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Abstract 
Purpose – The study aims to map how the position of the order penetration point is related 
to companies’ choice to handle stochastic variations in capacity requirements through the use 
of safety capacity buffers. Hence, the research questions are: 

1. Which are the main safety capacity buffers used to handle stochastic variations in 
capacity requirements? 

2. How is the position of the order penetration point related to the choice of safety 
capacity buffers to handle stochastic variations? 

Method – A case study has been conducted in order to answer the research questions and 
thus includes a literature study, interviews and document studies. The interviews were 
conducted with seven respondents from six companies and the empirical data that emerged 
from the interviews and document studies were analysed together with theory from the 
literature study to reach the result of the study. 

Findings – The study has identified ten approaches to handle stochastic variations, two of 
which was not previously mentioned in the theoretical framework. The ten approaches have 
then been categorized into six safety capacity buffers based on similarities. 

After identifying the position of the order penetration point possible connections between the 
position of the order penetration point and choice of safety capacity buffers have been 
analysed to explore possible relationships. Three tendencies to connections have been 
identified but further studies are required to ensure the connections. 

Implications – The research area of handling variations in capacity requirements with a 
division in one capacity buffer and one safety capacity buffer is relatively unexplored. 
Exploring possible connections between the choice of safety capacity buffers and the position 
of the order penetration point could fill a gap of knowledge and theoretically contribute to 
further research within the area of safety capacity buffers. Learning of others’ experiences 
gives an increased understanding which can help companies to make more informed decisions 
that can lead to better performance, which is the practical contribution of the study. 

Limitations – The studies limitations lies in that only seven respondents from six companies 
were included in the study, were only one interview was conducted with each respondent. The 
number of used approaches and their connections to the order penetrations point could have 
been strengthened in case an increased number of respondents from different kind of 
companies had participated in the study. Thereby the connections’ generalizability could have 
been strengthened. Additionally more approaches probably would have been identified in case 
a greater width had been studied. 

In the study the total capacity have been handled as two separated parts to handle expected 
and unexpected requirements. The approach is relatively new and not established which can 
complicate and limit the ability for companies to apply the results. 

Keywords – Capacity dimensioning, stochastic variations, safety capacity buffers, order 
penetration point.
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Sammanfattning 
Syfte – Studien syftar till att kartlägga hur kundorderpunktens position förhåller sig till 
företags val av säkerhetskapacitetsbuffertar för att hantera stokastiska variationer i 
kapacitetsbehov. Därmed är studiens frågeställningar: 

1. Vilka är de huvudsakliga säkerhetskapacitetsbuffertarna som används för att hantera 
stokastiska variationer i kapacitetsbehov? 

2. Hur förhåller sig kundorderpunktens position till val av säkerhetskapacitetsbuffertar 
för att hantera stokastiska variationer i kapacitetsbehov? 

Metod – För att besvara studiens frågeställningar har en fallstudie genomförts och 
inkluderar en litteraturstudie, intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer genomfördes med 
sju respondenter från sex företag och empirin som framkom från intervjuerna och 
dokumentstudier analyserades tillsammans med teori från litteraturstudien för att få fram 
studiens resultat. 

Resultat – Studien har identifierat tio tillvägagångssätt för att hantera stokastiska 
variationer, varav två som inte tidigare nämnts av studiens teoretiska ramverk. De tio 
tillvägagångssätten har därefter kategoriserats in i sex säkerhetskapacitetsbuffertar baserat på 
likheter. 

Efter identifiering av kundorderpunktens position har möjliga kopplingar mellan 
kundorderpunktens position och val av säkerhetskapacitetsbuffert analyserats för att 
undersöka eventuella samband. Tre tendenser till kopplingar har identifierats men vidare 
studier krävs för att säkerställa kopplingarna. 

Implikationer – Området kring hantering av variationer i kapacitetsbehov med en 
uppdelning i en kapacitetsbuffert och en säkerhetskapacitetsbuffert är relativt outforskat. Att 
undersöka eventuella kopplingar mellan val av säkerhetskapacitetsbuffertar och 
kundorderpunktens position kan fylla ett kunskapsgap och kan teoretiskt bidra till vidare 
studier inom området säkerhetskapacitetsbuffertar. Genom att lära av andras erfarenheter ges 
en ökad förståelse vilket kan hjälpa företag att fatta mer välgrundade beslut vilket kan leda till 
förbättrad prestation, vilket är studiens praktiska bidrag. 

Begränsningar – Studiens begränsning ligger i att endast sju respondenter från sex företag 
ingick i studien, där endast en intervju gjordes med respektive respondent. Antalet använda 
tillvägagångssätt och deras kopplingar till kundorderpunktens position hade kunnat stärkas 
ifall ett större antal respondenter från olika typer av företag deltagit i studien. Därigenom 
hade kopplingarnas generaliserbarhet kunnat stärkas. Dessutom hade troligtvis fler 
tillvägagångssätt identifierats ifall en större bredd studerats. 

I studien har den totala kapaciteten hanteras som två separata delar för hantering av 
förväntade och oväntade behov. Infallsvinkeln är relativt ny och är inte etablerad vilket kan 
försvåra och begränsa förutsättningen för verksamheter att applicera resultatet. 

Nyckelord – Kapacitetdimensionering, stokastiska variationer, säkerhetskapacitetsbuffert, 
kundorderpunkt.
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och problemområdet stokastiska variationer. Vidare 
presenteras studiens syfte och frågeställningar samt studiens omfång och avgränsningar. 
Avslutningsvis beskrivs rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Syftet för både tillverkande och serviceföretag är att genom sina processer åstadkomma värde 
för kund (Bushuev, 2014). För att åstadkomma denna värdeförädling behövs i de flesta fall 
tillgängligt material och kapacitet. Kapacitet definieras som ett företags förmåga till 
värdeförädling med tillgängliga resurser (Merzifonluo˘glu, et al., 2007; ElMaraghy & Deif, 
2014) och omfattar bland annat personaltid och maskintid  (Buxey, 2005; Tan & Alp, 2009). 
Det tillgängliga materialet och kapaciteten utgör tillsammans gränserna för vad som kan 
presteras och båda måste finnas tillgängliga för att ha möjlighet att leverera. För att möta 
kundbehov och vara responsiv på marknaden drivs företag till att ta beslut gällande 
materialplanering och kapacitetsdimensionering. Kapacitetsdimensionering är en 
beslutprocess och omfattar beslut gällande kapacitet på både lång och kort sikt (Jacobs, et al., 
2011). 

För att komplicera beslutsfattandet är efterfrågan i de flesta fall inte konstant eller helt 
förutsägbar utan det förekommer variationer. Det finns två typer av variationer som brukar 
nämnas, vilka är stokastiska och systematiska variationer (Tan & Alp, 2009). Systematiska 
variationer omfattar exempelvis trender, vilka är ett mönster av upp- eller nedgång i 
efterfrågan över tid samt säsongsvariationer, vilket innebär variationer i efterfrågan över året 
(Buxey, 2005). Stokastiska variationer identifieras som slumpmässiga och oberoende 
variationer (Vogt, 2005) vilket försvårar beslutsfattandet då det som sker slumpmässigt är 
svårt att förutse och att planera för (Tan & Alp, 2009). Stokastiska variationer kan även 
kopplas till stokastiska händelser som påverkar kapacitetstillgängligheten vilket kan 
exemplifieras med plötsligt maskinhaveri (Zequeira, et al., 2008). 
För material finns det idag ett flertal metoder och teorier för hur säkerhetslager, som hanterar 
stokastiska variationer, ska dimensioneras för att säkerställa att material finns tillgängligt för 
att hantera efterfrågevariationer. Dimensionering av säkerhetslager kan exempelvis baseras 
på sannolikheten att det under en och samma lagercykel inte uppstår brist, eller hur stor del 
av efterfrågan som kan levereras direkt från företagets lager vid tidpunkten för efterfrågan. 
Säkerhetslager kan även baseras på en optimering av kostnader kopplade till lager, så som 
bristkostnad och lagerhållningskostnad (Mattson & Jonsson, 2003). Behovet av 
säkerhetslager och dess storlek kan enligt Hedenstierna & Ng (2011) kopplas till 
kundorderpunktens position. De menar bland annat att genom att placera kundorderpunkten 
långt fram i flödet kan behovet av säkerhetslager minska (Hedenstierna & Ng, 2011). För 
kapacitetsdimensionering saknas beslutsstöd i form av metoder utan beslut gällande kapacitet 
baseras i stor utsträckning på tidigare erfarenheter och intuition (Hedvall & Sollander, 2016).  

Beslut inom kapacitetsdimensionering är en central fråga hos företag och förekommer på flera 
olika planeringsnivåer (Tan & Alp, 2009). Enligt Hedvall, et al., (2017) finns fyra 
planeringsnivåer som benämns strategisk-, aggregerad-, detaljerad- och utförandenivå. På de 
olika planeringsnivåerna fattas beslut kring kapacitetsdimensioneringen på olika 
tidshorisonter, där beslut på strategisk nivå sätter ramarna för beslut på underliggande 
nivåer. 

1.2 Problembeskrivning 
Ett företags kostnader och prestation påverkas av kapacitetsdimensionering, som tidigare 
beskrivits krävs tillgänglighet i både material och kapacitet för att leverera till kund och 
omfattar beslut på alla planeringsnivåer. Problem inom kapacitetsdimensionering har 
studerats under längre tid (Blunck, et al., 2016) där kapaciteten har setts som en helhet. För 
material finns ett väl etablerat tankesätt för dimensionering vilket är att behovet av material 
ses som två separata delar, vilket i Figur 1 illustreras i form av ett beställningspunktsystem. 
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Figur 1. Beställningspunktssystem baserad på Lumsden (2006, p. 372) 

De två delarna är delvis en bas, som i Figur 1 benämns omsättningslager för hantering av det 
förväntade behovet samt ett säkerhetslager för hantering av det oförutsägbara behovet av 
material. Forskningen har på senare tid utvecklas, exempelvis menar Hedvall et al., (2017) att 
samma tankesätt som används för material bör kunna appliceras även för kapacitet, det vill 
säga att det hanteras som två delar. En basnivå för förväntad kapacitetsbehov som benämns 
kapacitetsbuffert och en säkerhetsnivå som benämns säkerhetskapacitetsbuffert för att 
hantera oförutsägbart kapacitetsbehov. Definitionen av en buffert i studien är att den är 
tillåten att nyttja vid behov, säkerhetskapacitetsbuffert definieras som en buffert vilken kan 
utnyttjas vid stokastiska variationer i kapacitetsbehov. 

Ovan nämnda aspekter lyfter fram en problematik som företag dagligen ställs inför. 
Variationer i efterfrågan skapar variation i kapacitetsbehov. Något som inte studerats tidigare 
är hur variationen hanteras med hänsyn till kundorderpunktens position. Kundorderpunkten 
avser den punkt från där produkten blir kundorderbestämd, det vill säga att slutkunden är 
känd (Hedenstierna & Ng, 2011). Beroende på kundorderpunktens position uppkommer 
främst tre sätt att styra tillverkningen på, tillverkning mot kundorder, lager (Olhager, 2003) 
eller plan (Jonsson & Mattson, 2011). 

En kartläggning över tillvägagångssätt som i dagsläget används skulle kunna skapa 
förutsättning för att utveckla metoder för dimensionering av säkerhetskapacitetsbuffertar. 
Alla typer av företag har någon form av kapacitet och kan därav gynnas av kunskap kring 
fenomenet säkerhetskapacitetsbuffertar. Genom att dra lärdomar av andras erfarenheter ges 
en ökad förståelse och medvetenhet av dagsläget, vilket gör det möjligt att fatta mer 
välgrundade beslut som kan leda till förbättrad prestation för företag. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I bakgrund och problembeskrivning framgår det att variationer i efterfrågan skapar variation i 
kapacitetsbehov. Det leder till att företag dagligen fattar beslut kring kapacitet för att hantera 
variationer. En tydlig kartläggning har inte tidigare genomförts gällande 
säkerhetskapacitetsbuffertar med hänsyn till kundorderpunktens position. Därmed är syftet 
med denna studie: 

Att kartlägga hur kundorderpunktens position förhåller sig till företags 
val av säkerhetskapacitetsbuffertar för att hantera stokastiska 

variationer i kapacitetsbehov. 

Syftet har brutits ner i två frågeställningar. För kartläggningen krävs kunskap om vilka olika 
buffertar som företag i dagsläget använder sig av för att hantera denna problematik. Därmed 
är studiens första frågeställning; 

1. Vilka är de huvudsakliga säkerhetskapacitetsbuffertarna som används för att 
hantera stokastiska variationer i kapacitetsbehov? 

Kundorderpunktens position har effekt på val av produktionsstrategi (Olhager, 2003), 
utformning av det värdeadderade flödet samt har en påverkan på hantering av material vid 
stokastiska variationer (Hedenstierna & Ng, 2011). Därmed är det intressant att se om det 
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även finns ett samband mellan kundorderpunktens position och val av 
säkerhetskapacitetsbuffertar. För att undersöka om val av säkerhetskapacitetsbuffert har en 
koppling till kundorderpunkten har studiens andra frågeställning valts till: 

2. Hur förhåller sig kundorderpunktens position till val av 
säkerhetskapacitetsbuffertar för att hantera stokastiska variationer i 
kapacitetsbehov? 

För att besvara frågeställningarna har en enfallsstudie genomförts där intervjuer, 
dokumentstudier samt en litteraturstudie ingått. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Beslutsfattande angående kapacitetsdimensionering kan ske på olika planeringsnivåer. Som 
tidigare nämnts i bakgrunden finns fyra planeringsnivåer som benämns strategisk-, 
aggregerad-, detaljerad- och utförandenivå. Denna studie har fokuserat på hanteringen av 
säkerhetskapacitetsbuffertar på den aggregerade nivån med näst längst tidshorisont. På den 
aktuella nivån behandlas bland annat beslut gällande personal, leverantörskontrakt och 
maskinutnyttjande (Hedvall, et al., 2017). Då gränserna för var en nivå börjar och slutar är 
flytande och att beslut på den aggregerade och detaljerade nivån ofta går hand i hand kommer 
båda planeringsnivåerna att beröras. Den detaljerade nivån berör detaljerade beslut för 
schemaläggning och planering (Hedvall, et al., 2017). Strategisk- samt utförande nivå ingår ej 
i studien då de inte tros påverkas av val av säkerhetskapacitetsbuffert i samma utsträckning. I 
Figur 2 illustreras vilka planeringsnivåer som berörs i denna studie via det röd markerade 
området. 

 
Figur 2. Studiens avgränsning, baserad på Hedvall, et al., (2017 p. 371) 

Variation i efterfrågan leder till variation i kapacitetsbehov. Det finns två typer av variationer, 
systematiska och stokastiska vilka bör hanteras olika. I denna studie ses hanteringen av 
variationer i kapacitetsbehov som två delar för olika typer av variationer. De systematiska och 
förväntade variationerna hanteras med en kapacitetsbuffert medan de stokastiska och 
oförutsägbara variationerna hanteras med en säkerhetskapacitetsbuffert. I denna studie 
berörs endast säkerhetskapacitetsbuffertar vilket illustreras i Figur 2. 

