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Abstract 

Kinnarps AB produces furniture for offices, and the company is one of the leading in 
Europe within this business field. Kinnarps AB profiles themselves with an interior 
concept, where they provide their customers with a total decoration solution including 
everything from furniture to lighting and carpets. Kinnarps AB offers a high amount 
of product variants and delivery all over the world. At normal circumstances the 
delivery time is two to four weeks, but in the present delivery takes longer due to 
escalating demand. 

Today the resource planning at Kinnarps AB involves a lot of short time planning 
with quick decisions and preliminary solutions. The long time resource planning is not 
priorities and therefore not executed sufficiently. The production and purchase 
department have made remarks about the current demand information, stating that 
these forecasts are difficult to put into practice. The forecasts provided by the market 
department are not suited for strategic and tactical planning regarding capacity and 
inventory resources. 

As an attempt to seek possible solutions for this problem a case study was undertaken 
at Kinnarps AB. The initial task was to determine what demand information the 
production and purchase department need in the purpose of effective allocation of 
resources.  

The main purpose of the case study was to identify adequate forecasting items and 
level of aggregation. When mid term and long term forecasts are formed to make 
effective resource planning possible, the forecasts enable a simulation of the logistic 
consequences of distorted demand. If effective strategic and tactical planning can be 
reached the premises of good operational planning are set and the chance of meeting 
customers demand are higher. Forecasts as an input to strategic and tactical planning 
require that the forecasts provide adequate information at sufficient level of detail. 
When determine how to forecast at Kinnarps AB the different functions of the 
company need to cooperate in order to resolute, and settle on a solution that entails 
benefits for the whole company.  

Kinnarps AB are recommended to choose forecasting item from which detailed 
information on where in the production process recourses are needed. Kinnarps AB´s 
products are therefore divided into eight main product families, and the demand for 
these is predicted in Skr. Further, the recommendation is to predict demand for the 
large amounts of product variants by generating a forecast for generic product 
variants. In some cases it is sufficient to generate forecasts for grouped product 
variants. The last two forecasts are expressed in amount of generic product variants. 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Kinnarps AB är ett av de största ledande möbeltillverkande företagen i Europa, för 
kontorsmöbler. Kinnarps AB har många produktvarianter och erbjuder hela 
inredningslösningar och leveranser över hela världen. De normala leveranstiderna är 
två till fyra veckor men för närvarande har Kinnarps AB:s leveranstider förlängts då 
efterfrågan gått upp kraftigt.  

Produktionen präglas av kortsiktig planering med akuta lösningar, vilket innebär att 
den långsiktiga resursplaneringen till stor del uteblir. Produktions- och 
inköpsavdelningen har uppgett att den efterfrågeinformation som finns tillgänglig är 
svår att tillämpa vid strategisk och taktisk planering för material- och 
kapacitetsresurser. Med hjälp av mer utvecklade prognoser är förhoppningen att bättre 
kunna hantera efterfrågevariationer så som säsongsvariationer, 
produktmixförskjutning och trender. 

För att söka förbättringsområden för prognostiseringsarbetet genomfördes detta 
projekt som en fallstudie på Kinnarps AB. Utgångspunkten var att utifrån 
produktions- och inköpsavdelningen identifiera vilken prognosinformation som är 
behövlig för att kunna allokera produktions- och materialresurser på ett effektivt sätt. 

Målet var främst att bestämma lämpligt prognosobjekt och lämplig grupperingsnivå 
vid prognostisering. Genom att utforma de långsiktiga prognoserna så att de effektivt 
kan tillämpas vid resursplanering, skapas möjligheten att simulera de 
produktionslogistiska konsekvenserna vid en förändring i efterfrågan. Genom att 
använda goda prognoser som beslutsunderlag vid strategisk och taktisk planering sätts 
ramarna för den operativa planeringen. Vilket leder till att Kinnarps AB bättre kan 
möta kundernas efterfrågan. Det som krävs är att prognoserna innehåller lämplig 
information och avser passande detaljeringsnivå, samt att företagets olika funktioner 
samverkar för att bestämma hur prognosen bör utformas för att gynna helheten. 

