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Sammanfattning 

I och med globaliseringen har kunden fått nya möjligheter gällande val av leverantör 

och därmed också möjligheten att ställa högre krav. En verksamhet på den globala 

marknaden måste därför förhålla sig till kundens krav för att hålla sig 

konkurrenskraftig. Inom Lean-filosofin fokuseras det på vad som är värdeskapande 

och vad som inte är värdeskapande för kunden. Slöseri anses inte vara värdeskapande 

för kund och kommer bland annat i form av lager som därför bör minimeras. 

Genom att frigöra bundet kapital kan det här kapitalet istället ge avkastning eller 

investeras i något som är värdeskapande. Med effektiv planering för att styra 

produktionen kommer kapitalbindningen kunna minimeras till följd av att 

leveransprecisionen ökar. 

Syftet med denna studie är att utreda vilka brister som finns i fallföretagets 

nuvarande planeringssätt och vad dessa leder till. Målet är att ta fram förslag på hur 

dessa kan motverkas och uppskatta vad de skulle resultera i ur aspekterna 

leveransprecision och kapitalbindning. 

Fallföretaget har en leveransprecision på 14% till följd av en planering som ständigt 

förändras som i sin tur leder till att kapitalbindningen blir högre än vad de skulle 

vilja. 

Följande problemområden finns på fallföretaget:  

• Planeringsmetoder och följden av de nuvarande metoderna. 

• Isolationen mellan fallföretagets avdelningar. 

• Bristen på insikt i sin egen kapacitet. 

• En komplex planeringssituation till följd av en produktion med många 

delprocesser och mycket variation. 

För att fallföretaget ska kunna planera effektivt gäller det att göra rätt från början och 

att det finns förutsättningar för att göra det. Ett tätare samarbete krävs mellan 

produktionen och logistiken vid mottagningen av order så de vet om de kommer 

kunna uppfylla kundens krav om leveranstidpunkt. Detta kräver att de vet vad deras 

kapacitet faktiskt är, alltså måste deras ledtider hållas uppdaterade. 

Med dessa implementeringar skulle huvudplanering, behovsplanering, 

kapacitetsplanering och detaljplanering kunna göras på ett effektivare sätt. 

Detta i sin tur skulle leda till att produktionsplaneringen inte skulle behöva vara i 

ständig förändring i samma utsträckning. Uppskattningsvis kommer 

leveransprecisionen öka till 70-80% och det bundna kapitalet sänkas med 35-40%. 
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Summary 

With globalization, the customer has gained new opportunities regarding the choice 

of supplier and thus also the possibility of placing higher demands. A company in the 

global market must therefore conform to the customer's requirements in order to 

remain competitive. Within the Lean philosophy, what creates value and what does 

not create value for the customer is defined. Waste is not considered to create value 

for the customer and, among other things, comes in the form of stocks that should 

therefore be minimized. 

By freeing tied up capital, this capital can instead yield returns or be invested in 

something that is creating value. With efficient planning to control production, tied 

up capital can be minimized as delivery precision increases. 

The purpose of this study is to see which deficiencies exist with the case company's 

current planning method and what these lead to. The goal is to make proposals on 

how these can be counteracted and estimate what they would result in from the 

aspects of delivery precision and tied up capital. 

The case company has a delivery precision of 14% as a result of a production plan 

that is constant change which in turn leads to a higher tied up capital than they would 

like. 

The case company has the following problem areas regarding planning:  

• Planning methods and the consequence of current methods. 

• The isolation between the case company departments. 

• The lack of insight into their own capacity. 

• A complex planning situation as a result of a production with many sub-

processes and a lot of variation. 

 

In order for the case company to be able to plan effectively, it has to be done 

correctly from the start and there needs to be prerequisites to do so. Closer 

cooperation is required between the production and the logistics department when 

receiving orders so that they know if they will be able to meet the customer's 

demands of delivery time. This requires that they know what their capacity actually 

is, for this to be possible their lead times must be kept up to date. 

 

With these implementations, main planning, planning of needs, capacity planning 

and detailed planning could be done in a more efficient way. 

 

This would lead to that the production plan would not have to be in constant change 

to the same extent. The estimation is that delivery precision will increase to 70-80% 

and the tied up capital will be lowered by 35-40%. 
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Abstract 

Genom att sänka ett företags kapitalbindning och höja dess leveransprecision kan det 

bli mer konkurrenskraftigt. 

Denna studie baseras på ett fallföretag som vill sänka sitt bundna kapital och som har 

en leveransprecision på 14%. 

Syftet med denna studie är att se vilka brister som finns i deras nuvarande arbetssätt 

för planering samt vad dessa brister leder till med målet att ta fram förslag på hur 

dessa brister kan motverkas och uppskatta vad effekten blir. Fallföretagets 

problemområden: 

• Planeringsmetoder och följden av de nuvarande metoderna. 

• Isolationen mellan fallföretagets avdelningar. 

• Bristen på insikt i sin egen kapacitet. 

• En komplex planeringssituation till följd av en produktion med många 

delprocesser och mycket variation. 

Efter analys av insamlad data och deras nuvarande metoder så har förbättringsförslag 

tagits fram för att fallföretaget ska göra rätt med planeringen från start istället för att 

ständigt förändra produktionsplanen. 

Detta uppskattas leda till en ökning av leveransprecisionen till 70-80% samt en 

sänkning av kapitalbindningen med 35-40%. 

Nyckelord: Leveransprecision, Kapitalbindning, Produktionsplanering, 

Materialstyrning, Huvudplanering, Behovsplanering, Kapacitetsplanering, 

Detaljplanering 
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1. Introduktion 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrund och problembeskrivning med 

tillhörande problemformulering. Vidare presenteras studiens mål och syfte 

samt vilka avgränsningar som gjorts.

 

1.1 Bakgrund 

Globaliseringen har gett kunden nya möjligheter, möjligheter i form av val 

av leverantör och möjlighet att ställa högre krav på leverantörer. En 

verksamhet på den globaliserade marknaden måste rätta sig efter kundens 

krav för att hålla sig konkurrenskraftig (Aguado, Alvarez & Domingo, 

2012). 

För att hålla sig konkurrenskraftig måste verksamheten alltså skapa värde för 

kunden. Lean tar upp vad som är värdeskapande och vad som inte är 

värdeskapande för kunden. Slöseri, till exempel i form av lager är något som 

inte anses värdeskapande och av den anledningen anses vara något som ska 

minimeras (Womack & Jones, 2003).  

Bundet kapital kommer alltid finnas i en producerande verksamhet för att 

säkerställa sin leveransförmåga och motverka variationer, genom 

exempelvis lagerhållning av råmaterial, halvfabrikat och färdiga produkter 

(Kappauf, Lauterbach & Koch, 2012). En faktor som påverkar 

kapitalbindningen på ett tillverkande företag är dess leveransprecision. 

Leveransprecisionen påverkas till stor del av hur effektiv material- och 

produktionsstyrningen på företaget är. Detta visar det starka sambandet 

mellan planering och kapitalbindning (Mattsson & Jonsson, 2013). 

Resultatet av att en verksamhet reducerar sitt bundna kapital är att det ger 

möjlighet att öka sin budget för värdeskapande investeringar (Mattsson & 

Jonsson, 2011). 

Enligt Mattsson (2004) så kan materialstyrning definieras som en samling av 

aktiviteter som avser att styra lager och andra materialstyrningsresurser i 

leverantör till kunds totala materialflöde. Detta är aktiviteter med 

strategiska, taktiska och operativa ändamål för materialflödets resurser som 

ska göra att materialet gör nytta, både tids- och platsmässigt (Mattsson, 

1991). Syftet med materialstyrning är bland annat se till att platsen man 

avsett för lager används på ett kostnadseffektivt sätt. 

Med en effektiv planering kommer kapitalbindningen sjunka (Mattsson & 

Jonsson, 2013) och därmed konkurrenskraften att öka (Mattsson & Jonsson, 

2011). 
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1.2 Problembeskrivning och problemformulering 

Konkurrenssituationen på dagens marknad har medfört att verksamheters 

produktionsprocesser blir mer komplexa för att kunna tillfredsställa de 

ökande krav som ställs av kunden (Graman & Magazine, 2001). 

Enligt Efthymiou, m.fl. (2016) kommer komplexiteten i produktionen från 

prioriteringarna på stort utbud, hög kvalitet och korta ledtider för att genom 

dessa prioriteringar kunna uppfylla kundens behov och krav. Komplexiteten 

gör det svårt att få ner kostnader och ledtider utan att kvaliteten och 

flexibiliteten påverkas negativt. 

För att hålla ned ledtiden från lagd order till leverans så tillverkas ingående 

artiklar med lång ledtid mot lager. Dessa artiklar bidrar till ett stort bundet 

kapital (Graman & Magazine, 2001). 

Genom att använda rätt materialstyrningsmetod för sin verksamhet skapas 

möjligheter för att skapa förbättring där sänkt kapitalbindning är en av dem 

(Wikner & Johansson, 2015) och där det sänkta bundna kapitalet är ett 

resultat av bland annat en höjd leveransprecision (Mattsson & Jonsson, 

2013). 

 

Olhager (2013) definierar fyra planeringsnivåer som ska stämma med 

varandra för en effektiv produktionsplan. Dessa är huvudplanering, 

behovsplanering, kapacitetsplanering och detaljplanering. En effektiv 

produktionsplan ger förutsättningar för en effektiv materialstyrning. 

Studien utförs på ett fallföretag med låg leveransprecision och en högre 

kapitalbindning än de önskar. Det leder till följande problemformulering: 

- Vad finns det för brister i fallföretagets nuvarande planeringsmetoder och 

hur påverkar de leveransprecisionen och kapitalbindningen? 

1.3 Mål och syfte 

Syftet med studien är att påvisa effekten av bristande planeringsmetoder på 

leveransprecisionen samt kapitalbindningen. Målet är att ta fram förslag på 

hur dessa brister ska motverkas och att uppskatta vad effekten blir om 

förslagen implementeras. 

1.4 Avgränsningar 

Data som rör produktionstider kommer enbart från en produkt, BKL-13-10 

RT GrabiQ, som är en vanligt förekommande produkt på fallföretaget. Den 

produktionsdata som används i studien bygger inte på egna mätningar, utan 

baseras på data från fallföretagets affärsystem SAP. 
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras vanligt förekommande forskningsmetoder samt 

val av metoder.

 

2.1 Sammanfattning av valda metoder 

 

Figur 1: Sammanfattning av valda metoder 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Det finns ett flertal vetenskapliga förhållningssätt som är aktuella i dagens 

diskussion kring vetenskap och forskning. De två som behandlas i denna 

rapport är positivismen och hermeneutiken. Det är viktigt att förståelse för 

de vetenskapliga förhållningssätten för att kunna genomföra ett lyckat 

forskningsarbete (Patel & Davidson, 2011). 

2.2.1 Positivism 

Ett kännetecken för positivismen är synen på att vetenskap ska vara enhetlig, 

alla arbeten inom positivismen ska konstrueras på samma sätt. Positivister 

tycker att kunskap ska byggas upp på samma sätt i alla vetenskapliga fält 

genom lagar som redogör för orsak- och verkanssamband. Forskning inom 

positivismen är avsedd att genomföras på ett hypotetiskt-deduktivt vis, alltså 

att hypoteser förklaras deduktivt utifrån teori. 