1.5 Disposition 
Rapporten är uppdelad i sex kapitel, introduktion, metod och genomförande, teoretiskt 
ramverk, empiri, analys samt diskussion och slutsatser. Kapitel ett introduktion, ger läsaren 
en bakgrund till fenomenet som berörs i studien samt presenterar syfte och frågeställningar. 
Metod och genomförande, kapitel två framför studiens genomförande och vald metod. I 
tredje kapitlet, teoretiska ramverk presenteras teoriområdena som framkommit genom 
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litteraturstudien och som använts för analys. Empiri är det fjärde kapitlet och i kapitlet 
redovisas insamlad data från fallstudien. Det efterföljande kapitel fem, analys sammanställer 
och jämför insamlad empiri med teori. I det sjätte och sista kapitlet diskussion och slutsats, 
presenteras och diskuteras studiens resultat, metod och förslag på vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Inledningsvis i kapitlet beskrivs kopplingen mellan frågeställningar och vald metod. 
Därefter beskrivs studiens arbetsprocess, ansats och design. Vidare behandlas 
datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens 
trovärdighet och etiska förhållningssätt. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens frågeställningar har en fallstudie genomförts som inkluderar en 
litteraturstudie, intervjuer och dokumentsstudier som illustreras i Figur 3. 
Frågeställningarnas utformning gör det lämpligt att använda fallstudie som metod då en 
fallstudie ger förutsättningar för att studera ett fenomen på djupet (Saunders, et al., 2016). 
Denna studie har genomförts med ett kvalitativt och induktivt perspektiv vilket berörs i 
avsnitt 2.3. 

 
Figur 3. Koppling mellan frågeställningar och metod 

En litteraturstudie har genomförts med syfte att anskaffa bakgrund till problemområdet men 
även för att skapa en bild av befintlig teori till det teoretiska ramverket. Tillsammans med den 
empiri som samlats in under intervjuer och dokumentstudier analyserades teori för att 
besvara studiens frågeställningar. I Figur 3 illustreras kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och vald metod. 

2.2 Arbetsprocessen 
Studien har genomförts under våren 2018. Arbetet har delats upp i fem processteg vilka är: 
problemformulering, litteraturstudie, empiriinsamling, dataanalys och rapportskrivning och 
går att se i Figur 4. 

 
Figur 4. Arbetsprocessen 

I problemformuleringssteget har problemet definierats samt syfte och frågeställningar 
formulerats. Under litteraturstudien har först en mindre genomgång av litteratur gjorts för att 
skapa en bild av problemområdet, därefter har en större genomgång gjorts för att upprätta det 
teoretiska ramverket. I empiriinsamlingssteget har intervjuer och dokumentstudier 



Metod och genomförande 

 6 

genomförts, parallellt med empiriinsamlingen har insamlad data analyserats. 
Rapportskrivning har pågått under hela processen. 

2.3 Ansats 
Valet av metod bör baseras på frågeställningarnas utformning för att möjliggöra att 
frågeställningarna besvaras (Aaltio & Heilmann, 2010). Studiens frågeställningar syftar till att 
djupgående gå in i ämnet kring säkerhetskapacitetsbuffertar utifrån perspektivet av 
kundorderpunktens position och vilka som används av företag i dagsläget. För att kunna 
besvara frågeställningarna har en fallstudie genomförts. En fallstudie har förmågan att ge 
kunskap genom djupa och intensiva studier av ett fenomen (Saunders, et al., 2016) vilket 
därmed ansetts vara en lämplig metod för studien. Metoden i sig är inte ett tillvägagångssätt 
för insamling av information utan omfattar ett flertal tekniker (Barratt, et al., 2011; Aaltio & 
Heilmann, 2010). 

Insamling av kvalitativ data används ofta i fallstudier (Gibbert & Ruigrok, 2010). I studien har 
en kvalitativ datainsamling genomförts då teoriområdet kring fenomenet anses vara 
otillräckligt för att genomföra en kvantitativ datainsamling. Det bidrar även till en djupare 
förståelse i jämförelse med kvantitativ datainsamling. Kvalitativ utformning innefattar ett 
flertal olika insamlingsmetoder som inte innehåller ren numerisk information. Det innebär 
även att utredarna tolkar den information som samlas in kring fenomenet (Saunders, et al., 
2016). 

Studien genomfördes med ett induktivt perspektiv då fenomenet säkerhetskapacitetsbuffertar 
är relativt outforskat, till utredarnas vetskap, med utgångspunkt i kundorderpunktens 
position. En induktiv studie fyller ett kunskapsgap genom att med lämplig metod samla in 
information med avsikt att skapa ny eller utveckla befintlig teori (Barratt, et al., 2011). 
Fallstudie som metod är då lämplig eftersom dess syfte är att bidra till utvecklandet av 
befintlig teori. 

2.4 Design 
I genomförandet av en fallstudie måste ett val göras om studien skall genomföras som en 
enfallsstudie eller en multipel fallstudie, skillnaden är om ett eller flera fall studeras (Xiao, 
2012). Denna studie har genomförts som en enfallsstudie där det studerade fallet är 
fenomenet, vilket lämpar sig väl när syftet med studien är att undersöka ett fenomen som 
tidigare inte studerats ingående (Saunders, et al., 2016). Om studien utformas som en 
enfallsstudie finns det större möjlighet att genomföra mer djupgående undersökningar kring 
det specifika fenomenet (Barratt, et al., 2011). Det finns även ett val i hur brett perspektiv 
studien genomförs med, antingen med ett holistiskt eller reduktivt perspektiv. Valet av 
perspektiv medför olika utmaningar, vid det förstnämnda genomförs studien med ett 
helhetsperspektiv på problemet och dess kontext vilket kan medföra en högre 
abstraktionsnivå på studien (Xiao, 2012). Denna studie har ett holistiskt perspektiv och 
studerar helheten av fenomenet eftersom studiens område är relativt outforskat. 

Yins (2014) matris visar bastyper av design för fallstudier. Fyra typer av design påvisas och de 
utgår ifrån om en enfallsstudie eller en multipel fallstudie genomförts samt ifall den utgår 
ifrån ett holistiskt perspektiv eller inte, se Figur 5. 
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Figur 5. Grundläggande typer av design för fallstudier (Yin, 2007, p. 60) 

Enligt tolkningen av modellen är studien utformad enligt typ ett, det vill säga utgår ifrån ett 
holistiskt perspektiv och är utformad i form av en enfallsstudie. Det innebär att det är ett fall 
som studeras med fenomenet som analysenhet. Att ha en analysenhet lämpar sig då inga 
logiska underenheter kan identifieras samt reducerar risken att tappa fokus från helheten 
(Yin, 2014). Således valdes detta perspektiv i den aktuella studien eftersom vikt lades vid att 
undersöka fenomenet säkerhetskapacitetsbuffertar som en helhet. 

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod dels av en litteraturstudie och dels utav insamling av empirisk 
data genom intervjuer och dokumentstudier. 

2.5.1 Intervjuer 
Intervjuer är en datainsamlingsmetod som kan definieras som "samtal med syfte och 
riktning" (Barlow, 2012, p. 2). Det är en vanlig datainsamlingsteknik i kvalitativa studier då 
den är fördelaktig för att få inblick i attityder, åsikter och processer kring ett fenomen. 
Intervjuer kan ske genom exempelvis fysiska möten, telefonsamtal, videosamtal. 
Semistrukturerade intervjuer innebär att en del av de ställda frågorna har varit förberedda 
innan (Barlow, 2012). Det har i denna studie tagit sig uttryck i form av en intervjuguide som 
förberetts inför intervjuerna som har kompletterats med följdfrågor under intervjuerna, se 
Bilaga 1. I studien har semistrukturerade intervjuer genomförts och lämpar sig enligt Barlow 
(2012) när utredarna besitter kunskap i ämnet men önskar att utveckla sina kunskaper. Även 
när frågan ”hur” skall besvaras är semistrukturerade intervjuer lämpliga (Barlow, 2012), 
vilket är fallet i denna studie. 

För att samla in rätt data vid intervjuerna var säkerhetsställandet av att rätt personer 
intervjuades viktigt. För att möjliggöra det har utgångspunkten vid val av respondenter varit 
en kvalifikationslista med önskade kompetenser hos respondenten. Kvalifikationslistan har 
fungerat som urvalskriterier och gavs ut till de aktuella företagen innan intervjun. 
Kvalifikationslistan innefattar punkterna som exempelvis att respondenterna förväntades ha 
en helhetsbild över företaget och god insikt i kapacitetsplanering, till viss del vara involverad i 
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beslut gällande kapacitet på ett långsiktigt perspektiv (>6 månader) samt ha övergripande 
kunskap från flera perspektiv som inköp, produktion med flera, se Bilaga 2. 

De sju respondenterna valdes ut baserat på sin kunskap inom området och representerar sex 
olika företag i Sverige. Bland företagen finns både tillverkande och serviceföretag 
representerade, med tyngdpunkt på tillverkande företag. De representerade företagen agerar 
inom olika marknader därigenom studeras en viss bredd, något som är viktigt enligt Gibbert 
(2010). Bredden efterfrågades i studien då forskningen kring fenomenet 
säkerhetskapacitetsbuffertar befinner sig i ett tidigt stadium, därav är det en intressant 
utgångspunkt att studera fenomenet på en bred front för att kartlägga hur nuläget ser ut. 
Således har ingen vikt lagts på att presentera företagen på en detaljerad nivå då studiens fokus 
ligger på att undersöka fenomenet med förhållande till kundorderpunktens position snarare 
än företagets kontext. Alla företag har gemensamt att de är av större karaktär vilket definieras 
enligt Bolagsverket (2012) som företag med fler än 50 anställda, >40 miljoner SEK i 
balansomslutning eller >80 miljoner SEK i nettoomsättning. 

I studien genomfördes både enskilda intervjuer och gruppintervjuer. Gruppintervju innebär 
att flera personer intervjuas tillsammans där intervjuledaren leder respondenterna kollektivt 
genom ett antal frågor (Duignan, 2016). Gruppintervjuer brukar användas exempelvis när en 
person inte har kunskap nog för att kunna ge rätt information i en enskild intervju (Barlow, 
2012) och är vanligtvis semistrukturerade (Duignan, 2016). Gruppintervju har i studien 
använts för R6 och R7 då de besitter kunskap inom kompletterande kunskapsområden. En 
sammanställning av samtliga intervjuer och gruppintervjuer framgår i Tabell 1. 

Tabell 1. Genomförda intervjuer 

Respondent Titel Företag Typ av intervju Tid (min)
R1 Huvudplanerare A Semi-strukturerad 70
R2 Planerings- och analyschef B Semi-strukturerad 70
R3 Sales and operations manager C Semi-strukturerad 50
R4 Personalsamordnare D Semi-strukturerad 55
R5 Huvudplanerare E Semi-strukturerad 40
R6 Logistikutvecklare 
R7 Företagsexpert

F Semi-strukturerad 
gruppintervju 45

 
Intervjuerna har spelats in för att underlätta att få en korrekt återspegling av informationen 
som förmedlats från respondenterna. Därefter har intervjuerna transkriberats och 
sammanställningar har skickats till respondenterna för validering. Validering av 
respondenterna har genomförts för att säkerställa att sammanhanget, citat och informationen 
som uppgavs uppfattats korrekt av utredarna. Inför intervjuerna har respondenterna fått 
tillgång till upplägget för intervjun för att bättre kunna förbereda sig.  

2.5.2 Dokumentstudier 
För att komplettera informationen som samlats in via intervjuer har dokumentstudier 
genomförts. Dokumenten som studerats är interna dokument som tillhandahållits av de 
företag som deltagit i studien och finns redovisade i Tabell 2. Dokumenten är 
andrahandskällor och används för att bekräfta information som framkommit i intervjuer och 
möjliggör användandet av triangulering  (Saunders, et al., 2016) som beskrivs närmare i 
avsnitt 2.7. 

R6 och R7 representerar samma företag vilket förklarar att de i Tabell 2 endast tillhandahåller 
ett dokument. 
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Tabell 2. Dokumentstudier 

Respondent Dokument 
Utdrag ur dokument kring 
frihetsgrader för kapacitetsjusteringar

R4 Produktionsstrategi
R6 & R7 Kapacitetsdimensioneringsprocess

R1

 

2.5.3 Litteraturstudie 
För att utforma ett teoretiskt ramverk till studien har en litteraturstudie genomförts. Då 
studien är utformad med ett induktivt perspektiv är syftet att bidra till teori kring fenomenet  
säkerhetskapacitetsbuffertar. Teorin kring det specifika fenomenet är begränsat, vilket har 
inneburit att det teoretiska ramverket utformats efter att inledningsvis resonera fram 
ämnesområden med teorier relevanta för studien och fenomenet. Teorierna har sökts fram i 
olika databaser och med olika sökord för att identifiera relevanta artiklar, encyklopedier, 
böcker, konferensmaterial med mera. Huvudsakliga sökord och använda databaser framgår 
nedan i Tabell 3. Litteratursökningens utformning grundar sig i att studiens ämnesområde är 
relativt outforskat och att det därmed inte finns etablerade begrepp. 

Tabell 3. Litteratursökning 

Databas Sökord Antal 
träffar Urval 1 Urval 2

("theory of constraint*") AND (("production management")
 OR ("production planning")) AND forecast
("theory of constraint*") AND (("production management") 
OR ("production planning")) AND "inventory control"
("theory of constraint*") AND (("production management")
 OR ("production planning")) AND "capacity constraint*"

Scopus "theory of constraint*" AND "capacity constraint*" 22 12 5
"capacity management AND ("inventory control" 
OR "inventory management")

Scopus "capacity management" AND "flexible capacity" 10 5 3
production AND forecast AND ("capacity management" 
OR "capacity control")

Scopus production AND forecast AND "flexible capacity" 5 4 2
Scopus "flexible resource*" AND forecast 12 0 0
Scopus "flexible resource*" AND uncertainty 41 10 1
Scopus "lead time buffer*" 3 1 0
Scopus "lead time" AND ("capacity management" OR "capacity control") 30 3 1
Scopus "capacity  dimensioning" AND buffer* 5 2 1
Scopus "safety capacity" AND "safesty stock" 4 1 1
Scopus protective capacity  AND  uncertainty 5 0 0

Scopus "demand uncertainty"   
AND  "stochastic"  AND  capacity  AND  variations  12 0 0

Scopus "capacity buffers"  AND  safety 7 3 3
Scopus "customer order decoupling point"  AND  flow 12 4 2
Scopus "lean manufacturing"  AND  "uncertainty"  AND  "capacity" 6 3 2

Scopus  "queueing theory"  AND  "capacity 
planning"  AND  "production"  23 8 2

Scopus "demand uncertainty" AND "material" AND buffer 6 3 1

0

21 5 2

3

Scopus 4 0 0

0 0

Scopus 69 17 6

Scopus

Scopus

Scopus 6 2

 
 

För att identifiera artiklar relevanta för problemområdet har två urval genomförts. Vid urval 1 
har en första genomgång gjorts där inledning lästs och potentiella artiklar identifierats. Urval 
2 omfattar de artiklar som efter en fullständig genomgång valts att tas med i studien. En del 
relevanta källor som använts har identifierats via sökmetoden "growing pearls" vilket innebär 
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att relevanta artiklar identifierats via hänvisningar eller referenser i tidigare refererade källor. 
Det eftersom det under litteraturstudien identifierades nya källor med relevans för studien. 
Urvalskriteriet har varit att artiklarna ska vara peer-reviewed då det tyder på hög 
trovärdighet. 

