla operationer som är repetitiva. Arbetet för att 

underhålla informationsuppgifter vid repetitiva processer är värt att utföra. Mer information 

angående arbetet som utförs i specifika resurser krävs eftersom olika produkter bearbetas på 

olika sätt i dessa resurser som är specifikt anpassade för olika typer av arbetsutförande 

(Tenhiälä, 2011). Metoden kan tillämpas i produktionsmiljöer som innefattar produktion mot 

lager av ordrar som innehåller standardiserade produkter från medium till stora kvantiteter. 

Produktionsmiljön kan även benämnas batchproduktion av standardiserade produkter 

(Jonsson & Mattsson, 2003). 

En utav de kapacitetsplaneringsmetoder som finns och som är relevant för vårt arbete är 

kapacitetsbehovsprofiler, denna ger en grund till den grova kapacitetsplanering som 

diskuteras vidare i de nästkommande avsnitten i arbetet.  
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3.8 Beräkna kapacitetsbehov 
För att kunna lägga till kapacitetsbehovet utifrån tillverkningsordrar och planer gällande olika 

produkter måste man översätta de kvantiteterna vid kapacitetsbehovsberäkningen till ett 

uniformt och jämförbart mått. Exempel på dylika mått är produktionstimmar i form antalet 

man- eller maskintimmar. När beräkning av kapacitetsbehovet sker hämtas normalt sätt 

antalet produktionstimmar för att producera en produkt utifrån de operationstider som finns 

lagrade i operationsregistret (Mattsson & Jonsson, 2003, s.306–307).    

3.8.1 Grunddata  
Grunddata definieras som grundläggande information över förhållande och förutsättningar 

relaterat till företagets produkter och tillverkningen av produkterna. Operationsdata är en av 

de fyra typer av data som ingår i grunddata. Denna förser med information som vilken 

resursåtgång som krävs för tillverkning samt hur egentillverkade artiklar och produkter 

konstrueras (Mattsson & Jonsson, 2003, s.91–92). Information specificeras över 

tillverkningsprocessens förädling i operationsregistret. Informationen kan bestå utav 

beskrivningar på vilka steg och hur tillverkningen ska ske samt vilka resurser som krävs, 

exempelvis resurser i form av arbetstid. Operationsregistret omfattar även information av 

tidsuppgifter gällande resursbehov i form av maskintid, mantid och kostnader för tiden. 

Tillverkningsföreskrifter och arbetsbeskrivningar är även något som operationsdata innefattar. 

Operationsregistret kan bidra med varje operationssteg som krävs för varje egentillverkad 

enskild artikel i förädlingen (Mattsson & Jonsson, 2003, s.107–108). 

3.8.2 Operationstider 
Operationstider syftar på den tid som går åt för att utföra en viss operation vid 

tillverkningsprocessen (Mattsson & Jonsson, 2003, s.108). En beräkning av operationstider 

indikerar viktig information gällande kapacitetsplanering som har en inverkan på 

dimensioneringen av kapacitet och resursutnyttjande, dessa tider har även betydelse för 

produktkalkyleringen som ett underlag för lönenivåer ifall exempelvis ackord tillämpas. 

Denna operationstid brukar vanligtvis utgöras av ställtider och stycktider, summan av den 

totala operationstiden för ett parti blir ställtiden och partistorleken som multipliceras med 

stycktiden (Olhager, 2013, s.135). 

Operationstider utgörs av: 

• Ställtid 

• Stycktid 

Ställtid är den tid det tar att skifta verktyg eller att ställa om en specifik produktionsutrustning 

som exempelvis skulle kunna vara en maskin från produkt A till produkt B. Denna ställtid 
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eller omställningstid är inte beroende på hur stor kvantitet som tillverkas i ett parti, som kallas 

partistorlek (Mattsson, 2004). Ska ställtider definieras mer precist, är då tiden från senast 

korrekt tillverkade enheten i ett parti tills den första korrekta tillverkade enheten i nästa parti. 

När en produktionsutrustning behöver ställas om stjäl den kapacitet i den bemärkelse att 

utrustningen inte kan användas för bearbetning under tiden (Olhager, 2013, s.135). Stycktid är 

bearbetningstiden för varje detalj som tillverkas (Olhager, 2013 s.135) Kan även definieras 

som cykeltiden för att tillverka en enhet i en produktionsgrupp (Mattson, 2004).  

3.9 Ledtider 
Artikelns ledtid kan beskrivas som den tiden det tar att tillverka en artikel från start till en 

färdig förädlingspunkt (Segerstedt, 2009, s.51).  

Enligt Olhager (2013 s.30) består ledtiden utav fem ledtidskomponenter som är: 

• Kötid (innan operation) 

• Ställtid (omställningstid, uppsättningstid) 

• Bearbetningstid 

• Väntetid (efter operation, väntan på transport) 

• Transporttid (till nästa resurs och bearbetningssteg) 

 

Ledtid för en artikel som är köpt består utav den leveranstid leverantören kan åstadkomma 

samt tidstillägg i form av verksamhetens egen ankomsthantering och ankomstkontroll. 

Begreppet anses vara en viktig faktor i materialbehovsberäkningen och varje artikel behöver 

en bestämd ledtid mellan olika nivåerna i produktstrukturen (Segerstedt, 2009 s.17). Utav de 

fem komponenterna som ledtiden består utav är det endast två som är kapacitetskrävande, 

nämligen bearbetningstiden och ställtiden (Olhager, 2013, s.30–31).  

3.10 Produktivitet 
Produktivitet är ett enkelt mått som redovisar åstadkommen produktion av färdiga produkter 

baserad på andelen insatser i form av faktorer relaterade till produktionen. Resultatet av 

produktiviteten framkommer av andelen output dividerad med andelen input.  

Syftet med måttet är att jämföra om variationer uppstått med tiden som resulterar till bättre 

eller sämre produktivitet. Mätningen värderar ingående resurser som oftast baseras på 

monetära former (Olhager, 2013, s.53–54). 

Hur mätning av produktivitet utförs kan göras på olika sätt genom att antingen mäta värdet 

utav output, exempelvis genom att mäta antalet produkter som har blivit tillverkade. Det som 

kan mätas i input kan exempelvis vara kostnaden för tillverkning eller under antalet timmar 

arbetet skett. Att mäta produktiviteten kan vara ett sätt att följa hur väl sina resurser nyttjas, 
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vilket underlättar för att kunna se vad som kan förbättras (Krajewski, Malhotra & Ritzman, 

2013).  

3.11 Tidmätning av arbete 
Meningen med att mäta arbete är att bestämma standardtider i produktionen genom ställ- och 

stycktider. Som tidigare nämnt används dessa tider för planering av kapacitet och 

resursutnyttjande. Anges felaktiga tider kan detta leda till att en antingen över- eller 

underskattning av kapacitetsbehovet uppstår, vilket kan leda till högre produktionskostnader, 

vilket visar betydelsen av att dessa tider är korrekta (Olhager, 2013, s.144). 

Det finns fyra olika metoder för att mäta arbete: 

• Tidsstudier  

• Frekvensstudier  

• Elementartidssystem  

• Tidsformler  

Tidsstudier  

Denna typ av studie brukar benämnas som direktanalys, vilket innebär att arbetet analyseras 

och studeras direkt. Vid en sådan analys är syftet att fastställa ställ- och stycktid för en 

specifik operation och specifik produkt. Denna metod är mest lämplig att använda vid 

operationer som kräver höga krav på beskrivningar av rörelsemönster som till exempel om 

man vill styra operatören på ett detaljerat till ett specifikt tillvägagångssätt utifrån metod-, 

kvalitets-, eller säkerhetssynpunkt. Innan en tidsstudie utförs delas arbetet upp i mindre 

operationssteg för en så detaljerad beskrivning som möjligt. För varje operationssteg utförs ett 

antal tidtagningar för att få så pålitliga värden som möjligt. För att praktiskt utföra mätningar 

brukar speciella tidsstudieblanketter, arbetsstudiebräda och ett tidtagarur (Olhager, 2013, 

s.144).  

Stegen för hur en tidsstudie går till är: 

1. Bestämma vilket objekt som ska studeras, exempelvis styck- eller ställtid för en 

operation 

2. Uppskatta medelvärde och standardavvikelser för studieobjektet, baseras på t.ex. en 

förstudie eller erfarenhet hos operatör.  

3. Specificera önskad noggrannhet för studien  

4. Beräkna hur många observationer som krävs 

5. Utföra nya beräkningar under tidsstudien av antalet observationer som krävs. Nyttja 

samma data från redan utförda observationer för att skatta nya medelvärden och 

standardavvikelser (Olhager, 2013, s.145).  
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3.13 Flexibilitet 
Effektivitetsvariablerna kapitalbindning, kundservice och leveransflexibilitet påverkas 

indirekt av flexibiliteten i logistiksystemet. Responsivity och agility är begrepp som kan 

användas för att beskriva anpassningsbara och dynamiska logistiksystem till snabba 

förändringar i omgivningen, med andra ord flexibla. Flexibilitet i detta fall redovisas som en 

enskild effektivitetsvariabel eftersom betydelsen för dessa ökat i flera logistiksystem och 

påverkan på andra effektivitetsvariabler även den ökat. Skiljs normalt mellan dessa typer: 

• Leveransflexibilitet 

• Produktmixflexibilitet 

• Volymflexibilitet  

 

Leveransflexibilitet innebär att vid förändrade behov från kunden ska en verksamhet innefatta 

skickligheten att åstadkomma en leveransförändring för anpassning utav det nya behovet. Det 

nya behovet kan exempelvis omfatta förändrade leveranskvantiteter och leveranstider. 

Faktorer som genomloppstider, omställningstider, seriestorlekar i produktionen och längden 

på utlovade leveranstider kan bestämma förmågan för leveransflexibilitet. 

Produktmixflexibilitet går ut på att kunna anpassa materialförsörjningen och produktionen till 

efterfrågeförskjutningar mellan produkter och produktvarianter. Detta med hjälp av den 

existerande kapaciteten. Alltså kunna tillverka mindre av vissa produkter och mer av andra, 

detta genom en snabb omställning i produktionen. Exempelvis kan denna förmåga påverkas 

av genomloppstidernas längd, köpartiklarnas leveranstider och produktionens seriestorlekar. 

Volymflexibilitet innebär att oavsett om det samtidigt sker mixförändringar eller inte så ska en 

verksamhet snabbt kunna minska eller öka leverans- och produktionsvolymerna. Förmågan 

utgörs av den befintliga anläggningens kapacitetsutnyttjande bestående av faktorer som 

genomloppstider, seriestorlekar i produktionen, leveranstider för inköpta artiklar, 

överkapacitetens grad och utgångsmaterialets lagerstorlek. 

En verksamhet kan åstadkomma flexibilitet avseende på volym och produktmix genom att ha 

en viss överkapacitet. När mer kapacitet än vad som vanligtvis skulle krävas finns tillgängligt 

kan företaget hantera efterfrågesvängningar utan att riskera överskriva leveranstider och 

ledtider. Säkrare och kortare ledtider är något som överkapacitet även möjliggör (Olhager, 

2013). 
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3.14 Produktionslayout 
De resurser som behövs användas i ett företag för att kunna förädla rå material och köpta 

komponenter till färdiga produkter kan delas eller organiseras på ett antal olika sätt. 

Igenkännande över tre av de fyra olika grundtyperna av produktionslayouter kan vara 

funktionell layout, linjelayout och produktgruppslayout (Jonsson & Mattsson, 2016, s.226).  

Syftet är att arrangera produktionsresurserna så lämpligt som möjligt genom att ta hänsyn till 

de produkter som ska tillverkas och med avseende på företagets produktionsstrategi. Målet 

med systemets utformning och planering är generellt sett att åstadkomma ett så högt 

kapacitetsutnyttjande som möjligt, korta genomloppstider och en hög flexibilitet (Olhager, 

2013, s.163).  

3.14.1 Funktionell layout 
Med denna funktionella layout menas det att maskiner som är av samma typ grupperas, t.ex. 

att svarvar står för sig, fräsar för sig och kantpressar för sig. Upplägget i sig gör att denna typ 

av produktionslayout skapar en högre flexibilitet i flödet och en operation kan förflyttas 

mellan olika maskiner (Lumsden, 2012, s.230–231). Även om verksamheten har ett 

artikelsortiment som är brett och tillverkar i förhållandevis låga volymer, ur en logistisk 

synpunkt är fördelarna att det kan anpassas till förändrad produktmix och varierande 

produktionsvolymer vilket bidrar till dess flexibilitet (Jonsson & Mattsson, 2016, s.227).  