Reduktionism är också något som kännetecknar positivismen. Det innebär 

att problem kan delas upp i delar som orsakar det stora problemet för att 

studera dem en och en. 

Inom positivismen ska forskaren alltid hålla sina personliga åsikter utanför 

det vetenskapliga arbetet och de får inte påverka resultatet. Detta för att 

resultatet inte ska bero på forskaren; forskaren ska helt enkelt vara utbytbar 

(Patel & Davidson, 2011). 
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2.2.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken kan ses som motsatsen till positivismen. Hermeneutiken är 

en riktning inom vetenskapen som bygger på tolkningslära. Inom 

hermeneutiken så söks förståelse för grundvillkoren för den mänskliga 

existensen. 

Hermeneutiken står för en friare syn för forskaren än positivismen. Forskare 

i ett hermeneutiskt arbete tillåts vara subjektiv och göra egna tolkningar. 

Detta gör att arbetet påverkas av dess forskare och att om forskaren byts ut 

så kommer resultatet troligtvis inte bli detsamma. 

Forskarens tidigare erfarenheter, tankar och känslor är inte en tröskel inom 

hermeneutiken utan något som ses som en tillgång till skillnad från 

positivismen, där det är något man måste jobba emot för att inte släppa in i 

forskningsarbetet. 

Holism är sammankopplat med hermeneutiken. Det innebär att problemet 

som ska studeras görs det i sin helhet. Det bygger på synen av att ett 

problems helhet inte kan delas upp jämnt i en mängd av olika delar. På 

grund av detta så pendlas det i relationen mellan helhet och dess delar för att 

uppnå en komplett förståelse. 

Följaktligen så kan hermeneutiken kopplas ihop med det abduktiva 

angreppssättet då forskaren i tolkningsarbetet växlar mellan flera synvinklar. 

Hermeneutiken syftar inte på att presentera lagar som täcker 

forskningsarbetet utan förespråkar att varje tolkning skiljer sig från de andra 

och att det finns ett värde i att presentera en mängd olika tolkningar (Patel & 

Davidson, 2011). 

2.2.3 Val av förhållningssätt 

Denna rapport kommer utgå från det positivistiska förhållningssättet. Det 

finns bra förutsättningar i och med att det finns mycket teori inom det valda 

ämnet. Produktionsplanering är ett komplext ämne som bygger på att många 

olika delar ska fungera tillsammans, det gör att positivismens reduktionism 

passar bättre än hermeneutikens holism. 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt 

När data har samlats in och bearbetats är den endast intressant om en slutsats 

kan dras baserat på den insamlade data. Nedan presenteras tre olika sätt att 

göra det: deduktion, induktion och abduktion (Backman m.fl., 2012). 
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Ett deduktivt arbetssätt innebär att forskaren utgår från allmänna principer 

och befintliga teorier, för att sedan dra slutsatser om enskilda händelser. 

Baserat på den befintliga teorin härleder forskaren hypoteser som vidare 

empiriskt prövas i det aktuella fallet. Vanligtvis kallas detta arbetssätt för det 

hypotetiskt-deduktiva, dvs att forskningen utgår från befintlig teori som 

bestämmer vilken information som ska samlas in, hur den ska tolkas och 

vidare hur resultaten ska relateras till teorin (Patel & Davidson, 2011). 

Fördelen med det deduktiva arbetssättet är att objektiviteten i forskningen 

antas kunna stärkas i och med att grunden ligger i befintlig teori. Det innebär 

att forskningen i sig inte påverkas i någon större utsträckning av forskarens 

egna tankesätt. Nackdelen är att forskningen kommer följa en viss riktning 

och bli påverkad av teorin, vilket kan resultera i att färre nya rön upptäcks 

(Patel & Davidson, 2011).  

Det induktiva arbetssättet kännetecknas av att forskaren gör en studie utan 

att basera den på befintlig teori. Forskaren studerar ett objekt och utifrån 

insamlad information formuleras en teori. Risken med det induktiva 

arbetssättet är att forskningen begränsas på grund av teorins räckvidd, 

eftersom teorin baseras på en viss situation (Patel & Davidson, 2011). 

Abduktion är en kombination av induktion och deduktion. Det första steget i 

abduktionen, som kännetecknas av att vara induktivt, innebär att utifrån ett 

enskilt fall så formuleras ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet. 

Vidare prövas hypotesen eller teorin på nya fall, där forskaren arbetar 

deduktivt. Genom detta kan den ursprungliga hypotesen eller teorin 

utvecklas och utvidgas för att bli mer generell. Fördelen med det abduktiva 

arbetssättet är att det inte låser forskaren i så hög grad, vilket denne annars 

kan bli om arbetet strikt går efter ett induktivt eller deduktivt arbetssätt. 

Risken med det abduktiva arbetssättet är att forskaren omedvetet väljer 

forskningsobjekt baserat på tidigare erfarenhet och formulerar en hypotetisk 

teori som utesluter andra tolkningar (Patel & Davidson, 2011). 

2.3.1 Val av angreppssätt 

Valet av angreppssätt grundar sig i att skribenterna inte har någon erfarenhet 

inom det valda ämnet, därav kommer rapporten utgå ifrån befintlig teori. 

Tidsramen är begränsad vilket gör att ett induktivt angreppssätt inte är 

möjligt. Således kommer ett deduktivt arbetssätt att användas.  

2.4 Forskningsmetod 

När en undersökning ska göras är det är det vitalt att en metod används. 

Metoden kan liknas vid ett verktyg som används för att få fram svar på sina 

frågor samt ny kunskap i ett ämne. Det är alltså tillvägagångssättet för att 

uppnå detta. 
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Valet av metod är viktigt, det påverkar datainsamlingsprocessen och därmed 

de uppkommande resultaten. Forskningsmetoderna kan delas upp i två 

huvudtyper: kvantitativa och kvalitativa. Dessa metoder beaktar hur 

information i undersökningen samlas in, organiseras och tolkas (Larsen, 

2009). 

2.4.1 Kvantitativ metod 

Ett kännetecken för en kvantitativ metod är att den data som samlas in är 

mätbar med konkreta siffror. Det ger möjlighet att dela in informationen som 

samlats in i hur många som valt respektive svar. Detta bildar ett siffervärde, 

alltså hårda data. 

Med en kvantitativ metod kan mängden information begränsas så att det 

faktiskt finns en relevans för undersökningen i all information som samlas 

in. Detta är ett resultat av att frågorna forskaren vill ha svar på fastställs på 

förhand. På det här sättet blir informationen tydlig. Om det även har införts 

fasta svarsalternativ blir det ännu tydligare. En kvantitativ metod ger bredd 

då samma frågor kan ställas till en stor mängd respondenter. Därefter kan en 

generell bild av arbetsområdet i undersökningen bildas. 

 

Kvantitativa metoder begränsar mängden information som fås ut från de som 

svarar på forskarens frågor. Det kan bidra till brist på förståelse, något som 

hade kunnat motverkas om fler frågor ställts. På grund av detta är det en risk 

med kvantitativa metoder att validiteten blir låg. Frågeställningen i 

undersökningen måste beaktas så att rätt frågor ställs. 

 

En annan risk med kvantitativa metoder är att slutsatserna blir felaktiga till 

följd av att det inte funnits möjlighet att ställa alla de frågor som borde 

ställts och att då underlaget blivit för tunt. Den risken är betydligt lägre i 

kvalitativa metoder. 

 

Till sist finns det risk att det blir bristande precision. Detta är en konsekvens 

av att siffermaterialet är för massivt. Även detta kan leda till att slutsatserna 

blir felaktiga. Med brist på precision är det undersökningens reliabilitet som 

sjunker (Larsen, 2009). 

2.4.2 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod ger ofta information i form av mjuka data. Istället för ett 

siffervärde fås svar i form av kvalitativa egenskaper som hur något 

upplevdes och vad som upplevdes som problematiskt. I kvalitativa metoder 

möter forskaren intervjuobjekten personligen. Detta minimerar bortfallet då 

betydligt fler väljer att inte fylla i ett utskickat frågeformulär än att inte dyka 

upp på en intervju. 
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Kvalitativa metoder ger forskaren möjlighet att gå in på djupet och få en 

annan helhetsförståelse till skillnad från kvantitativa metoder. Dessa 

metoder underlättar att säkerställa god validitet i undersökningen. Med 

intervjuer är det lätt att undvika missförstånd och det ger den intervjuade 

möjlighet att breda ut sig i sina svar. En risk vid intervjuer är den som 

intervjuas inte alltid är ärlig med sina svar, det är bekvämare att vara helt 

uppriktig i ett anonymt frågeformulär än i en intervju där den som ställer 

frågorna sitter framför en (Larsen, 2009). 

2.4.3 Fallstudie 

En fallstudie definieras som en undersökning som riktar in sig på ett bestämt 

fenomen. Det kan vara en person, ett företag, ett skeende eller en social 

grupp. Detta fenomen väljs att studera ytterligare för att det är viktigt eller 

utgör en hypotes på något vis. I fallstudier finns det flera olika sätt att samla 

in och analysera information. Allt från test till intervju förekommer i 

fallstudier (Merriam, 2011). 

2.4.4 Val av forskningsmetod 

Rapporten är en fallstudie som riktar sig mot produktionsplaneringen på ett 

specifikt företag. Forskningsmetoden är således kvalitativ. 

2.5 Datainsamling 

Vid kvalitativa undersökningar kan data komma från flera olika källor. 

Viss data finns tillgänglig till följd av forskarens initiativ och är ett resultat 

av en konkret undersökning. Data som ingår i den kategorin är anteckningar 

och ljud- och bildinspelningar från intervjuer eller observationer.  

 

Det finns även data som är tillgänglig men inte är en följd av forskarens 

initiativ. Sådan data kan vara texter i form av böcker, brev och artiklar. Det 

kan också vara privata ljud- och bildinspelningar och bilder. 

 

När en kvalitativ analys görs finns det olika typer av datamaterial som 

exempelvis: 

• Observationer 

• Intervjuer 

• Texter och dokument 

• Ljud- och bildinspelningar 

(Johannessen & Tufte, 2003). 
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2.5.1 Observationer 

Sker genom att forskaren är på plats i relevanta situationer för det som ska 

undersökas. Iakttagelserna sker främst genom att se och lyssna. Med 

observationer bildas data genom att det som iakttas antecknas. Data kan 

lagras genom forskarens minne eller med hjälp av ljud- och bildinspelningar. 

Observation gör det möjligt att samla in information som inte går att få in 

genom exempelvis intervjuer (Johannessen & Tufte, 2003). 

2.5.2 Intervjuer 

Kan liknas vid ett uppstrukturerat samtal med ett syfte enligt Steinar Kvale 

(1997). Forskaren är den som ställer frågorna samt följer upp på svar som 

ges av intervjuobjektet. Informationen som samlas in genom intervjuer beror 

på undersökningens forskningsfrågor. Den data som intervjun samlar in 

består av de svar intervjuobjektet ger på forskarens frågor. 