2.6 Dataanalys 
Vid val av fallstudie som metod kan analysen av insamlad data ses som ett kritiskt moment 
(Yin, 2012). Generellt finns inget universellt tillvägagångssätt för att analysera kvalitativ data 
men fem steg brukar identifieras enligt Yin (2015), sammanställning, nerbrytning, gruppering 
och tolkning av data samt avslutning. Stegen används inte enbart i en riktning utan under 
analysen kan tidigare steg behöva återbesökas vilket benämns som en iterativ process. 
Studiens tillvägagångssätt finns illustrerat i Figur 6 och bygger på en iterativ process för att 
succesivt skapa förståelse kring fenomenet. 

 
Figur 6. Dataanalys process 

För att möjliggöra kontinuerlig dataanalys har intervjuerna fortlöpande transkriberats. 
Transkribering är en tidskrävande process men nödvändig för vidare analys (Rowley, 2012). 
Tillsammans med dokumentstudierna utgör transkriberingarna en bas för studiens empiri, 
genom att sammanställa all data underlättas bearbetningen. Under arbetsprocessen har 
respektive intervju först behandlats enskilt för att därefter med stöd av teorin delas upp och 
kategoriseras för att sätta de enskilda intervjuerna i ett sammanhang. En sammanställning 
har därefter gjorts per kategori för att underlätta analysen där empiri och teori jämförts. 
Kategorisering, teori, sammanställning per kategori samt förening av empiri och teori har 
genomförts iterativt. Det möjliggör succesiv identifiering av mönster och därmed ges 
möjligheten att dra slutsatser kring fenomenet säkerhetskapacitetsbuffertar. 

2.7 Trovärdighet 
Trovärdighet kan delas upp i två delar, validitet och reliabilitet. Validiteten är ett begrepp 
vilket påvisar i vilken utsträckning en studie undersöker det som avses att undersöka. 
Validitet inom kvalitativa studier kan delas upp i två begrepp, intern samt extern validitet. 
Den interna validiteten omfattar hur undersökningens resultat förhåller sig och beror på två 
eller flera parametrar (Geering, 2017). Till skillnad från kvantitativa studier som hanterar data 
i stora mängder är det inte möjligt att dra några statistiskt generella slutsatser av en fallstudie 
(Geering, 2017) vilket i kvantitativa studier benämns som generaliserbarhet. I en kvalitativ 
fallstudie talas det istället om extern validitet vilket handlar om överförbarhet (Yin, 2014). 
Överförbarhet innebär möjligheten att överföra resultatet som undersökts i studien till 
likande fall (Yin, 2014). Därför är det vid urval till en fallstudie av yttersta vikt att en viss 
bredd studeras (Geering, 2017), vilket i denna studie tar sitt uttryck genom bredden på 
respondenternas kontext. 

Den andra delen av trovärdigheten är reliabilitet vilket innebär att studien utesluter 
slumpmässiga fel och att samma resultat återfås om en studie upprepas med samma steg. 
Flera tillvägagångssätt finns för att öka reliabiliteten. Exempelvis om intervjuer genomförs är 
det fördelaktigt att de spelas in för att transkriberas och möjliggöra korrekt citering. Att 
presentera citat i resultatet ger läsaren möjlighet att tolka data (Gibbert & Ruigrok, 2010). 
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Därmed har intervjuer spelats in för att transkriberats och citat presenterats i studien. Både 
reliabilitet och validitet är viktiga faktorer när det kommer till att bedöma kvaliteten på en 
studie (Saunders, et al., 2016). 

För att öka studiens trovärdighet har triangulering eftersträvats. Triangulering innebär att två 
eller fler olika tekniker inom vald metod används för att samla in data kring fenomenet för att 
därigenom bekräfta insamlad data (Wolfram Cox & Hassard, 2010; Hamilton & Corbett-
Whittier, 2013). I studien har data samlats in via både intervjuer och dokumentstudier där 
dokument används för att bekräfta det som framkommit i intervjuerna. För att uppnå hög 
validitet i en studie är det viktigt att använda triangulering. Med triangulering stärks även 
reliabiliteten då flera källor används (Gibbert & Ruigrok, 2010). 

Som tidigare nämnts i avsnitt 2.5.1 har urvalet av respondenterna baserats på en 
kvalifikationslista. Användandet av urvalskriterier stärker trovärdigheten (Hamilton & 
Corbett-Whittier, 2013) då det säkerställer att alla respondenterna har liknande och relevant 
kunskap inom studiens område. 

Efter intervjuerna har en sammanfattning av de transkriberande intervjuerna skickats till 
respondenterna för godkännande och validering. Respondentvalidering är en teknik som kan 
utnyttjas för att stärka en studies trovärdighet eftersom det minskar risken för eventuella 
misstolkningar eller missförstånd (Hamilton & Corbett-Whittier, 2013). Respondent-
validering har används i studien för att säkerställa att empirin är korrekt och därigenom öka 
den interna validiteten. 

2.8 Etiskt förhållningssätt 
Etik inom en studie handlar om hur personer behandlas under studiens gång, att personerna 
ska behandlas med respekt (Simons, 2009). 

Vetenskapsrådet (2017) har i sitt dokument "God forskningssed" punkat åtta riktlinjer som 
sammanfattar de uppförandekraven som ställs på utredare. Dessa krav har tagits hänsyn till i 
studien genom att muntlig information kring studiens behandling av data, vad den kommer 
används till samt garanti på att uppgifter och information inte förs vidare till extern part har 
getts till var och en av respondenterna vid intervjutillfället. Insamlad data har förvarats säkert 
under och efter arbetets gång och endast utredarna har haft tillgång till informationen. 
Respondenterna har behandlats anonymt och har deltagit frivilligt i studien och data de 
tillhandahållit har endast används i den aktuella studiens syfte. 
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3  Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklarar vilka valda teoriområden som används för att 
besvara studiens frågeställningar. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till studiens frågeställningar har en litteraturstudie genomförts. 
Till den första frågeställningen beskrivs teorierna i områdena verktyg för kapacitetshantering, 
kapacitetsstrategier samt produktionsfilosofier i det teoretiska ramverket, den andra 
frågeställningen har sin teoretiska grund i områdena verktyg för kapacitetshantering, 
kapacitetsstrategier, produktionsfilosofier samt kundorderpunkten, vilket finns illustrerat i 
Figur 7. 

 
Figur 7. Kopplingar mellan frågeställning och teorier 

Teoriområdena valdes eftersom de anses relevanta för att kunna bidra till slutsatser kring 
studiens syfte och frågeställningar. Områdena verktyg för kapacitetshantering och 
kapacitetsstrategier ansågs som relevanta till båda frågeställningarna då de kräver 
bakomliggande förståelse kring produktionsstrategier och kapacitetsdimensionering. 
Frågeställningarnas utfall tros kunna kopplas till produktionsfilosofier och därmed berörs 
både frågeställningarna även av det teoriområdet. Den andra frågeställningen syftar till att 
även ta hänsyn till kundorderpunktens position behövdes teori även kring området. Det 
ansågs av vikt för att ge en förklaring av hur dess position påverkar beslut kring strategier och 
prognostisering vilket kan ha en påverkan på val tillvägagångssätt för att hantera variationer. 

3.2 Verktyg för kapacitetshantering 
Kapacitet kan definieras som ett företags resursers kapabilitet att producera (Tan & Alp, 
2009) och planering gällande kapacitet förekommer på alla planeringsnivåer (Mincsovics, et 
al., 2009). Följande avsnitt innefattar och presenterar fyra avsnitt inom kapacitetshantering. 

3.2.1 Permanent kapacitet och kontingentkapacitet 
Eftersom kapacitet ofta är dyrt strävar företag att optimera användandet av befintlig kapacitet 
(Bradley & Glynn, 2002). Den totala produktionskapaciteten kan delas upp i två delar enligt 
Pac, et al., (2009), nämligen permanent kapacitet och kontingentkapacitet. Den permanenta 
kapaciteten motsvarar företagets fast anställda arbetsstyrka och maskinpark. 
Kontingentkapacitet är den tillfälliga kapacitet som anskaffas under en begränsad period 
genom att införa övertidstimmar hos befintlig arbetsstyrka, anställning av personal från 
bemanningsföretag eller utlegoupphandling (Tan & Alp, 2009). Utlegoupphandling eller 
legotillverkning innebär att ett företag avtalar med en underleverantör att producera 
komponenter eller färdig slutprodukt som vanligtvis produceras av huvudföretaget. Det är ett 
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möjligt tillvägagångssätt för företag att hantera oförutsägbara fluktuationer när den egna 
kapaciteten inte räcker till (Morton & Lode, 1990). 

Den totala kapaciteten som finns tillgänglig utgör företagens kapacitetsbegränsning och dess 
innebörd kan variera mellan företag. Beroende på typ av företag varierar komplexiteten att 
möta efterfrågan. För ett serviceföretag är det mer komplicerat på grund av att de inte 
producerar fysiska produkter och produkterna konsumeras samtidigt som de produceras, 
därmed är de inte möjliga att lagerhålla (Lantz & Rosén, 2017). Det gör att det för 
serviceföretag är svårare att planera sin kapacitet. Det innebär även att 
kapacitetsbegränsningar skiljer sig generellt åt mellan tillverkande respektive serviceföretag. I 
serviceföretag innebär kapacitetsbegränsningar som oftast begränsningar i personal medan 
det i tillverkande innebär begränsning i utrustning (Anderson, et al., 2005). 
Företag har i vissa fall behov av att tillfälligt förändra sin totala kapacitet. Det är vid dessa 
tillfällen inte fördelaktigt att förändra den permanenta kapaciteten genom anställning eller 
uppsägning, eftersom det är ekonomiskt kostsamt (Pac, et al., 2009) samt att det kan bidra till 
negativa attityder. Det är istället mer fördelaktigt att förändra sin kontingenta kapacitet (Tan 
& Alp, 2009). Kontingentkapacitet är ett bra redskap för att hantera stokastiska variationer i 
efterfrågan och speciellt när lagerhållningskostnaden för produkterna är hög (Pac, et al., 
2009). Att anlita personal via bemanningsföretag är vanligt vid efterfrågevariationer men 
möjligheten och tidsperspektivet för att utöka arbetsstyrkan varierar företag emellan. Det kan 
bero på att företaget efterfrågar en viss kompetens hos den inhyrda personalen som vid 
tillfället inte finns tillgängligt eller att den mängd som efterfrågas saknas (Pac, et al., 2009). 

3.2.2 Produktionsflexibilitet 
Enligt Bish, et al., (2005) är produktionsflexibilitet ett möjligt tillvägagångssätt att hantera 
tillfälliga efterfrågevariationer. Med det menas att företaget i produktionen har möjlighet att 
producera flertal produkter i samma flöde och således ha möjlighet att allokera produkter 
utefter kapacitetsbehov. Dock är detta sätt att hantera tillfälliga efterfrågevariationer endast 
ekonomiskt hållbart om efterfrågan och tillförsel generellt är stabila. Att ha möjlighet att 
allokera kapacitet och produkter gör det möjligt att skjuta fram beslut tills när efterfrågan och 
behovet är känt (Kouvelis & Tian, 2014). 

3.2.3 Ledtider 
Det är problematiskt för företag att svara på kundbehov i de fall företaget har långa ledtider 
vid både inleverans från leverantör och produktion, samtidigt som kunder kräver en kortare 
ledtid från orderläggning till leverans (Fu, et al., 2006). Ett sätt att hantera det är att påbörja 
produktion tidigare än nödvändigt vilket resulterar i att färdigställandet också tidigareläggs 
(Wolfram Cox & Hassard, 2010). På det viset kan ledtiden i produktion förkortas och möta 
kundens krav på leveranstid, även om den totala ledtiden i produktionen förlängs. Detta kan 
definieras som en tidsbuffert som lagts in som skyddar kapaciteten när efterfrågan är ojämn 
genom att det medför tidsmarginaler i produktionen. Denna buffert är speciellt användbar när 
kunden har krav på korta leveranstider eftersom det enligt Mincsovics, et al., (2009) 
minskar behovet av flexibilitet när ledtiden till kund är längre. 

3.2.4 Material 
Ett flöde bestående av flera sammanlänkade operationer går att dela upp i enstaka 
operationer. Genom att placera material före och efter respektive operation frikopplas de ifrån 
flödet vilket skapar mer självständiga operationer. De kan då producera oberoende av före- 
respektive efterkommande operationer. Ett sätt att hantera stora variationer i efterfrågan är 
produktionsutjämning enligt Chhaochhria & Graves (2013) som hävdar att genom att införa 
ytterligare lagerhållning eller produkter i arbete minskar variationer i utflödet. 
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3.3 Kapacitetsstrategier 
För att hantera kapacitet använder sig företag av olika strategier, dessa strategier presenteras i 
följande avsnitt.  

3.3.1 Planeringsstrategier 
För att hantera relationen mellan produktionsnivå och efterfrågan används olika 
planeringsstrategier. Två tydliga strategier kan identifieras som utjämningsstrategi och 
anpassningsstrategi. Utjämningsstrategi innebär att en produktionsnivå sätts och hålls över 
en viss tid, det vill säga att produktionsnivån är jämn. En anpassningsstrategi, som även kan 
benämnas som noll-lager strategi, innebär att produktionsnivån följer efterfrågan och att all 
efterfrågan under en viss period ska produceras under den perioden (Olhager, et al., 2001).  

När det gäller kapacitetsdimensionering och hantering av fluktuationer nämner Olhager et al., 
(2001) att olika produktionsstrategier hanterar fluktuationer olika vid en utjämningsstrategi. 
Exempelvis i fallet med produktionsstrategin make-to-stock hanteras fluktuationerna genom 
att anpassa lagernivåerna för att hålla en stabil produktionsnivå. I make- to- order anpassas 
istället eftersläpningen i orderstocken vilket innebär antal väntande order i kö till produktion. 
Mer ingående beskrivning av produktionsstrategier presenteras senare i avsnitt 3.5. 
Eftersläpningen påverkar leveranstiden och vidare även tillförlitligheten då risken för sena 
leveranser ökar. Externförsörjning och utlegoupphandlingar är andra metoder som kan 
användas för att hantera fluktuationer vid användandet av utjämningsstrategi. För att hantera 
det vid en anpassningsstrategi kan företag istället använda sig av exempelvis att anställa eller 
avskeda personal, ha flexibla arbetstider för sin personal samt tillämpa övertid respektive 
stilleståndstid (Olhager, et al., 2001). 

3.3.2 Investeringsstrategier/förändringsstrategier 
Hanteringen mellan kapacitet och efterfrågan kan beskrivas med kapacitets expansions- eller 
reduktionsstrategier, som innebär på vilket sätt företag väljer att öka eller minska sin 
kapacitetsnivå över tid. De huvudsakliga strategierna är ledastrategi och följastrategi. 
Ledastrategin innebär att kapaciteten ändras för att efterfrågan förväntas expandera eller 
reduceras i framtiden medan följastrategin innebär att efterfrågan expanderar eller reduceras 
innan kapaciteten ändras. Emellan dessa strategier finns en strategi som kallas mix som 
innebär att byter mellan de två andra strategierna (Olhager, et al., 2001). 