En grovkapacitetsplan är möjlig att utföra inom funktionell verkstadslayout eftersom 

produktionen består av hög variation och repetitioner av operationer är låg i form av låga 

volymer. Detta eftersom informationsdata gällande detaljerade metoder kan bli svårare att 

underhålla (Tenhiälä, 2011).  Figur 8 nedan visar hur en funktionell verkstadslayout kan 

gruppera sina maskiner. 

 
Figur 8 Funktionell verkstadslayout enligt Olhager, 2013 
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Planering inom en funktionell layout 

Några utmaningar med en funktionell verkstadslayout är exempelvis att det kan bindas högt 

kapital, har många produkter i arbete (PIA) och stora mellanlager, alltså lager mellan 

maskinerna. Det kan även uppstå svårigheter som skapar problem för ledningen och 

planeringen. Även långa transportvägar mellan de olika resurserna och långa genomloppstider 

är en nackdel för den funktionella verkstadslayouten (Segerstedt, 2009, s.19). Den kapacitet 

som krävs för att producera en produkt är svår att förutse och planera för, beroende på hur 

produktmixen ser ut. Anledning kan vara att produkterna kan ta flera olika rutter inom 

produktionen. Eftersom varje produkt inte tillverkas på samma sätt innebär detta även en ökad 

komplexitet att följa och kontrollera (Arnold, 1998). Antalet planeringspunkter i produktionen 

har även en avgörande roll gällande komplexiteten och planeringens omfattning. En 

planeringspunkt i produktionen innebär en resursenhet som kan vara en operatör, maskin eller 

produktionsgrupp som mot en inplanerad tillverkningsorder, körplanering eller beordring sker 

mot (Mattson, 2015, s.135).  

3.14.2 Linjeformad layout 
Linjeformad layout brukar oftast användas om det tillverkas artiklar i stora kvantiteter 

och/eller kontinuerligt. I denna layout placeras produktionsresurserna och organiseras efter 

artikelns ordningsföljd för att de ska kunna produceras enligt de förädlingssteg som måste 

genomföras. Ett exempel på detta kan vara löpande band vid montering av bilar eller en 

processanläggning inom kemisk-teknisk produktion. Fördelarna med denna typ är att 

genomloppstiderna kan hållas korta men nackdelarna innebär att det är mindre flexibelt och 

att det är känsligt för störningar. Skulle en maskin haverera stannar hela linan och det kan inte 

fortsättas att tillverkas (Jonsson & Mattsson, 2016, s.229). 

Repetitiva operationer som brukar finnas i linje formade produktioner kan underlätta 

underhållet av parametrar i mer sofistikerade metoder för planering (Tenhiälä, 2011). 

Analys av den teoretiska referensramen 

MTO-miljö innefattar kundorderspecifika produktvarianter där kapacitetsplaneringen skall se 

till att produktionen har tillräcklig kapacitet för att bemöta kundbehovet inom lovade 

leveranstider. Kundbehovet baseras på inkommande kundordrar där lovade leveranstider 

varierar beroende på hur kapacitetsplanen ser ut. Utifrån den teori om 

kapacitetsbehovsprofiler framkommer det att denna metoden är lämplig att använda i 

verksamheter som har en kundorderstyrd tillverkning, detta kännetecknas av en hög 

produktvariation samt utav låga volymer.  När kapacitetsplanen inte innehåller tillräckligt 
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med resurser för att tillverka kundordrarna kan ledtidsförskjutning förekomma, vilket 

kapacitetsbehovsprofils metoden tar hänsyn till.  Huvudplaneringen är en övergripande 

planering som innehåller information för vilka kvantiteter ska produceras och datumet när 

dessa är klara. Tidsgränser brukar användas för att hjälpa till med att styra och planera 

huvudplaneringen. Avdelningschefer inom verksamheter kan ha olika uppfattningar om vad 

som är viktigast att prioritera för att uppnå ett bra totalresultat i verksamheten. Olika metoder 

för kapacitetsplanering redovisas och samtliga förutom kapacitetsbehovsplanering kan utföras 

tillsammans med huvudplaneringen. Kapacitetsbehovsprofiler kan omfatta en hel kundorder. 

Ifall kapacitetsbehovsnycklar kombineras med kapacitetsbehovsprofiler resulterar det till den 

enda metoden som är möjlig för planering av tillverkningsorder i miljöer där planeringen 

utförs utan tillgång till detaljerade operations- och strukturregister. Kapacitetsbehovsdata 

saknas i detta fall som kan möjliggöra användandet av kapacitetsbehovsplanering. 

 
4. Beskrivning av företaget 
I detta avsnitt presenteras fallstudieföretaget utifrån information som har hämtats från 

Lindabs interna nät samt via intervjuer med ansvarig personal. Här presenteras hela Lindab 

International kortfattat, därefter själva fallföretaget Lindab AB Götene.  

4.1 Lindab International AB 
“Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar 

för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, 

montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket 

sammantaget ger ett ökat kundvärde”- (Lindabgroup.com, 2018). 

 

Lindab är till största delen verksamt i Norden, Västeuropa och länder i Central- och 

Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater (CEE/CIS). Företaget har sitt huvudkontor i Grevie 

vilket är beläget i Båstad. Företaget är uppdelat i två olika segment: Product & Solutions och 

Building Systems. Product & Solutions syftar på att erbjuda produkter, lösningar och system 

inom ventilation och bygg som ska vara effektiva och enkla att montera. Building Systems 

avser kompletta monteringsfärdiga stålbyggnader för industri och lagerverksamhet. 

Segmentet Product & Solutions stod för 89 % av omsättningen samtidigt som Building 

Systems stod endast för 11 % av den totala omsättningen inom organisationen (Lindab, 2018).  
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Figur 9 Omsättning per region och segment 

Källa: (Lindab, 2018). 

Koncernen hade en omsättning på 8,242 miljarder kronor år 2017 och är etablerade i 32 

länder med cirka 5 100 anställda. Under 2017 stod Norden för 46 procent, Västeuropa för 33 

procent, CEE/CIS för 18 procent och övriga marknader för 3 procent av den totala 

försäljningen vilket avser Mellanöstern, Asien och USA.  

4.2 Produktionsenhet - Lindab Götene   
Examensarbetet har utförts på Lindab Götene som tillhör den internationella koncernen 

Lindab med huvudkontor i Båstad. Anläggningen i Götene tillverkar kyl- och värmebafflar 

samt paneler som antingen är aktiva eller passiva åt Lindabs Indoor Climate Solutions och 

hade en omsättning på 68 miljoner kronor år 2017, anläggningen är den enda inom Lindab 

som tillverkar vattenburna klimatsystem. Den nuvarande verksamheten innan den köptes upp 

år 2014 av Lindab AB hette NovoClima AB.   

 

Figur 10 Produktionsanläggningen i Götene. 

Det jobbar cirka 34 personer inom företaget i Götene, av dessa är det 27 stycken inom 

produktionen och 7 stycken har arbete inom det administrativa. Denna siffra kan dock variera 

beroende på mängden arbete som behövs utföras då extern personal tas in via 

bemanningsföretag, under en period var det 50 personer anställda som mest. 
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5 Nulägesbeskrivning 
I detta avsnitt presenteras och beskrivs nuvarande situation vid fallföretaget. Det som 

presenteras är hur företaget jobbar med kapacitetsplanering, samt den information som har 

tagits fram i teoriavsnittet som anses vara relevant för kapacitetsplaneringen. 

5.1 Produkter och upplägg av produktion 

Produkterna som tillverkas vid anläggningen består främst utav vattenburna kyl- och 

värmebafflar som antingen är aktiva eller passiva samt paneler (s.k. ”strips”) som tillverkas 

mot kundorder, vilket kan ses i bilaga 2 för de olika produkterna. 

Dessa ordrar inkommer från Lindabs säljorganisation som i sin tur har kunder världen över 

där produkterna kan användas i kontorslokaler, sjukhus, bibliotek med flera.  

5.1.1 Batteriprodukter  
Dessa produkter består utav olika typer utav kylbafflar som antingen är aktiva eller passiva, 

majoriteten utav dessa produkter är aktiva som kan tillföra kyla, värme och ventilation. Dessa 

produkter innehåller ett kylbatteri som består av kopparrör och tvärställda aluminium lameller 

med ett visst avstånd mellan varandra. Detta batteri är tillverkat för att kunna överföra värme 

genom konvektion (värmetransport), dessa produkter kan specificeras i princip hur kunden 

vill utefter de önskemål som kunden har. Batteriprodukterna står för cirka 2/3 utav den totala 

tillverkningen på årsbasis.  

 

Figur 11 Produkten Premax som tillverkas utav Lindab Götene AB 

Källa: Produktblad Premax 
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5.1.2 Stripsprodukter 
Stripsprodukterna är uppbyggda på ett helt annat sätt än batteriprodukterna. Här överförs 

energin helt och hållet i de yttre ytorna av produkten, där ytorna är öppna antingen genom 

slitsar eller perforeringar för att luften ska kunna passera mellan. Även här har kunden stora 

valmöjligheter att kunna specificera produkten utefter sina önskemål, jämfört med 

batteriprodukterna är dock det totala antalet utav valmöjligheter väsentligt mycket lägre för 

stripsprodukterna på grund av att det är endast finns sex stycken produkter. Dessa artiklar står 

för ca 1/3 utav den totala produktionen.  

 
Figur 12 En stripsbaffel där värmeöverföringen sker genom konvektion och strålning. 

Källa: Produktblad Carat 

 

5.2 Produktionsprocess 
Här ges en inblick i verksamheten där produktionslayouten presenteras, samt en beskrivning 

av varje avdelning som utför de olika stegen i processen. 

 

5.2.1 Kännetecken för produktionen  
Produktionen utgör en bred mix av produkter som tillverkas mot en varierande volym och 

specifikation baserat på vad kunderna efterfrågar. Mixen av produkter utgörs utifrån att 

verksamheten har stora valmöjligheter inom de olika produktkategorierna. Anledningen till att 

det finns väldigt många valmöjligheter att välja mellan anses vara väldigt viktigt att kunna 

bemöta de specifika önskemål kunden kan tänka sig ha, eftersom det finns många olika 

valmöjligheter ställer detta vissa krav på att produktionen ska kunna vara flexibel för att 

kunna bemöta denna efterfrågan. Vilket kan betraktas som företagets kärnkompetens för att 

kunna erbjuda det kunden efterfrågar och på så sätt vara konkurrenskraftiga. Då produktionen 
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är baserad på aktuella kundorder varierar efterfrågan från att under vissa perioder bemöts 

Lindab av en väldigt låg efterfrågan för att sen i princip ha så pass hög efterfrågan med 

beläggning i hela produktionen.  

5.2.2 Produktionslayout 
Produktionslayouten är utformad med olika produktionsgrupper där stansar är för sig, 

bockning för sig med flera vilket kan identifieras i Figur 13 nedan. Flödet genom 

produktionen har ett relativt rakt flöde för de artiklar som ska tillverkas, det kan bli lite 

problematiskt om en komponent ska lackeras eftersom den måste gå igenom lackeringen.  

Beroende på vilka komponenter som måste lackeras, exempelvis de plåtar som har blivit 

bockade i bockhallen måste gå igenom monteringen och stripsavdelningen för att sedan ta 

samma väg tillbaka efter att de har blivit färdiglackerade. 

 
Figur 13 En bild som visar hur fallföretagets avdelningar och resurser är placerade. 

Källa: Lindab Götene AB. 
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Här nedan presenteras de avdelningar som syns i Figur 13 kort samt de moment och 

arbetsuppgifter som varje arbetsområde utför för att förtydliga hur produktionen ser ut för de 

produkter som tillverkas. Information gällande arbetsutförandet i respektive avdelning 

kommer ifrån platschefen samt operatörer från de olika stationerna belagda i produktionen. 

Även observationer av författarna utgör en del av den angivna empirin. 

Stansavdelning  
Stansavdelningen är början på tillverkningsprocessen för batteriprodukterna, här tar 

operatören fram råmaterial i form utav stora aluminium rullar som finns lagrat i samma 

avdelning. Operatören placerar aluminiumrullen i en maskin som “klipper” det material som 

senare ska användas i stansmaskinen. Samtidigt som den klipper appliceras en skyddsfilm på 

materialet för att skydda ytan på plåten för att undvika att repor, skyddsfilmen består av plast.  

Operatören vid stansmaskinen hämtar då den arbetsorder som ska utföras vid en dator som 

finns vid stansmaskinen och skriver även ut denna på ett papper. På arbetsordern kan 

operatören se vilka specifikationer ordern har gällande mönstertyp och tjocklek på plåten. I 

stansmaskinen finns det redan program som är kopplade till de flesta arbetsorder som finns. 