En strukturerad kvalitativ intervju där frågorna och deras följd är bestämd på 

förhand, det finns dock inga färdiga svarsalternativ utan intervjuobjektet 

svarar med sina egna ord. Intervjuobjektet ger kontext runt svaren då de 

varierar beroende på hur den tolkat frågorna. Risken är flexibiliteten går 

förlorad då frågorna är uppgjorda på förhand. 

En ostrukturerad kvalitativ intervju är motsatsen, här är inte frågorna och 

deras följd bestämda innan intervjun. Det blir mer som ett samtal och 

strukturens roller blir inte lika tydliga. Atmosfären i en ostrukturerad 

intervju kan underlätta för intervjuobjektet att svara och ge en kontext. Det 

ger forskaren möjligheten att styra intervjun genom att under dess gång 

anpassa frågorna. Till följd av att frågorna inte är standardiserade så kan det 

vara svårt att jämföra svaren från olika intervjuobjekt med varandra 

(Johannessen & Tufte, 2003). 

2.5.3 Text- och dokumentanalys 

Data i den här formen uppkommer inte på samma sätt som intervjuer men 

sättet de analyseras på är inte så skilda. I båda fallen är det forskarens 

uppgift att få fram data ur texten som finns. Huvudsakligen så finns det två 

ändamål med textanalys: 

• Att göra textens data analyserbar genom att texten komprimeras, 

systematiseras och ordnas. 

• Att tolkningar och perspektiv på data i texten utvecklas. 

Dessa ändamål går in i varandra men genom att börja med systematiseringen 

för att sedan gå över till tolkningsarbetet. För  att få förståelse är det viktigt 

att ha systematiserat texten först. Kodning och kategorisering är två begrepp 
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som är centrala vid systematiseringen. Dessa är viktiga begrepp vid 

majoriteten av kvalitativa dataanalyser (Johannessen & Tufte, 2003). 

2.5.4 Primär- och sekundärdata 

Primärdata definieras som data som behövs samlas in och sker exempelvis 

genom observationer. Fördelen är att denna data som samlas in kan anpassas 

efter forskningsfrågan, något som stärker arbetets validitet. Nackdelen är 

tidsåtgången för att samla in denna data. 

Sekundärdata är sådan som redan finns tillgänglig i form av exempelvis 

register eller dokument. I motsats till primärdata så är fördelen med 

sekundärdata att insamlingsarbetet av data redan är gjort, sparar tid, och 

nackdelen är att det är svårare att anpassa forskningsfrågan till den data som 

finns tillgänglig (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 

2.5.5 Val av datainsamlingsmetod 

Rapportens data kommer från strukturerade kvalitativa intervjuer, 

observationer samt sekundärdata som redan finns dokumenterat hos 

fallföretaget. 

2.6 Källkritik 

Det finns flera fall i forskningens historia med manipulerad basdata. På 

grund av detta så är det viktigt att vara källkritisk för att höja arbetets 

trovärdighet. Källkritik ses som ett kännetecken för den högre utbildningen. 

Att vara medvetet källkritisk är till följd av det något som bör prägla 

forskningen. Följaktligen så bör källor granskas utifrån följande frågor: 

• Är källan tillförlitlig? 

• Vad är fakta och vad är åsikter/tankar? 

• Finns det anledning för källan att undanhålla vissa delar av 

informationen? 

Att vara kritiskt tänkande är inte samma sak som att vara negativt inställd till 

något. Kritiskt tänkande inom forskningen grundar sig då medeltidens 

religiösa tro på vad som var verkligt ifrågasattes. De religiösa förklaringarna 

ifrågasattes av kritiskt tänkande. Kritiskt tänkande syftar inte till att vara 

negativ, syftet är att hitta sanningen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 
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2.7 Trovärdighet 

För att undvika bristande trovärdighet är det viktigt att redan från början ge 

studien en hög reliabilitet och validitet (Eliasson, 2013). 

2.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att studien i fråga är pålitlig, det vill säga, den ska 

kunna upprepas och då ge samma resultat. Ju mer det går att lita på att 

resultatet går att upprepa, desto högre reliabilitet har studien. Från ett 

vetenskapligt perspektiv är detta viktigt, och det för att andra ska kunna 

kontrollera de data som studiens slutsatser bygger på. Går det inte att 

kontrollera data kan den vetenskapliga trovärdigheten ifrågasättas. Hög 

reliabilitet ger bra förutsättningar för en hög validitet (Eliasson, 2013). 

2.7.2 Validitet 

Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta just det som är 

avsikten att mäta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 

Validiteten kan aldrig bli bättre än reliabiliteten, vilket innebär att 

mätningarna förutsätts ha en hög reliabilitet (Eliasson, 2013). 

2.7.3 Studiens trovärdighet 

Ett aktivt urval har gjorts där rapportens produktionsdata endast kommer 

från en och samma produkt och från order som färdigställts det senaste året, 

detta stärker validiteten. 

Alla som har med planeringen på företaget att göra har intervjuats och 

dessutom fått samma frågor vilket höjer reliabiliteten. 

Intervjuerna har varit direkta och vid tveksamheter om svar har det gått att 

återkomma för att få ett förtydligande, detta stärker validiteten. 
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3. Teori 

I detta kapitel beskrivs olika teorier som ligger till grund för arbetets vidare 

utveckling.

 

3.1 Planeringsnivåer 

Olhager (2013) presenterar fyra olika planeringsnivåer. Dessa beskrivs 

nedan. 

3.1.1 Huvudplanering 

Huvudplanen avgör vilka produkter som ska göras klara i vilken period med 

avseende till den faktiska kapaciteten som finns och leveranstiden för de 

kundorder som mottagits och accepterats. Huvudplaneringen kan baseras på 

en analys av den samlade planen från sälj- och verksamhetsplaneringen, men 

görs fullständig med enskilda produkters faktiska kundorder. 

Huvudplanen arbetar mest av allt genom att förhålla sig till den faktiska 

kapaciteten som finns. En bred planering och kontroll av kapaciteten på 

resurser som är kapacitetskritiska innan huvudplanen bestämms slutgiltigen. 

Genom kopplingar runt huvudplaneringen kan ett produktionsprogram tas 

fram. Detta program är tidssatt och visar när specifika slutprodukter är redo 

att levereras till kund. 

För de order som inte kan färdigställas genom ett färdigvarulager så visar 

produktionsprogrammet när de istället kan slutföras via produktion 

(Olhager, 2013). 

3.1.2 Behovsplanering 

Produktionsplanen skickas till behovsplaneringen för att analyseras och se 

materialbehovet som kommer finnas under den specifika perioden på 

komponenter och artiklar som ska köpas in. 

Löftena om leverans som getts till kunderna genom huvudplaneringen måste 

tas hänsyn till i behovsplaneringen. Det kan göras genom att överföra dom 

till en materialplan. I en sådan materialplan ska det ingå när behov av 

komponenter, halvfabrikat och råmaterial uppstår samt hur stort behov 

(Olhager, 2013). 
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3.1.3 Kapacitetsplanering 

Behovsplanen kan överföras till kapacitetsplaneringen för att se om det är 

möjligt eller inte att genomföra den med avseende till den faktiskt 

tillgängliga kapaciteten. 

Varje artikel som ska tillverkas enligt huvudplanen har en egen 

tillverkningsorder som utförs med ett antal operationer i olika former av 

resurser (maskin och montering). Ledtiden för artikeln blir därav summan av 

de enskilda operationernas ledtider. Bearbetningstiden för varje artikel 

påverkas av hur stor partistorleken är. Det är viktigt att 

kapacitetsplaneringen utgår från de faktiska kapacitetsbehoven, det omfattar 

både ställtider och bearbetningstider. 

Inköpsartiklar måste också tas hänsyn till, det finns dock inte mer än 

inköpsledtid att beakta. Dessa artiklar kräver inga egna interna operationer 

men kan vara nödvändiga för att utföra andra operationer och framställa 

slutprodukten. 

Det sista steget i kapacitetsplaneringen är att sammanställa alla artiklar som 

ska gå igenom produktionen under perioden som ska planeras. Det är genom 

detta steg som det går att se om det finns tillräckligt med kapacitet för att 

genomföra huvudplanen (Olhager, 2013). 

3.1.4 Detaljplanering 

Detaljplaneringens främsta uppgift är att utifrån de planer från 

huvudplaneneringen och behovsplaneringen se till att produktionen och tid 

för leverans genomförs på önskat sätt. Om högre tillgänglighet skulle krävas 

för att genomföra det så kan det främst uppnås genom tillämpning av 

övertid. 

Med tidsfasad produktion inom detaljplanering menas en oregelbunden 

produktion där produkterna har diskreta behov. Det betyder att varje specifik 

tillverkningsorder måste planeras in samtidigt som det måste finnas i åtanke 

att kapaciteten upptas av andra produkter som kräver samma resurser. Det är 

den främsta anledningen till att det blir mer komplicerat att planera 

produktionen ju fler antal produkter, operationer per produkt och hur mycket 

produktionsresurser (maskiner och montörer) som finns. Med tidsfasad 

produktion så delas detaljplaneringen in i två faser: 

Tidplanering: 

Var och när operationer ska genomföras 
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Körplanering: 

Vid köbildning bestämmer körplanen i vilken ordning order ska produceras, 

baseras på prioriteringsregler. Används när tidplanen rubbas av störningar i 

produktionen. 

Att planera på detaljnivå är komplicerat. Flertalet produktionsorder ska 

planeras in i flertalet produktionsgrupper vid varierande tidpunkter med 

operationsföljd och leveransdatum för varje order i åtanke. 

En beläggningsanalys av någon form bildar det primära underlaget för både 

tid- och körplanering. Från behovsplaneringen som tar upp behovet av 

materialet kan ett tidsatt produktionsbehov bildas som utgår från 

produktionsledtiden. Produktionsledtiden för en artikel är artikelns alla 

operationers ledtider sammanlagda. Ledtiden för varje operations kan i sin 

tur delas upp i fem genomloppskomponenter: 

• Transporttid 

• Kötid 

• Ställtid 

• Bearbetningstid 

• Väntetid 

Glappet mellan operationerna utgörs av transporttid, kötid och väntetid. 

Glappet ska dimensioneras så det täcker de här tre ledtidskomponenterna. 

Både ställtid och bearbetningstid kräver kapacitet och måste därför vid 

detaljplanering tas speciell hänsyn till. En förutsättning för att bilda en 

realistisk möjlig planering är att ha kontroll över kötiden. De fem 

ledtidskomponenterna för varje operation bör ständigt följas upp för att se 

till att de stämmer med verkligheten. 

För beläggning av produktionsresurserna ska bara ställ- och bearbetningstid 

tas i beaktning. Operationstid utgör summan av ställ- och bearbetningstiden 

men har storleken på varje parti i beaktning (Olhager, 2013). 

3.2 Materialstyrning 

Materialstyrning innebär att styra materialflödet. Det omfattar vid vilken tid 

leveranser från leverantör och egen produktion ska ske samt vilken kvantitet. 

Det innefattar också beslut om när denna kvantitet ska finnas tillgänglig för 

att levereras till kund eller för att kunna nyttjas av den egna produktionen 

(Mattsson & Jonsson, 2013). För att göra detta finns flera olika metoder och 

några presenteras nedan. 
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3.2.1 Materialbehovsplanering 

Material requirements planning (MRP), materialbehovsplanering, är en 

materialplaneringsmetod som går ut på att det finns utsatta tidpunkter som är 

avsedda för inplanering av nya inleveranser. Inplaneringen sker genom att 

när i tiden lagertillgången blir negativ beräknas, det är då ett nettobehov av 

material uppstår. 