Kinnarps AB rekommenderas att utforma sina prognoser så att de uttrycker vilken typ 
av produkter som ska produceras för att få mer specifik information om var i 
produktionsprocessen resurser behövs. Kinnarps AB:s produkter delas in i åtta 
övergripande produktgrupper och för dessa rekommenderas att en prognos i kronor 
genereras. Vidare bör en mer detaljerad prognos i styck tas fram som beskriver hur 
efterfrågan ser ut för vissa produktmodeller eller grupperingar av produktmodeller.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund till rapporten 
 

Som ett avslutande moment för magisterprogrammet i Industriell organisation och 
produktion på Ingenjörshögskolan i Jönköping ska ett examensarbete om 20 poäng 
per student utföras. Denna rapport är en del av ett projekt angående prognostisering på 
Kinnarps AB. På grund av projektets omfattning är arbetet uppdelat i två projekt om 
40 poäng vardera där syftet är att undersöka två områden på Kinnarps AB. I denna 
rapport avhandlas nyttjandet av prognos vid resursplanering och den andra rapporten 
avhandlar prognostiseringsprocessen i sin helhet. De två rapporterna ska sedan mynna 
ut i en gemensam syntesrapport.  

 

1.2 Bakgrund till problemet 
 

I och med en ständigt föränderlig omvärld där konkurrensen kontinuerligt hårdnar, 
krävs det av företag att ligga steget före sina konkurrenter. Ett konkurrenskraftigt 
företag ska kunna erbjuda det kunderna söker till rätt tid, pris, plats och kvalitet. Som 
en följd av de ökade kundkraven ställs företag dagligen inför nya utmaningar, där 
målet är att kunna erbjuda den bästa kundanpassningen och de kortaste 
leveranstiderna, för att i längden kunna bibehålla företagets lönsamhet. 

För att skaffa sig kunskap om vad kunderna kräver och för att kunna producera det 
som kunderna efterfrågar. Krävs information från och om kunderna, men även 
information om företagets egna resurser. Kunskap om kunderna och deras behov leder 
tillsammans med en ständig uppdatering av sina egna resurser till att företaget lättare 
kan möta kundernas krav. Information om kundernas efterfrågan bör sammanställas i 
prognoser. Detta då en god prognos ger företag möjlighet att planera den egna 
organisationen på lång, så väl som kort sikt, på ledningsnivå och längre ut i 
organisationen.  

På Kinnarp AB har det från produktions- och inköpsavdelningen framkommit 
önskemål om bättre information om framtida efterfrågan. Detta för att bättre kunna 
planera verksamheten och möta efterfrågan. Det som anses mest problematiskt är att 
hantera efterfrågan som uppvisar säsongs- trend- och produktmixvariationer.  
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Säsongsvariationer kan innebära att efterfrågan går upp kraftigt under en viss period 
under året. Om produktions- och inköpsavdelningen ej är förbereda på detta kan 
resursbrist uppstå i form av produktionskapacitet och material. En trendmässig 
förändring, dvs. en gradvis ökning eller minskning av efterfrågan, kan exempelvis 
leda till över- eller underkapacitet i produktionen och detta i sin tur innebär att vissa 
beslut gällande resurstillgångar måste fattas. Resurstillgångarna kanske måste ökas 
genom nyanställning eller genom inköp av maskinutrustning. Förändring i 
produktmixen kan frambringa problem för företaget, exempelvis genom att en viss typ 
av produkter blir populära hos kunden och därför går försäljningen upp på dessa 
produkter. Produktmixförskjutningen innebär för Kinnarps AB att beläggningen 
förflyttar sig från en fabrik till en annan, eller från en avdelning till en annan. Detta 
innebär bland annat svårigheter när produktionsresurser skall allokeras i verksamheten 
och när rätt material skall köpas in. 

För att bättre kunna hantera variationer i efterfrågan önskar produktions- och 
inköpsavdelningen bättre och mer långsiktig information om framtida efterfrågan. 
Planeringsarbete för produktionskapacitet och materialanskaffning skulle därmed 
kunna genomföras för längre tidshorisont. För tillfället koncentreras en stor del av 
arbetet på Kinnarps AB till att lösa kortsiktiga och akuta problem då 
framförhållningen i planeringen är otillräcklig. Den bristfälliga framförhållningen i 
planeringen beror bland annat på brist på tid eftersom den används till att lösa de 
dagliga problemen. Detta tillsammans med begränsad efterfrågeinformation skapar en 
ond cirkel där de akuta problemen får en större roll än arbetet med att söka röja 
problemen innan de uppstår.  

Om Kinnarps AB hade bättre efterfrågeinformation på längre sikt, skulle en 
övergripande planering kunna genomföras och detta skulle i sin tur underlätta för en 
god planering även på kort sikt. Det vore därmed intressant att undersöka hur 
prognoser skulle utformas på Kinnarps AB för att underlätta för medellång och 
långsiktig resursplanering. Då intentionen är att underlätta resursplanering, bör 
lämplig prognosutformning urskiljas utifrån det produktionslogistiska perspektivet där 
hänsyn tas till produktions- och inköpsavdelningens kapacitets- och materialflöden.  