Skulle inte detta finnas måste helt nya produktionsunderlag framställas, exempelvis då om 

kunden efterfrågar något som inte finns i nuläget. Operatören följer det produktionsunderlag 

som finns genom att ta fram rätt material och att rätt verktyg placeras i maskinen. Därefter 

startar operatören stansmaskinen som stansar plåten utefter programmet vilket sköts helt 

automatiskt. Det färdigstansade materialet läggs på en vanlig EU-pall som sedan med en truck 

lagerhålls eller transporteras vidare till bockavdelningen. De stansade plåtarna märks med det 

ordernummer som tillhör dessa för att bockavdelningen ska veta vilka plåtar tillhör till vilken 

order. Stansavdelningens maskingrupp består av tre stansmaskiner och är den enda 

avdelningen som arbetar under två skift med två operatörer, då processen startar först i denna 

avdelning stansas plåtarna. Även stansas plåtar till de ordrar som finns längre fram i tiden. 

Detta för att minska risken samt undvika att det inte finns något material som kan skickas 

vidare i flödet. Det som observerades under intervjun med operatören som skötte 

stansavdelningen var att det inte fanns någon ordentlig ordning för alla de verktyg som 

används för att stansa materialet. Utan det finns endast på vissa verktyg som återkommande 

används i stansen, för att hålla reda på vilka verktyg som används beror till stor del på 

operatörens kunskap om vilka verktyg som ska användas.  
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Bockavdelning 

I bockavdelningen är det fyra stycken operatörer som arbetar med att bocka plåtar. Innan 

arbetet påbörjas plockar operatören fram en order från en planeringslista (se bilaga 4) som ska 

bockas. Det material som används i bockavdelningen är de stansade aluminiumplåtarna som 

stansavdelningen har producerat. Operatören ser till att rätt material används utifrån det 

tillverkningsorder nummer som finns kopplat till ordern. Innan operatören börjar bocka måste 

bockmaskinen ställas in genom att starta igång ett program som är kopplat för just den 

tillverkningsorder som ska bockas, programmet styr antalet grader som bockmaskinen ska 

bocka och i vilken ordning detta ska ske. Operatören kontrollerar att vinklarna är korrekta, är 

det inte det måste detta justeras, om det är okej fortsätter operatören tillverka resten av ordern. 

Dock klarar inte bockmaskinen av vissa komplexa vinklar som vissa artiklar kräver, vilket 

innebär att operatören måste manuellt knacka/bearbeta plåten för att vinklarna ska vara så bra 

som möjligt. Detta innebär att operatörerna som jobbar i denna avdelning måste även ha 

kunskaper inom plåtslageri. Efter att tillverkningsordern är färdigbockad ställs de bockade 

plåtarna på en vagn försiktigt som märks med en lapp vilket ordernummer de bockade 

plåtarna tillhör som då ställs undan tills monteringspersonalen hämtar vagnen eller om de 

bockade plåtarna behöver lackeras transporteras de till lackavdelningen.  

Batteriavdelning 

I denna avdelning enligt Figur 13 två stycken avdelningar, batteritillverkning och 

batterilödning. Den ansvarige för batteriavdelningen tar emot order från ordermottagaren, i 

samråd med den som är monteringsansvarig planeras produktionen så att båda avdelningarna 

är överens om vad som ska tillverkas. Ansvarig för batteriavdelningen ser till att operatörerna 

har rätt instruktioner för vad som ska tillverkas och hur mycket.  

Processen för att tillverka ett batteri börjar i batteridelen som syns i Figur 13. Operatören tar 

fram kopparrör som sedan kapas till angivna längder i en kapmaskin utefter vad som är 

specificerat på tillverkningsordern. Därefter stansas aluminium lameller som sedan träs på 

kopparrören, därefter utförs expandering av kopparrören så att lamellerna kan sitta fast utan 

att operatören behöver svetsa fast de. Efter att detta moment är färdigt placeras de färdiga 

batterierna på en vagn som batterilödningen bredvid tar över.  Utefter vad som är specificerat 

på tillverkningsordern plockas det fram de rörböjar och anslutningar som behövs av 

operatören. För att underlätta för operatören finns det tydligt märkta lådor i vilka dimensioner 

och artikelnummer varje delkomponent har, för att enkelt kunna hitta vad som behövs. 

Operatören som ska löda anslutningsrör och rörböjar använder sig av en jigg som har samma 

mått och avstånd som den artikel som ska tillverkas. Detta görs för att underlätta för 
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operatören att löda anslutningarna. Efter att anslutningsrören är färdig löda, tar operatören det 

batteri som tillverkats innan för att löda samman anslutningsrören med batteriet. När detta är 

gjort provtrycks batteriet för att upptäcka eventuella läckage som kan uppstå, finns det några 

läckor åtgärdas detta direkt. När alla moment är gjorda för att få fram ett helt färdigt batteri 

placeras det på en EU-pall med en lapp som visar till vilken order batterierna tillhör. Därefter 

hämtar personal från monteringsavdelningen de färdiga batterierna. Lödningsavdelningen 

löder även de detaljer på produkter som benämns som stripsprodukter (se Figur 12). En intern 

arbetsorder från stripsavdelningen skapas som sedan skickas till batterilödningen som då 

plockar fram de detaljer som behövs (anslutningsrör i olika dimensioner), löder dessa detaljer 

på den stripsprodukt som tillverkas. Vid låg beläggning utav batteriprodukter brukar personal 

från batterilödningen gå över och löda stripsprodukter.  

Stripstillverkning 

Avdelningsansvarig för tillverkningen utav stripsprodukterna mottar en order från 

ordermottagaren samt planerar produktionen som bedömer vilka tillverkningsordrar som ska 

genomföras, Avdelningsansvarig undersöker även om det finns ett produktionsunderlag för de 

ordrar som ska tillverkas finns inte detta måste nya ritningar tas fram. Därefter startar 

produktionen om inte nya ritningar behöver tas fram 

Tillverkning av strips tillfogas genom en unik metod där man metallurgiskt fogar samman ett 

kopparrör och en aluminiumplåt i en kallvalsningsprocess, där tryckluft går igenom 

kopparröret för att återfå sin ursprungliga form. 

 

Figur 14 Bild som visar hur sammanfogningen ser ut mellan kopparrör och aluminiumplåt. 

Källa: Produktblad Carat 
 

Efter denna process monteras stripsen för att därefter lödas och tryck testas. Ifall produkterna 

behöver lackeras kontrollerar operatören vilken färg produkten ska ha. Efter att rätt färg är 

vald hängs de detaljer som ska lackeras fast i en lina för att skickas vidare i genom 
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lackeringen som sköts automatiskt, operatören övervakar bara så att allt går rätt till under 

lackeringen. Efter att kontroll av utförd lackering är gjord och som efter godkänt resultat, 

monteras och paketeras för att levereras ut till kund.  

Slutmontering 

Här förekommer all slutmontering av batteriprodukterna utav montörerna, det finns fyra 

monteringsstationer där montering sker av alla delkomponenter som har blivit tillverkade 

hamnar i monteringsavdelningen. Den ansvarige för monteringsavdelningen ser till att 

monteringen utförs på rätt sätt gentemot tillverkningsorder och planerar även i samråd med 

den ansvarige för batteritillverkningen. Montören hämtar alla delkomponenter från 

batteriavdelningen samt bockavdelningen för att kunna montera ihop slutprodukten. Genom 

att varje avdelning anger vilket ordernummer varje delkomponent har underlättar det 

monteringspersonalen att rätt komponenter från batteriavdelningen och bockavdelningen 

monteras ihop. Efter att produkten är färdig monterad, förekommer mätning av luften genom 

att se till att allt är tätt och uppfyller den specifikation kund har. Efter att allt detta är utfört 

placeras artiklarna på en pall så att produkterna kan packas.  

Packning 

Här packas alla produkterna för leverans till kund efter att de har blivit färdigmonterade, på 

grund av produkternas variation i storlek och utformning sker tillverkning av egna pallar. Pall 

tillverkaren som tillverkar pallarna tar fram mått för respektive pall som sedan tillverkar dessa 

pallar och levererar till monteringen som kan placera de färdiga produkterna på pallarna. Efter 

detta paketeras produkterna på pallarna där packaren sedan fotograferar och dokumenterar 

den färdigpackade produkten. 

5.2.3 Produktionsstörningar  
En ganska ålderstigen maskinpark som drabbas av maskinhaveri bidrar med störningar i 

produktionen, dessa kan återkomma vid flera tillfällen utan förvarning. Även diverse småfel 

som påverkar produktionen kan uppstå, exempel på dessa är hål som saknas på produkter 

efter att de förädlats i stansavdelningen samt repor på produkterna. I de flesta fall kan en 

annan maskin användas under tiden maskinhaveri pågår, detta resulterar i att beläggningen 

ökar i den maskinen som ersätter tillverkningen från den maskinen som är tillfälligt ur 

funktion. 

Underhåll av maskinerna förekommer vid de tillfällen då tidsutrymmet anses vara tillräcklig 

för att genomföra maskinernas underhåll. Tidsutrymmet anses vara tillräckligt för underhåll 

när beläggningen i produktionen inte anses vara relativt hög.  
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Andra tillfällen som uppfattas vara störande som har framkommit från intervjuer är att det 

ibland behövs utföras ”specialjobb”. Specialjobben utförs på de produkter som tillverkas utav 

Lindab, detta för att undersöka nya funktioner på produkterna samt testa produkternas 

prestanda. Dessa kontroller och tester utförs utav ett laboratorium som är en del utav Lindab 

AB och som är beläget i Danmark.  

Personalbortfall är också ett störande moment där vissa anställda besitter kunskaper som är 

värdefulla för verksamheten. Anledningar till att personal kan vara borta är exempelvis 

sjukdomar eller ledighet. I de fall där det är möjligt kan personal ersättas med ett kort varsel 

ifall personalbortfall uppstår. Eftersom en del av personalen har kunskaper att utföra andra 

arbetsuppgifter på andra avdelningar inom produktionen utöver sin avdelning ger möjligheten 

till en snabb ersättning på stationen där det fattas personal. Exempelvis kan de som löder i 

batteriavdelningen gå över till att löda stripsprodukter istället. Specifik information angående 

exemplet ovan kommer från operatörer i avdelningen som löder.  

Ett annat störande moment är produktionen svänger väldigt kraftigt, de har svårigheter med 

att hantera variation eftersom efterfrågan kan helt plötsligt öka markant för att sedan kunna 

sjunka på ett fåtal veckor. För att bemöta den ökade efterfrågan tas bemanningspersonal in. 

Ny personal som kommer in kräver kapacitet i form av att befintlig personal behöver gå ifrån 

sitt arbete för att lära den nya medarbetaren samt i vissa fall kontrollera om arbetet utförts 

korrekt eller andra frågor relaterade till arbetet. Utöver detta finns skillnad i erfarenhet mellan 

ordinarie personal och bemanningspersonal, vilket innebär att det tar längre tid för 

bemanningspersonal att utföra arbetet än vad det tar för den ordinarie personalen. När sedan 

efterfrågan sjunker till den nivån att ordinarie personal kan hantera efterfrågan skickas 

bemanningspersonalen hem. Vid en lägre orderingång sköter personalen de aktiviteter som 

vanligtvis inte hinns med under högre beläggning, genom att bland annat underhålla maskiner 

och städa.  

5.3 Kundorderprocessen 
Hur fallföretagets kundorderprocess går till beskrivs här nedan i punktform, från att kunden 

har ett önskemål och gör en förfrågan om en produkt och tills en tillverkningsorder skapas för 

att tillverkas:   

• Order sker från kund på mail samt via en XML fil som ordermottagaren tar emot, 

ordern förs över från säljavdelningens affärssystem Axapta som sedan förs över till 

fallföretagets affärssystem Jeeves.  

• Ordermottagaren ser över kundens order för att se till att artikelnummer, kvantitet och 

specifikationer stämmer, om det inte stämmer överens kontaktas kunden för att 

åtgärda detta. Skulle kunden ha ett specifikt önskemål för någon produkt som inte 

existerar måste en ny ritning ritas upp, detta görs inte på fallföretaget utan 
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ingenjörsavdelningen på Lindabs kontor i Danmark som tar hand om 

specialbeställningar för företaget. Detta sker dock inte så ofta enligt platschefen men 

förekommer ibland. 

• När allt stämmer och en ritning finns skickas ett ordererkännande till kunden samt till 

vilken dag leverans kommer att ske.  

• En tillverkningsorder skapas efter att kunden har godkänt. 