 

Figur 2: Bild modiferad från ”Material- och produktionsstyrning, Mattsson & Jonsson (2013)”. 

Figur 2 är en enkel variant på en prognos som visar när lagertillgången blir 

negativ. Enligt den här prognosen kommer lagertillgången bli negativ i 

tidsperiod 2 och 6. I tidsperiod 2 är redan en leverans av material inplanerad 

som förhindrar detta men för att undvika negativ lagertillgång i tidsperiod 6 

måste en order till leverantör planeras in. Ledtiden från leverantör till faktisk 

inleverans är i det här exemplet tre tidsperioder. Med hjälp av prognosen går 

det att se att ordern måste gå till leverantör i tidsperiod 3. 

För att motverka osäkerheten i behoven som beräknas i MRP kan 

säkerhetslager, alternativt säkerhetstid, användas. Med säkerhetslager väljs 

en säkerhetslagerkvantitet. Innan beräkning av nettobehov påbörjas så tas 

den ingående lagertillgången och reduceras med den valda 

säkerhetslagerkvantiteten. 

Säkerhetstid går ut på att en säkerhetstid väljs, inplanerade orders 

inleveranstidpunkt blir lika med den beräknade behovstidpunkten reducerat 

med den valda säkerhetstiden. 

Materialbehovsplaneringens beslutsregel är: 

Så fort nettobehov uppstår ska en ny order för inleverans läggas. Ta 

leveranstidpunkten minskad med artikelns ledtid för att beräkna 

beställningstidpunkten (Mattsson & Jonsson, 2013). 

3.2.2 Beställningspunktsystem 

Beställningspunktsystem är en materialplaneringsmetod. Metoden går ut på 

att det finns en satt referenskvantitet på lagret där metoden ska tillämpas. 

När lagerkvantiteten plus kvantiteten på de leveranser som förväntas komma 

in blir lika med eller så fort de går under den satta referenskvantiteten 

signaleras att lagret ska fyllas upp igen. Detta genom att antingen en ny 
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inköpsorder läggs eller att en ny tillverkningsorder läggs. Inleveranstiden 

blir dagens datum plus ledtiden för ordern att komma in eller för 

tillverkningsordern att färdigställas. 

När beställningspunktsystem används praktiskt så genomförs inspektioner 

och jämförelser på bestämda tider. Det är vanligt med en gång om dagen 

eller en gång i veckan. Beställningspunkten baseras på tre termer, enligt 

formeln nedan. 

𝐵𝑃 = 𝐸 × 𝐿𝑇 + 𝐼𝑇 + 𝑆𝐿 

BP = Beställningspunkt 

E = Efterfrågan per dag 

LT = Ledtiden för återanskaffning i dagar 

IT = Intervalltillägg 

SL = Säkerhetslager 

(Mattsson & Jonsson, 2013). 

3.2.3 Periodinspektionssystem 

Periodinspektionssystem går ut på att en beställning görs vid varje 

inspektionstillfälle i periodisk inspektion av lagernivåerna. Beställningarna 

görs för att fylla upp lagren till en bestämd återfyllnadsnivå. Nivån är 

summan av säkerhetslager, efterfrågan under ledtiden för leverans och 

efterfrågan under inspektionsintervallet. Inspektionsintervallets längd är satt 

till en passande periodicitet för beställningar från antingen leverantör eller 

egen tillverkning. Osäkerheten som finns med efterfrågeprognos under 

ledtid och inspektionsintervall måste täckas upp av säkerhetslagret på 

samma sätt som ett beställningspunktsystem med periodisk inspektion 

används (Olhager, 2013). 

3.2.4 Täcktidsplanering 

Täcktidsplanering är en materialstyrningsmetod som är nära besläktad med 

beställningspunktsystemet. 

Med beställningspunktsystem bestäms beställningspunkten så att när 

kvantiteten på lagret går under den satta punkten ska det som finns kvar i 

lager räcka för att täcka återanskaffningstiden för att fylla lagret igen. 

Behovstäckningen räknas alltså i kvantitet. 

I täcktidsplanering däremot används tid som uttryck för behovstäckningen. 

Den tiden som nuvarande lagerkvantitet plus planerade inleveranser 

förväntas räcka är vad som kallas täcktid. Den fås fram genom: 
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𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟

𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡
 

Förväntad efterfrågan kan baseras på förbrukningsstatistik, prognoser eller 

genom att bryta ner produktionsplaner och därigenom få fram ett 

bruttobehov. 

För att med täcktid säkerställa sig mot osäkerheten i den förväntade 

efterfrågan så används säkerhetstid. Säkerhetstiden multiplicerat med 

efterfrågan per tidsenhet är jämförbart med det säkerhetslager som kan 

användas i ett beställningspunktsystem. 

Vid användning av täcktidsplanering så sker jämförelser av täcktiden 

periodiskt, dagligen eller veckovis. Det är viktigt att ha i åtanke att 

förbrukning sker under intervallet mellan de periodiska jämförelserna. 

Denna förbrukning är efterfrågan under ett halvt inspektionsintervall i 

genomsnitt (Olhager, 2013). 

3.3 Ledtid 

Ledtid är den kalendertid det tar att genomföra en process. Ledtiden för 

artiklar som köps in från leverantör fås fram av tiden då ett materialbehov 

uppstår, tills då att leverantören levererat angivet material. 

Enligt Mattsson & Jonsson (2013) kan anskaffningstider delas upp i två 

huvuddelar. En inre del som visar den administrativa tiden för planering, 

tiden för val av leverantör, tiden det tar att behandla inköpsorder och tiden 

det tar att hantera material vid godsmottagningen. 

Vidare finns en yttre del som syftar till leveranstiden från en leverantör, där 

leveranstiden ofta skiljer sig med avseende till vilken leverantör som 

används och storlek på order (Mattsson & Jonsson, 2013). 

3.3.1 Produktionsledtid 

Produktionsledtid är den kalendertid det tar att tillverka egentillverkade 

artiklar. Syftar till tiden det tar att planera, genomföra och färdigställa en 

tillverkningsprocess. Produktionsledtiden fås fram genom att se när ett 

behov av material uppstår tills dess att materialet är tillverkat och 

färdigställt. 

Likt ledtid kan även produktionsledtiden delas upp i två delar, där den ena 

syftar till den administrativa tiden för planering, tiden det tar för kontroll och 

rapportering, interna transporter samt tid för placering i lager. 
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Den andra delen är genomloppstiden, som innefattar omställningstiden av 

exempelvis maskiner och robotar, den direkta tillverkningstiden, de tider 

som finns för transport mellan produktionsställen i en fabrik samt eventuella 

kötider och övriga väntetider. 

Den första delen är oftast fasta tider, medans genomloppstiden skiljer sig 

beroende på storlek och vilken typ av tillverkning som sker (Mattsson & 

Jonsson, 2013). 

3.4 Ledtidsanalys 

Vid analys och utveckling av en process är första steget att studera hur tiden 

i processen används. I de allra flesta fallen är det en väldigt liten del som är 

värdeskapande, i förhållande till tiden det tar att att tillverka och leverera en 

produkt. 

För att visa på hur liten del som är värdeskapande kan dess tid jämföras med 

processens ledtid. I de allra flesta fall visar det sig att det finns stor potential 

till förbättring av processen. 

För att gå vidare så tas cykeltiden fram, den tid det tar från start till slut för 

ett arbete, för alla värdeskapande aktiviteter, enligt formlen nedan.  

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡𝑖𝑑 − 𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑡𝑖𝑑 

Cykeltiden ställs sedan i relation till processens ledtid. 

Första steget blir därefter att fokusera på de processer som inte är 

värdeskapande och den onödiga tiden som finns i processerna. När detta 

identifierats kan företag börja jobba med diverse metoder för att reducera tid 

(Ljungberg & Larsson, 2012). 

3.5 Informationsflöde 

Information i ett flöde går dels från leverantör till fabrik och vidare genom 

materialflödet till kund, där varje station får information från föregående 

process, alltså flödar produkter mot kund. Ett informationsflöde består också 

av information som flödar bakåt, dvs. från kund till fabrik, vilket omfattar 

efterfrågan och kundens önskemål på produktutformning. 

Information som går bakåt genom exempelvis centrallager till fabrik styr 

lagernivåerna genom beställningspunktssystem. Detta kallas för lokal 

styrning och innebär att ett beställningspunktssystem används vid varje lager 

i kedjan, där prognoser uppdateras allteftersom efterfrågan ökar eller 

minskar (Olhager, 2013). 
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Kommunikation är en viktig del i att få ett företags verksamhet att fungera. I 

första kontakten med kund räcker det inte med att säljaren enbart har 

kunskap om produkten som kunden är intresserad av att köpa. Det gäller 

även att ha kunskap om företagets förutsättningar för att kunna färdigställa 

ordern efter kundens krav. Säljaren måste ha insikt i om företaget kommer 

kunna producera produkten, företagets lagersituation och kostnaderna för 

lagring. Säljaren måste ha insikt i hur företagets produktionsbeläggning och 

leveranssituation. 

Sättet ett företag säljer och marknadsför har direkt påverkan på dess flöden 

som i sin tur dikterar vad som kan säljas då det är avgörande att företaget 

kan uppfylla avtalen mot sina kunder på ett effektivt sätt. Dessa måste 

stämma med varandra för att skapa jämna flöden i verksamheten. Det finns 

lite “verktyg” för att få affärerna och flödena att samspela bättre som t.ex. 

• Information (mängden information mellan avdelningar men främst vikten 

av rätt information). 

• Prognoser (med träffsäkra prognoser är det lättare att planera flödena mot 

affärer i förväg. Ju högre frekvens det är på prognoserna desto snabbare 

går det att se om planeringen måste göras om). 

• Öppenhet och förtroende (både mellan företagets avdelningar och mellan 

säljaren och kunden). 

Informationsflödet som går åt andra hållet är också viktigt, det från kund och 

tillbaka till företaget med feedback, för att skapa en bra relation med kunden 

och själva kunna utvecklas (Storhagen, 2011). 

3.6 Materialflöden och dess olika lager 

Från ett tillverkande företags perspektiv börjar materialflödet hos dess 

leverantörer och slutar hos kunderna. Idealet av materialflödet är att det har 

en kontinuerlig fart på förflyttningar och förädlingar av material från 

leverantör till kund. Detta ideal är dock inte möjligt att uppnå då dessa 

flöden nästan aldrig är kontinuerliga utan ofta har flera avbrott mellan flera 

steg i flödet, hastigheten på de olika stegen varierar helt enkelt. En följd av 

detta är att flödet måste delas upp i olika delflöden för att undvika att en 

oundviklig störning som sker i ett av dessa delflöden inte ska påverka de 

andra delflödena. Den primära funktionen för lager är att möjliggöra en 

sådan frikoppling genom att placera lager mellan de olika delflödena. 

Förhållandet mellan delflöden och lager kan liknas vid det mellan en flod 

med varierande vattenmassa och dammar och sjöar som fungerar som ett 

magasin för att alltid kunna hålla floden flytande.  