Tanken är att denna rapport ska resultera i en identifikation av önskemål från 
produktions- och inköpsavdelningen med avseende på vilka faktorer som bör beaktas 
då prognos utformas. Att klargöra vad produktion och inköp önskar få för information 
från marknadsavdelning kan även ses som en del i Kinnarps AB:s ambition att öka 
förståelsen mellan avdelningarna. Om marknadsavdelningen har god förståelse för 
vad övriga organisationen önskar av dem, förbättras deras chanser att förmedla rätt 
information, i syfte att verka för helhetens bästa. 
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1.3 Syfte/Mål 
 
Syftet med detta arbete är att påvisa vikten av prognoser och att belysa de fördelar 
företaget har att vinna av dem. Förhoppningen är att detta arbete även ska generera en 
öppen dialog på företaget som syftar till att öka integrationen och förståelsen mellan 
de olika avdelningarna och enheterna. Den ökade förståelsen mellan avdelningar och 
enheter ska leda till en verksamhet där helheten tas i beaktande vilket gynnar företaget 
i stort.  

Målet är att utreda hur prognoser bör utformas för att underlätta resursplanering på 
strategisk och taktisk nivå på Kinnarps AB, genom att identifiera lämpligt 
prognosobjekt och lämplig grupperingsnivå vid prognostisering. För att uppnå detta 
ska en generell modell utvecklas som därefter ska anpassas till Kinnarps AB. 

 

1.4 Frågeställningar 
 
För att kunna nå målet har fem frågeställningar ställts upp där den första berör hur 
Kinnarps AB arbetar med prognoser idag. För att få en bild av vilken 
prognosinformation som produktions- och inköpsavdelningen får och vilka 
förbättringsområden som finns bör en kartläggning av prognosarbete Kinnarps AB 
genomföras. Vidare är det av vikt att undersöka hur Kinnarps AB:s planeringsarbete 
ser ut för att få en förståelse för vilken efterfrågeinformation som behövs för att 
underlätta detta arbete. Detta resonemang leder fram till de två första 
frågeställningarna. 
 
Hur ser prognosarbetet ut på Kinnarps AB idag? 
Hur planerar Kinnarps AB sin produktion? 
 
Då produktions- och inköpsavdelningen har uppgett att det är problematiskt att 
resursplanera på längre sikt på grund av avsaknad av efterfrågeinformation. Skall det 
undersökas vilken efterfrågeinformation som behövs för att kunna resursplanera på 
längre sikt. Då Kinnarps AB har sin kundorderpunkt inne i komponentillverkningen, 
innan slutmontering finns där verklig efterfrågeinformation som verkar som underlag 
vid operativ planering. Komponenttillverkningen sker till största del mot lager och 
denna tillverkning styrs utifrån bland annat säkerhetslager och automatgenererade 
prognoser. Det är därför inte på denna operativa nivå som Kinnarps AB efterfrågar 
efterfrågeinformation för att kunna planera. Detta projekt avser därmed att utforma en 
prognos som lämpar sig som beslutunderlag vid resursplanering på taktisk och 
strategisk nivå. För att kunna utforma denna prognos krävs insikt i vilken 
efterfrågeinformations som behövs vid resursplanering på denna nivå. Därav tas 
ytterligare en frågeställning fram. 
 
Vilken efterfrågeinformation behövs vid resursplanering på taktisk och 
strategisk nivå? 
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När en lämplig prognos skall utformas finns det många faktorer att beakta. Främst 
fokus har i detta projekt lagts på att identifiera lämpligt prognosobjekt och lämplig 
grupperingsnivå. Prognosobjektet avser här den produkt eller detalj vars behov 
kommer att prognostiseras och grupperingsnivå beskriver om prognos tas fram per 
enskilda prognosobjekt eller per grupperingar av dessa. Val av prognosobjekt och 
grupperingsnivå syftar till att underlätta Kinnarps AB: s resursplaneringsarbete och ge 
dem möjlighet att hantera efterfrågevariationer så som säsong, trend och 
produktmixförskjutning. Val av prognosobjekt och grupperingsnivå är även beroende 
av vilken prognoshorisont, prognosperiod och prognosfrekvens som är lämplig. 
Prognoshorisonten utgör tidshorisonten för vilken prognosen tas fram och 
prognosperioden uttrycker prognosens värde eller kvantitet per period. 
Prognosfrekvensen talar i sin tur om hur ofta prognosen skall uppdateras. Vidare skall 
även lämplig prognosenhet utvärderas, dvs. vilken enhet prognosen bör uttryckas i för 
att lämpa sig till resursplanering. Alla de ovanstående faktorerna kommer att 
identifieras utifrån vilken efterfrågeinformation som behövs för att möjliggöra 
resursplanering på taktisk och strategisk nivå. De slutliga två frågeställningarna lyder 
därför som nedan. 
 