• Tillverkningsordern skickas sedan till produktionen.  

 

Från att en order gått in i systemet ska den kunna bekräftas inom loppet av 24 timmar, från att 

då kunden har godkänt ordern tills det att företaget har bekräftat ordern. Inom fem dagar har 

kunden möjlighet att ändra sin order, därefter låser man och skickar ordern till produktion tio 

dagar innan den ska levereras till kunden. Skulle kunden vilja genomföra ändringar när ordern 

har gått in i produktionen får kunden stå för de kostnader som ändringarna medför.  

En order som innehåller upp till 50 stycken produkter eller mindre har fallföretaget 15 dagars 

leveranstid, skulle en order vara betydligt större än så då 15 dagar inte skulle räcka till 

försöker fallföretaget att komma överens med kunden om en längre tid.  

Under denna period har kunden fem dagar på sig att ändra sin order, på den tionde dagen låses 

ordern och skickas till produktionen. Vill kunden utföra ändringar efter dessa fem dagar får de 

betala för de ändringar som ska utföras.  

Ibland kan det uppstå komplikationer då kunden inte läser orderbekräftelsen, då kunden inte 

har kollat den angivna leveranstiden och de förväntade sig att ta emot ordern tidigare än vad 

som har bekräftats från fallföretaget. Fel från företagets sida kan även förekomma då de 

exempelvis missat vilken kvantitet som gäller och kunden inte har kontrollerat 

orderbekräftelsen vilket kan skapa komplikationer från båda hållen, dock sker detta inte 

frekvent enligt platschefen.   

Den dag då leverans ska ske ligger på en intern portal vilket både säljavdelningen och 

fallföretaget kan komma åt. Säljavdelningen är ej belägen på samma plats som fallföretaget, 

de kan inte se den aktuella beläggningen i produktionen utan deras mål är att sälja så mycket 

som möjligt utan att hänsyn till den aktuella kapaciteten tas. Säljarna förser inte produktionen 

med någon information i form av prognoser på försäljning, endast vid stora projekt som ligger 

långt fram i tiden får fallföretaget information om från säljavdelningen. Produktionens uppgift 

är i stora drag att endast tillverka och leverera de ordrar som kommer in till rätt 

överenskommet datum och lösa planeringen allt eftersom.  
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5.4 Kapacitetsplanering  
I dagsläget sker planeringen utav kapacitet genom ett fåtal system, för själva planeringen utav 

det kapacitetsbehov som behövs utspelas i en Excelfil, andra system används för att få in 

information om kundordrar. Det affärssystem som fallföretaget använder kallas Jeeves samt 

Lindab AB:s affärssystem som heter Axapta. Anledningen till att det finns två stycken 

affärssystem är att Lindab AB köpte upp den dåvarande anläggningen NovoClima år 2014 

(Lindab AB Götene) vilket var det affärssystem som det uppköpta företaget använde och 

används än idag utav fallföretaget. Utifrån intervjun framkom det att planer på att införa 

Axapta i verksamheten finns men har ännu inte skett och när detta kan komma att ske finns 

inget specifikt datum satt. I dag ser det ut på detta vis i fallföretaget, tre olika system används 

för planeringen som uppfyller olika syften vilka är Excel, Axapta samt Jeeves. Excel används 

främst för planeringen utav kapacitet som behövs för att möta det behov som finns, Axapta 

och Jeeves används endast för att få in data gällande information om ordrar in till Excelfilen 

vilket är där kapacitetsplaneringen inträffar som överförs från Jeeves.  

 

Figur 15 Ordningsföljd för orderinformation vid planering 

Källa: Egengjord 

Den som är ansvarig för planeringen är platschefen i samråd med en planerare på företaget 

som sköter planeringen av kapacitet för alla produkter som ska tillverkas av företaget, detta 

innebär alltså att platschefen samt planeraren sköter all planering för batteriprodukterna samt 

stripsprodukterna och ska även se till att det finns tillräckligt med resurser för att klara av 

produktionen. Informationen gällande inkomna ordrar registreras i Axapta som överförs till 

fallföretagets affärssystem Jeeves, vilket sedan automatiskt förs in i en planeringslista (se 

bilaga 4) där all information gällande ordrarna återfinns med interna 

tillverkningsordernummer, kundens specifika ordernummer, antal artiklar, vilken produkt, 

orderstatus samt vilken vecka och dag ordrarna ska vara klara. Endast antalet ordrar och till 

vilken dag/vecka de ligger i förs in manuellt i det Excel-dokument för kapacitetsplaneringen 

vilket kan ses i Figur 11.  
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5.4.1 Indata för kapacitetsplanering 
All planering gällande kapacitet förverkligas i huvudsak i ett Excel-dokument, i dokumentet 

förs det in det antal som finns för varje produkt som ska tillverkas från dokumentet i bilaga 4 

in manuellt i detta Excel-dokument (se Figur 16). Den information som finns tillgänglig och 

används för kapacitetsplaneringen i dokumentet omfattar den totala tiden operationstiden för 

varje artikel som tillverkas, antalet artiklar som ska tillverkas, antal befintlig personal, inhyrd 

personal samt frånvarande personal (sjukdom/ledighet).  

 
Figur 16 Urklipp ur fallföretagets kapacitetsplaneringsfil som används för att få fram totalt kapacitetsbehov. 

Källa: Lindab AB Götene 

Den kapacitet som mäts i företaget är den kapacitet som finns tillgänglig i form av 

mantimmar, man mäter inte således maskinkapacitet som maskinerna är kapabla till att 

producera. Kapacitet som mäts eller används är då hur mycket av varje produkt som ska 

tillverkas, vilket sedan genererar ett behov i form av antalet timmar som behövs för att se hur 

mycket personal det krävs för att täcka det behov som uppstår.  Utifrån Figur 16 kan vi se att 

för just den veckan är det totala behovet 569 timmar vilket även en faktor på 1,4 timmar 

multipliceras på för interntransporter, ställtider och beredning av produktion (gröna rutan i 

Figur 16). Är rutan grön innebär det att det finns tillräckligt med personal för att klara det 

behovet, är den istället röd innebär detta att det saknas kapacitet för att bemöta behovet. 

Denna information använder då platschefen som sköter planeringen för att se ifall det behövs 

ta till övertid eller att hyra in extra personal för att kunna bemöta det behov som finns i form 
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antalet timmar. Utifrån intervjuer med platschefen genomförs planeringen veckovis, då det 

antingen är personal som är sjuka/lediga eller att det uppstår oväntade problem som kräver 

omplanering.  Det totala behovet av timmar som genereras gäller för alla avdelningar oavsett 

om det finns order på stripsprodukter eller batteriprodukter så beräknas det totala behovet av 

kapacitet på alla avdelningar. I dagsläget finns det inte således möjlighet till att planera 

behovet av kapacitet per avdelning. 

För att underlätta vid planeringen använder företaget en grundkapacitet som är baserad på 

föregående års produktionsvolymer, för att ha ett värde att utgå ifrån för hur mycket personal 

som kan behövas, då det inte är någon tillverkning mot lager utan endast mot kundorder 

baseras prognosen på föregående års tillverkning för att få en någorlunda bild utav det 

kapacitetsbehov som kan komma att behövas framöver. För år 2017 var det totala antalet 

producerade artiklar 1890 stycken, av dessa 1890 stycken var 2/3 batteriprodukter och 1/3 

stripsprodukter. Vilket innebär att efterfrågan utav de produkter som är mer komplexa att 

tillverka är mycket större än för de enklare stripsprodukterna. Dessa siffror tas även hänsyn 

till när man planerar för framtida kapacitetsbehov, genom att utgå ifrån fördelningen av 

artiklar för att veta var det kommer behövas flest resurser i form av personal.  

5.4.2 Operationsdata 
De operationstider som finns gäller per färdig artikel/produkt för att beräkna behovet av 

kapacitet, dessa är baserade på ett kalkylmässigt underlag för hur att uppskatta hur lång tid det 

tar att tillverka en artikel. Enligt platschefen har inte några tidsstudier gjorts för att uppskatta 

dessa tider eller följts upp att dessa stämmer överens med kalkyltiderna som finns i 

kapacitetsplaneringsfilen, likaså finns inga grunddataregister heller för varje artikel för 

planeringen att tillgå för att kunna se hur lång tid vissa operationer tar i produktionen.  

Data angående ställtider är inget som finns eller har blivit uppmätt, utan detta beaktas genom 

en faktor som uppskattas till 1,4 timmar som läggs på det totala behovet av kapacitet, denna 

faktor ska ta hänsyn till alla interntransporter, packning, stansberedning samt för att skapa en 

”tidsbuffert” i planeringen vid eventuella oförutsedda händelser som läggs på det totala 

behovet.  

5.5 Återrapportering och bevakning  
Återrapportering eller uppföljning görs i en liten utsträckning. Den återrapportering som finns 

vid varje avdelning är en planeringslista för att se vad som ska tillverkas och när. Därefter 

prickar varje avdelningsansvarig av allt eftersom, vilket möjliggör sedan att berörda parter 

kan se hur produktionen ligger till. Kontroller under produktionen är operatörens eget ansvar 

att se till det arbete som de utför är gjort på rätt sätt utan några fel eller defekter, specifika 
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rutiner för detta finns dock inte. Eventuella funderingar eller problem som kan tänkas uppstå 

tas upp dagen efter vid ett morgonmöte för att diskutera vad som skett och vad som kan göras 

för att förhindra eller att lösa problemet. Varje månad gås det även igenom och följs upp hur 

företaget ligger till produktionsmässigt samt finansiellt med all personal, för att alla ska kunna 

se vad som händer i företaget.  

5.5.1 Mätetal 
I nuläget har inte företaget inte något konkret sätt att utföra mätningar och följa upp arbetet, 

dock har de börjat att följa upp olika avdelningar för att till exempelvis se hur många artiklar 

som läggs på pall i monteringen eller hur många batterier som tillverkas per dag. För att 

försöka hitta användbara nyckeltal som kan användas. Däremot finns ett 

produktivitetsdiagram som används för att få en överblick över hur produktiv produktionen 

är. Produktiviteten baseras på totala antalet timmar som krävs för att tillverka produkterna 

dividerat med det tillverkade antalet produkterna, oavsett vilken typ av produkt som tillverkas 

används samma underlag för att beräkna produktiviteten för hela produktionen. Vid hög 

orderingång sjunker oftast produktiviteten på grund av att bemanningspersonal hyrs in för att 

bemöta det ökade behovet. Dock tar det tid innan produktivitetstalet sjunker innan den nya 

personalen har hunnit komma in i rutinerna och lärt sig de moment som arbetet kräver för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

 
Figur 17 Ett urklipp som visar anläggningens produktivitet för år 2017. 

Källa: Lindab Götene  
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6. Analys och Resultat 
Kapitlet baseras på tre problemfrågor som presenterats i arbetet. Dessa är uppdelade i tre 

delar och innefattar analyser kring specifika inslag som är relaterade till varje problemfråga. 

Genomgången börjar med problemfråga 1. Vilka metoder inom kapacitetsplaneringen kan 

tillämpas i ett kundorderstyrt företag? här redogör författarna främst för metoden 

kapacitetsbehovsprofiler och dess egenskaper vid val av metod för planering av kapacitet i en 

kundorderstyrd verksamhet. Vidare behandlas problemfråga 2. Vad utmärker 

kapacitetsplaneringen i ett kundorderstyrt företag? här framförs faktorer som kännetecknar 

en kapacitetsplanering i en kundorderstyrd verksamhet samt vilka egenskaper som behöver 

uppfyllas för att en viss metod ska fungera för planering utav kapacitet. Slutligen bearbetas 

problemfråga 3. Hur kan kapacitetsplaneringen förbättras utifrån fallföretagets nuvarande 

situation? Utifrån identifierade brister på fallföretaget som underlag finns analytiska inslag 

mellan teorin och empirin där eventuella åtgärder är nödvändiga för en minskad defekt 

mellan balanseringen av tillgänglig kapacitet och kundbehov.  

6.1 Vilka metoder kan tillämpas för kapacitetsplanering? 
I den teoretiska referensramen i avsnitt 3.7 har flera olika typer utav 

kapacitetsplaneringsmetoder kunnat identifieras. Dessa metoder har olika egenskaper som gör 

att de mer lämpliga att använda sig utav beroende på hur situationen i företaget ser ut. Utifrån 

empiriska och teoretiska inslag anses kapacitetsbehovsprofiler vara den mest lämpliga 

metoden att analysera utifrån fallföretagets förutsättningar.  