Det finns olika lagertyper som återfinns på olika platser i materialflödet; 

lager av insatsmaterial, produkter i arbete och färdigvarulager. Lager av 

insatsmaterial ska i första hand frikoppla inleveransprocesserna och de olika 

produktionsprocesserna från varandra. 
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Produkter i arbete, PIA, omfattar ett lager med material som för stunden 

förädlas i en produktionsresurs. Genom denna lagerhållning möjliggörs att 

olika steg i ett produktionssystem kan frikopplas. Detta leder till att det går 

att ha olika takt på olika steg i detta produktionssystem. PIA är också en 

följd av att det tar tid att genomföra en produktionsprocess. 

Färdigvarulager är lager som består av produkter som är färdiga och redo för 

försäljning. Den huvudsakliga uppgiften för denna sorts lager är att koppla 

produktionsprocessen från försäljningsprocessen. Färdigvarulager gör att 

order från kund kan färdigställas och levereras direkt (Mattsson & Jonsson, 

2013). 

3.7 Leveranssäkerhet och leveransprecision 

Leveranssäkerheten ämnar att visa hur stor del av levererade order som är av 

rätt produkt i rätt kvantitet. Begreppet består alltså av två delar. 

Den första delen, leverans av rätt produkt, avser två faktorer. Både att det är 

rätt faktisk produkt men också att produkten är av rätt kvalitet. 

Den andra delen avser enbart om den mängd som bestämts ska levereras har 

levererats. 

Ett effektivitetsmått för att se leveranssäkerheten är: 

Antal kundorder utan anmärkning från kund i förhållande till totalt antal 

levererade kundorder. 

Måttet visar förhållandet mellan mängden order som under en särskild 

tidsperiod levererats och som inte lett till några anmärkningar angående fel 

produkt, undermålig kvalitet eller fel kvantitet gentemot till den totala 

mängden order som levererats under samma tidsperiod. 

Leveransprecision är ett mått på hur ofta leverans sker vid den tid som 

företaget har kommit överens om med kund (Mattsson & Jonsson, 2003). 

Enligt Mattsson & Jonsson (2003) så föredrar kunder en hög 

leveransprecision, även om utlovad leveranstid då kan vara något längre 

jämfört med att bli lovade en kort leveranstid som företaget senare inte kan 

förhålla sig till. 

Mattsson & Jonsson (2013) menar att i många fall av leveransförseningar, 

alltså bristande leveransprecision, är resultat av att leveranstidpunkterna är 

felsatta från början snarare än av produktionsstörningar. Kvaliteten på 

leveranstidssättningen och leveranstidhållningen påverkas i stor grad av hur 

effektiv material- och produktionsstyrningen är. 
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3.8 Kapitalbindning 

Bundet kapital kan delas upp i anläggningstillgångar och 

omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar består av lokaler och 

utrustning. Dessa tillgångar är tänkta att hålla produktionen igång under en 

längre tid. Ett mått på om dessa tillgångar används på ett effektivt sätt är 

kapacitetsutnyttjande. 

Omsättningstillgångar är i motsats till anläggningstillgångar tänkta för att 

hålla produktionen igång kortsiktigt, alltså ständigt omsättas. Inom 

omsättningstillgångarna finns det två framträdande typer; lager och 

kundfordringar. Materialstyrningen har främst påverkan på den 

kapitalbindning som finns i lager i materialflödet. 

Kapital binds delvis i själva materialflödet och dels i olika sorters lager 

längs med samma flöde. Från ett kapitalbindningsperspektiv är det det 

bundet kapital i form av insatsmaterial på lager, produkter i arbete och 

färdigvarulager som främst är relevant. De här tre formerna av 

kapitalbindning kan uttryckas i tre olika effektivitetsmått, vilka beskrivs 

nedan (Mattsson & Jonsson, 2013). 

3.8.1 Kapitalbindning i absoluta tal 

Kapitalbindning kan redovisas som verksamhetens lagervärde i kronor. Då 

har man ett för vardera form; insatsmaterial i lager, produkter i arbete och 

färdigvarulager. För att få en ännu mer noggrann redovisning kan 

lagervärdet för varje artikelgrupp tas fram. Detta går oftast att göra med 

hjälp av verksamhetens affärssystem (Mattsson & Jonsson, 2013). 

3.8.2 Omsättningshastighet i lager 

Lageromsättningshastigheten fås fram genom: 

𝑈𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑏𝑖𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡
 

Här uttrycker omsättningshastigheten förhållandet mellan det totala värdet 

på materialflödet som under en viss tidsperiod levererats till kund och den 

genomsnittliga kapitalbindningen som funnits bundet i flödet under denna 

tidsperiod. För att måttet ska bli rättvist så bör samma värdering gälla i både 

täljare och nämnare. Värderingen på kapitalbindningen i materialflöden görs 

lämpligast på samma sätt som i kapitalbindning i absoluta tal. 

Utleveransvärdet bör vara uttryckt i de sålda varornas kostnad och inte i 

försäljningspriser. 
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Detta ger en omsättningshastighet på verksamhetens lager uttryckt i hur 

många gånger lagret omsätts under den valda tidsperioden. För 

kapitalbindningen är det bättre ju högre omsättningshastigheten är. Även 

detta effektivitetsmått kan delas upp enskilt för insatsmaterial i lager, 

produkter i arbete och färdigvarulager (Mattsson & Jonsson, 2013). 

3.8.3 Lagrets täcktid 

Täcktiden för lagret visar också på ett förhållande mellan kapitalbindningen 

och omfattningen på verksamheten. Lagrets täcktid fås fram genom: 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑏𝑖𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 × 52

𝑈𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 å𝑟
 

Faktorn 52 innebär i den här formeln att den ger uttryck för hur många 

veckors utleveranser som lagret kan täcka. Andra tidsenheter än vecka kan 

användas och då ändras också faktorn. Formeln ger ett mått för hur länge 

lagret räcker värdemässigt vid den nuvarande takten för utleveranser. 

Samma grund för värdering gäller här som vid omsättningshastighet i lager. 

De båda måtten är besläktade, täcktiden för ett lager kan även fås ut med 

formeln: 

52

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
 

Som med tidigare nämnda effektivitetsmått för kapitalbindning kan täcktid 

tas fram enskilt för de tre kapitalbindningstyperna insatsmaterial i lager, 

produkter i arbete och färdigvarulager. För insatsmaterial i lager visar måttet 

då för hur länge detta lager täcker upp framtida produktionsorder, för 

produkter i arbete blir det ett mått på hur många dagars produktion som kan 

motsvaras av dessa och för färdigvarulagret blir det ett mått på hur länge det 

kan täcka utleveranser till kund (Mattsson & Jonsson, 2013). 

3.8.4 Kapitalbindningens betydan för lönsamhet 

I majoriteten av tillverkande företag är kapitalbindning av stor vikt för det 

finansiella resultatet. Med hjälp av ett lönsamhetsdiagram kan 

kapitalbindnings påverkan på lönsamheten i form av räntabilitet visas. 

Räntabilitet innebär ett företags vinst i förhållande till dess investerade 

kapital. 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
×

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
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Vinst genom omsättning ger företagets vinstmarginal och omsättning genom 

investerat kapital ger omsättningshastigheten. Formeln för räntabilitet kan 

alltså skrivas: 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 × 𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 

Räntabiliteten kan alltså höjas på två sätt, genom att höja antingen 

vinstmarginalen eller omsättningshastigheten för företagets investerade 

kapital. Till följd av att kapitalbindningen i majoriteten av tillverkande 

företag till stor del utgörs av bundet kapital i materialflödet är logistikarbete 

för att sänka kapitalbindningen och öka omsättningshastigheten viktigt för 

att kunna åstadkomma finansiella resultatförbättringar. Genom att sänka 

mängden bundet kapital så minskar också behovet av hög vinstmarginal om 

räntabiliteten är oförändrad (Mattsson & Jonsson, 2013). 

3.9 Wilsons formel 

Wilsons formel används för att beräkna den mest gynnsamma ekonomiska 

orderkvantiteten för en artikel eller produkt och är vanligt förekommande 

vid planering av inköp och lagerhållning. 

𝐸𝑂𝐾 = √
2 × 𝐸 × 𝑆

𝑅 × 𝑃
 

EOK = Ekonomisk orderkvantitet 

E = Efterfrågan per tidsenhet 

S = Ordersärkostnad per ordertillfälle 

R = Lagerhållningssärkostnad i % per tidsenhet 

P = Artikelvärde per styck 

Formeln grundar sig i några antaganden som aldrig stämmer överens med 

verkligheten vilket är formelns svaghet. Det främsta antagandet är att den 

utgår ifrån att produktionen inte har några störningar utan ständigt fungerar 

utan några variationer. Detta gör att den inte kan användas för att hitta en 

optimal lösning (Mattsson & Jonsson, 2013). 

3.10 Affärssystem 

Affärssystem är det grundläggande informationssystemet på ett tillverkande 

företag. Det används för att planera och styra en verksamhet som har 

produktion. Ett affärssystem ger lättare tillgång till information som i sin tur 

förbättrar samverkan inom ett företag (Olhager, 2013). 
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3.11 Nyckeltal 

Nyckeltal eller Key Performance Indicators (KPI) används som hjälpmedel 

för att jämföra och analysera ett företags olika funktioner. Det finns ingen 

bestämd definition av nyckeltal då de kan vara konstruerade på olika sätt 

beroende på dess syfte. Varje företag måste konstruera sina egna nyckeltal 

efter sina egna behov. Ur ett logistiskt perspektiv har traditionellt 

produktivitetsmått föredragits framför produktionsmått för mäta ett företags 

effektivitet. Produktivitetsmått ställer output mot input. Exempelvis hur 

många ton som hanteras per mantimme. Produktionsmått däremot mäter ett 

verkställt arbete, exempelvis hur många ton som hanterats under en bestämd 

tidsperiod. 

Förr har det alltid ansetts viktigast att producera så mycket i timmen som 

möjligt för att därigenom få ner kostnaden per enhet. Denna bilden har 

förändrats med större kundfokus och bytet från tryckande till dragande 

system. Det blir mer och mer väsentligt att producera vad som faktiskt 

efterfrågas istället för att producera så mycket som möjligt. Detta har lett till 

att några populära nyckeltal att gå efter är: 

• Lagerhållningskostnad/inköpsvärden 

• Beställningsrader/mantimmar 

• Expedierade rader/mantimmar 

• Vikt/order 

• Volym/order 

• Omsättningshastighet för lager respektive förråd 

• Transportkostnad/kolli eller någon annan enhet 

• Hanteringskostnad/kolli 

• Lagringskostnad/kolli 

• Fyllnadsgrad/transportenhet 

• Fyllnadsgrad/lagerenhet 

• Levererade orderrader/bristrader 

• Reklamerade orderrader/expedierade orderrader 

(Storhagen, 2011). 