Olhager et al., (2001) tar upp en svårighet med kapacitet som är att den vanligtvis ökas eller 
reduceras stegvis medan efterfrågan har en jämn progression eller regression. Vilken 
kapacitets expansions- eller reduktionsstrategi som väljs påverkar i detta fall om det blir ett 
överskott på kapacitet eller ett överskott på efterfrågan se Figur 8 och Figur 9. Där Figur 8 
illustrerar ledastrategin och ett kapacitetsöverskott och Figur 9 illustrerar följastrategin och 
ett efterfrågeöverskott. 

 
Figur 8. Ledastrategi baserad på Olhager et al., (2001 p. 217)  
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Figur 9. Följastrategi baserad på Olhager et al., (2001 p. 218)  

3.4 Produktionsfilosofier 
Produktionsfilosofier har en inverkan på hur företag planerar och ser på kapacitet. Två 
vanliga produktionsfilosofier presenteras i efterföljande avsnitt. 

3.4.1 Theory of constraints 
Theory of constraints (TOC) är en produktionsfilosofi med utgångspunkt i att det i alla företag 
finns begränsningar och dessa begränsningar hindrar företaget att prestera optimalt 
(Sivasubramanian, et al., 2000). 

Enligt teorin bör företag, efter att ha identifierat en begränsning, underordna övriga 
operationer i flödet för att producera i begränsningens produktionstakt. Samtidigt bör 
begränsningen försöka upplösas för att således förbättra prestationen. Begränsningen kan 
utgöras av marknaden, en resurs (Gung & Steudel, 1999) eller tidsaspekt exempelvis ifall 
helgarbete inte tillämpas (Aryanezhad, et al., 2010). Enligt Sirikrai & Yenradee (2006) är en 
begränsande resurs den resursen med högst utnyttjandegrad. Vidare hävdar Gung & Steudel 
(1999) att en begränsning är en resurs som för att tillgodose efterfrågan är i behov av högre 
beläggning än som är möjligt i resursen. För att tillgodose efterfrågan bör varje enskild del i 
ett flöde under en period kunna producera motsvararande efterfrågan för den aktuella 
perioden för att hantera fluktuationer (Gung & Steudel, 1999). 

Målet för TOC är att åstadkomma maximalt genomflöde i hela processen. Eftersom hela 
processen underordnas den begränsande resursens produktionstakt utgör den resursens 
kapacitet ett tak för vad som hela processen kan prestera (Aryanezhad, et al., 2010). Därför är 
en viktig aspekt att samordna och synkronisera processen utefter den begränsande resursen. 

En buffert kan enligt TOC bestå av antingen material eller en tidsbuffert, alltså 
säkerhetsbuffert eller säkerhetsledtid. Skyddande tid skall endast användas i de delar som är 
kritiska för flödet alltså i anslutning till en begränsning menar Sivasubramanian, et al., 
(2000). Införandet av tidsbuffertar i processen är ett betydelsefullt tillvägagångssätt för att 
skydda processen mot fluktuationer, genom att en viss lageruppbyggnad sker i anslutning till 
resursen då ett tidstillägg läggs på operationstiden.  Enligt Radovilsky (1998) är det mest 
fördelaktigt att placera tidsbuffertar innan den begränsade resursen eftersom den skyddas 
från produktionstopp.	

Det finns ett flertal sätt att utforma dessa buffertar. Sirikrai & Yenradee (2006) menar att 
tidsbuffertarna bör kunna utformas utefter standardavvikelsen för den aktuella 
operationstiden i den begränsande resursen. Ifall det finns ett flertal parallella resurser med 
olika operationstider bör tidsbufferten utformas utifrån den med längst operationstid. 
Schragennheim & Ronen (1990) menar istället att en tidsbuffert i anslutning till en 
begränsning skall utformas med 3 gånger den genomsnittliga ledtiden fram till den aktuella 
begränsningen. Radovilsky (1998) hävdar att en tidsbuffert bör ses som en kö av väntande 
detaljer innan resursen. Det betyder att tidsbufferten skall utformas med optimalt antal 
väntade detaljer men att ett avvägande mellan resursutnyttjande och lagerhanteringskostnad 
bör tas med i beslutsfattandet. Radovilsky (1998) menar vidare att tre olika parametrar kan 
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sättas mot nettovinsten för att ta fram optimalt antal detaljer i kön. Dels desto närmare 
ankomstfrekvensen för kön är till produktionstakten för den begränsande resursen, leder till 
större risk för brist vilket kräver en större tidsbuffert, det vill säga längre kö. Utformas 
bufferten utefter servicenivå och den satta servicenivån ökas samtidigt som utnyttjandegraden 
minskar kommer tidsbufferten behöva utökas. Utgår utformningen istället ifrån 
kostnadsegenskaper blir förutsättningarna liknande det första fallet eftersom det då är 
önskvärt att öka genomflödet och minska lagerhållningskostnader vilket krävs en större 
tidsbuffert. 

Enligt Aryanezhad, et al., (2010) bör företag, i enlighet med TOC, kunna allokera arbetskraft 
från en icke begränsande resurs till den begränsande resursen (ifall det är möjligt) när kön är 
”för lång”. En viktig aspekt i detta tillvägagångssätt är att inte allokera arbetskraft så att det 
leder till att den icke begränsade resursen blir en begränsad resurs. 

3.4.2 Lean produktion 
Lean produktion uppfanns av det japanska bilföretaget Toyota och innebär i stora drag 
resurssnål produktion (Liker, 2009). Det är en metod vilken har tre huvudsakliga principer 
som företag bör sträva efter för att vara konkurrenskraftiga (McWilliams & Tetteh, 2009). 
Dessa tre principer är slöseri, ojämnhet och överbelastning som enligt Lean produktion ska 
elimineras (Liker, 2009) och fokus bör ligga på det som adderar värde på produkten (Deif, 
2012). En sak som Shah & Ward (2007) och Lean tar upp som viktigt är att minska lager. Det 
går att göra genom att ha överkapacitet men eftersom det också ska elimineras enligt Lean 
förespråkas en reduktion av genomloppstiden. Metoden trycker även på vikten att hantera 
variationer av olika slag, bland annat efterfrågevariationer. För att hantera 
efterfrågevariationer menar Shah & Ward (2007) att fokus bör ligga på takttider samt 
utjämningstekniker så som heijunka. Heijunka är en term som kommer ifrån Japan och är 
den strategi som använd inom Lean för att eliminera överproduktion. Det innebär att det som 
produceras under en viss period ska efterfrågas den perioden. Balans eftersträvas både 
gällande antal samt mixen av produkter (Deif, 2012). Det vill säga utjämning av både 
planering och produktion (Liker, 2009). 

Flexibilitet är en viktig del inom Lean och exempelvis hävdar McWilliams & Tetteh (2009) att 
i de fall kapaciteten är fast och inte kan ändras kan variationer i efterfrågan leda till ökade 
ledtider och få konsekvenser på leveransförmågan hos företag. McWilliams & Tetteh (2009) 
menar att när företag har infört Lean produktion kan det krävas ett lager för flera månader för 
att kunna hantera förändringar som sker, exempelvis variationer i efterfrågan. 

3.5 Kundorderpunkt 
Kundorderpunken är viktig då dess position har betydelse för hela värdeflödet på en strategisk 
nivå. Det är den punkt i produktionskedjan då produktionen inte längre är driven av prognos 
utan av kundorder, det vill säga att kunden för produkten är känd (Hedenstierna & Ng, 2011). 
Den kan också definieras som den punkt som separerar på vilken grund beslut tas, med 
osäkert eller med känt kundbehov (Rudberg & Wikner, 2004). Positionen på 
kundorderpunkten avgör vilka aktiviteter som företaget kan och bör vidta efter att en 
kundorder mottagits, så som design, tillverkning, montering och leverans (Dekkers, 2006). 

Baserat på vilka aktiviteter som utförs innan och efter kundorderpunkten kan dess placering 
kategoriseras in i fyra vanligt förekommande strategier, vilka är tillverka mot lager, vilket 
benämns MTS (make-to-stock), tillverka mot kundorder, vilket benämns MTO (make-to-
order), montera mot order, vilket benämns ATO (asseble-to-order) och designa mot order, 
benämnd som ETO (engineer-to-order) (Rudberg & Wikner, 2004). MTO brukar kopplas 
samman med ett kundorderdrivet flöde, vilket innebär att produktion initieras efter mottagen 
kundorder. MTS brukar förenas med ett prognosdrivet flöde (Wikner, Naim, Spiegler, & Lin, 
2017) vilket innebär att den initieras på prognostiserad efterfrågan. 

Vid MTS ligger kundorderpunkten sent i flödet efter färdigställandet av produkten och det 
innebär att när produkten läggs i färdigvarulager är kunden ännu inte känd. ATO innebär att 
delar eller moduler av slutprodukten färdigställs innan kundorderpunkten men den sista 
monteringen som fullbordar slutprodukten görs efter kundorderpunkten. Det innebär att en 
viss kundanpassning möjliggörs. Vid MTO initieras produktionen efter mottagen kundorder 
vilket innebär att produktionen påbörjas vid kundorderpunkten och lokaliseras tidigt i flödet. 
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Skillnaden mellan MTO och den sista kategorin ETO är att i MTO är designen på produkten 
klar innan kundorderpunkten och produktionen påbörjas efter. I ETO designas produkten 
enligt kundens önskemål och både design och produktion sker efter kundorderpunkten 
(Jacobs, Berry, Whybark, & Vollmann, 2011), det vill säga den är kundorderspecifik. Beroende 
på var kundorderpunkten placeras i försörjningskedjan kan typen av produkter som 
produceras variera på en skala från helt standardiserade till helt kundanpassade (Dekkers, 
2006) där en tidig placering ger större möjligheter till kundanpassning. I Figur 10 illustreras 
de olika strategierna där kundorderpunkten benämns som KOP. 

 
Figur 10. Produktionsstrategier och kundorderpunktens position baserad på Olhager (2003 p. 

320) 

Enligt Olhager (2003) finns det olika faktorer som påverkar var företag positionerar 
kundorderpunkten. Olhager (2003) delar upp dessa faktorer i tre kategorier som är marknad, 
produkt och produktionsegenskaper, uppdelningen beror på vad faktorerna relaterar till. 
Exempelvis menar Olhager (2003) att en faktor som påverkar är efterfrågans instabilitet eller 
osäkerhet. Med det menas att beroende på om en produkt har låg eller hög osäkerhet i 
efterfrågan påverkas hur komplicerat det är att prognostisera efterfrågan och då lämpligheten 
att ha ett prognosdrivet flöde. Vid låg osäkerhet är det mindre komplicerat att prognostisera 
och därmed lämpar sig ett prognosdrivet flöde bättre. En annan faktor är hur säsongbetonad 
en produkt är, vid hög säsongsbetoning kan det vara svårt att ha kundorderpunkten långt 
fram i kedjan. Det är ofta mer ekonomiskt att hålla en jämnare produktionsnivå och tillverka 
delar eller hela produkter till lager under lågsäsong inför högsäsong och därmed ha 
kundorderpunkten längre bak i kedjan (Olhager, 2003)
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4  Empiri 
I kapitlet presenteras insamlad empirin och inleds med en beskrivning av respektive 
respondents kontext. Kapitlet är uppdelat i underrubriker utefter en förenkling av upplägget 
på intervjuguiden. 

4.1 Kontext 
I följande delkapitel beskrivs respektive respondents kontext vilket innefattar bland annat 
marknad, ordervinnare och produktionsfilosofi. R1, R3, R5, R6 och R7:s kontext är 
tillverkningsinriktad medan R2 och R4:s kontext är serviceinriktad. 
I R1:s tillverkande kontext nyttjas ingen speciell produktionsfilosofi utan produktionen är 
utformad som en funktionell verkstad där produkterna allokeras mellan resursgrupper. 
Primärt är försäljning till företag där ordervinnarna anses vara kvalitet, leveranstid och 
flexibilitet. Ordervinnare i R2:s serviceinriktade kontext inom logistikbranschen är 
sortimentets storlek och bredd men likaså tillgänglighet och pris spelar in som en faktor för 
kunden. Ingen uttalad produktionsfilosofi används fastän vissa arbetssätt kan överensstämma 
med vissa filosofier. 

Kontexten som R3 verkar inom tillverkar låga volymer av högvärdiga produkter. Kontexten 
karaktäriseras som traditionellt MRP men inslag av Lean produktion återfinns i vissa 
flödeselement. R3 förklarar att leveranstiden är en prioritet men för att konkurrera krävs även 
teknik och prestanda i produkterna. Även i R4:s kontext finns inslag av Lean produktion även 
om ingen uttalad planeringsfilosofi för kapacitet nyttjas. Kunden värdesätter kvalitét men 
främst offertpris och tid för färdigställande av en nybyggnation eller ombyggnation i R4:s 
kontext inom byggbranschen. 

R5:s kontext är tillverkande och branschen är konkurrensutsatt, främst gällande 
eftermarknaden för produkterna för industriellt bruk. Att tillhandahålla god kundservice 
anses vara av betydande vikt för kund men gällande ordervinnare förklarar R5 att 
ordervinnarna är pris och ledtid. Ordervinnare i R6 och R7:s gemensamma kontext anses vara 
kvalité på produkter och leveransförmåga. För att planera den tillverkande produktionen 
används MRP resultat och i viss utsträckning Lean produktion. 

4.2 Kundorderpunkten 
De enskilda respondenternas beskrivning av produktion och kundorderpunkt skiljer sig åt. R1 
uttrycker att ett antal produkter prognostiseras och tillverkas mot lager medan en del är 
kundanpassade och tillverkas mot kundorder. De olika flödena tillverkar parallellt och 
belägger till viss del samma resurser. Det som tillverkas mot lager är främst högvolymartiklar 
där det förekommer ledtidkrav enligt R1. Att tillverka mot prognos känns igen av R3 som 
nämner att marknadens krav är anledningen till att flödet har separerats med en 
prognosdriven del och en efterföljande kundorderdriven del genom en införd 
frikopplingspunkt mellan. Det för att möjliggöra leverans till kund inom kraven på ledtid. 

I R5:s kontext tillverkas högvolymartiklar till eftermarknaden mot lager medan de 
huvudsakliga produkterna är kundorderspecifika. Produkten utformas baserat på ett antal val 
kunden gör, efter mottagen kundorder monteras produkten ihop vilket gör produktionen 
kundorderstyrd. 