6.1.1 Huvudplanering 
Huvudplaneringen framhäver även vilka specifika konfigurationer är planerade att produceras 

samt datumet när dessa ska vara färdiga (Ware & W. Fogarty, 1990).  

Utifrån nulägesbeskrivningen framkommer det att fallföretaget arbetar på ett liknande sätt 

som efterliknar en huvudplanering vilket stämmer överens med teorin angående 

huvudplanering. De planerar endast utefter de kvantiteter som efterfrågas, vilka produkter 

som ska tillverkas och utgör en kapacitetsplan för tillverkning av ordrar som fastställs inom 

ett specifikt datum. Tiden från att order är bekräftad tills att den tillverkad brukar vara 15 

dagar. Då fallföretaget inte har några prognoser som är baserad på en framtida efterfrågan blir 

det svårt för att de att planera för detta. För att få en någorlunda koll på hur behovet kan 

komma att se ut baseras prognosen på föregående års försäljning för att få fram ett underlag 

att utgå ifrån. Försäljningen för år 2017 uppgick till 1 890 stycken produkter där fördelningen 

var ⅔ batteriprodukter och en ⅓ stripsprodukter. Denna information används som ett underlag 

för att på ett ungefär kunna veta hur mycket kapacitet kan komma att behövas för att bemöta 

efterfrågan. Genom att tillföra en kapacitetsplan för produktion som innehåller antal arbetare, 

hur lång tid dessa ordrar tar att framställa och fastställer datum för när ordrarna är färdiga. 

Detta påstående passar in bra med att utföra en huvudplanering med metoden 

kapacitetsbehovsprofiler. I avsnitt 3.4 i den teoretiska referensramen gällande huvudplanering 
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sker planeringen på huvudplaneringsnivån där kapacitetsplanen riktar sig in mot 

kapacitetsbehov per produkt i de resurser som förädlar artiklar, samt att tidsfördelningen av 

kapacitetsbehovet tas hänsyn till över ett antal perioder inom planeringen. 

Kapacitetsbehovprofilsmetoden möjliggör ledtidsförskjutning av en tillverkningsorder samt 

information gällande ledtidsförskjutning av kapacitet är även tillgängligt i 

kapacitetsbehovsprofiler (Mattsson & Jonsson, 2003) (Jonsson & Mattson, 2002).  

Ledtiden är på 15 dagar vilket innefattar tiden för produktionen samt tiden för eventuella 

ändringar kunden vill göra. Detta gäller både för batteriprodukterna samt stripsprodukterna, 

då det ibland förekommer ändringar i en order eller att det tillkommer en kundorder i samma 

period vilket kapacitetsbehovsprofiler möjliggör att ledtiden kan förskjutas i de fall det skulle 

krävas gällande både order och kapacitet vilket är i linje med teorin.  

Kombineras kapacitetsbehovsprofiler med kapacitetsbehovsnycklar för en kapacitetsplanering 

resulterar det till den enda metoden som klarar av att planera tillverkningsorder i miljöer där 

planering sker utan tillgång till operations- och strukturregister samt utan tillgång till 

detaljerad produktionsberedning (Mattsson & Jonsson, 2003). 

Exempelvis kräver kapacitetsbehovsplanerings metoden (CRP) omfattande information 

gällande det arbete som utförs i specifika resurser, eftersom olika produkter bearbetas på olika 

sätt i dessa resurser som är specifikt anpassade för olika typer av arbetsutförande i repetitiva 

processer (Tenhiälä, 2011).  

Då fallföretaget saknar ett utförligt grunddata register gällande korrekt information för den 

resursåtgång som behövs för produktion i form utav maskintimmar och mantimmar samt 

arbetsbeskrivningar. Endast ritningsunderlag finns för varje produktvariant som operatörerna 

har tillgång till, vissa avdelningar har tillgång till en arbetsbeskrivning men långt ifrån alla 

avdelningar har detta. Som till exempel har lackerings avdelningen en beskrivning hur man 

ska gå tillväga innan en produkt ska lackeras med alla ingående moment som behövs. Utifrån 

den teoretiska referensramen i avsnitt 3.7 är det inte möjligt att genomföra en 

kapacitetsplanering med övriga metoder då de exempelvis kräver en ännu mer detaljerad och 

utförlig grunddata information. Eftersom kapacitetsplaneneringen redan utförs med hjälp av 

Excel i fallföretaget som kombineras med systemen Jeeves och Axapta för att föra över 

kundorder information till Excel, skulle kapacitetsbehovprofils metoden kunna tillämpas i 

nuvarande arbetssätt utan att införa några nya system. Detta för att i dagsläget utförs 

kapacitetsplanen i Excel på fallföretaget. 
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6.1.2 Val av kapacitetsmetod  
Utifrån Figur 6 i den teoretiska referensramen finns de fem olika kapacitetsmetoder som kan 

tillämpas för planering av kapaciteten. Figuren visar metodernas egna unika egenskaper och 

alla förutom kapacitetsbehovsplaneringen kan utföras på huvudplaneringsnivån (Mattson & 

Jonsson, 2003). Kapacitetsbehovsprofiler möjliggör att få fram kapacitetsbehovet per 

avdelning som till exempel produktionstimmar per avdelning eller produktgrupp (Mattsson & 

Jonsson, 2003). Inom metoden kan även kundorder användas som planeringsobjekt och 

objektomfattningen består av antingen artikelindivid eller artikelstruktur. Metoden tar inte 

hänsyn till lager och samtidigt tar den ledtidshänsyn, omfattar både ledtidsförskjutning och 

ledtidsfördelning. Planeringsnivån förekommer på huvudplaneringsnivån samt utspelas 

kapacitetsgrupperingen på antingen enskild produktionsgrupp/maskin eller hela företaget 

(Mattsson & Jonsson, 2003). 

I dagsläget planeras kapaciteten i fallföretaget genom antalet artiklar som varje order består 

utav. Den kapacitet som behövs för att möta kundbehovet omfattar antalet timmar som krävs 

under perioden för att tillverka produkterna som behovet innehåller. Detta kapacitetsbehov 

planeras för alla produktionsavdelningar tillsammans, vare sig det är artiklar som är 

batteriartiklar eller stripsprodukter som ska tillverkas och inte per avdelning. Enligt teorin så 

möjliggör kapacitetsbehovsprofiler att mäta kapaciteten per avdelning. Vilket i dagsläget inte 

görs i fallföretaget, med denna metod kan det öka graden av detaljering i 

kapacitetsplaneringen genom att kunna mäta kapacitetsbehov per avdelning. Detta för att 

kunna exempelvis se tillgängligt behov av kapacitet i batteri-, stans-, bock-, monterings- och 

stripsavdelningen. Detta hade kunnat underlätta för planeringen av kapacitet att kunna veta 

hur beläggningen ser ut i varje avdelning gentemot hur de gör idag. Det som används för att 

göra en kapacitetsplanering är resurser i form av nuvarande personal, bemanningspersonal 

ifall det behövs och frånvarande personal med anledning till sjukdom eller ledighet. Den 

kapacitet som mäts i företaget är den kapacitet som finns tillgänglig i form av mantimmar för 

att möta behovet, således tas inte maskinkapaciteten hänsyn till som maskinerna är kapabla 

till att producera.  

Vid produktion mot kundorder anses kapacitetsbehovsprofiler vara en lämplig metod att 

tillämpa vid kapacitetsplanering (Jonsson & Mattsson, 2003). 

Då all produktion sker mot kundorder och graden av variation hur kunden kan specificera 

produkten utefter sina önskemål innebär detta att företaget omöjligen kan lagerhålla det antal 

artiklar då tillverkningen förekommer mot kundorder. Likt kapacitetsbehovsnycklar tar inte 

heller kapacitetsbehovsprofiler hänsyn till lager för produkternas ingående komponenter 
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(Jonsson & Mattsson, 2002). Denna metod tar inte hänsyn till lager för ingående komponenter 

på samma sätt som kapacitetsbehovsplanering (CRP) gör. Därav skulle 

kapacitetsbehovsprofiler kunna vara lämpligt att använda då företaget inte behöver ta hänsyn 

till något lager för inkommande kundordrar. 

6.1.3 Exempel på hur kapacitetsbehovsprofiler kan användas 
En resursenhet som exempelvis kan vara en arbetsplats, en enskild maskin, en 

produktionsgrupp, en flödesgrupp, en hel produktionsavdelning eller ett förmansområde är det 

möjligt att titta på kapaciteten (Mattsson & Jonsson, 2003, s.300). 

I dagsläget omfattas kapacitetsbehovet för hela produktionsavdelningen för alla avdelningar 

tillsammans där antalet operatörer som behövs är baserat på hur stort kapacitetsbehov som 

genereras utifrån antalet artiklar som ska tillverkas under en viss period. För att veta hur 

mycket resurser som krävs för att bemöta det aktuella kundbehovet inom perioden gentemot 

tillgänglig kapacitet i produktionen sker i ett Excel dokument som visas i Figur 16. I dagsläget 

så har inte fallföretaget möjlighet till att kunna planera tillgänglig kapacitet gentemot behovet 

av kapacitet för varje avdelning i produktionen samt att kunna se hur mycket tillgänglig 

kapacitet som finns per avdelning.  

Kapacitetsbehovsprofiler möjliggör att kapacitetsplaneringen kan ske antingen för hela 

företaget eller för en enskild avdelning (Mattsson & Jonsson, 2003). Författarna föreslår 

denna metoden då den möjliggör att kapacitetsbehovet kan visualiseras för varje avdelning, 

detta medför alltså en högre grad av detaljering vid kapacitetsplaneringen. Figur 18 nedan är 

ett exempel på hur det skulle kunna se ut ifall kapacitetsplaneringen sker utifrån 

kapacitetsbehovprofilsmetoden.  

 
Figur 18 Ett exempel på hur det kan se ut i Excel med avseende på kapacitet per avdelning. 

Källa: Egengjord 
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Då fallföretaget inte har gjort några tidsstudier på hur lång tid respektive avdelning bearbetar 

en produkt, har författarna gjort antaganden utifrån de befintliga tillverkningstiderna som 

finns i fallföretaget. Dessa antaganden har gjorts genom att för varje typ av produkt som 

tillverkas, till exempel batteriprodukterna som går igenom antingen sju stationer ifall 

lackering är ett krav eller sex stationer om lackering inte önskas. Den totala tiden som är 1,3 

timmar för en produkt divideras med antalet stationer för att få fram ett tidsvärde för en 

avdelning.  

I Figur 18 ovan för produkten Professor blir det uppskattade medelvärdet per avdelning som 

produkten förädlas i cirka 0,19 timmar per avdelning. Samma produkt som inte behöver 

lackeras får ett uppskattat medelvärde på cirka 0,22 timmar per avdelning. I Figur 18 är 

tillverkningstiderna uttryckta i timmar, gällande stripsprodukterna går dessa produkter igenom 

fyra stationer ifall lackering önskas från kunden. Om inte lackering är ett önskemål reduceras 

antal stationer till tre.  

Avdelningen stripstillverkning inkluderar även montering därför blir avdelningens 

bearbetningstid dubbelt så lång som respektive avdelning gällande stripsprodukterna, ett 

exempel utifrån produkten Atrium blir tiden per avdelning 0,26 timmar förutom i 

stripstillverkningen där den blir 0,52 timmar då tiden för montering läggs på i den 

avdelningen.  Dessa antaganden gällande tider i produktionen görs av författarna för att kunna 

illustrera hur fallföretaget skulle kunna använda sig utav kapacitetsbehovprofilsmetoden som 

föreslås, genom denna metod ges möjligheten till att tillgänglig kapacitet kan visualiseras per 

avdelning i fallföretaget. I Figur 18 har författarna skapat ett verktyg för att exemplifiera hur 

tillgänglig kapacitet och behov utav kapacitet kan visualiseras för varje avdelning i 

fallföretaget, den blåa stapeln indikerar den tillgängliga kapaciteten medans den orangea 

stapeln indikerar kapacitetsbehovet. Den data som används i verktyget är samma data som 

återfinns i Figur 16 gällande antalet färdiga artiklar som ska tillverkas av varje produkt samt 

antalet operatörer som behövs och antalet timmar per vecka varje operatör ska arbeta.  De 

tidsperioder som tabellen samt diagrammet avser gäller en veckovis planering utifrån hur 

många ordrar som ska tillverkas. Vilket man kan se i tabellen under “Total efterfrågan V.38” i 

Figur 18 som visar hur många artiklar som ska tillverkas av varje, för just den perioden. 