3.12 Tryckande och dragande flöde 

Enligt Bjurström (2016) är det stor påverkan på produktiviteten och på 

variationen i efterfrågan om företag jobbar med dragande istället för 

tryckande flöde. Skillnaden mellan tryckande och dragande flöde är att vid 

ett tryckande så görs det som är tänkt att behövas, och följer därmed tidigare 

prognoser eller ett planeringsprogram. I ett dragande flöde däremot så 

tillverkas bara det som behövs för tillfället. 
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För att minska variationer i flödet och undvika stora buffertar bör företag 

således se till att värdet går medströms och informationen går uppströms i 

flödet (Bjurström, 2016). 

3.13 Organisation 

En hörnsten i en organisationsstruktur är dess avdelningars förmåga att 

samarbeta. Organisationen är en sammankoppling av resurser, mänskliga 

och materiella, med uppgift att uppnå företagets mål. 

Organisation och informationssystem ligger nära varandra. 

Organisationsstrukturen är vital då den sätter de förutsättningar som 

logistiken sedan måste förhålla sig till. Informationssystemet fungerar som 

en länk mellan en organisations olika avdelningar och roller. Hur dessa ska 

formas är avgörande för att ett företag ska fungera på bästa sätt. Ingen 

enskild avdelning på ett företag kan arbeta isolerat från resten till följd av att 

varje avdelning är beroende av resterande avdelningar. Alla måste alltså 

förhålla sig till varandra för att få bästa resultat. 

I dagsläget handlar organisationsfrågan ur ett logistikperspektiv mest om hur 

ett företags olika delar ska kunna samarbeta för att tillsammans skapa en så 

hög konkurrenskraft som möjligt. 

Samordning är en grundläggande faktor för logistik för att genom det vinna 

synergieffekter. Följden blir organisatoriska ansvar som motverkar varandra, 

ansvar för resultat sprids ut och det logistiska ansvaret samlas. 

För logistikavdelningen är en av de organisatoriska huvuduppgifterna att få 

samarbetet mellan organisationens olika avdelningar eller funktioner att 

fungera. Detta uppnås till stor del genom att ha en fungerande 

kommunikation som överskrider traditionella organisatoriska gränser. Detta 

kräver i sin tur ett agerande som varierar sig från gamla mönster och vanor 

(Storhagen, 2011). 
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4. Empiri 

Detta kapitel inleds med en företagsbeskrivning och vidare presenteras 

empiriska data samt fallföretagets arbetssätt som ligger till grund för 

resultat och analys.

 

4.1 Företagsbeskrivning 

Gunnebo Industrier AB tillverkar kätting, lyftkomponenter och schacklar. År 

2013 öppnades nya fabriken i Växjö, då det slogs samman från Gemla och 

Ramnäs. Gunnebos produkter är välkända och etablerade på marknaden som 

premiumprodukter med högsta säkerhet. 

Fabriken i Växjö har 180 anställda och omsätter runt 800 miljoner kronor. 

Deras totala inköpsbudget är 140-160 miljoner kronor om året. Det är ett 

internationellt företag som säljer sina produkter runt om i hela världen. 

(Gunnebo Industrier AB, 2018) 

4.2 Beräkning av produktionsdata 

Den data för produktion som finns i rapporten är tagen från fallföretagets 

egna mätningar och baseras på en produktvariant av BK-13, BKL-13-10 RT 

GrabiQ. Tiden det tar för varje moment mättes senast 2015-2016. 

Fallföretaget har data över hur lång tid det ska ta att genomföra varje 

moment för en viss baskvantitet. För att få fram produktionstiden i de olika 

flödena har författarna utgått från en batchstorlek på 300 stycken som är en 

vanligt förekommande batchstorlek.  

(Intervju, Produktionslogistisk chef) 

För att få fram hur lång tid ett moment tar för att färdigställa 300 stycken så 

har tiden för att färdigställa baskvantiteten dividerats med baskvantiteten för 

att få fram stycktiden. Vidare har stycktiden multiplicerats med 300. 

I flöde 1 och bearbetning har produktionstiden multiplicerats med 3 eftersom 

krok, kläpp och lekare tillverkas var för sig med samma tidsåtgång. I flöde 2 

däremot går de tre artiklarnas flöden ihop till ett gemensamt. 

Vi har gått igenom fem order för varje flöde (i SAP är bearbetning ett eget 

flöde). 

Exempel för produktionsmomentet Smide i flöde 1: 

Det tar 6,3 timmar att färdigställa 1000 artiklar. 
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6,3

1000
= 0,0063 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 …för hur lång tid det tar att färdigställa 

en artikel, 

 

0,0063 × 300 = 1,89 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 …för hur lång tid det tar att färdigställa 

en order med en batchstorlek på 300 

stycken. 

(Affärssystem, SAP) 

4.3 BKL-13-10 RT GrabiQ 

BKL-13-10 RT GrabiQ är en krok som är vanligt förekommande i 

produktionen, det är alltså en produkt fallföretaget säljer mycket av. 

 

Figur 3: Stycklista BKL-13-10 RT GrabiQ 

Den består av alla de delar som fallföretaget själv producerar på sina krokar: 

krok, kläpp och lekare. Övriga delar köps in. Tiderna för produktion utgår 

från denna produkt. 
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         Figur 4: Krok                  Figur 5: Kläpp  Figur 6: Lekare              Figur 7: Komplett krok 

BK-13 är en krok med olika varianter (med och utan kläpp och lekare) med 

samma mått på själva kroken. BKL-13-10 RT GrabiQ är en av dessa 

varianter. 

(Affärssystem, SAP) 

4.4 Bundet kapital och försäljning 

 

Figur 8: Bundet kapital och försäljning BK-13 under perioden 2018-01-01 – 2018-11-30 

Denna data utgår från 18 stycken olika sorters BK-produkter. Fallföretaget 

har under perioden sålt 25 978 färdiga BK-produkter, till ett värde av 6 297 

021 kr. 

Värde på bearbetat syftar till det sammanlagda värdet av alla komponenter 

som genomgått operationen bearbetning. 

Värde på smide är det sammanlagda värdet av alla komponenter som 

genomgått operationen smide. 

Vidare är det totala värdet på bearbetat + smide det sammanlagda värdet av 

de två operationerna. 

(Intervju, Produktionslogistisk chef) 
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4.5 Produktionsdata 

 

Figur 9: Sammanfattning över produktionsdata 

Produktionstid är den effektiva tid som artiklarna befinner sig i produktion 

och kontroll. 

Frisläpp till start är den tid från att ordern frisläpps tills dess att 

produktionen startar. 

Start till slut är den tid från att produktionen startar tills ordern är 

färdigställd, inräknat alla liggtider. 

Frisläpp till slut är den totala tiden från att ordern frisläpps tills den är 

färdigställd. 

(Affärssystem, SAP) 

4.6 Värdeskapande tid 

Värdeskapande tid i produktionen fås fram genom att addera 

produktionstiden i varje flöde delat med den totala start till slut tiden. 

Total produktionstid: 1,07 + 1,37 + 0,39 = 2,83 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 

Total start till slut: 28,8 + 2 + 3 = 33,8 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 
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Värdeskapande tid i %: (
2,83

33,8
) × 100 ≈ 8,4% 

När kapningens produktionstid inte räknas med är den totala 

produktionstiden för flöde 1 istället 0,96 dagar, och start till slut tid är 13,4 

dagar. Detta är relevant eftersom när en order prioriteras fram är det från 

lagret efter kapningen som material börjar dras framåt i flödet. Kapningen 

kan ses som en form av råmateriallager, där färdigkapat material i vissa fall 

kan ligga i lager uppemot fyra veckor. Den värdeskapande tiden blir således: 

Total produktionstid: 0,96 + 1,37 + 0,39 = 2,72 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 

Total start till slut: 13,4 + 2 + 3 = 18,4 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 

Värdeskapande tid i %: (
2,72

18,4
) × 100 ≈ 14,8% 

(Affärssystem, SAP) 

4.7 Produktionsflöde 

Produktionsflödet på Gunnebo delas upp i två delar, flöde 1 och flöde 2, 

med två produktionsplanerare som ansvarar för varsin del. 

 

Figur 10: Flödesschema över produktionen av BKL-13-10 RT GrabiQ 

(Intervju, Produktionsplanerare flöde 1 & 2) 
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4.8 Ordersystem 

Gunnebos ordersystem består av två köer. En kö innan och en efter 

produktionsflödet. Kön efter produktionsflödet är order från kund 

(centrallagret) och frisläpps av supply plannern. Utifrån denna kö dras 

material fram genom flödet från de olika lagrena. När lagrena når sina 

beställningspunkter går en automatisk signal till inköp som gör ett avrop och 

skapar en intern order som hamnar i en kö innan produktionsflödet och 

frisläpps direkt av produktionsplaneraren över flöde 1. 

Lagrenas beställningspunkter beräknades 2015-2016 med hjälp av 

Wilsonformeln. 

(Intervju, Produktionslogistisk chef) 

4.9 Händelseförlopp vid orderläggning 

Det börjar med att ett skarpt avrop görs av Gunnebos centrallager i 

Göteborg. 

Produktionslogistikschefen och produktionsplaneraren för flöde 2 kollar 

materialtillgången, alltså vad som finns var i flödet och vad som finns 

planerat i material. 

I princip går planeringen från slutet av produktionsflödet och bakåt för att 

kunna färdigställa ordern som kommit med det skarpa avropet så sent som 

möjligt i produktionsflödet. 

Lager 5 är det första lagret som ses över för material (halvfabrikat). Finns 

det tillräckligt med material för att färdigställa ordern så kan den börja 

monteras direkt här. 

Flöde 2 tar i snitt fem dagar. För flödet från blästringen efter lager 1 till 

slutet i flöde 2 utgår planeringen från att det tar 20 dagar. Då flöde 2 tar fem 

dagar måste det alltså finnas material redo för montering om 15 dagar. 

Produktionsplaneraren för flöde 2 och chefen för produktionslogistik kollar 

om det kommer finnas material tillgängligt för montering inom 15 dagar. 

Kommer det inte finnas det så går de bakåt till lager 4 för att se om det finns 

obearbetat halvfabrikat som är planerat att bearbetas och bli klart för 

montering inom 15 dagar. Om det finns material men ingen order inom de 

15 dagarna så prioriteras en order fram i kön.  

Saknas det material även på lager 4 går de bakåt till lager 2 och 3 för att se 

om något material gått genom smedjan som kan börja prioriteras fram 

genom flödet annars måste ordern gå genom hela produktionsflödet som i 

snitt om kapningen räknas bort tar 18,4 dagar. Kapningen kan räknas bort då 

det alltid kapas 5-6 volymer varje gång som sedan kan bli liggandes på lager 
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1 (lagret innan smedjan) i upp till en månad, det kan ge en missvisande bild 

för hur lång tid själva produktionsflödet tar. 

Order prioriteras också fram, det är supply plannern som tar beslut om vilka 

order som ska prioriteras. Dessa beslut grundas främst på ordervärdet. Andra 

parametrar som spelar in är vilken kund det är. Marknadsavdelningen har en 

ABC-klassificering, A-artiklar blir prioriterade i högre utsträckning. 

Deras produktionsprocess kan ses som ett tryckande system i flöde 1 som 

trycker fram material till flöde 2, som i sin tur är ett dragande system. 

(Intervju, Produktionslogistisk chef & Supply planner) 

4.10 Informationsflöde vid orderläggning 

 

Figur 11: Informationsflöde vid orderläggning 

X: Orderns huvudflöde. 