Hur bör en prognos utformas för att kunna användas till resursplanering på 
taktisk och strategisk nivå? 
 
Varför är den valda utformningen lämplig? 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Arbetet är ej avsett till att behandla prognostisering, styrning och planering på 
operativ nivå. Dock diskuteras problemområden på operativ nivå då avsikten är att 
genom planering på längre sikt söka minska de operativa svårigheterna. Vidare 
behandlar inte arbetet specialprodukter eller receptionsmöbler. Arbetet syftar främst 
till att underlätta planering av standardprodukter och/eller produkter i höga volymer. 

Val av prognosmetod är ej identifierad då historisk data skall tas fram, utan arbetet tar 
upp vad som bör beaktas då prognosmetod ska väljas.  

Arbetet avgränsas till att information angående trånga sektioner, problemområden 
eller flaskhalsar endast byggs på information från intervjuerna. Närmare beräkningar 
eller kontroll av de ovanstående faktorerna har således ej utförts. Förslag som 
presenteras i rapporten bygger på information från intervjuerna och studerade teorier. 
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1.6 Disposition 
 
Denna rapport inleds med en metoddel för att visa hur projektet har framskridit samt 
vilka val av bland annat metod och intervjuteknik som valts. En sammanfattning med 
viktig information som kommit fram under alla besök på Kinnarps AB och alla 
intervjuer följer i empiridelen, som vi valt att kalla Kinnarps AB. Företaget i stort och 
dess prognostiseringsarbete beskrivs även i denna del av rapporten. Efter empiridel 
har teoridel lagts in för att öka förståelsen om styrnings- och planeringsnivåer, 
resursplanering och slutligen prognoser. Detta för att lättare förstå de val och de 
resonemang som förs i kapitel fem, där en framtagen generell modell presenteras. Den 
generella modellen har tagits fram som ett förslag till att söka förenkla planering på 
taktisk och strategisk nivå genom att dela in produkter i produktmodeller och 
aggregerade produktmodeller. Modellen anpassas sedan till Kinnarps AB:s specifika 
situation vilket representerar målet med denna rapport. Produktgrupperna visualiseras 
i bilder, vilka sedan diskuteras i de avslutande delarna som heter tillämpning av 
modeller och inverkan på helheten. De tre delarna presenteras i kapitel sex. Rapporten 
avslutas sedan med en slutsats, där slutsatsen ger ett resonemang om vad Kinnarps 
AB som helhet har att vinna med prognoser i stort. Förslag till fortsatt arbete samt en 
diskussion avslutar rapporten. Bilageförteckning samt bilagor återfinns längst bak i 
rapporten.  
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2 Metod 
Nedan uppvisas den metoden och de tekniker som använts vid arbetets genomförande. 

Synpunkter på genomförandet, vald metod och teknik diskuteras samtidigt som de 

presenteras.  

 

2.1 Metod och Genomförande 
 
Studien har utförts som en fallstudie på Kinnarps AB. Metoden fallstudie har valts då 
denna metod enligt Säfsten (2005) är lämplig för att söka förståelse för en viss 
händelse eller situation. Genom en fallstudie ges möjligheten att studera ett fenomen i 
sin naturliga omgivelse. Enligt Williamson (2002) är teknikerna intervju, 
dokumentundersökning och observationer lämpligt vid fallstudie. Att kombinera olika 
metoder leder enligt Eisenhardt (1989) till triangulering som ger säkrare förankring av 
de teorier som skapas. Denna studie är deduktiv där teori prövas mot empiriskt utfall. 
Ett deduktivt arbetssätt följer enligt Williamsson (2002) bevisandets väg och utifrån 
allmänna principer och teorier kan slutsatser om enskilda företeelser dras. 

En fallstudie bör enligt Eisenhardt (1989) inledas med att frågeställningar identifieras. 
För att identifiera relevanta frågeställningar har primärdata samlats in genom 
intervjuer och observationer på företaget, samt sekundärdata genom litteraturstudie av 
teori och undersökning av företagsspecifika dokument. Frågeställningarna 
preciserades i samråd med handledare på Kinnarps AB och handledare på 
Ingenjörshögskolan. En tydlig problemformulering stärker den inre validiteten genom 
att en kontroll av överensstämmelsen med resultatet kan genomföras. Under studiens 
gång har datainsamling och analys skett parallellt. Detta leder enligt Eisenhardt 
(1989) till att slutlig analys kan uppnås snabbare, samt att parallellanalys även kan 
leda till identifiering av fördelaktiga justeringar för datainsamling. Denna metod 
valdes för att datainsamlingen skulle bli mer flexibel, vilket innebär att intressanta 
fördjupningsområden för studien kan identifieras under studiens gång. 