Alla projekteringar är unika i R4:s kontext förutom enstaka koncept projekt där tidigare 
lärdomar kan appliceras på senare projekt. Enligt R4 påbörjas inga projekt förrän kunden är 
känd och redogörs enligt följande: 

”Vi vet alltid vem kunden är, vi gör ingenting utan att vi vet vem kunden är, kunden 
är identifierad innan vi gör någonting” – R4 

R2 anser att det är komplicerat att identifiera kundorderpunktens position i kontexten. Vissa 
förberedelser såsom att bryta en pall eller dela upp i styckvisa produkter utförs emellanåt 
innan kundorder inkommit, men i övrigt utförs ingenting innan kunden är känd. 
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4.3 Kapacitetshantering 
Gällande brist i kapaciteten framkommer det att majoriteten av respondenterna inte upplever 
någon brist gällande maskinkapacitet utan brist förekommer snarare i tillgänglighet på 
personal, R1 beskriver detta enligt följande: 

”Vi ser inte att vi har någon kapacitetsbrist egentligen på maskiner utan det är 
personal” – R1 

I R1:s kontext kan förklaring ges av att det relativt nyligen har skett ett generationsskifte för 
de tillämpade tekniska lösningar. Det medförde en omställning på marknaden och företaget 
säljer idag för större belopp samtidigt som antalet sålda produkter har reducerats. Skiftet har 
bidragit till att maskinkapaciteten, som i stor utsträckning investerades innan skiftet är större 
än vad dagsläget kräver. Det medför att det finns överkapacitet i maskinerna.	
Majoriteten av respondenter i studien beskriver att kapacitetsplanering utgår ifrån någon typ 
av plan. R1 förklarar att en huvudplan sträcker sig 12 månader och revideras månadsvis för att 
kunna hantera variationer. Huvudplan används även hos R3 men med längre perspektiv på 
fem år. R5 beskriver användandet av en plan med kortare tidshorisont, åtta veckor som 
revideras veckovis. Tidshorisonten har sin orsak i att det motsvarar normallängden på 
orderstocken. R6 beskriver att planen inte baseras på vad som benämns som skarpa 
kundorder utan baseras på kontrakt på försörjning under en viss tidsperiod. 

För att dimensionera kapaciteten och buffertar utvärderas vad som fungerat tidigare och 
beskrivs av R2 som kvalificerade gissningar. Till skillnad från R4 som beskriver att den 
normala kapacitetsnivån bestäms genom en bedömning av antalet arbetstimmar ett projekt 
beräknas kräva. En bok baserad historiska data nyttjas för dess beräkningar där tidsåtgång för 
respektive arbetsmoment återfinns därefter tillsätts personal.	
R3 beskriver att en jämn produktionsnivå eftersträvas i det prognosdrivna flödet medan 
produktion sker utefter aktuell efterfrågan i det kundorderdrivna flödet. Att eftersträva en 
jämnproduktionsnivå är inte unikt för R3 utan beskrivs av ett flertal respondenter och belyses 
av R6:  

”Planen bygger på en jämn produktionsnivå” – R6 

Vid investeringar av kapacitet berättar R2 att de stävar efter att investera innan behov har 
uppstått för att tillgodose framtida behov men inte lyckats åstadkommit det fullt ut. R5 menar 
att de vill urskilja en uppgång i kapacitetsbehov innan en investering utförs. 

”Investeringar görs efter man sett behovet” – R5	
Handlar det om maskininvesteringar beskriver R6 att den beräknade ledtiden till drift är två 
år. Maskininvesteringar utreds innan behov uppstår men den generella känslan beskrivs vara 
att de vill försäkra sig om att en investering är nödvändig innan den genomförs. 

4.4 Kapacitetshantering vid stokastiska variationer 
Ett flertal sätt att hantera stokastiska variationer i kapacitetsbehov framkom under 
intervjuerna vilka presenteras i efterföljande avsnitt. 

4.4.1 Flexibilitet 
Alla respondenter medger att de aktivt arbetar med flexibilitet i personalen för att vid behov 
allokera personal till operationer eller stationer som är i tillfälligt behov av ytterligare 
kapacitet. Enligt R1 har en stor ansträngning lagts på att kartlägga personalens kompetens för 
att möjliggöra flexibilitet internt. Ett liknande fall där personalen utbildas för att kunna 
hantera fler områden beskriver R2: 

”… då tittar man över kompetensmatrisen på produktionspersonalen, för att vi ska 
klara dessa variationer måste den här personalen utbildas på fler moment.” – R2 

För att motivera personal till kompetens inom flera arbetsmoment är det lönegrundande i 
R3:s kontext. Krav på specifik kompetens, så som hög detaljkännedom är däremot en faktor 
som kan motverka flexibilitet, något som R6 beskriver. R5 resonerar kring ytterligare en 
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faktor som kan motverka flexibilitet är kravet på fysisk styrka i tunga arbetsmoment och att all 
allokering därigenom inte är möjlig. 

Det är endast R1 som nämner möjlighet att allokera produkter inom produktionen där vissa 
produkter kan produceras i ett flertal liner medan andra är hänvisade till en specifik. En 
situation där beroende på vilka kundorder som inkommer kan kapaciteten behöva allokeras, 
vilket R1 förklarar: 

”Har det kommit in för mycket i kundorder eller vad det nu är, då behöver vi kunna 
flytta mellan produktfamiljerna” – R1 

4.4.2 Övertid 
Ingen respondent nämnde kapacitetsbrist i maskinkapacitet utan snarare i 
personaltillgänglighet. För att hantera brist på kapacitet utnyttjades i stor utsträckning 
övertid, något som uttrycktes av en övervägande majoritet av respondenterna och framfördes 
av R6 enligt följande: 

”… då använder vi övertid för att lösa den toppen…” – R6 

4.4.3 Bemanningsföretag 
Även inhyrning av extern personal genom bemanningsföretag var ett vanligt förekommande 
tillvägagångssätt när den egna personalstyrkan inte kunde tillgodose kapacitetsbehovet. Både 
R1 samt R2 beskrev liknande situationer där antingen dagliga eller veckovisa avstämningar 
gjordes med bemanningsföretag för att säkerställa personaltillgänglighet, vilket R2 uttrycker: 

Samtidigt som bemanningsföretag utnyttjades frekvent uttryckte majoriteten av 
respondenterna svårigheter att tillgodose behoven genom bemanningsföretag beroende på 
bristande tillgänglighet på rätt kompetens vilket antogs bero på den pågående 
högkonjunkturen. Brist på efterfrågad kompetens var anledningen, enligt R5 och R6 till att 
bemanningsföretag i begränsad utsträckning nyttjades och redogjordes av R6: 

”Sedan har man väldigt specifika yrkesgrupper som måste ha vissa certifikat… och så 
måste de känna produkten om de ska jobba med den.” – R6	

R4 skildrade ett tillvägagångssätt, unikt för byggbranschen i form av inhyrning av personal 
från konkurrenter som för tillfället upplevde lägre beläggning och på så sätt säkerställa 
kompetens hos personalen, enligt: 

”Vi lånar av varandra inom byggbranschen… man kvarstår med sin anställning i sitt 
företag… det är första sättet att få in, för att öka sin kapacitet” – R4 

R3 och R4 belyser även den etiska aspekten i att vid variationer i kapacitetsbehov anställa och 
avskeda personal. R4 beskrev att synen på den enskilde medarbetaren förändrats över tid, 
från att tidigare anställa i högkonjunkturer och att avskeda i lågkonjunkturer till att idag 
arbeta med en stabil bas med fastanställda. 

Vid prioriteringen av vilken tillvägagångssätt som utnyttjas för att utöka kapaciteten framgår 
det av respondenterna att övertid prioriteras för att primärt utnyttja den interna kapaciteten 
maximalt. Är ytterligare kapacitet nödvändig tas den in externt, vilket uttrycks av R3: 

”Vi belägger oss själv först och sedan lägger vi ut resten hos leverantör” – R3 

4.4.4 Utlegoupphandling 
I R2, R3, R6 och R7:s kontext används utlegoupphandlingar där produktion kan läggas ut på 
underleverantör vid behov. R3 menar att primärt beläggs den egna produktionen först och 
därefter beläggs underleverantörer enligt strategin benämnd ”köpa/tillverka”. Skulle en 
nedgång av kapacitetsbehovet uppstå är det ändå möjligt att underleverantörer beläggs i viss 
mån för att bibehålla relationen och möjligheten att köpa in från underleverantörer vid 
framtida kapacitetstoppar. Det görs eftersom hos redan etablerade leverantörer är det möjligt 
att på relativt kort varsel lägga ut produktionen. Liknande situation beskrivs av R6 där vissa 
produkter är utlegoupphandlade och hos etablerade leverantörerna finns goda möjligheter att 
på kort sikt öka produktionen och förtydligas av R6: 
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”… något som är kört ganska nyligen outsourcat så går det ganska fort… Sen har vi 
mer komplexa produkter. Då kan det ta minst ett år att få ut om de inte har gjort dem 
tidigare.” – R6 

4.4.5 Ledtid 
I det kundorderdrivna flödet beskriver R3 att enstaka tidsbuffertar finns inplacerade i flödet 
men framförallt finns sedan 20 år en buffert, benämnd kommersiellbuffert i slutet av flödet 
för att hantera stokastiska variationer och R3 uttrycker: 

”… på det som är kundorderstyrt har vi lite tidsbuffertar men utöver det har vi en 
buffert i slutet som vi kallar för kommersiell buffert… ”– R3 

Diskussioner gällande dess existens har förts men beslut att avlägsna den kommersiella 
bufferten har inte fattats vilket enligt R3 förklaras av att det anses svårt att avskaffa en 
etablerad buffert. R6 benämner ytterligare ett annat tillvägagångssätt där det i närliggande 
framtid ses en uppgång i kapacitetsbehov. Därav har beslut tagits att tidigarelägga 
produktionsstart för att lagerhålla delmontage för att ha möjlighet att hantera det totala 
kapacitetsbehovet framöver, en situation som beskrivs av R6. 

R2:s kontext kännetecknas av stora dagliga fluktuationer där olika erbjudanden till kund 
tillhandahålls för att ha möjlighet att prioritera order. I och med att vissa erbjudanden har 
längre lovad leveranstid än den faktiska produktionsledtiden möjliggörs hantering vid senare 
tillfälle. R4 hävdar däremot att tidsbuffertar inte används då i dennes bransch är hårt 
konkurrensutsatt gällande leveranstid och användandet är därmed inte försvarbart. 

4.4.6 Material 
R1 beskriver att ett lager av högvolymprodukter återfinns i slutet på det prognosdrivna flödet 
varifrån produkter levereras till kund. Utöver det prognosdrivna flödet finns ett parallellt 
kundorderdrivet flödet vilket skapar möjlighet att vid kapacitetsbrist prioritera produktionen. 
Det innebär att inkommer kundorder på en MTO (make-to-order) produkt det möjligt att vid 
behov prioritera den före produkter som produceras mot lager förutsättningsvist att brist inte 
uppstår på lagerprodukten. Samma prioritering är möjlig i de fall lageruppbyggnad av en 
annan lagerprodukt anses nödvändig, huvudsaken är att bristen inte drabbar kund vilket 
återspeglas av R1: 

”… då använder vi den bufferten ifall att vi behöver en annan MTS eller de andra 
kundorder som går före. Så länge vi inte går brist på MTS märker inte kunderna det.” 
– R1 

Även R3:s kontext karaktäriseras av flöden drivna av både kundorder och prognos men till 
skillnad från R1:s kontext efterföljs det prognosdrivan flödet av det kundorderdrivna med en 
frikopplingspunkt mellan. Materialbuffertar återfinns även i R3:s kontext i det prognosdrivna 
flödet för att säkerställa produktion. Hos R5 återfinns en materialbuffert istället i slutet av ett 
prognosdrivet flöde för reservdelar för att hantera fluktuationer. R5 inser vikten i att material 
finns att tillgå i produktionen och därmed ha möjlighet att utnyttja den tillgängliga 
kapaciteten i produktionen ultimat. R5 anser att: 

”… någonstans måste du ha en buffert och jag känner att material, har vi inte råd med 
obegränsad personalkapacitet får man ha material.” – R5 
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5 Analys 
Genom jämförelse av insamlad empiri och det teoretiska ramverket ger kapitlets innehåll 
svar på studiens frågeställningar. 

5.1 Frågeställning 1 
I följande delkapitel kommer analysen för frågeställning 1 att presenteras. Inledningsvis 
jämförs insamlad empiri med teori och tillvägagångssätt identifieras. Tillvägagångssätten 
kategoriserad därefter in som olika säkerhetskapacitetsbuffertar. 

Frågeställning 1: Vilka är de huvudsakliga säkerhetskapacitetsbuffertarna som används för 
att hantera stokastiska variationer i kapacitetsbehov? 

Tillgång på kapacitet har hos alla respondenter lyfts fram som oerhört viktigt för att kunna 
svara på efterfrågan och tillgodose kundbehov. Samtidigt anses kapacitet vara dyrt och 
därmed är det av betydelse att optimera utnyttjandet (Bradley & Glynn, 2002). Därav är det 
viktigt att inte ha överkapacitet som skulle kunna likställas med slöseri enligt Lean (Liker, 
2009). Eftersom fluktuationer förekommer uppstår en motstridighet mellan att inte ha 
överkapacitet i dalar samtidigt som företag önskar att besvara topparna i kapacitetsnivå. Det 
framgår av empirin att det är viktigt att utnyttja den interna kapaciteten maximalt innan extra 
extern kapacitet nyttjas. Att totalt anpassa kapacitetsnivån efter behov är även det 
problematiskt eftersom enligt Olhager, et al., (2001) sker höjningar respektive sänkningar i 
kapacitetsnivå sker stegvis. Flera respondenter nämner att en viss nivå på efterfrågan vill 
etableras innan en investering genomförs för att öka kapaciteten. Att investering genomförs 
först efter att en nivå etablerats kan enligt Olhager et al., (2001) definieras som följastrategi 
vilken innebär att det periodvis uppstår överskott på efterfrågan snarare än överskott på 
kapacitet. 

I studien finns både tillverkande och serviceföretag representerade och en övervägande del av 
respondenterna anser att begränsningar i kapacitet gäller begräsning i personal. Enligt 
Anderson et al., (2005) borde begränsningen i kapacitet variera beroende på om företaget är 
tillverkande eller serviceföretag, en differentiering som inte framkommit i studien. 
Majoriteten av respondenterna nämner att en orsak till begränsningen i personal är 
svårigheten att anskaffa mer personal. Orsaken tros vara den pågående högkonjunkturen, 
eftersom arbetskraft med efterfrågad kompetens i stor grad redan har sysselsättning. I ett 
annorlunda utgångsläge med god tillgång på kompetent arbetskraft, tillskillnad från 
respondenternas uppfattning av den nuvarande är det möjligt att uppfattningen skulle vara en 
annan bland de tillverkande företagen. Alltså att det i enlighet med teorin skulle kunna 
urskiljas en tydligare differentiering i uppfattning av vad som upplevs som en begränsning. 

För att hantera variationer i kapacitetsbehov kan produktionskapaciteten tillfälligt behöva 
anpassas. Produktionskapaciteten kan enligt Pac et al., (2009) delas upp i två delar, 
kontingent- samt permanentkapacitet. När det gäller hantering av stokastiska variationer 
hävdas vidare, att det vid dessa tillfällen inte är fördelaktigt att via anställning och uppsägning 
av personal förändra det som benämns som permanentkapacitet. Dels anses det kostsamt 
ekonomiskt men kan även bidra till negativa attityder (Pac, et al., 2009). Kostnad är ingenting 
som nämns av respondenterna, dock diskuterades den etiska aspekten i att anställa och 
avskeda personal. För att undvika det faller valet istället på att anlita personal via 
bemanningsföretag och i större utsträckning värna om den egna anställda personalen. De 
deltagande respondenterna nämnde att anlita bemanningsföretag är vanligt förekommande. 
Möjligheten till att nyttja bemanningsföretag kan variera beroende på kompetenskrav (Pac, et 
al., 2009), något ett flertal respondenter uttryckte. Hos R4 används ett tillvägagångssätt, 
unikt för byggbranschen, där personal hyrs in från konkurrenter som tillfälligt har 
överkapacitet, vilket skulle kunna likställas med användandet av bemanningsföretag. R5, R6 
och R7 beskriver svårigheter att tillgodose verksamheten med personal besittandes rätt 
kompetens via bemanningsföretag vilket har medfört att bemanningsföretag anlitas i 
begränsad utsträckning.  