Y: Bekräftelse till kund på att ordern är lagd. 

Z: När körplan ej kan uppfylla planeringen så får produktionsplanerare 

planera om ordern och skicka den till supply plannern som i sin tur meddelar 

kund om det nya leveransdatumet. 

(Intervju, Produktionslogistisk chef) 

4.11 Planeringsarbete på Gunnebo 

Varje tisdag har Gunnebo ett möte för att se hur den senaste veckan gått med 

avseende på leveranser och för att se vad det finns för potentiella 

materialbrister. 

Gunnebos KPI (Key Performance Indicators) tas upp och hur de sett ut den 

senaste veckan. De består av ledtider, leveransförmåga och antal levererat. 

Antal levererat anses viktigast. 
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På dessa möten tas sent bekräftade och försenade order upp och hur de ska 

planeras in. 

(Intervju, Produktionslogistisk chef & Supply planner) 

4.12 Sales and operations planning (SOP) 

En gång i kvartalet har Gunnebo ett SOP-möte. Här tas en prognos upp som 

inköpsavdelningen tagit fram och som supply plannern sedan sammanställt. 

Prognosen är en försäljningsprognos och används för att sätta leveransmål 

och för att se hur mycket bemanning som kommer krävas nio månader 

framåt. 

Prognosen används alltså inte för materialstyrning och uppdateras för varje 

SOP-möte. 

Även på dessa möten tas Gunnebos KPI upp. 

(Intervju, Produktionslogistisk chef & Supply planner) 

4.13 Ledtider 

De ledtider som i dagsläget finns i affärssystemet SAP är utdaterade och 

stämmer inte överens med de faktiska ledtiderna. Vid intervjuer har det 

framkommit att anledningen till att ledtiderna ej uppdaterats är att det inte 

prioriterats på grund av att resurserna för att rätta till dom inte finns. 

Utöver att ledtiderna är utdaterade så är ett annat problem att maskinparken 

är opålitlig vilket gör att ledtiderna varierar väldigt mycket. Många maskiner 

är gamla vilket resulterar i en del haverier. Andra vanliga anledningar till 

störningar i produktionen är materialbrist och verktygsbrist, där det 

sistnämnda förekommer då verktyg används på fel sätt och slits ut snabbare. 

Nya verktyg tillverkas därefter i fabriken. Det är aldrig materialbrist på 

råmaterial, alltså brist på material som ska kapas eller in i smedjan. 

Leveransprecision till centrallagret i nuläget ligger på cirka 14%. 

Centrallagret i sin tur har en leveransprecision på cirka 84% till slutkund. 

(Intervju, Produktionslogistisk chef) 

4.14 Roller som berör planering 

Supply planner 

Ska optimera centrallagret i Göteborg och se till att kunder får rätt saker i 

rätt tid. Har även som roll att prioritera fram order för produktionen. 

Delaktig i SOP-möten som sker en gång i kvartalet samt sammanställer 

prognoser till dessa. 
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Produktionsplanerare, flöde 1 

Har som uppdrag att planera smedjan. 

Frisläpper order som kommer från supply plannern och lägger in dom i 

produktionsordningen. Ändrar om i produktionsordningen när supply 

plannern kommer med order som ska prioriteras. 

 

Produktionsplanerare, flöde 2 

Ser till att material finns tillgängligt vid rätt tid, detta görs genom 

lageranalyser, planering av maskiner samt allmän jakt av material. 

Rättar till felrapporteringar (t.ex. hur mycket av en produkt som tillverkats). 

 

Produktionslogistisk chef 

Planerar produktion och bekräftar order till kund. Gör lagernivåanalyser. 

Jobbar mot uppsatta leveransmål från SOP-möten. Följer upp produktion 

samt uppföljning av leveranser en gång i veckan. 

Ansvar för kapacitets- och behovsplanering av maskingrupper samt 

övergripande logistikfrågor i fabriken, såsom lagerdimensionering, 

inventering, eventuell legotillverkning och materialflöden samt inköp. 

Ansvar över kapitalbindningen på komponentfabriken i Växjö. 

Logistikchef 

Ska hantera logistiken och centrallagret. Planerar om leveransdatum när 

leverans till kund inte kan ske på utsatt datum. Har ansvar över 

kapitalbindningen på centrallagret. 

 

Produktionschef 

Ska se till att man producerar enligt utlovad tid till kund. 

Coachar sina produktionsledare. 

Ser över hur det gått föregående dag. Kollar vilken kapacitet som finns i de 

olika delarna, både genom daglig styrning och rundvandring i fabriken. 

(Gunnebo Industrier AB, 2018) 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel beskrivs resulatet av studien och vidare görs en analys av 

resultatet.

 

På fallföretaget finns det många anledningar till att leveransprecisionen är 

låg (14%). Mycket omfattas av planeringsarbetet och 

organisationsstrukturen men det finns fler problem som bidrar till dessa. 

5.1 Problemområden 

1. Planeringsmetoder och följden av de nuvarande metoderna. 

2. Isolationen mellan fallföretagets avdelningar. 

3. Bristen på insikt i sin egen kapacitet. 

4. En komplex planeringssituation till följd av en produktion med många 

delprocesser och mycket variation. 

5.2 Resultat och analys 

Planeringen på fallföretaget saknar de förutsättningar som krävs för att 

kunna planera på ett effektivt sätt. Första steget är att en kundorder 

accepteras och läggs i kön som ska dra fram produkter ur flödet, utan att det 

sker en intern diskussion mellan produktionen och supply plannern (som har 

kundkontakten). Avdelningarna jobbar isolerat i det här steget. Detta är 

något som bör undvikas enligt Storhagen (2011) då avdelningarna är i 

beroendeställning mot varandra. Produktionsplanerarna är i behov av att 

supply plannern accepterar order som är möjliga att färdigställa efter de 

förutsättningar de har i produktionen. I sin tur är supply plannern beroende 

av att produktionsplanerarna ser till att en order blir färdigställd för att slippa 

återkomma till kund med att deras orders leveransdatum måste senareläggas. 

Storhagen (2011) menar att det är av stor vikt att dessa avdelningar 

samarbetar för att åstadkomma jämna flöden genom verksamheten. 

Följden av att dessa avdelningar jobbar isolerat i detta steg blir att supply 

plannern senare måste prioritera fram order genom flödet och att 

leveransprecisionen sjunker då det inte alltid går att prioritera fram en order i 

tid och få produktionsflödet att samspela med orderkön. 

Produktionen har en produktionslina som har många delprocesser (18 

stycken) där smedjan är en flaskhals. Många produkter går genom samma 

lina och ett flertal order prioriteras ständigt fram. Detta leder till långa 

liggtider på lager (en order med BK-13-krokar har en värdeskapande tid i 

produktionen som i snitt är 0,96 dagar men den är i snitt i produktionen i 

18,4 dagar, den värdeskapande tiden är alltså cirka 14,8%). En följd av 
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mycket liggtid mellan de olika processerna. Det leder till att 

planeringsarbetet på fallföretaget är komplext. 

Ledtiderna är inte uppdaterade sedan 2015-2016, en uppgift som inte 

prioriterats. Enligt Storhagen (2011) är en av organisationens 

huvuduppgifter att få samarbetet mellan dess olika avdelningar att fungera. 

Detta är en uppgift som är viktig för att kunna göra en planering som 

grundar sig i nuläget. 

För att beräkna lagernivåerna har fallföretaget tidigare använt sig av Wilsons 

formel. Formelns svaghet är att den inte grundar sig i verkligheten utan utgår 

från en produktion helt utan störningar (Mattsson & Jonsson, 2013). 

Enligt Mattsson & Jonsson (2013) ska lager fungera som dammar och dela 

upp en produktionslina i olika delflöden för att undvika variationer när 

delflödena rör sig med olika hastighet. Med en leveransprecision på 14% 

och värdeskapande tid för en order på 14,8% har dessa variationer inte 

lyckats motarbetas. 

Fallföretaget lägger stor vikt i att hålla produktionen igång så mycket som 

möjligt. Detta gör de genom att supply plannern prioriterar fram order och 

produktionsplaneringen får rätta sig efter det genom att leta material och 

planera om beläggningen i produktionen. Enligt Storhagen (2011) är detta en 

gammal bild av vad som är viktigt för ett producerande företag. Följden blir 

att kapitalbindningen höjs då säkerhetslagrenas säkerhetskvantitet måste 

sättas efter de ständiga förändringarna i planeringen istället för att kopplas 

mot en prognos (Mattsson & Jonsson, 2013). 
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6. Diskussion och slutsats 

I detta kapitel diskuteras både metoder och resultatet. Vidare presenteras 

förbättringsförslag och dess förväntade effekt samt framtida 

rekommendationer.

 

6.1 Metoddiskussion 

Att genomföra strukturerade kvalitativa intervjuer med alla som är en del 

planeringsarbetet på fallföretaget gav en tydlig grund att utgå ifrån. I och 

med att de vi intervjuade är beroende av varandra för att kunna göra sin del i 

planeringen var det viktigt att höra hur varje enskild person upplevde att det 

fungerade samt vad just de såg för problem. Majoriteten höll med varandra 

om problemen med ledtider som inte stämde trots att intervjuerna inte hade 

några färdiga svarsalternativ samt skedde isolerat vilket stärker reliabiliteten. 

Utifrån intervjuerna kunde vi också kartlägga en orders gång samt hur den 

planeras genom produktionen och göra en egen analys av vilka brister som 

fanns i deras nuvarande planeringsmetod. 

I början av studien var det tänkt att den skulle handla om 

beställningspunkterna på fallföretagets sista säkerhetslager. Allt eftersom har 

vi hittat problem som lett till varandra så kom vi fram till att det ur ett 

planeringsperspektiv blir fel redan i första steget. Tack vare att fallföretaget 

var öppna för förändring av vad studien skulle handla om så blev den mer 

relevant. 

Den data som ledtiderna baseras på är sekundärdata i form av hur lång tid 

varje delprocess ska ta (uppdaterades 2015-2016), sedan har vi sammanställt 

dessa tider för att få den totala tiden det ska ta för en order att färdigställas. 

Att det är tider som uppdaterades för 2-3 år sedan sänker validiteten för en 

exakt analys av nuläget men det är också en av sakerna som lyfts fram som 

ett problem fallföretaget har i kapitel 5 och 6. En begränsning var att det inte 

fanns tid att samla in primärdata för detta. 

De förväntade resultaten är uppskattade efter diskussion med vår handledare 

med många års erfarenhet inom detta ämne. För att öka reliabiliteten hade 

implementeringarna varit tvungna att testas då det inte går att veta exakt hur 

mycket leveransprecisionen kommer öka samt denna öknings påverkan på 

kapitalbindningen. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Genom att jämföra fallföretagets planeringsmetoder mot hur Olhager (2013) 

definierar de fyra planeringsnivåerna huvudplanering, behovsplanering, 

kapacitetsplanering och detaljplanering kan vi se vilka uppenbara brister 

som finns i deras planeringsmetoder. 

Huvudplaneringen avgör vad som ska produceras under en bestämd 

tidsperiod med produktionens faktiska kapacitet i beaktning. Redan här blir 

det fel på fallföretaget då produktionen och logistikavdelningen jobbar för 

isolerat och order accepteras utan att ha kapaciteten i beaktning. Det är detta 

som leder till att flera order sedan måste prioriteras fram.  