Vid intervjuer har en kvalitativ ansats valt, där respondenten har fått en större frihet 
att besvara frågorna mer utförligt och med egna ord. Intervjuerna var 
semistrukturerade vilket enligt Knight (2000) är en form av samtal, där samtalsämnen 
istället för att förutbestämda strikta frågor används som intervjuunderlag. De frågor 
som skulle besvaras under samtalen visas i bilaga 1. Samma samtalsämnen har tagits 
upp vid samtliga intervjuer för att ge möjligheten att jämföra de olika respondenternas 
svar, detta medför enligt Säfsten (2005) en triangulering. För att öka validiteten 
närvarade två intervjuvare vid intervjuerna som båda förde anteckningar. Detta för att 
säkerställa att intervjuarna uppfattat respondenten på samma sätt samt att som 
Eisenhardt (1989) menar, kunna analysera materialet ur olika perspektiv. Det är inte 
säkert att samma resultat skulle uppnås om intervjuerna skulle genomföras igen, 
beroende på att intervjuarna samt den specifika situationen kan inverka på 
respondentens svar. Detta skulle enligt Säfsten (2005) påverka reliabiliteten.  
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Urval av respondenter skedde i samråd med handledare på företaget, syftet var att 
välja respondenter med kunskap inom ämnet samt att få en nulägesbeskrivning som 
syftar till att representera företagets avdelningar. 18 personer intervjuades vilka 
representerar personal från funktionerna sälj, marknad, produktion, leverans, 
planering och inköp. För att få en bättre bild av företaget som helhet, besöktes de 
olika fabrikerna i Kinnarp, Skillingaryd och Jönköping. Observationerna 
underbesöken var av mer spontan och okontrollerad natur i och med att alla faktorer 
som påverkar helheten inte identifierades under besöken detta enligt Säfsten (2005). I 
och med att besöken genomfördes tillsammans med en företagsrepresentant, kan 
tolkningar av observationer ha gjorts utifrån den informationen som representanten 
valt att dela med sig av. Validiteten har förhöjts genom att handledare på företaget har 
läst och kontrollerat företagsspecifik information som framkommit under intervjuer 
och observationer. 

Då litteraturstudien genomfördes beaktades flera källor vilket kontrollerar 
sanningshalten och enligt Säfsten (2005) ger det en mer balanserad litteraturstudie. 
Genom att grunda studien på beprövade teorier ökas enligt Eisenhardt (1989) 
generaliserbarheten. Litteraturstudien analyserades vilket genererade framtagning av 
en generell modell. Med hjälp av det insamlade intervjumaterialet, observationer, 
handledaren på företaget och den generella modellen anpassades modellen till 
Kinnarps AB:s specifika situation. 
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3 Kinnarps AB 
I detta kapitel beskrivs företaget och dess kontext, där beskrivningen inleds med en 

allmän presentation av företaget och dess grundare Jarl och Evy Andersson. Därefter 

beskrivs organisationen och produktionen på Kinnarps AB, där fokus läggs på 

produktionsenheterna i Kinnarps, Jönköping och Skillingaryd. Slutligen beskrivs den 

prognostiserade och faktiska efterfrågeinformationen som ligger tillgrund för det 

produktionslogistiska planeringsarbetet på Kinnarps AB.  

 

3.1 Kinnarpskulturen 
 
Kinnarps AB är idag den tredje största kontorsmöbeltillverkaren och den största 
leverantören av arbetsstolar i Europa. De huvudsakliga kontorsmöblerna är bord och 
förvaringssystem, skärm och skensystem, arbetsstolar, besök och konferensstolar, 
samt möbler för pausutrymmen. Kinnarps AB grundades av Jarl och Evy Andersson 
redan 1942 och har idag växt till ett företag med 2000 anställda och en omsättning på 
ca 2,8 miljarder Skr. Grunden är alltid densamma genom att företaget lägger stor vikt 
vid att prioritera kunder och att ständigt utveckla verksamheten. Kinnarps AB anser 
att den ständiga utvecklingen uppnås genom långsiktigt tänkande med återinvestering 
av företagets vinst. 

Huvudkontoret och slutproduktionen ligger i Kinnarp där även den största delen av 
tillverkningen sker. Montering av möblerna och utleveranserna sker även därifrån. 
Två andra produktionsanläggningar finns, en i Jönköping där plåt- och ståldetaljer 
tillverkas och en fabrik i Skillingaryd där produktionen av stoppmöbler samt sömnad 
sker. Produktionsanläggningarna är bland de mest rationella och effektiviserade i 
Europa. En del av strategin är att kontinuerligt utveckla produktionsprocesserna, inte 
bara för att kunna producera snabbare, och därmed förkorta leveranstiderna, utan även 
för att uppnå en högre kvalitet.  