Vilket skapar ett behov som kan utläsas i både tabellen samt diagrammet för hur mycket 

tillgänglig kapacitet det finns samt behovet av kapacitet. Utifrån detta har det skapats ett 

verktyg som tar hänsyn till denna indata för att kunna utläsa över hur mycket kapacitet som 

finns tillgängligt i varje avdelning på veckobasis. Starttiden för inplanerade ordrar kan 

ledtidsförskjutas, vilket innebär i detta fallet att om produkt X har en ledtid på 15 dagar och 
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den ska levereras om 30 dagar, skall denna kunna ledtidsförskjutas högst 15 dagar framåt i 

tiden. Detta om ledtidsförskjutning är ett behov resulterar detta till att kapaciteten för ordern 

gällande produkt X blir upptagen i framtiden. Samtidigt kan det visa sig att 

ledtidsförskjutningen av produkt X inte gav utrymme för att tillverka någon annan order 

eftersom anledningen till ledtidsförskjutningen från början kan varit att kapaciteten i 

produktionen inte var tillräcklig för att möta behovet. Det sker en ledtidsförskjutning av 

produkt X för att balansera kapaciteten när förflyttningen för tillverkning av produkt X sker 

kan det antingen visa att kapaciteten under perioden produkt X var redan inbokad i den 

aktuella perioden.  

6.2 Vad utmärker kapacitetsplaneringen i ett kundorderstyrt företag? 
I detta avsnitt analyseras faktorer som involveras i ett kundorderstyrt företags 

kapacitetsplanering.  De faktorer som tas upp och har blivit identifierade i fallföretaget gås 

igenom för att bättre förstå vad som inverkar på kapacitetsplaneringen i fallföretaget 

gällande produktionsmiljö, layout och flexibilitet.  

6.2.1 Produktionsmiljö 
I en produktionsmiljö med tillverkning mot kundorder inväntar man tills en kundorder 

kommer in till företaget innan någon börjar produceras (Olhager, 2013, s33). Detta stämmer 

väl överens med fallföretaget produktionsmiljö då de har en kundorderstyrd produktionsmiljö 

som innefattar hög variation av kundspecifika produkter. Dessa tillverkas inte mot lager utan 

produceras endast utefter aktuell kundorder. Vid tillverkning mot kundorder accepterar 

kunden en viss leveranstid mot att denne får sin produkt efter sina egna specifikationer 

(Olhager, 2013, s.33). Eftersom kunden har i princip oändliga valmöjligheter att få beställa 

produkterna utefter dess önskemål är ledtiderna är ganska långa, närmare bestämt 15 dagar 

från att en order har kommit in tills den är levererad till kund.  

6.2.2 Funktionell layout  
Med en funktionell layout grupperas maskiner av samma typ, upplägget i sig gör att denna typ 

av produktionslayout skapar en högre flexibilitet i flödet och operationer kan förflyttas mellan 

olika maskiner (Lumsden, 2012, s.230–231). Fallföretaget har en funktionell verkstadslayout 

vilket i Figur 13 är illustrerat hur alla avdelningar är grupperade samt de resurser i form av 

maskiner som används i produktionen vilket enligt avsnitt 3.9.1 tas upp i Figur 8 gällande 

funktionella verkstadslayouter stämmer väl överens. Produktionen består av en hög variation 

av kundspecifika produktvarianter där olika maskingrupper är grupperade var för sig. Denna 

typ av produktionslayout är nödvändig genom att den möjliggör en flexiblare produktion med 

tanke på den variation produkterna kan tillverkas i. En grovkapacitetsplan är möjlig att utföra 

inom funktionell verkstadslayout eftersom produktionen består av hög variation och 
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repetitioner av operationer är låg i form av låga volymer (Tenhiälä, 2011). Under intervjuer 

med operatörer och observationer är tillverkningen inte så pass varierande utan den sker på 

liknande sätt, även om själva produkterna varierar beroende på vad kunden vill ha tillverkas 

de på ett liknande sätt. Utifrån vad teorin tar upp angående möjligheten för att införa en grov 

kapacitetsplan i en specifik layout anses denna planering vara lämplig att utföras på 

fallföretaget.  Antalet planeringspunkter i produktionen har även en avgörande roll gällande 

komplexiteten och planeringens omfattning (Mattsson, 2015, s.135). Då fallföretaget har en 

funktionell verkstadslayout innebär detta att det finns flera planeringspunkter att ta hänsyn 

till. Då det finns flera resurser grupperade i olika avdelningar innebär detta att det blir en 

större komplexitet än om det hade varit en produktion med linje tillverkning.  

Utifrån studien som omfattar cirka 80 svenska tillverkande företag visades det att företag som 

använde sig av metoden kapacitetsbehovsprofiler för att planera kapaciteten ansågs vara nöjda 

med val av metod, (Jonsson & Mattsson, 2002). Fallföretagets produktionsmiljö och 

egenskaper på tillverkning stämmer ganska bra med teorin för tillämpning av 

kapacitetsbehovsprofiler som val av metod för kapacitetsplaneringen. Utifrån den 

vetenskapliga artikeln som innefattar cirka 80 svenska tillverkande företag visades det att de 

som hade egenskaper som liknande en kundorderstyrd verksamhet och använde 

kapacitetsbehovsprofiler som metod för planering av kapacitet var relativt nöjda med 

metoden. Detta är en anledning till varför fokusering på metoden har varit stor eftersom det är 

påvisat att det tillämpas i liknande produktionsmiljöer som fallföretaget befinner sig i samt 

stämmer egenskaperna ganska bra överens med fallföretaget och teorin kring olika 

planeringsmetoder av kapacitet. 

6.2.3 Flexibilitet 
En verksamhet kan åstadkomma flexibilitet avseende på volym och produktmix genom att ha 

en viss överkapacitet. När mer kapacitet än vad som vanligtvis skulle krävas finns tillgängligt 

kan företaget hantera efterfrågesvängningar utan att riskera överskriva leveranstider och 

ledtider (Olhager, 2013). 

Den ledtid som är på 15 dagar är fem dagar utav dessa som kunden har möjligheten att ändra 

sin order inom efter att ordern har bekräftats. Då fallföretaget inte har någon produktion mot 

lager på grund utav hur produkterna är utformade samt att de vill kunna erbjuda kunden stora 

valmöjligheter att få beställa produkterna utefter egna önskemål. Detta ställer stora krav på att 

produktionen ska vara flexibel för att kunna bemöta de order som kunden vill beställa både i 

hur många artiklar som behövs tillverka men även att kunna tillverka flera olika varianter av 



 

 51 

artiklar. En viss grad av flexibilitet krävs för att förbereda kapaciteten för den nya ordern, 

ändringarna kan exempelvis innefatta annan typ av kundspecifika varianter av en produkt 

eller större kvantiteter av en mer komplicerad produktvariant. Det nya kundbehovet kan 

komma att ledtidsförskjutas om kapacitetsplanen inte kan rymma denna förändring. Ändring 

av kundorder kan även uppstå efter de fem dagarna av ledtiden som är tillåten. I detta fall får 

kunden betala om de vill ändra ordern. Denna typ av förändring kräver även en högre grad av 

flexibilitet ifall den nya ordern överstiger den tillgängliga kapaciteten i produktionen. Detta 

resulterar i att en viss överkapacitet kan krävas samt att ledtiden av kundorder skjuts fram för 

att kunna bemöta det nya kundbehovet.  

En viktig aspekt som lyfts gällande användandet utav tillgänglig kapacitet i MTO företag för 

att möta efterfrågan från kund är att den ska nyttjas med försiktighet, då den kapacitet som 

inte används kan leda till kostnader (Chen, et.al. 2009). 

Genom att inte utnyttja den kapacitet som finns tillgänglig i företaget finns det risk att det 

uppstår kostnader gällande resurser som personal och maskiner blir överflödiga som inte 

nyttjas vid en lägre beläggning i produktionen.  I exemplet ovan gällande ifall situationen 

skulle vara omvänd, det har varit en låg orderingång och för att sedan en större orderingång 

sker som kräver mer kapacitet för att tillgodose behovet. I en sådan situation skulle 

fallföretaget kunna förlora intäkter i form av att de går miste om en potentiell order då det inte 

finns tillräckligt med kapacitet, men även om det skulle finnas överbliven kapacitet som inte 

nyttjas leda till kostnader.  Detta stämmer väldigt bra med teorin om att kapacitet ska 

användas försiktigt.  
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6.3 Hur kan kapacitetsplaneringen förbättras i en kundorderstyrd verksamhet? 
Avsnittet behandlar faktorer som kan behöva förbättras för att underlätta 

kapacitetsplaneringen i ett kundorderstyrt företag samt tillkommer analytiska inslag av 

jämförelsen mellan empirin och teorin i arbetet. Faktorer som indikerar en förbättring 

gällande kapacitetsplanen är information, mätetal, operationsbeskrivningar, kapacitetsplan 

samt återrapportering. 

6.3.1 Fallföretagets Informationsflöde  
Information gällande tillgänglig kapacitet, kundernas behov, leverantörens förmåga att 

leverera samt den egna verksamhetens material och beläggning krävs för att kunna balansera 

resurser som behövs på lång och kort sikt. (Jonsson & Mattsson, 2016, s.51). Den information 

som finns att tillgå i fallföretaget består utav bekräftade kundordrar från säljavdelningen. 

Denna information används även som ett underlag för kapacitetsplaneringen i fallföretaget för 

att kunna beräkna kapacitetsbehovet. I dagsläget upplever fallföretaget en relativt svag 

kommunikation mellan sig och säljavdelningens information som finns tillgänglig gällande 

kundordrar. Idag accepterar fallföretaget säljavdelningens ordrar utan att stämma över med 

produktionsavdelningen ifall det finns tillgänglig kapacitet i produktionen för att kunna 

bemöta det behov som uppstår. Säljavdelningen tar alltså ingen hänsyn till den tillgängliga 

kapaciteten, vilket i sin tur drabbar fallföretaget genom att information angående inkommande 

ordrar kommer utan förvarning. Vid de tillfällen då säljavdelningen kan ge någon form av 

information är vid stora projekt som ligger längre fram i tiden. Vid en hög orderingång 

innebär detta att man tar till extra personal för att kunna klara av att producera dessa 

produkter, vilket innebär att det tar extra tid att planera om den tillgängliga kapaciteten i form 

av att tillföra ny personal för ansvarig planerare. Genom att det kan tillkomma nya ordrar, 

eller att kunden vill ha fler artiklar i en existerande order, detta i sig skapar inte ett större 

problem. Dock hade det underlättat i planeringen för ansvarig ifall säljavdelningen hade 

kunnat dela med sig information om potentiella inkommande order så att planeringen har en 

ide om hur mycket kapacitet skulle krävas för att bemöta behovet. Även att säljavdelningen 

tar hänsyn till den tillgängliga kapaciteten genom att produktionsavdelningen/fallföretaget 

tillgängliggör denna information för säljavdelningen, så att det syns hur mycket produktionen 

klarar av att hantera. Då inga prognoser finns att tillgå eller underlag är det inte heller möjligt 

att kunna veta med hur många procent över den nominella nivån det skiljer emellan.    

Om kundbehovet är en förfrågan på kundorderspecifika produkter kan den exempelvis 

innehålla offertförfrågningar och att kunden får offert med uppgifter om leveransvillkor, 

produktprestanda och pris (Jonsson & Mattsson, 2016, s.280-281).Eftersom fallföretaget kan 

erbjuda många olika produktvarianter enligt avsnitt 3.3 i den teoretiska referensramen tas det 
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upp vilka behov en kundorder kan innehålla när den är specifikt konstruerad utefter kundens 

egna krav, blir det svårt att möta behovet gällande olika faktorer som kan uppstå.  

6.3.2 Hur mätetal kan förbättra kapacitetsplaneringen  
Produktivitet är ett enkelt mått som redovisar åstadkommen produktion av färdiga produkter  

(Olhager, 2013, s.53–54). Exempelvis genom att mäta antalet produkter som har blivit  

tillverkade. Det som kan mätas i input kan exempelvis vara kostnaden för tillverkning eller  

under antalet timmar arbetet skett (Krajewski, Malhotra & Ritzman, 2013).  

I nuläget har fallföretaget inte ett något konkret sätt att utföra mätningar och följa upp arbetet. 

Dock sker uppföljning utav olika avdelningar för att kunna få fram användbara nyckeltal, 

exempelvis över hur många färdigmonterade produkter som placeras på pall i monteringen för 

packning innan leverans till kund sker. Anledningen är att få fram hur många färdiga artiklar 

som tillverkas per dag eller hur många batterier som tillverkas per dag i batteriavdelningen. 

Genom att göra detta försöker fallföretaget få fram användbara nyckeltal för att kunna se hur 

väl de ligger till gentemot produktionsplanen samt hur väl de presterar.  