Ytterligare sätt att tillfälligt öka kontingentkapaciteten är användandet av 
utlegoupphandlingar samt övertidstimmar (Tan & Alp, 2009). Tre respondenter, R2, R3 och 
R6 nämnde att utlegoupphandlingar nyttjas. Alla tre beskrev situationer där produktionen 
historiskt lagts ut på underleverantörer vilket till en start kan vara en långdragen process men 
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som efter etablering kan nyttjas på kort varsel. Utnyttjandet av övertid framkom som det 
vanligaste tillvägagångssättet för att tillfälligt öka kapaciteten vid stokastiska variationer, 
vilket skulle kunna förklaras med den generella strävan att primärt utnyttja den interna 
kapaciteten maximalt. 

Möjlighet att allokera produkter och personal i produktionen är fördelaktigt då beslut kring 
allokering kan skjutas fram tills behovet är känt (Kouvelis & Tian, 2014). Brist på kapacitet 
kan dessutom leda till längre ledtider vilket kan påverka leveransförmågan (McWilliams & 
Tetteh, 2009). Att hålla lovad leveranstid ansågs av majoriteten av respondenter som 
betydande. Alla respondenter i studien nämnde att någon kategori av flexibilitet utnyttjas, 
antingen i personal eller både personal och produktion. Aryanezhad, et al., (2010) menar att i 
enlighet med theory of constraints (TOC) bör möjlighet finnas att allokera arbetskraft till en 
begränsad resurs från en icke begränsande för att utöka kapaciteten, dock inte i en 
utsträckning att den icke begränsande resursen blir en begränsning. 

Den generella uppfattningen är att företag önskar hålla en jämn produktionsnivå och tillämpa 
utjämningsstrategi, en strategi som enligt Olhager innebär att en produktionsnivå sätts och 
hålls under en viss tidsperiod (Olhager, et al., 2001), vilket ansågs vara svårt enligt ett flertal 
respondenter. Det är även önskvärt att bibehålla produktionen inom tillgänglig kapacitetsnivå 
för att inte överbelasta kapaciteten. R2 nämner, att kund ges möjlighet att välja mellan ett 
antal erbjudanden vilket medför möjligheten att skjuta på behoven till en tidpunkt då 
kapacitet finns tillgänglig. R6 och R7 beskrev att i framtiden spås ett förhöjt behov av 
kapacitet. Behovet skulle inte vara möjligt att hantera vid den aktuella tidpunkten vilket lett 
till att produktionen påbörjats tidigare. Båda fallen har unika kontexter i jämförelse med 
övriga respondenters. R2 beskriver att dagligen hanteras stora variationer som kan skifta från 
timme till timme och för att inte ha kostsam överkapacitet har extratid lagts på vissa 
kunderbjudanden vilket gjort att leveranstid är längre än faktiskt produktionsledtid. Det gör 
att vissa order kan behandlas senare vilket möjliggör hantering av variationerna. R5, R6 och 
R7 beskriver situationer med begränsade möjligheter att vid behov ta in personal från 
bemanningsföretag. I R6 och R7:s kontext beror det på lång upplärningstid och krav på god 
produktkännedom. Istället blir ett tillvägagångssätt för att hantera stokastiska variationer att i 
förtid producera delar av produkten och lagerlägga. Det för att på längre sikt med befintlig 
kapacitet möjliggöra hantering av stokastiska variationer. Möjligheten till användandet av 
bemanningsföretag för att anpassa kapaciteten tycks till stor del bero på kravet på kompetens, 
något som beskrivs av Pac, et al., (2009). Därav varierar även i hur stor utsträckning företag 
behöver förlita sig på den permanenta kapaciteten. 

Förekommande är att krav på leveranstid från kund är kortare än produktionsledtiden, för att 
då svara på kundkraven är en möjlighet att påbörja produktion i förtid (Wolfram Cox & 
Hassard, 2010). Det känns igen av R3 som beskriver en situation där produktionstid är längre 
än kravet på leveranstid till kund och att flödet därmed delats upp i två delar. En 
prognosdriven del som standardiserats för att skapa möjlighet att svara på kundbehov på 
given leveranstid genom att kvarvarande produktionsledtid efter mottagen kundorder 
understiger kundkraven. För att i den efterföljande kundorderdrivna delen försäkra att 
leverans kan ske på lovad tid har extra ledtid placerats inför operationer för att hantera 
variationer. Denna typ av ledtidsbuffert inför en operation kan utformas på ett flertal vis 
baserat på standardavvikelse (Sirikrai & Yenradee, 2006), genomsnittlig ledtid 
(Schragenheim & Ronen, 1990) eller en optimering av antal väntade produkter i kö 
(Radovilsky, 1998). Utöver buffertarna inför operationer finns även en ledtidsbuffert i slutet 
av flödet för att absorbera fluktuationer som skulle kunna orsaka förseningar. Det innebär att 
produktionsstart tidigareläggs och antingen färdigställas alternativt lagerläggs efter en del av 
produktion, båda alternativ beskrevs av olika respondenter. 

Även material används av flera företag för att skydda kapaciteten. Att införa materialbuffertar 
i ett flöde går i linje med vad Chhaochhria & Graves (2013) beskriver, att delar av flödet 
frikopplas och görs mer oberoende. Det medför att de enskilda delarna kan producera 
oberoende av varandra och genom att införa materialbuffertar i form av mellanlager i flödet 
och produkter i arbete är det möjligt att minska variationer i utflödet (Chhaochhria & Graves, 
2013) något som beskrivs av R1, R3 och R5. I två fall återfinns en materialbuffert i slutet av 
flödet och en respondent nämner att materialbuffertar placerats in i flödet innan operationer 
för att minimera risken att brist uppstår och därmed säkerställa att kapaciteten utnyttjas 
maximalt. Vilka tillvägagångssätt som respondenterna beskriver utnyttjas för att hantera 
stokastiska variationer listas i Tabell 4. Det framgår även av Tabell 4 att R6 och R7 inte har 
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bekräftat varandra gällande alla tillvägagångssätt för hantering av variationer. 
Respondenterna behandlades under en gruppintervju vilket troligtvis har bidragit till att 
respondenterna inte aktivt uttalat och bekräftat samma tillvägagångssätt men tystanden 
uppfattades som ett instämmande.  

Tabell 4. Hantering av stokastiska variationer - Analys 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Teori

Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E 
Bemanningsföretag X X X X X
Övertid X X X X X X X
Inhyrning av personal från konkurrenter X
Flexibilitet i personal X X X X X X X X
Flexibilitet i produktion X X
Utlegoupphandling X X X X
Extra ledtid innan begränsning X X
Extra produktionsledtid X X X X
Material i flödet X X
Material i slutet av flödet X X

Företag F
Tillvägagångssätt

 
Tillvägagångssätten respondenterna nämner och beskriver stämmer överlag överens med det 
som presenteras i teorin vilket framgår av Tabell 4. Det framgår även att inhyrning av 
personal från konkurrenter inte belyses av teorin för hantering av variationer i 
kapacitetsbehov. Anledningen tros vara R4s unika kontext med geografisk närhet till 
konkurrenter. Likaså nämns inte att material i slutet av ett flöde skulle vara ett sätt att direkt 
hantera stokastiska variationer i kapacitetsbehov det tros bero på att det främst kopplas till 
hantering av variationer i materialbehov. Med det menas att placering av material i slutet av 
ett flöde finns beskriven i teorin men inte ett etablerat tillvägagångssätt i den kontext som 
studien berör. 

Det finns större och mindre likheter mellan tillvägagångssätten för att hantera stokastiska 
variationer. Baserat på dessa likheter har tillvägagångssätten kategoriserats in i 
säkerhetskapacitetsbuffertar. 

Studiens teoriavsnitt tar upp begreppet kontingentkapacitet som omfattar övertid, 
bemanningsföretag samt utlegoupphandling. Alla tre tillvägagångssätt används av företagen i 
studien men vid klassificering av säkerhetskapacitetsbuffertar har de delats upp i tre separata 
eftersom arbetssätten skiljer sig åt. De skiljer sig främst gällande i hur stor grad 
säkerhetskapacitetsbufferten är beroende av intern personal- och maskinkapacitet. Extern 
kontingentbuffert omfattar bemanningsföretag och inhyrning av personal, där kapaciteten 
ökar genom externa personalresurser och är inte beroende av nuvarande personalkapacitet.  
Intern kontingentbuffert, vilken omfattar övertid, innebär att kapaciteten ökar genom att 
förlänga arbetstiden för den nu tillgängliga personalen vilken den till skillnad från extern 
kontingentbuffert är beroende av. Dock är både extern- och intern kontigentbuffert beroende 
av verksamhetens interna maskinkapacitet. Utlegoupphandling har kategoriserats som 
utlegobuffert. Det är en egen kategori eftersom den är frikopplad från den egna verksamheten 
till skillnad från de två tidigare nämnda kategorierna, då denna kapacitet varken är beroende 
av tillgänglig personal eller maskintid i den egna verksamhet. 

Två typer av flexibilitet förekom enligt respondenterna. Den vanligast förekommande var 
flexibilitet i personalstyrkan vilket möjliggjorde allokering av personalen till 
produktionsgrupper med högre beläggning. Den andra var flexibilitet i produktionen vilket 
möjliggjorde allokering av produkter i produktionen. Dessa två tillsammans har 
kategoriserats som en säkerhetskapacitetsbuffert benämnd som flexibilitetsbuffert. Den 
kännetecknas av att den totala kapaciteten inte ökar genom användandet av bufferten utan 
allokeras dit behov finns. Flexibilitet är användbart vid tillfälliga variationer samt när 
variationerna varierar mellan olika produktionsgrupper (Bish, et al., 2005), det vill säga att en 
produktionsgrupp under en period har högre beläggning medan en annan har lägre 
beläggning. 

Ett sätt att hantera variationer är att ha extra ledtid och påbörja produktionen tidigare 
(Wolfram Cox & Hassard, 2010) något som används enligt ett flertal respondenter. Extra tid 
kan dessutom placeras i anslutning till en begränsande resurs (Sivasubramanian, et al., 2000) 
något som nämns av R3. Både extra tid i hela flödet och extra tid i anslutning till operationer 
har kategoriserats in i säkerhetskapacitetsbufferten ledtidbuffert. Ledtidbuffert kännetecknas 
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av att ge möjlighet att utjämna kortsiktiga variationer och på så sätt kan företaget hålla 
produktionen inom tillgänglig kapacitetsnivå. 

I studien framkom att materialbuffertar används för att hantera kapacitetsvariationer i flödet. 
Genom placering av mellanlager i ett flöde frikopplas flödets delar och möjliggör att i större 
grad utnyttja enskilda delars kapacitet maximalt då de är oberoende av varandra 
(Chhaochhria & Graves, 2013). Placeras istället ett färdigvarulager för en produkt i slutet av 
flödet medför det en större frihet genom att tillgänglig kapacitet kan tillägnas andra 
produkter. Dessa två tillvägagångssätt definieras i studien som säkerhetskapacitetsbufferten 
materialbuffert.  

Både ledtid och material är vanligtvis inte direkt kopplade till kapacitet men enligt studiens 
definition av en säkerhetskapacitetsbuffert; en buffert vilken utnyttjas vid stokastiska 
variationer i kapacitetsbehov, är de möjliga att se de som säkerhetskapacitetsbuffertar. 
Studiens samtliga kategoriserade säkerhetskapacitetsbuffertar, ingående tillvägagångssätt, 
definition och exempel på citat går att utläsa i Tabell 5. 

Tabell 5. Säkerhetskapacitetsbuffertar 

Bemanningsföretag
Inhyrning av extern personal 
från tredjeparts 
bemanningsföretag

Inhyrning av personal Inhyrning av personal från 
konkurrerande verksamheter

Intern 
kontingentbuffert Övertid Förlängd arbetstid hos den nu 

tillgängliga personalen
R1, R2, R4, 
R5,R6, R7

R6: "… då använder vi övertid för att lösa 
den toppen… "

Utlegobuffert Utlegoupphandling
Avtal med underleverantör om 
produktion av komponent eller 
färdig produkt

R2, R3, R6 R3: "Vi belägger oss själv först och sedan 
lägger vi ut resten hos leverantör"

Flexibilitet i personal Möjlighet att allokera personal 
inom verksamheten

Flexibilitet i produktion Möjlighet att allokera produkter 
mellan resurser

Extra ledtid vid operation Tidstillägg på operationstiden i 
kritiska delar

Extra produktionsledtid Tidigareläggning av 
produktionsstart 

Material i flödet
Extra material placeras inför 
eller efter operationer vilket 
frikopplar flödets operationer

Material i slutet av flödet Färdiga produkter lagerhålls och 
levereras från lager

Respondenter Exempel på citat

R1, R2, R3, R4

R1, R3, R5

R2, R3, R6

R1, R2, R3, R4, 
R5, R6

R2: "Sen jobbar vi dagligen med 
bemanningsföretag."

R4: "Om det är personal som inte behövs 
på ett projekt flyttas de till projekt som 
behöver."

R3: ”… på det som är kundorderstyrt har 
vi lite tidsbuffertar men utöver det har vi 
en buffert i slutet som vi kallar för 
kommersiell buffert… Det innebär 
egentligen att allting ska vara klart 2 
veckor innan faktiskt leverans."

R1: "Det är högvolymarna som är 
lagervaror främst."

Ingående 
tillvägagångssätt Definition

Materialbuffert

Ledtidsbuffert

Flexibilitetsbuffert

Extern 
kontingentbuffert

Säkerhetskapacitets-
buffertar

 

5.2 Frågeställning 2 
I efterföljande delkapitel har kundorderpunktens position identifierats. Därefter har 
slutsatser kring kundorderpunktens position jämförts med resultat från analysen av 
frågeställning 1. 

Frågeställning 2: Hur förhåller sig kundorderpunktens position till val av 
säkerhetskapacitetsbuffertar för att hantera stokastiska variationer i kapacitetsbehov? 

5.2.1 Identifiering av kundorderpunkt 
Kundorderpunkten är enligt Hedenstierna & Ng (2011) den punkt i en produktionskedja från 
då produktionen inte längre är driven av prognos utan av kundorder, kunden är känd. Enligt 
respondenternas beskrivning av dess kontext har studien identifierat kundorderpunktens 
position i respektive flöde. Jacobs et al., (2011) nämner fyra produktionsstrategier som är 
MTS, ATO, MTO och ETO vilka i stigande grad går från standardiserade till kundanpassande 
produkter och kundorderpunkten placeras därefter från tidigt till sent i flödet. Positionen 
avgör vilka aktiviteter som utförs innan respektive efter kundorder inkommit (Dekkers, 
2006). 
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Jacobs et al., (2011) definierar flöden vilka kännetecknas av låg grad kundanpassning och hög 
grad av standardisering som MTS (make-to-stock) flöden. I R1:s kontext återfinns produkter 
med olika grad av kundanpassning och standardisering och kundorderpunkten har två olika 
placeringar i produktionskedjan beroende på produkt. Ett flöde överensstämmer med 
definitionen av MTS flöden där produkten levereras ifrån lager när kundorder inkommer. Det 
andra flödet har högre grad av kundanpassning vilket medför att kundorderpunkten återfinns 
tidigare i flödet. En beskrivning som överensstämmer med Jacobs et al., (2011) definiering av 
MTO (make-to-order) där produktion påbörjas efter mottagen kundorder och 
kundanpassning är möjlig. Uppdelningen känns igen av R3, där komponenter tillverkas med 
olika grad av kundanpassning och det inledande flödet kan tillika identifieras som ett MTS 
flöde. I det efterföljande flödet sker en fullständig kundanpassning vilket positionerar 
kundorderpunkten först i flödet i enlighet med Jacobs et al., (2011) definition av ETO 
(engineer-to-order). Det innebär att produkten designas och tillverkas efter mottagen 
kundorder. En uppdelning med ett MTS flöde finns även i R5:s kontext. Där återfinns 
ytterligare en variant på flöde, ATO (assemble-to-order) som enligt Jacobs et al., möjliggör 
viss kundanpassning då slutmontering sker efter mottagen kundorder. 