Framgången anser man på företaget bero mycket på att det är ett annorlunda företag, 
ett företag som främjar kreativitet och självständighet, ärlighet och ansvar där små 
som stora förslag till förbättring tas på allvar. Samt att Kinnarps AB alltid haft och 
fortfarande har en stark kollektiv kultur, även nämnd som kinnarpskulturen, som både 
anställda, kunder och leverantörer får förmån av. Ett sätt att göra detta enklare att 
förstå är att summera kulturen i sex "grundstenar”: design, ergonomi, 
helhetsperspektiv, kvalitet, människor och miljö (www.kinnarps.se, 060208).  

Företaget uppmuntrar till att tänka på helheten vid möblering av arbetsplatser. Därför 
erbjuder Kinnarps AB tjänsten att inreda hela kontor och arbetsplatser från kontorsstol 
till mattor och belysning. Kinnarps AB har alltid varit fokuserade på att produkterna 
skall hålla en hög kvalitet. Där kvalitet inte bara är hållfasta produkter, det innebär 
även en organisation som är väl medveten om kvalitet i hela kedjan, från 
produktutveckling till efterservice.  
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3.2 Organisationsbeskrivning 
 
Kinnarps AB är uppbyggt av fyra affärsområden, Kinnarps Production AB, Kinnarps 
Marketing & Sales AB, Skandiform AB samt Materia Klaessons AB. För 
organisationsschema se bilaga 2. Som en del i Kinnarps AB:s nya strategi köptes 
Skandiform AB, Materia, Klaessons AB och Aspeqt AB upp. Tanken med 
upphandlingen av de fyra företagen var att Kinnarps AB då skulle kunna erbjuda hela 
inredningslösningar till sina kunder. Förhoppningen var att därigenom kunna vinna 
nya marknadsandelar.  

Kinnarps Production AB är uppbyggd av fem enheter; varav två produktionsenheter i 
Jönköping och Skillingaryd samt komponenttillverkning, montering och 
leveranslogistik i Kinnarp. För organisationsschema Kinnarps Production AB se 
bilaga 3. I Jönköping produceras till största del mekanismer till underreden, 
framförallt till arbetsstolar, men även till vissa bord. I Skillingaryd består 
produktionen huvudsakligen av sömnad och möbeltapetsering av stoppmöbler. Under 
Kinnarps Production AB ligger även produktionsteknik- Inköps-, Kvalitets- och 
Kundanpassningsavdelning. 

Kinnarps Marketing and Sales AB utgör marknadsavdelningen, vilken består av fyra 
regioner Sverige, Norden, Västeuropa och Övriga världen. Sverige, som täcker 50 % 
av marknaden, är uppdelat i tre områden Sverige nord, Sverige syd och Stockholm. 
Region Norden innefattas av norden, östländerna och Ryssland och region Övriga 
världen, består till största delen av USA och Mellanöstern. Varje region har en så 
kallad Area Sales Manager som ansvarar för att sammanställa information från 
återförsäljare i de olika regionerna.  

 

3.3 Produktionsprocessen 
 
Med produktion menas i denna rapport komponenttillverkning samt montering på 
Kinnarps Production AB. Annars nämns de separat som komponenttillverkning 
respektive montering. Med komponenttillverkningen menas tillverkningen i 
Skillingaryd, Jönköping och i Kinnarp. Montering avser monteringsavdelning i 
Kinnarp och Skillingaryd. 

Produktionen på Kinnarps AB består av ett antal olika moment, för stolar gäller att 
sittsar och ryggstöd levereras från Skillingaryd tre gånger per dag. Vilka monteras 
med underreden och mekanismer som kommer från Jönköpingsfabriken. Från 
Jönköpingsfabriken kommer även underreden och mekanismer till bord, vilka 
monteras ihop i Kinnarp, med bordsskivor som tillverkas i Kinnarp. De flesta skåp 
och förvaringsmoduler monteras delvis per automation i MAW-avdelningen i 
Kinnarp, insidan, hurtsar och dörrar monteras manuellt. Skivor, dörrar och hurtsar 
tillverkas i komponentavdelningen i Kinnarp. 
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Kinnarps AB:s produktion bygger på ett push- pull-system vilket enligt Simchi-Levi 
et al. (2003) innebär att det både är ett sug och ett tryck utav produkter. 
Komponenttillverkningen är ett push-system dvs. den trycker fram produkter under en 
ledtid på i genomsnitt 20 dagar. Monteringen däremot är helt kundorderstyrd och 
således dras produkterna ut ur produktionen som ett pull-system där ledtiden är sex 
dagar. Med tanke på den korta ledtiden i monteringen, är monteringsavdelningen 
starkt beroende av att komponentavdelningen fungerar utan störningar och att rätt 
komponenter finns när behov uppstår.  