Ett annat problem är att fallföretagets ledtider inte är uppdaterade och det 

blir då svårt att få fram en korrekt kapacitet från första början. 

I behovsplaneringen ska löftena om leverans som getts till kunderna tas i 

beaktning för att veta när det kommer uppstå behov av artiklar och 

komponenter samt vilken mängd. Detta är svårt att göra korrekt då vi tycker 

att kommunikationen mellan produktionen, supply plannern och kund är för 

dålig. I och med att den faktiska kapaciteten inte tas hänsyn till i det första 

steget så leder det till att löftena om leverans till kund sällan stämmer.  

Kapacitetsplaneringen går ut på att lägga samman de totala ledtiderna för en 

order som är inplanerad för att se om det finns tillräcklig kapacitet för att att 

slutföra den tänkta produktionsplanen. Med de utdaterade ledtiderna blir 

även denna planeringsnivå svår att utföra. 

Detaljplaneringen ska knyta ihop huvudplaneringen och behovsplaneringen 

och se till att produktionen och tid för leverans genomförs på önskat sätt så 

kunden har sin beställning i rätt tid, kvantitet och kvalitet. Då de tre tidigare 

nivåerna inte har förutsättningarna för att genomföras korrekt blir inte heller 

detaljplanering rätt och måste då ständigt ändras med hjälp av att prioritera 

fram bekräftade order i produktionsplaneringen. 

Prioriteringarna som är ett resultat av att man inte har koll på sin egna 

faktiska kapacitet gör att de olika planeringsnivåerna ständigt förändras. 

Vidare ger det en högre kapitalbindning än vad fallföretaget önskar. 

Att fallföretaget ständigt behöver prioritera fram order tyder på att 

planeringen från start inte är korrekt. För behovsplaneringen innebär det att 

materialbehovet i produktionslinans lager varierar och leder till att 

produktionsplanerarna måste jaga material för att slutföra de order som är 

prioriterade. 
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Konsekvensen av att företaget inte ger sig själva förutsättningarna för att 

planera rätt från början blir också att leveransprecisionen är fortsatt väldigt 

låg. 

6.3 Förbättringsförslag 

1. Våga ifrågasätta sina planeringsmetoder. 

2. Jobba närmare mellan produktionsplanering och supply planner. 

3. Tydlig organisation med vem som har ansvar för vad och varför. I 

det här fallet vem som ska ansvara för att hålla ledtiderna 

uppdaterade. 

4. Jobba med till exempel SMED för att få en produktion med mindre 

variation. 

Det första steget är att man måste våga ifrågasätta sina gamla vanor och 

mönster precis som Storhagen (2011) trycker på för att enligt honom kunna 

få en organisations olika avdelningar att samarbeta genom kommunikation 

på ett effektivt sätt. 

Vi tror att fallföretaget fastnat i gamla vanor för att det alltid kommit in 

beställningar men att man för sällan sett vad för förbättringar som bör 

tillämpas på deras nuvarande metoder. 

För att få planeringen att fungera bör enligt Olhager (2013) säljaren eller 

supply plannern i fallföretagets fall som tar emot kundorder ha bättre insikt i 

produktionens kapacitet och sedan vara öppen mot kund med hur lång 

leveranstiden faktiskt kommer vara för att sedan slippa prioritera fram 

ordern och senarelägga leveranstiden. 

För att veta den faktiska kapaciteten krävs att fallföretaget uppdaterar sina 

ledtider med mer jämna mellanrum för att alltid ha en rättvis bild av deras 

nuläge. Storhagen (2011) menar att organisationen är en sammankoppling av 

företagets resurser med uppgift att nå de uppsatta målen. 

Målen och vad som krävs för att uppnå dom måste vara tydliga för att kunna 

samarbeta och skapa en högre konkurrenskraft. Det måste vara tydligt vems 

ansvar det är att hålla ledtiderna uppdaterade och varför det är viktigt. 

När man har uppdaterade ledtider och det faktiskt går att se vilken kapacitet 

produktionen har måste supply plannern och produktionsplanerarna jobba 

närmare varandra och inte isolerat som enligt Storhagen (2011) bör undvikas 

eftersom att alla avdelningar är beroende av varandra. Olhager (2013) 

nämner vikten av att rätt information går mellan avdelningarna och att 

avdelningar är öppna mot varandra.  

Hur kapaciteten ser ut och hur den kommer påverka de order som kommer 

in bör tas upp på tisdagsmötena. 
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Tidigare har Wilsonformeln använts för att ta fram lagernivåerna på de olika 

artiklarna. Enligt Mattsson & Jonsson (2013) så utgår formeln från att 

produktionen inte har några variationer. Med en värdeskapande tid på 14,8% 

(kapning exkluderad) så är det tydligt att fallföretaget har en produktion med 

variationer. Istället borde prognoser styra lagernivåerna likt Figur 2 från 

Mattsson & Jonssons definition av materialbehovsplanering. 

 

Det skulle underlätta behovsplaneringen av material. Det är också ett sätt att 

enligt Storhagen (2011) få produktionens flöden att samspela bättre med 

orderkön. Det skulle beroende på hur långt fram man kan prognostisera göra 

det lättare för produktionsplaneraren av flöde 1 att jobba mot flöde 2’s 

faktiska behov. 

6.3.1 Förväntad effekt av implementering av förbättringsförslag 

Dessa utgår ifrån att man fått fram sin faktiska kapacitet genom uppdaterade 

ledtider och har tagits fram efter diskussion med Sven Kallin som har 

expertkunskaper inom detta område. 

Genom att implementera de förslag som berör planeringsmetoderna 

uppskattar vi att leveransprecisionen kommer gå upp till minst 70-80% från 

dagslägets 14%. 

Går man ifrån Wilsonformeln och istället använder sig av prognoser för att 

styra lagernivåerna kommer det bundna kapitalet sjunka. Med ökad 

leveransprecision kommer även omsättningshastigheten öka som i sin tur 

bidrar till att sänka det bundna kapitalet ytterligare. 

Uppskattningsvis kommer det bundna kapitalet i Växjöfabriken sjunka med 

minst 35-40%. Med en ökad leveransprecision i Växjö blir det också lättare 

för centrallagret i Göteborg att få ner sin kapitalbindning. 

En ökning av omsättningshastigheten kommer enligt Mattsson & Jonsson 

(2013) leda till en ökad räntabilitet (lönsamhet) men också lägre krav på hög 

vinstmarginal. 
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6.3.2 Framtida rekommendationer 

För att höja leveransprecisionen ytterligare efter implementering av 

förbättringsförslagen rekommenderar vi att man ser över hur man kan få ner 

variationerna i produktionen. Detta genom att exempelvis tillämpa SMED 

för att få ner ställtiderna. 

SMED står för Single Minute Exchange of Die och innebär att ställtiden 

skall reduceras till under 10 minuter (Olhager, 2013). 

Vidare rekommenderar vi att en studie görs över centrallagrets syn på hur de 

upplever samarbetet med fabriken i Växjö. Detta med fokus på hur 

centrallagret påverkas av den låga leveransprecisionen samt vad resultatet av 

implementationerna som presenterats i denna studie skulle innebära för 

centrallagret. 

6.4 Generella slutsatser 

En verksamhet som inte har koll på sin faktiska kapacitet får det svårt att 

göra en produktionsplan som inte är i ständig förändring. 

Genom att skapa förutsättningar för att sedan gå över till en bestämd 

produktionsplan så kommer leveransprecisionen öka och kapitalbindningen 

sjunka, båda markant. 

För att kunna skapa dessa förutsättningar så krävs det att verksamheten 

ifrågasätter sina nuvarande rutiner och metoder och börjar i rätt ände dvs. 

gör rätt från första steget. 
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Bilagor 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

Bilaga 3: Flöde 1, Bearbetning & Flöde 2 
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BILAGA 1: Produktionsflöden 

Flöde 1 

 

1. Kapning 

Kapas till rätt längd. Oftast i klingkapen men är den upptagen så kapas 

råmaterial i sågen. 

Kapar aldrig ett jobb i taget och utan minst 5-6 stycken av samma dimension 

som ska köras närmsta veckorna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lager 

Kapat material som inte ska användas direkt hamnar här. Här kan det ligga upp 

till en månad. 

 
 

3. Blästring 

Körs i den gamla maskinen. Slipar bort den grova ytan på materialet. 
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4. Smide 

Körs i maskinen KGH (B120). Materialet värms upp, formas och sedan skärs 

skägget bort. 

 
5. Avsvalning 

Batchen ställs precis utanför smedjan eller utomhus för att svalna av och vänta 

på nästa steg. 

 
 

6. Blästring 

 

7. Lager 

 
 

8. Batchen byter från låda till korg 

 
 

9. Seghärdning och anlöpning 

Korgen ställs i ett rack och väntar på sin tur att seghärdas och anlöpas. Efter det 

ställs den på ett rack för avsvalning. 
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10. Lager 

 

11. Sprickprovning 

3% av varje batch sprickprovas.  

En bit blir strömförande samtidigt som fluxvätska hälls över den, detta visar 

eventuella sprickor. 

 
 

12. Blästring 

 

13. Slutkontroll 

 

14. Halvfabrikatslager 
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Flöde 2 

 

1. Bearbetning 

Krok körs i BK1-maskinen. Kläppen i maskinen bredvid. 

Fräs och borras. 

 

 
 

 

2. Krok blästras  3. Kläpp legohärdas 

    Körs till Huskvarna för  

legohärdning. 

    
    

4. Kläpp sprickprovas 

    3% av varje batch 

sprickprovas.  

En bit blir strömförande  

samtidigt som fluxvätska 

hälls över den, detta visar 

eventuella sprickor. 

             

 

     

  

5. Kläpp blästras 
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6. Säkerhetslager 

 
 

 

7. Montering och dragprov 

 
 

8. Väntan på nästa operation (målning) 

 
 

9. Målning 

 
10. Funktionskontroll 

 

11. Packning 

Löst i pall. 
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12. Godsmottagning 

 

13. Färdiglager 

Töms en gång per dag. 
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BILAGA 2: Intervjufrågor 

1. Vad har du för position? 

2. Hur länge har du varit på din nuvarande position? 

3. Hur länge har du varit på Gunnebo? 

4. Vad gjorde du innan du började på Gunnebo? 

5. Vilka är dina huvuduppgifter? 

6. Vilka är de vanligaste problemen? 

7. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

8. Många säger att det finns mycket att ta tag i, 

- Håller du med? Om ja, vad syftar man/du på? 

- Vilket problem tycker du man ska börja med i sådant fall? Varför? 

9. Ser du några problem som angränsar till dimensionering på batchar och 

olika lager? (Mellanlager, säkerhetslager) 

10. Är det här en lärande organisation? (Följer man upp och åtgärdar sina 

fel?) 

11. Ledtiderna i SAP verkar inte stämma överens med verkligheten, varför 

har inte detta åtgärdats? 



 

BILAGA 3: Flöde 1, Bearbetning & Flöde 2 

Datum – Flöde 1 

 
 

Datum – Bearbetning 

 
 

Datum – Flöde 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ledtider

 
 

Produktionstider 
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