6.3.3 Tidsstudier inom produktionen  
Meningen med att mäta arbete är att bestämma standardtider i produktionen genom ställ- och 

stycktider. Dessa tider används för planering av kapacitet och resursutnyttjande. Anges 

felaktiga tider kan detta leda till att man antingen över- eller underskattar behovet av kapacitet 

(Olhager, 2013, s.144). 

Tidsstudier har inte genomförts på fallföretaget som visar korrekta tider på hur lång tid olika 

produktvarianter eller operationer i produktionen tar att tillverka, då de tider som finns i 

dagsläget är baserade på ett kalkylmässigt sätt, där tillverkningstiderna är uppskattade för 

varje slutprodukt utifrån denna kalkyl. En faktor på 1,4 timmar läggs till vid planering av 

kapaciteten för att täcka omställningstider, interna transporter och packning. Om en veckas 

produktion innehåller totalt 500 timmar för att producera de order som finns i den perioden, 

multipliceras dessa 500 timmar med 1,4 timmar vilket ger ett totalt behov på 700 timmar för 

att tillgodose behovet. Denna faktor innehåller inte exakta tider för respektive produktvariant, 

faktorn är mer baserad på en ungefärlig tidsmässig åtgång. Faktorn kan bidra till att 

kapaciteten är antingen för liten eller för stor gentemot kundbehovet. Detta kan innebära 

onödiga kostnader i form av resurser som inte utnyttjas eller förlorade intäkter då företaget 

går miste om potentiella försäljningar när kapaciteten inte räcker till att möta kundbehovet.  

Dessa påstående kan relateras till tillverkningstiden per färdigartikel som fallföretaget utgår 

ifrån en kalkylmässig uppskattning för de olika produktvarianterna. Fallföretaget uppmanas 

till att se över och utföra tidsstudier för att få en bättre uppfattning på respektive artikels 



 

 54 

bearbetningstid i varje avdelning, vilket även skulle kunna visualiseras som illustreras i Figur 

18 för varje avdelning med hur mycket tillgänglig kapacitet som finns samt 

kapacitetsbehovet. Detta skulle kunna leda till att fallföretaget får bättre koll på hur mycket 

kapacitet det verkligen behövs för att kapacitetsplanen per avdelning visualiseras. Ifall 

fallföretaget har korrekta stycktider och utför en tidstudieanalys på specifika operationer som 

föreslås utifrån avsnitt 3.11 i den teoretiska referensramen, kan kapacitetsplaneringen bli mer 

balanserad mellan behovet av andelen resurser gentemot att bemöta kundbehovet samt att 

man inte riskerar att underskatta graden av kapacitetsbehov genom felaktiga stycktider. 

Variationssvängningarna kan bli enklare att möta och eventuellt skulle inte ledtidsförskjutning 

behövas. 

6.3.4 Tillförlitlig grunddata information  
Grunddata definierar grundläggande information över förhållande och förutsättningar relaterat 

till företagets produkter (Mattsson & Jonsson, 2003, s.91–92) 

Operationsregistret omfattar även information av tidsuppgifter gällande resursbehov i form av 

maskintid, mantid och kostnader för tiden. Tillverkningsföreskrifter och arbetsbeskrivningar 

är även något som operationsdata innefattar (Mattsson & Jonsson, 2003, s.107–108) Den 

informationen som finns innehåller endast ritningsunderlag av olika produktvarianter, där 

varje artikel har ett ritningsnummer kopplat till sig. Dessa ritningsunderlag omfattar endast 

bredd och längd på artiklarna, det finns inte heller några utförliga beskrivningar gällande 

operationsstegen och momenten i delprocesserna. Anledningen till att utförliga 

operationsbeskrivningar och korrekta tider för de olika produktvarianterna inte finns är att 

detta anses vara ett för stort och tidskrävande arbete att utföra för varje produktvariant. Samt 

att det alltid brukar finnas någon erfaren operatör som vet hur det ska gå till vilket minimerar 

risken för överarbete eller omarbete av olika operationer. Skulle korrekta tider finnas gällande 

olika produktvarianter skulle kapacitetsplaneringen underlättas betydligt och planeringen 

skulle vara med tillförlitlig. 

6.3.5 Typ av kapacitetsplan för en MTO-miljö 
En anledning som gör att kapacitetsplanen blir komplicerad kan vara att fel metod används 

inom fel processer (Tenhiälä, 2011). Idag använder sig inte fallföretaget av någon specifik 

planeringsmetod som teorin tar upp i Figur 6. Kapacitetsplaneringen sker lite av en blandning 

av olika metoder som presenteras i avsnitten 3.7.1 - 3.7.5 i den teoretiska referensramen. 

Dessa består av karaktärsdrag som efterliknar kapacitetsplanering med faktorer, nycklar och 

profiler. Eftersom företagets situation, egenskaper samt miljö efterliknar karaktärsdrag där 
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kapacitetsbehovsprofiler kan vara lämplig att användas som metod för kapacitetsplaneringen 

anses detta vara en metod som bör användas i verksamheten. 

6.3.6 Återrapportering från produktion 
Återrapportering och bevakning krävs för att kunna följa upp det verkliga läget. Det verkliga 

värdet kan följas genom att inrapportering av de aktiviteter som är färdigställda görs samt 

inrapportering när avvikelser sker (Segerstedt, 2009, s.79–80). Återrapportering görs i en liten 

utsträckning på Lindab. Den återrapportering som finns vid varje avdelning är en 

planeringslista för att se vad som ska tillverkas och när. Därefter prickar varje 

avdelningsansvarig av allt eftersom, vilket möjliggör sedan att berörda parter kan se hur 

produktionen ligger till. Det är operatörens egna ansvar att utföra kontroller så att arbetet är 

gjort på rätt sätt utan defekter, dock finns det inte några specifika rutiner för detta. 

Återrapporteringen som äger rum idag är med hjälp av en tavla som visualiserar de olika 

ordrarna som respektive avdelning ska utföra. Ordrarna synliggörs med hjälp av ett A4 papper 

skrivs ut som visar vilken order som ska bearbetas i respektive avdelning. När varje avdelning 

är klar med en order bockas den av med antingen en grön eller röd markering, en grön prick 

indikerar att ordern är klar och en röd innebär ordern är försenad eller problem har uppstått 

med ordern. Detta är något som författarna uppmuntrar till att fallföretaget fortsätter, utöver 

detta behöver man skapa rutiner för att återrapportera operationstider från varje avdelning för 

att kunna få en verklig bild av produktionen för varje avdelning i planeringsarbetet. Då det i 

dagsläget inte finns någon återrapportering utav operationstider från produktionen, är detta ett 

sätt att se ifall förändringar uppstår genom att kunna utföra analyser. 

  



 

 56 

6.4 Resultatdiskussion 
Kapacitetsplaneringen kan eftersträva att planera för antingen hela företaget, per avdelning, 

per artikel eller maskin grupp. Vad som utmärker kapacitetsplanering i ett kundorderstyrt 

företag kan relateras till vilken typ av produktionsmiljö ett företag har, exempelvis har detta 

en inverkan på hur många olika produktvarianter som tillverkas antingen mot lager eller mot 

kundorder. Beroende hur hög eller låg produktionsvolymen är ställer det även olika krav på 

vilken produktionsmiljö som är lämplig att tillämpa. Finns även krav på vilken typ av 

produktionslayout som tillämpas utifrån ett företags produktionsstrategi, som har en inverkan 

på hur väl kapacitetsplaneringen kan utföras. Beroende på vilken typ av produkt som 

tillverkas och antalet planeringspunkter som finns har en inverkan på kapacitetsplaneringen. 

Kapacitetsplaneringen kan göras på huvudplaneringsnivå där ledtiderna anses vara relativt 

långa tills kundbehovet är tillfredsställt. Genom att använda sig utav kapacitetsbehovsprofiler 

kan man utföra en grovkapacitetsplanering för att ge en bild utav efterfrågan samt tillgänglig 

kapacitet för varje avdelning veckovis. Utifrån kapacitetsbehovsprofilerna ges en större grad 

av detaljering utav produktionen vilket skulle kunna användas till att lova leveranser ut till 

kund baserat på den information som kan utläsas utifrån profilerna.  

När det kommer till fallföretaget består produktionsmiljön av flera produktvarianter gentemot 

låga volymer och dessa är specifikt konstruerade utefter kundbehovet som blir ett underlag för 

kapacitetsplaneringen att utgå ifrån för att bemöta behovet av kapacitet som krävs. 

Grunddata informationen kan bestå av en relativt låg detaljeringsgrad, men kan finnas 

kalkylmässigt beräknade operationstider som används för att planera kapaciteten gentemot 

inkommande order där personal tillförs för att kunna bemöta kundbehovet under en specifik 

period. En faktor på 1,4 timmar läggs på kapacitetsplaneringen för att täcka omställningstider, 

interna transporter och packning i produktionen. Planeringen utförs i praktiken med hjälp av 

en funktionell verkstad. Hur kapacitetsplaneringen kan förbättras i en kundorderstyrd 

verksamhet innefattar olika faktorer som anses behöva förbättras gentemot nuvarande brister. 

Information är en del som kan behövas synliggöras samt delas mellan sälj- och 

produktionsavdelning. Informationen kan innehålla aktuella kundordrar samt tillgänglig 

kapacitet i produktionen som underlättar balanseringen av kapacitetens fördelning för att 

bemöta kundbehovet. Tidsstudieanalyser bör göras för respektive produktvariant i de olika 

avdelningarna för att få en högre detaljeringsgrad vid planering av kapacitet gällande 

tidsåtgång för respektive produktvariant. Samt att även att korrekta tider angående packning, 

interna transporter samt omställning för de olika produktvarianterna bör fastställas. 

Återrapportering och uppföljning från respektive avdelning bör kunna synliggöras mer för att 
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alla avdelningar vet hur de ligger till tidsmässigt gentemot planeringsperioden för respektive 

order. Detta hjälper även att synliggöra uppkommande problem som antingen uppstår eller 

möjligen kan inträffa. 

7 Rekommendationer för fallföretaget 
I detta avsnitt presenteras ett antal rekommendationer som fallföretaget bör beakta gällande 

kapacitetsplaneringen i företaget.  

Metod för kapacitetsplanering 

Efter analysen har flera olika aspekter pekat mot att fallföretaget bör använda 

kapacitetsbehovsprofiler som metod för kapacitetsplaneringen. Anledningarna är att metoden 

är användbar i kundorderstyrda verksamheter som efterliknar egenskaper fallföretaget besitter 

samt att de inte har någon fast metod att utgå ifrån utan planerar lite utefter att göra det bästa 

av situationen de befinner sig i. Metoden möjliggör en mer detaljerad kapacitetsplanering mot 

nuvarande situation, genom att kapacitet kan planeras för varje avdelning i fallföretaget. 

Författarna anser att de bör överväga att använda kapacitetsbehovsprofiler till bästa möjliga 

mån vid planeringsarbetet utav kapacitet. Vilket ger möjligheten till att även användas för att 

utläsa tillgänglig samt efterfrågad kapacitet per avdelning där denna information kan 

användas för att kunna lova leveranser till kunden.  

Information mellan avdelningar 

Dela information mellan olika avdelningar är något som fallföretaget skulle kunna ha nytta 

av, vilket kan underlätta vid planeringen av kapacitet och hur efterfrågan hanteras från kund. 

Informationen angående säljprojekt och inkommande ordrar fördröjs utan anledning från 

säljavdelningen, har säljavdelningen säker information om kommande projekt och ordrar från 

kund bör de informera fallföretaget om dessa. Detta skulle kunna underlätta för fallföretaget 

då de skulle få mer information om hur det aktuella läget ser ut angående olika säljprojekt och 

ordrar. Fallföretaget får mer tid att planera för hur stort kapacitetsbehov som behövs för att 

undvika eventuell överbeläggning i produktion, med hjälp av information som delas och vid 

stora inkommande ordrar kan de planera in en viss överkapacitet. Genom en ökad 

kommunikation mellan säljavdelningen och fallföretaget skulle även säljavdelningen kunna se 

vilka säljprojekt och ordrar som är möjliga att bekräfta gentemot den tillgängliga kapaciteten i 

produktionen utifrån exemplet i Figur 18 visar.  
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Tidsstudier 

Korrekta operationstider från produktionen gällande färdig artiklar i form av antal timmar 

som behövs för varje artikel som produceras för att kunna ha så korrekt indata som möjligt till 

kapacitetsplaneringen. För att inte riskera att överskatta eller underskatta graden av kapacitet 

som behövs för att bemöta det kapacitetsbehov som behövs genom felaktiga operationstider. 