Efter de 20 dagarna i komponenttillverkningen mellanlagras komponenterna i ett lager 
som kallas lager fem. Ledtiden på 20 dagar gäller hela komponenttillverkningen 
förutom sömnadsavdelningen i Skillingaryd som är helt kundorderstyrd och har en 
ledtid på sex dagar.  

Då kundordern kommer in till Kinnarps AB planerar TP in ordern där det finns ledig 
monterings- och leveranskapacitet. TP är det Transport och Produktionssystem som 
Kinnarps AB använder sig av. Systemet gör ekonomiska avvägningar för att hitta det 
mest fördelaktiga tillfället att leverera och producera ordern. Således innebär det att 
om det finns ledig kapacitet i monteringen och det går en transport som kan leverera 
till kund, kan ordern vara leveransklar redan sex dagar efter kundordern kommit in. 
Detta förutsatt att alla komponenter finns i lager fem då monteringen behöver dem.  

På grund av en stor variantflora på Kinnarps AB innebär det att lager fem ständigt 
måste hålla ett visst antal av varje komponent. TP väger ej in huruvida komponenter 
finns i lager fem, inte heller kostnaden för att pressa igenom en produkt genom 
komponentavdelningen beaktas. 

Komponenterna från Skillingaryd och Jönköping levereras direkt till monteringen 
eller lager fem. De produkter som är helt färdiga så som till exempel stoppmöbler 
skeppas direkt till utlastningen för leverans. De produkter som är färdiga måste 
komma vid rätt tid så att de hinner med avsedd leverans ut till kund. Leveranstiden i 
normalfall är två till fyra veckor till kund. 

En anledning till att Kinnarps AB kan hålla relativt korta leveranstider är att 
monteringen startar så fort kundorder kommer in. Samt att de har möjlighet att flytta 
kapacitet i form av personal mellan avdelningar, vilket är positivt då företaget lättare 
kan möta behovet. Dock är det svårt att veta vart den extra kapaciteten kommer 
behövas, då planeringshorisonten är kort i och med att monteringen är kundorderstyrd.  

Förutsättningen för att monteringen ska kunna starta i och med kundorder är då att 
komponenterna finns i lager fem. Det är komplicerat att hålla alla komponenter i lager 
fem på grund av, som nämnts innan, det stora antal produktvarianter som Kinnarps 
AB erbjuder. Exempelvis kan kunden välja mellan 200 varianter av standardtyger till 
en arbetsstol. Vid köp av en arbetsstol finns även flera varianter av hjul, 
stolsmekanism, arm- och nackstöd vilka kan kombineras till ca 1.5 miljoner olika 
produktvarianter av arbetsstolar. Detta bekräftar således att väldigt många 
komponenter ständigt måste finnas i lager fem. Eftersom komponenttillverkningen 
måste påbörjas innan kundorder kommer in, måste komponenttillverkningen styras på 
annat sätt än direkt kundorder. Kinnarps AB har valt att kombinera en 
automatgenererad prognos, säkerhetslager, säkerhetsdagar och orderkvantitetsdagar 
beroende på vilken komponent som företaget avser att styra.  
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Komponenter med stor och relativt jämn efterfrågan, vilket är ungefär 10 % av det 
totala antalet komponenter, styrs av de automatgenererade prognoserna. 
Säkerhetsdagar och säkerhetslager används vid de fall där efterfrågan är relativt hög 
men jämförelsevis ojämn efterfrågan. Orderkvantitetsdagar styr de komponenter som 
har relativt låg efterfrågan, vilket gör att efterfrågan under ett antal dagar slås samman 
och genererar ett behov i lämplig orderkvantitet. Komponentavdelningarna får således 
indikation om vad som ska produceras från lager fem, genom dessa styrparametrar 
och varje enhet gör sina egna produktionsplaner utifrån denna information. Företaget 
reviderar styrparametrarna en gång per år. 

Komponenter till specialprodukter kan självfallet inte förväntas att de ska finnas i 
lager fem därav kräver dessa produkter ibland lite längre leveranstid. Specialprodukter 
går igenom en avdelning som heter special, och belastar således inte monteringen 
direkt. Specialavdelningen tillverkar speciella produkter, i små volymer. Om det säljs 
specialprodukter i stora volymer är det ofta key account kunder som står för dessa 
order och då har en överenskommelse träffats där företagen satt ett skäligt 
leveransdatum. Key Account kunder är avtalskunder som har ett speciellt sortiment i 
hela Sverige eller hela världen. Problem kan uppstå då säljarna säljer specialprodukter 
till fler kunder eller key Account kunder än produkten var avsedd till från början. 
Detta i och med att specialavdelningen inte har kapacitet att klara av allt för stora 
volymer.  