Det är komplicerat att identifiera kundorderpunktens position i R2:s kontext. Tjänsten som 
erbjuds, är designad sedan innan men påbörjas först när kundorder inkommit. 
Kundorderpunkten kan därmed urskiljas tidigt i flödet och identifieras enligt Jacobs et al., 
(2011) definition av MTO. R4 beskriver att först efter att kunden är känd utformas tjänsten 
vilket kan likställas med ETO med kundorderpunkten först i flödet. 

I R6 och R7:s kontext skiljer sig det önskade läget gentemot det verkliga. I ett önskat läge 
positioneras kundorderpunkten i färdigvarulagret, det vill säga sent i flödet och identifieras i 
enlighet med Jacobs et al., (2011) definition av MTS. I verkligheten återfinns 
kundorderpunkten i produktionen och kan i större grad likställas med MTO eftersom när 
kundorder inkommer befinner sig inte produkten i lager utan prioriteras i produktion för att 
färdigställas. Situationen kan tolkas antingen som att prognostisering sker fram till 
färdigvarulagret (MTS) eller att produktion sker efter kundorder (MTO). Studien har 
identifierat respektive flödes kundorderpunkt baserat på respondenternas beskrivning och 
framgår i Tabell 6. 

Tabell 6. Produktionsstrategi per respondent 

Respondent Produktionsstrategi
R1 MTO, MTS
R2 MTO
R3 ETO, MTS
R4 ETO
R5 ATO, MTS
R6 & R7 MTO  

5.2.2 Relation mellan kundorderpunkt och säkerhetskapacitetsbuffert 
Användandet av extern kontingentbuffert och intern kontingentbuffert har i studien inte visat 
sig ha koppling till någon specifik produktionsstrategi utan återfinns i alla typer av flöden. 
Dock är den generella uppfattningen att prioriteringsordningen är att primärt utnyttja intern 
kontingentbuffert, alltså övertid. Det kan dels bero på en strävan att primärt utnyttja den 
interna kapaciteten maximalt då respondenterna i enlighet med Bradley & Glynn (2002) 
anser att överkapacitet är dyrt. Ytterligare en möjlig orsak till prioriteringsordningen kan vara 
tidsaspekten tills extern kapacitet är redo att utnyttjas, något flera respondenter nämner. Det 
stämmer överens med Pac et al., (2009) beskrivning, att krav på specifik kompetens kan leda 
till att anskaffning tar tid och därmed förhindrar möjligheten att nyttja den externa 
kontingentbufferten i närtid. 

I studien tycks en tendens till koppling finnas mellan användandet av utlegobuffert och 
kundorderdrivna flöden. Kontexten kring respondenterna som beskrev nyttjandet av denna 
buffert har i studien identifierats som kundorderdrivna med hög grad av specificering med 
antingen kundorderunika eller kundunika produkter. Enligt Olhager et al., (2001) kan 
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utlegoupphandling användas vid en utjämningsstrategi. Tidigare har det nämnts att den 
generella uppfattningen är att utjämning är något som strävas efter. Det kan bero på att med 
en utjämningsstrategi kan överkapacitet i den egna verksamheten minskas över tid och 
variationerna i kapacitetsbehov hanteras. Det genom att hålla en jämn produktionsnivå och 
att vid lägre kapacitetsbehov producera större volymer än efterfrågat för att inte behöva höja 
produktionsnivån vid högre tillfälliga kapacitetsbehov. Det möjliggör att i den mån det är 
möjligt utnyttja den egna kapaciteten maximalt och sedan nyttja utlegobufferten för att 
hantera toppar i kapacitetsbehov. Problemet med kundorderdrivna flöden är att det inte är 
möjligt att producera på prognos i samma mån som MTS flöden. Därmed är kundorderdrivna 
flöden i större utsträckning i behov av att anpassa produktionsnivån till aktuell efterfrågan. 
Genom användandet av utlegobufferten ges företag med kundorderdrivna flöden möjlighet att 
utjämna produktionen och hantera variationer. 

Användandet av flexibilitetsbuffert beskrevs av alla respondenter i studien och är därmed den 
mest utnyttjade. Utnyttjandet av flexibilitet i verksamheter möjliggör hantering av variationer 
(Bish, et al., 2005). Flexibilitetsbufferten omfattar både flexibilitet i personal och produktion. 
Flexibilitet i personal är viktigt för att kunna utöka kapaciteten i en tillfällig begränsning 
samtidigt som flöden generellt, enligt McWilliams & Tetteh (2009) bör vara flexibla för att 
undvika ökade ledtider och i slutändan längre leveranstider till kund. Således bör alla företag 
nyttja flexibilitet för att kunna tillgodose kundbehoven enligt McWilliams & Tetteh  (2009). 

I empirin framgår det av ett flertal respondenter att ledtidbuffert nyttjas och kan kopplas till 
kundorderdrivna flöden, antingen MTO eller ETO. Ledtidsbuffertarna är placerade både 
innan operationer samt i slutet av flöden för att kunna absorbera fluktrationer som uppstått i 
produktion. En intressant iakttagelse i studien är att i de kontexter där ledtidsbuffert utnyttjas 
förekom även användandet av utlegobuffert. Möjligt är att utlegobuffert utnyttjas först när 
den egna verksamheten är fullbelagd och ledtidsbuffertarna inte räcker till för att tillgodose 
kund. Det tyder på en möjlig prioritetsordning där ledtidsbuffert prioriteras primärt och 
utlegobuffert sekundärt. 

Ytterligare en koppling kan urskiljas mellan materialbuffertar och MTS flöden. De aktuella 
företagen där materialbuffertar återfinns har inte uteslutande MTS flöden utan flera olika 
flöden. Placeringen på buffertarna varierar och återfinns både mellan operationer i form av 
halvfärdiga produkter för att säkerställa beläggning i resurser samt i slutet i form av färdiga 
produkter. Generellt är att en materialbuffert i slutet av ett MTS flöde utnyttjas för att 
prioritera kapaciteten i produktionen i stort. Att materialbuffert främst återfinns i MTS flöden 
kan bero på att det är mer osäkert att producera kundorder- eller kundspecifika produkter 
mot lager på grund av att produkterna kan bli liggandes länge och bli inkuranta. I MTS finns 
goda möjligheter att prognostisera efterfrågan vilket möjliggör lagerhållning av färdiga 
produkter i slutet av flödet men även materiallager av komponenter i flödet. 

R6 och R7:s situation är utmärkande genom att det som tidigare nämnts, kan ses som 
antingen MTS eller MTO flöde. Ledtidsbuffertar utnyttjas, det skulle kunna tyda på att 
hanteringen av variationer mer liknar ett MTO flöde enligt studiens tolkning. I Tabell 7 
framgår vilka typer av säkerhetskapacitetsbuffertar som återfinns i respektive respondenters 
flöde samt vilken eller vilka produktionsstrategier de identifierats nyttja. 

Tabell 7. Koppling säkerhetskapacitetsbuffert och produktionsstrategi 
R1: R2: R3: R4: R5: R6 & R7:
MTO, MTS MTO ETO, MTS ETO ATO, MTS MTO

Extern kontigentbuffert X X X X
Intern kontigentbuffert X X X X X
Utlegobuffert X X X
Flexibilitetesbuffert X X X X X X
Ledtidsbuffert X X X
Materialbuffert X X X

Säkerhetskapacitets-
buffertar

 
Efter ovanstående analys är det möjligt att se tre tendenser till kopplingar mellan 
kundorderpunktens position och val av säkerhetskapacitetsbuffert. Det är kopplingen mellan 
kundorderdrivna flöde som MTO och ETO och säkerhetskapacitetsbuffertarna utlegobuffert 
och ledtidsbuffert. I prognosdrivna flöden som MTS nyttjas istället materialbuffert. I Tabell 7 
visas alla produktionsstrategier som togs upp av respektive respondent. Baserat på 
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respondenterna beskrivning har en tolkning gjorts att vissa säkerhetskapacitetsbuffertar 
endast nyttjats i ett flöde. Något som analys av frågeställning 1 tagit sin utgångspunkt i. 
Tillräckligt med data för att definitivt differentiera och urskilja att en 
säkerhetskapacitetsbuffert endast nyttjas i ett flöde anses inte finnas. Tendenserna till 
kopplingarna som gjort har baserats på tolkningar av respondenters beskrivningar.  

Andersson (2005) gör en uppdelning mellan tillverkande och serviceföretag i vad de generellt 
borde anse som brist på kapacitet, antingen personal- eller maskintid. I studien har en 
liknande differentiering inte kunnat urskiljas mellan tillverkande och serviceföretag i val av 
säkerhetskapacitetsbuffertar. Istället framgår en relation mellan kundorderpunktens position 
och val av säkerhetskapacitetsbuffertar. Med denna uppdelning på kundorderpunkt kan 
serviceföretag i större grad jämföras med tillverkande företag då produkten inte är i fokus 
utan istället kundorderpunktens position. Serviceföretag har generellt kundorderpunkten 
tidigt i flödet i likhet med produktionsstrategierna MTO och ETO. 

För tendensen mellan kundorderdrivna flöden och utlegobuffert har ingen tydlig 
förklaring identifierats i teorin. En möjlig förklaring är att det ger möjlighet att i 
kundorderdrivna flöden möta topparna i kapacitetsbehov och samtidigt hålla en jämn 
produktionsnivå i den egna produktionen då utlegobufferten finns externt. Annars förmodas 
anledningen i större grad finnas i flödets kontext samt i historiskt utnyttjande. Har 
utlegobuffert nyttjats nyligen är tidsåtgången lägre att åter nyttja utlego och används därmed i 
större utsträckning. 

Enligt Mincsovics et al., (2009) är ledtidsbuffertar användbara när kravet på leveranstid är 
kortare än ledtiden från orderläggning till leverans och innebär att ledtiden i produktion 
förkortas genom att produktionen påbörjas i förtid. Ledtidbuffert har en tendens till koppling 
till kundorderdrivna flöden, anledningen till det kan vara att ledtidsbuffertar inte lämpar sig i 
prognosdrivna flöden, där produkten ligger i lager när kundorder inkommer. En anledning till 
att den inte lämpar sig tros vara att en ledtidsbuffert där produktionen påbörjas samt 
färdigställs tidigare inte innebär kortare leveranstid till kund, utan resulterar endast i att 
produkten ligger i lager en längre tid. Något som skulle kunna definieras som en 
materialbuffert. 

I studien har materialbuffertar uteslutande lokaliserats i MTS flöden vilket framgår av tidigare 
analys. Att materialbuffertar i slutet på flödet är kopplat till MTS flöde är med Dekkers (2006) 
definition, att produkter i MTS flöden produceras och läggs i färdigvarulager, inte särskilt 
oväntat. Definitionen förklarar dock inte kopplingen till materialbuffertar i flödet. Tendensen 
stärks av iakttagelsen att serviceföretag identifieras som MTO/ETO och inte har möjlighet att 
nyttja denna buffert samt osäkerheten att prognostisera i kundorderdrivna 
flöden. Uppfattningen är att eftersom det i MTO och ETO flöden finns svårigheter att utnyttja 
materialbuffertar faller valet istället på ledtidsbuffert och utlegobuffert för att skapa möjlighet 
att utjämna. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat, implikationer och 
begränsningar som efterföljs av beskrivningar av studiens slutsatser och förslag på vidare 
forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Studiens syfte: att kartlägga hur kundorderpunktens position förhåller sig till företags val 
av säkerhetskapacitetsbuffertar för att hantera stokastiska variationer i kapacitetsbehov, 
har brutits ner till två frågeställningar. I följande avsnitt kommer frågeställningarnas resultat 
diskuteras. 

6.1.1 Frågeställning 1 
Frågeställning 1: Vilka är de huvudsakliga säkerhetskapacitetsbuffertarna som används för 
att hantera stokastiska variationer i kapacitetsbehov? 

I studien har tio tillvägagångssätt för att hantera stokastiska variationer identifierats. Studiens 
koppling till teori visas i Tabell 8 och synliggör att två tillvägagångssätt inte tydligt tas upp i 
det teoretiska ramverket, vilka är material i slutet av ett flöde samt inhyrning av personal från 
konkurrerande verksamheter. Avsaknaden i studiens berörda teori av de två ovan nämnda 
tillvägagångssätten kan ha sin orsak i att de inte finns beskrivna i teorin beträffande studiens 
kontext, att litteraturstudien inte lyckats fånga upp tillvägagångssätten eller att de beskrivits 
annorlunda av studiens respondenter i jämförelse med teorin. De övriga tillvägagångssätten 
har bekräftats av teorin. 

Tabell 8. Hantering av stokastiska variationer - Resultat 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Teori

Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E 
Bemanningsföretag X X X X X
Övertid X X X X X X X
Inhyrning av personal från konkurrenter X
Flexibilitet i personal X X X X X X X X
Flexibilitet i produktion X X
Utlegoupphandling X X X X
Extra ledtid innan begränsning X X
Extra produktionsledtid X X X X
Material i flödet X X
Material i slutet av flödet X X

Tillvägagångssätt
Företag F

 
Inhyrning av personal från konkurrerande verksamheter nämns endast av en respondent och 
en möjlig orsak kan vara den kontext som respondenten befinner sig i. Verksamheten är 
baserad på kontraktering och konkurrenterna återfinns i direkt geografisk närhet vilket 
skapar förutsättningar för konkurrerande verksamheter att hyra personal av varandra. 
Tillvägagångsättet kan likställas med användandet av bemanningsföretag där samma 
personalresurser utnyttjas av ett flertal företag. Inte heller placering av material i slutet av ett 
flöde för att hantera stokastiska variationer i kapacitetsbehov nämns av teorin men beskrivs 
av två respondenter. Anledningen till att tillvägagångssättet inte nämns av studien berörd 
teorin, kan ha sin orsak i att det främst kopplas till hantering i variationer i materialbehov. 
Det framgår av respondenterna att det möjliggör prioritering av tillgänglig kapacitet och kan 
därmed utnyttjas för hantering av stokastiska variationer i kapacitetsbehov. 