Då de tider som finns idag är kalkylmässigt uppskattade är det svårt att veta hur väl dessa 

tider stämmer överens med verkligheten. Det gäller även att ansvarig personal ser till att 

operationstider i produktionen följs upp så att rätt data används till kapacitetsplaneringen, 

vilket skapar bättre förutsättningar för planeringen att spegla hur beläggningen ser ut i 

produktionen. Samt att rutiner skapas för hur rapportering utav data ska ske och hur dessa 

rutiner ska följas.   

Överkapacitet 

En viss överkapacitet bör finnas i fallföretaget eftersom de är en kundorderstyrd verksamhet. 

Eftersom variationen utav kundbehov kan variera väldigt mycket mellan olika 

produktvarianter samt volymer, bör de alltid räkna med att det kan ta längre tid än planerat. 

Detta eftersom faktorer som exempelvis maskinhaveri uppstår och försenat material från kund 

som krävs för en viss produkt är försenad samt efterfrågesvängningar av kundbehov skall 

hanteras. Överkapaciteten bidrar med att leveranstiderna kan hållas och kunderna blir nöjda. 

Kapacitetsplaneringen blir stabilare och fallföretaget behöver inte hyra in folk lika ofta för att 

klara av efterfrågesvängningarna. 

Operationsbeskrivningar 

Fallföretaget använder sig utav bemanningspersonal för att bemöta en ökad orderingång. Den 

inhyrda personalen saknar inledningsvis kunskaper i produktionen, vilket kan skapa en 

osäkerhet för operatören. Det är inte ett omfattande problem, men reducerar risken för att 

eventuella fel ska uppstå och för att underlätta för ny personal men även befintlig som inte 

behöver ta av sin egna arbetstid för att besvara frågor och visa hur det går till. 

Det finns ritningar på alla produktvarianter med ingående komponenter och mått vid 

tillverkningen som operatören har tillgång till samt att det alltid finns en erfaren operatör på 

plats i varje avdelning. Då operationsbeskrivningar saknas helt i nuläget bör man kanske till 

en början starta med att identifiera artiklar som tillverkas ofta och skapa 

operationsbeskrivningar för dessa. Anledningen är att minimera risken av fel och osäkerheter 
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vid tillverkning av olika produktvarianter, då den mänskliga faktorn innebär att det ibland 

händer att det glöms av hur en produkt ska tillverkas samt för ny oerfaren personal. 

8 Slutsats 
I slutsatsen presenteras studiens frågeställningar som besvaras utifrån analys av resultat. 

 

1.Vilka metoder inom kapacitetsplaneringen kan tillämpas i ett kundorderstyrt 

företaget? 

Det finns fem olika metoder för att framställa en kapacitetsplanering. Dessa är 

kapacitetsplanering med produktionsenheter, kapacitetsplaneringsfaktorer, 

kapacitetsbehovsnycklar, kapacitetsbehovsprofiler och kapacitetsbehovsplanering. En 

verksamhet bör innehålla specifika egenskaper som stämmer överens med en vald metod för 

planering utav kapaciteten. Kapacitetsbehovsprofiler är gynnsamt att tillämpa ifall ett företag 

har en tillverkning som är kundorderstyrd och inte tar hänsyn till lager samt att planeringen 

utförs på huvudplaneringsnivå med lovade leveransdatum på specifika produkter som skall 

levereras till kund. Kapacitetsbehovsprofiler möjliggör även att kunna visualisera tillgänglig 

kapacitet för varje avdelning i verksamheten. 

2. Vad utmärker kapacitetsplaneringen i ett kundorderstyrt företag? 

Kapacitetsplaneringen i ett kundorderstyrt företag utmärks av ett antal faktorer som kan 

identifieras. Dessa kan vara vilken typ av produktionsmiljö verksamheten fokuserar på, om 

tillverkningen initieras av kundorder eller tillverkning sker mot lager. Vilken 

produktionslayout fallföretaget använder sig av är av betydelse för hur kapacitetsplaneringen 

kan utformas. Även vilken typ av produkter som tillverkas utav fallföretaget är en faktor som 

visar på hur de går tillväga för att bemöta efterfrågevariationer som kan vara höga under vissa 

perioder och minska under andra. Vilken typ av flexibilitet som verksamheten är möjlig att 

uppnå har även en roll i hur kapacitetsplanen skall planeras för att bemöta befintliga samt nya 

kundbehov under lovade leveransdatum med resurserna som verksamheten har att tillgå till. 

Dessa kan komma att förflyttas ifall verksamheten inte anser kunna bemöta det nya behovet 

utefter den planering som gjorts under perioden.  

3.Hur kan kapacitetsplaneringen förbättras utifrån fallföretagets nuvarande situation? 

Kapacitetsplaneringen kan förbättras genom att information delas med lite framförhållning för 

att minimera fluktuation i efterfrågan och skapa svårigheter ifall informationen kommer med 

kort varsel. Genom att få information i god tid gällande inkommande kundbehov kan resurser 

enklare utnyttjas och planeras in för lovade leveransdatum, samt kan efterfrågan 

tillfredsställas genom att se över de bästa alternativen för kapacitetsplanen. Korrekta tider 

gällande olika produktvarianter underlättar och ger ett mer precist behov i form av timmar för 
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att möta efterfrågan från kund. Detta gynnar kapacitetsplanen eftersom den kan planeras 

utifrån mer precisa tider och inte mer uppskattade som kan leda till att antingen för lite eller 

för mycket kapacitet har planerats för att bemöta kundbehovet. Val av metod för 

kapacitetsplanen bör ses över i den egna verksamheten, för att se ifall den nuvarande 

kapacitetsplanen är lämplig för verksamhetens egenskaper som nämnts i föregående 

problemfrågor ett och två. Återrapportering är viktigt för att se hur de olika avdelningarna 

ligger till gentemot produktionsplanen samt återrapportering utav operationstider, dessa 

behöver inte vara avancerade utan de underlättar uppföljningen ifall rutiner skapas på hur de 

visualiserar varje avdelning för att alla vet hur produktionen ligger till i realtid. Hela 

verksamheten får information ifall problem uppstått under produktionen när återrapportering 

är aktuellt. 
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9 Framtida forskning samt etiska och samhälleliga aspekter 
I kapitlet sker en diskussion kring studiens framtida forskning samt en diskussion kring etiska 

och samhälleliga aspekter.  

9.1 Framtida forskning  
Studien är avgränsad till kapacitetsplaneringen kring ett kundorderstyrt fallföretag samt de 

faktorer som kan identifieras kring kapacitetsplaneringen i företaget. Vidare forskning hade 

kunnat genomföras kring tidsstudier för respektive avdelning och artikel som tillverkas för att 

få fram nya operationstider som kan användas till kapacitetsplaneringen. Dessa tider hade 

kunnat jämföras med nuvarande operationstider för att se hur väl dessa hade stämt överens. 

Då det finns flertalet produkter som företaget tillverkar i olika specifikationer, bedömdes det 

utav författarna att tiden detta skulle tagit inte hade kunnat ske inom ramen för 

examensrapporten. Detta är något man gärna önskat kunna genomföra då det hade kunnat ge 

rapporten ytterligare tyngd.  Framtida forskning skulle även kunna vara att utföra en studie 

där en jämförelse görs mellan företag med en liknande situationen som fallföretaget för att se 

hur andra företag agerar och gör i sina verksamheter.  

9.2 Etiska och samhälleliga aspekter  
I dagens samhälle konkurrerar företagen med varandra globalt genom att försöka vara så 

flexibla som möjligt samtidigt som kundens behov ska tillfredsställas till så låga priser som 

möjligt, men samtidigt kunna gå med vinst. Detta har börjat ändras de senaste åren då 

kunderna har blivit mer socialt medvetna genom att produkterna är tillverkade under bra 

förhållanden genom schyssta arbetsvillkor. Skulle det komma ut att företaget inte behandlar 

sina anställda eller underleverantörer på ett bra sätt skulle det kunna resultera i att kunderna 

väljer bort företaget på grund av det. Detta innebär att företag måste hitta olika sätt att kunna 

vara konkurrenskraftiga utan att det påverkar arbetsförhållandena negativt. Orimliga krav från 

kunder och leverantörer bör inte ställas för att kunna bemöta en viss grad av flexibilitet som 

överskrider överenskommelser mellan kund och leverantör.  
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Bilaga 1 – Intervju med platschef 
 

Inledning 

• Vilken är din roll i företaget?  

• Vilka är dina ansvarsområden du har inom företaget?  

• Kan du ge lite allmän information om företaget: produkter, kunder, leverantörer, vilka 

marknadsområden? Antal anställda så som inom produktion och tjänstemän? 

Kapacitet 

• Hur utförs kapacitetsplaneringen idag?  

• Hur mäter ni i eran kapacitet i dagsläget?  

• Vilka utmaningar anser du finnas i kapaciteten som ni idag har? 

• Hur hanterar ni en låg orderingång respektive hög orderingång? 

• Hur många skift har ni idag? 

• Har ni någon form av återrapportering eller uppföljning av ordrar som genomförs? 

 

Produktion 

• Har ni återkommande problem i eran produktionsmiljö? 

• Sker det någon form av produktion mot lager eller halvfabrikat utav artiklar? 

Har ni någon form av mätning av arbetet? 

• Skiljer sig ställtider på olika produktvarianter? Finns dessa tider angivna?  

• Interna transporter som tex flytta material mellan olika stationer, tar dessa längre tid 

beroende på produktvariant?  

• Finns det operationsbeskrivningar dokumenterat 

• Angivna operationssteg för varje artikel, operationstider, ställ- och stycktider 

• Vilken typ av produktionslayout har ni? 

Kundorderprocess 

• Hur ser eran kundorderprocess ut? 

• Från att ett behov uppstår tills ordern är levererad.  

• Hur lång tid tar det för er att göra en orderbekräftelse från att ett kundbehov uppstått? 

Stämmer denna tidsmässiga planering överens eller händer det att det blir förseningar 

på orderbekräftelsen? 

Försäljning 

• Hur balanserar ni er försäljning i marknaden gentemot kapaciteten i produktionen? 

• Tar ni hänsyn till kapaciteten i produktionen när ni säljer, Om det inte finns kapacitet i 

produktionen kommer ni sälja ändå? hur går ni tillväga? 
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Bilaga 2 – Intervju med produktionspersonal 
Produktionspersonal 

• Vad är dina arbetsuppgifter?  

• Hur länge har du jobbat här och hur var din upplärning? 

• Finns det några brister i arbetsutförandet? Om ja, vilka brister finns? 

• Finns det något som du tycker borde ändras 

-om ja, vad? 

• Är det lätt att följa ritningarna på egen hand, både som ny medarbetare samt erfaren? 

• Hur är ytan ni jobbar på? 

• Verktyg och material, är det lätt att hitta för respektive produkt? 

Om nej, varför? 

• Vad är bra med nuvarande situation (motivera)? 

Bilaga 3-Produktöversikt 

Aktiva kylbafflar (Kyla, värme och ventilation)  
STRIPSPRODUKTER 

(Betraktas som 
standardprodukter/simplare) 

Munio 

BATTERIPRODUKTER 

(Betraktas som mer komplexa) 

Professor   
Professor Plus  
Plexus   
Premum   
Solus  
Premax  
Architect  
Plafond   
Podium  
Passiva kylbafflar (kyla utan ventilation)  
Carat  
Capella   
Cabinett  
Strålningspaneler (kyla och värme utan 
luftrörelser)  
Atrium Plana   
Atrium C/H  
Loggia  
Fassadsystem (ventilation, kyla och värme)  
Fasadium   
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Bilaga 4-Planeringslista 
Detta dokument är en planeringslista som används i alla delar i produktionen för att varje 

avdelningen ska veta vilka ordrar som ska tillverkas, den data som finns i dokumentet förs in 

genom företagets affärssystem Jeeves som sedan hamnar i detta dokument. Det innehåller 

information om till vilken dag ordern ska vara klar, hur många produkter och vilka samt ett 

ordernummer. Även status på ordern kan ses i detta dokumentet om ordern är utskriven, vilket 

innebär att om berörda avdelningar har skrivit ut just den ordern för produktionen. På grund 

av den lägre detaljeringsgraden kan man inte följa hur produktionen ligger till förens den 

ansvarige för avdelningen exempelvis batteritillverkningen rapporterar när de är klara med det 

antal som de behöver tillverka för en specifik order. Sedermera kan man se då när ordern 

endast är klar i sin helhet och redo för leverans vilket innebär att frakt är bokad.  
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