I studien har tillvägagångssätten som nämns i Tabell 8 kategoriserats in i sex 
säkerhetskapacitetsbuffertar som listas i Tabell 9. Kategoriseringen har gjorts baserat på 
likheter mellan tillvägagångssätten. 
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Tabell 9. Säkerhetskapacitetsbuffert med beskrivning 

Säkerhetskapacitetsbuffert Beskrivning

Extern kontingentbuffert
Omfattar bemanningsföretag och inhyrning av personal. 
Kapaciteten ökar genom externa personalresurser och är inte 
beroende av intern personalkapacitet. 

Intern kontigentbuffert Omfattar övertid och kapaciteten ökas genom att förlänga 
arbetstiden för den nu tillgängliga personalen. 

Utlegobuffert
Omfattar utlegoupphandling och är frikopplad från den egna 
verksamheten, är inte beroende av tillgänglig kapacitet i det egna 
flödet gällande personal och maskiner. 

Flexibilitetsbuffert
Omfattar flexibilitet i personal och produktion. Kännetecknas av 
att den totala kapaciteten inte ökas genom användandet av 
bufferten utan allokeras till dit behov finns. 

Ledtidsbuffert
Omfattar extra ledtider inför operationer och extra ledtid i hela 
flödet, innebär att extra ledtid placeras in innan begränsning eller 
extra total produktionsledtid.

Materialbuffert
Omfattar material i flödet samt i slutet av flödet och innebär att 
extra material används för att hantera kapacitetsvariationer i 
flöden. 

Extern kontingentbuffert, intern kontingentbuffert och utlegobuffert har i studien delats upp 
då karaktärsdragen på de ingående tillvägagångssätten ansågs olika trots att teorin 
kategoriserat tillvägagångssätten som kontingentkapacitet. En enskild uppdelning gällande 
tillvägagångssätten som omfattas av ledtidsbuffert och materialbuffert har inte gjorts i 
studien. De ansågs ha mer likheter eftersom tillvägagångssätten endast skiljer sig åt på 
placeringen av extra ledtid eller extra material i flöden. 

Studien visar tendenser på att de påvisade tillvägagångsätten används men för att kunna 
generalisera utnyttjandet krävs ytterligare studier. Uppdelningen gjord i studien har baserats 
på likheter i tillvägagångssätten som framkommit av empirin samt teori. Hade uppdelningen 
baserats på annat än likheter finns möjlighet att resultatet blivit annorlunda. 

6.1.2 Frågeställning 2 
Frågeställning 2: Hur förhåller sig kundorderpunktens position till val av 
säkerhetskapacitetsbuffertar för att hantera stokastiska variationer i kapacitetsbehov? 

Kundorderpunktens position har i studien identifierats utefter beskrivning från 
respondenterna. Respondenterna var mer eller mindre bekanta med begreppet vilket i ett par 
fall gjorde uppdelningen komplicerad. Studien har sin utgångspunkt i att tillverkade och 
serviceföretag inte särskils samt förutsätter att en uppdelning baseras på kundorderpunktens 
position är möjlig. Hade endast en typ av företag inkluderats är det möjligt att resultatet blivit 
ett annat. Resultatet kan ha påverkats om identifieringen av kundorderpunktens position 
gjorts annorlunda. 

Studien har dragit slutsatsen att tre tendenser till kopplingar existerar mellan studiens 
identifiering av kundorderpunktens position och val av säkerhetskapacitetsbuffertar, mellan 
MTS och materialbuffert, MTO/ETO och ledtidbuffert samt MTO/ETO och utlegobuffert, se 
Figur 11. De återstående buffertarna; extern kontingentbuffert, intern kontingentbuffert samt 
flexibilitetsbuffert har ingen tydlig koppling till ett specifikt flöde utan återfinns i flera olika 
typer av flöden och tyder på möjlighet att applicera oavsett produktionsstrategi. 
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Figur 11. Samband kundorderpunktens position och val av säkerhetskapacitetsbuffert 

Tendenserna beskriver att kundorderpunktens position kan ha en påverkan på val av 
säkerhetskapacitetsbuffertar. Den tydligaste tendensen urskiljs mellan prognosdrivna flöden 
som MTS och materialbuffert. Att materiallager inte återfinns i kundorderdrivna flöden kan 
bero på lämpligheten, då det finns större osäkerheter kring vad som kommer efterfrågas i 
framtiden, därmed ökar inkuransrisken och således även risken för ytterligare kostnader. 
Ytterligare tendens finns mellan ledtidsbuffert och kundorderdrivna flöden som MTO/ETO. 
Användandet av utlegobuffert har en tendens till koppling till kundorderdrivna flöden. En 
orsak tros vara att utlegobufferten kännetecknas av frikoppling från den egna verksamheten 
och då kundorderdrivna flöden på grund av sin karaktär kräver högre grad av anpassning i 
kapacitetsnivå gynnas de därmed av användning av denna buffert. Det eftersom det gör det 
möjligt att hålla en jämn produktionsnivå i den egna verksamheten och samtidigt möta 
variationer i kapacitetsbehov. Prognosdrivna flöden har till skillnad större möjligheter att 
utjämna sin produktion på grund av prognostisering och lagerhållning av produkter. 

Resultatet ger en ökad förståelse kring fenomenet något som verksamheter som upplever 
oförutsägbara variationer i kapacitetsbehov kan dra nytta av. Ökad förståelse kan bidra till 
förbättrad hantering av variationer och därmed till bättre utnyttjande av tillgängliga resurser 
då lämpliga buffertar kan appliceras. 

6.2 Implikationer 
Forskning på området kring hantering av variationer i kapacitetsbehov med en uppdelning i 
en kapacitetsbuffert (för hantering av systematiska variationer) och en 
säkerhetskapacitetsbuffert (för hantering av stokastiska variationer) är relativt outforskat. 
Kopplingen mellan val av säkerhetskapacitetsbuffert och kundorderpunktens position är 
enligt utredarnas vetskap studerat i låg utsträckning och studien kan därmed bidra med 
kunskap på området. 

Det teoretiska bidraget som i studien har åstadkommits är en kartläggning av hur företag 
hanterar stokastiska variationer som kan bidra till att fylla ett kunskapsgap inom området 
säkerhetskapacitetsbuffertar. Studien har även undersökt möjliga kopplingar mellan 
hantering av stokastiska variationer och kundorderpunktens position, även det bidrar till en 
djupare förståelse kring säkerhetskapacitetsbuffertar. Kartläggningen kan i sin tur bidra till 
vidare studier inom området. 

Studien kan praktiskt bidra till en ökad förståelse för företag kring vilka buffertar andra 
företag i dagsläget använder för att hanterar stokastiska variationer kopplat till specifika 
produktionsstrategier. Genom att dra lärdomar av andras erfarenheter ges en ökad förståelse 
och medvetenhet av dagsläget vilket gör det möjligt att fatta mer välgrundade beslut vilket kan 
leda till förbättrad prestation för företag. 

6.3 Metoddiskussion 
I studien har en fallstudie genomförts där sju respondenter på sex företag intervjuats, som ett 
komplement har även dokumentstudier genomförts. Studien har haft en kvalitativ inriktning 
vilket har medfört att resultatet av datainsamlingen fått ett större djup och mer beskrivande 
resultat än en kvantitativ datainsamling. En alternativ datainsamlingsteknik skulle i fallet av 
kvantitativ utformning kunna vara enkätundersökningar. Dock ansågs det vara av betydelse 
att presentera ett beskrivande resultat eftersom fenomenet är relativt outforskat vilket med en 
enkätundersökning skulle varit svårt att uppnå. Att området är outforskat har dessutom 
begränsat möjligheten att hitta tillräckligt med relevanta teorier för att genomföra en 
kvantitativ undersökning. Den kvalitativa inriktningen har medfört att studiens resultat inte 
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är statistiskt generaliserbart som en kvantitativ inriktning hade medfört, utan studien strävar 
istället efter överförbarhet.  

Intervjuguidens utformning kan ha påverkat studiens utfall men då intervjuerna utformats 
semi-strukturerat fanns möjlighet för utredarna att ställa följdfrågor och förklara eventuella 
misstolkningar. Det ansågs betydande för att erhålla relevant information från samtliga 
intervjuer eftersom ämnesområdet och saknar etablerade begrepp. 

Trovärdigheten har tagits hänsyn till i enlighet med avsnitt 2.7 och behandlar validitet samt 
reliabilitet. Validitet kan delas upp i två delar i en kvalitativ studie, extern och intern validitet 
(Geering, 2017). För att stärka den externa validiteten krävs det att viss bredd studeras 
(Geering, 2017), i studien tog det sig uttryck genom att den kontext som respondenterna 
representerar motsvarar en bredd. För att stärka den interna validiteten har en 
sammanställning av varje enskild intervju skickats till den aktuella respondenten för 
validering och därigenom reducera risken för misstolkningar. Vid urval av respondenter för 
studien brukades en kvalifikationslista för att säkerställa att personer med rätt kompetens 
inom rätt kunskapsområde intervjuades. Användandet av en kvalifikationslista stärker en 
studies trovärdighet (Hamilton & Corbett-Whittier, 2013). Kvalifikationslista som utformades 
i studiens planeringsfas, har bidragit till att personer med kunskap om ämnet intervjuats. Den 
skulle eventuellt ha bidragit i större utsträckning om den utformats i samband med att 
litteraturstudien påbörjades och därmed fått starkare stöd i teorin. 

Något som stärker validiteten och reliabiliteten är användandet av triangulering som innebär 
att två eller fler tekniker används för insamling av data (Hamilton & Corbett-Whittier, 2013; 
Wolfram Cox & Hassard, 2010). I studien tog det sig uttryck genom att både intervjuer och 
dokumentsstudier genomfördes. Dokumentstudierna genomfördes för att bekräfta 
informationen som framkommit under intervjuerna dock erhöll endast fyra respondenter 
dokument. Trovärdigheten kunde stärkts ytterligare om alla respondenter tillhandahållit 
dokument och därmed hade information från samtliga intervjuer kunnat bekräftas. Att 
dokument inte tillhandahållits av alla respondenter beror på bristande dokumentation kring 
ämnet. Reliabiliteten har tagits i beaktning då transkriberingar gjorts för att möjliggöra 
användandet av citat för att ge läsaren möjlighet att tolka data, något som enligt Gibbert & 
Ruigrok (2010) stärker reliabiliteten. 

6.4 Slutsatser 
Studien visar att ett antal tillvägagångssätt utnyttjas för hantering av stokastiska variationer i 
kapacitetsbehov samt att det finns tendenser på kopplingar mellan kundorderpunktens 
position och val av säkerhetskapacitetsbuffert. Enligt de resultat som framkommit ses 
tendenser till kopplingar mellan MTS och materialbuffert, MTO/ETO och ledtidsbuffert samt 
MTO/ETO och utlegobuffert medan ingen tydlig koppling ses mellan de resterande 
säkerhetskapacitetsbuffertarna och produktionsstrategier. Tendenserna visar att 
kundorderpunktens position kan ha påverkan vid val av säkerhetskapacitetsbuffert. Då 
studien är begränsad till sju respondenter på sex företag kan inte en direkt slutsats dras att 
kopplingen däremellan är definitiv utan endast konstatera att en tendens till koppling 
existerar. 

Studiens resultat bör sättas i perspektivet att studien genomfördes under en pågående 
högkonjunktur vilket kan ha påverkat respondenters uppfattning av aktuella begränsningar 
och därmed även valet av säkerhetskapacitetsbuffertar. Det framkom i studien att bland 
företagen ansågs begränsningen i kapacitet främst gällde tillgänglig personal. Att 
begränsningen gäller personal medför att den etiska aspekten bör tas i beaktning innan 
nyttjandet av säkerhetskapacitetsbuffertarna. 

Genom att ta del av studiens resultat ges möjlighet till en större förståelse hur problematiken 
med hantering av stokastiska variationer i dagsläget hanteras. Det ger vägledning i beslut som 
kan leda till förbättrat resursutnyttjande och en förbättrad ekonomiskt prestation. Förbättrad 
ekonomisk prestation för företag kan i sin tur påverka samhället i stort positivt då det 
exempelvis kan bidrag med fler arbetstillfällen. Kunskapen medför även ett visst ansvar då det 
exempelvis genom användandet av säkerhetskapacitetsbuffertarna extern kontingentbuffert 
och flexibilitetsbuffert innebär att personal i större utsträckning tvingas byta miljö mellan 
olika projekt, arbetsplatser eller stationer. Det kan medföra otrygghet och instabilitet för den 
enskilde individen vilket kan påverka välmående och arbetsmiljön för personalen.  
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6.5 Vidare forskning 
Resultaten indikerar att vidare studier på området är nödvändiga. För att bekräfta de 
kopplingarna som studien sett tendenser på krävs mer detaljerade och fokuserade studier 
med fokus på specifika säkerhetskapacitetsbuffertar eller produktionsstrategier. Fördelaktigt 
hade även varit att studera vilka ytterligare faktorer som kan påverka valet av 
säkerhetskapacitetsbuffertar för att öka förståelsen kring fenomenet ytterligare. Andra 
faktorer kan exempelvis vara ordervinnare, sålda kvantiteter eller typ av produkt. 

En möjlig studie är även att undersöka kopplingen mellan enskilda 
säkerhetskapacitetsbuffertar och deras påverkan på varandra och hur valet att nyttja en 
påverkar möjligheten att använda en annan. Vidare studier kan med fördel även ta hänsyn till 
säkerhetskapacitetsbuffertens syfte som skyddande av eller ersättande av kapacitet samt 
dimensioneringen av enskilda buffertar, något som denna studie inte berört.
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjuguide 

Företaget 

1. Berätta kort om företaget? 
2. Berätta om kort era produkter 
3. Vad är det som gör att era kunder väljer er och inte era konkurrenter? (Ordervinnare) 

Produkten/flödet 

4. Används någon planeringsfilosofi? 
5. Hur skulle ni i det specifika flödet säga att det är svårt/lätt att anpassa kapaciteten? 
6. Hur gör ni när kapacitetsbehovet är högre eller lägre än tillgänglig kapacitet? 

Kundorderpunkten 

7. Hur planerar ni produktionen? Producerar ni efter kundorder, lager, plan eller andra 
sätt? 

8. Varför valdes det att göras på det sättet? 

Normalläge - Kapacitet 

9. Kan ni definiera vad kapacitet är för er i ert företag? 
10. Hur planerar ni för kapacitet? 
11. Kan ni beskriva hur ni idag arbetar med kapacitetsdimensionering? Ge exempel 

Hantering av oväntade variationer - Kapacitet 

12. Kan ni definiera vad buffert innebär för ert företag? 
13. I dimensionering av kapacitet, vilken hänsyn tas till oväntade variationer? 
14. Varför hanteras oväntade variationer på det sättet? 
15. Hur kom företaget fram till att hantera variationerna på det sättet? 
16. Hur tycker du att det fungerar i dagsläget? 
17. På vilket sätt kan kundorderpunktens position påverka hur ni hanterar oväntade 

variationer? 

Avslutning 

 

Bilaga 2 Kvalifikationslista 

• Ha god kunskap och insikt i verksamhetens kapacitetsplanering. 
• Vara till viss del involverad i beslut kring kapacitet i verksamheten. 
• Ha ett långsiktigt perspektiv ur planeringssynpunkt (>6 mån). 
• Övergripande kunskaper, gärna fler än ett perspektiv (inköp, produktion, 

bemanning �m.m.). 
• Har en bra helhetsbild av verksamheten (produkter, tjänster, flöden m.m.). 

 