I dagsläget ökar orderingången vilket leder till att leveranstiden förlängs. 
Anledningarna till den förlängda leveranstiden beror på många olika faktorer, till 
exempel är det svårt att få fram tillräckligt stor leveranskapacitet eller planera in vart 
personal eller övrig kapacitet behövs. Detta i och med företagets relativt korta 
framförhållning.  

I takt med den ökade orderstocken följer även de tidigare nämnda styrparametrarna i 
lagret med upp vilket ger att komponenttillverkningen ökar. En ökad orderingång 
medför trots justering av styrparametrar att lager fem idag har en fyllnadsgrad på ca 
95 %. Trots detta upplever monteringen allt oftare brist på komponenter. Brist på 
komponenter genererar en ”bråttomlista” som lämnas till komponentavdelningen. 
”Bråttomlistan” innebär att komponenterna på listan har förtur gentemot ordinarie 
komponenter i produktion. I dagsläget har ”bråttomlistan” blivit så pass lång att den 
utgör den dagliga körplanen. Planering av produktionen sker således ofta från dag till 
dag vilket gör det svårt för produktionen att optimera produktionen och undvika 
onödig väntetid vid flaskhalsar eller trånga sektioner. Detta i sin tur leder med 
avseende på komponent till att det tar än längre tid att få fram komponenter till lager 
fem.  

Tack vare många bra underleverantörer som är belägna i närheten av Kinnarp, 
Skillingaryd och Jönköping har den externa materialförsörjningen fungerat bra. 
Närbelägna underleverantörer ger många fördelar i form av bland annat snabba och 
dagliga leveranser. I dagsläget med den starkt ökande orderstocken samt den korta 
planeringshorisonten som genereras av ”bråttomlistan”, är det dock svårt att beställa 
hem och/eller få fram skäliga kvantiteter. Allt oftare måste personal både i 
produktionen och på inköpsavdelningen jaga efter material både internt och externt. 
Brist på material kan försvåra planeringen i produktionen än mer och kan i vissa fall 
skapa förseningar vilka kan förlänga leveranstiderna ytterligare. 
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3.4 Prognoser på Kinnarps AB 
 

På Kinnarps AB används tre olika prognoser vid planeringsarbete. Hur dessa tas fram 
kommer att beskrivas nedan under rubriken befintliga prognoser. Förutom de 
prognoserna nämnda under rubriken befintliga prognoser, finns det ytterligare 
information som verkar som underlag då Kinnarps AB skall göra kvalitativa 
bedömningar om framtida efterfrågan. Dessa kommer att beskrivas under rubriken 
historisk och framtida efterfrågeinformation. 

3.4.1 Befintliga prognoser 

Budgetprognos 

Marknad sammanställer varje år en total försäljningsbudget för verksamhetsåret på 
Kinnarps AB. Verksamhetsåret löper från första september till sista augusti. 
Sammanställningen sker genom att respektive land rapporterar in sin budget för 
verksamhetsåret. Varje land rapporterar till sin Area Sales Manager på Kinnarps 
Marketing & Sales AB. Varje land har i sin tur fått in information från återförsäljarna 
som ligger till grund för landets fastlagda budget. Denna totala försäljningsbudget 
används på Kinnarps Production AB som prognos, vid planering av verksamheten på 
medellång och lång sikt, och benämns då budgetprognosen. För vidare information se 
bilaga 4. 

Budgetprognosen ligger ej fast under hela året utan uppdateras i och med en 
indikation på trendförändringar, t.ex. svängningar i konjunkturen. Uppdatering av 
budgetprognosen utförs av marknadsavdelningen och detta genom rundringning till 
säljkåren i respektive land där nya siffror för prognostiserad försäljning begärs. 
Tecken om trendförändringar kommer även ifrån Kinnarps Production AB. Genom att 
jämföra historik, faktisk kapacitetsåtgång och prognostiserat kapacitetsbehov påvisas 
eventuella prognosfel vilket meddelas till marknadsavdelningen.  

I produktionen görs till viss del kapacitetsplanering utifrån budgetprognosen, 
nedbruten per månad och omvandlad till timmar. Denna kapacitetsplanering kan till 
viss del förbereda produktionen på en upp- eller nedgång av kapacitetsbehov. Det bör 
dock tilläggas att produktionen har svårt att identifiera vilken avdelning eller fabrik 
som berörs av upp- eller nedgången i efterfrågan. Även om budgetprognosen räknas 
om till kapacitetsbehov i timmar, ger den ingen information om vart i produktionen 
behovet kommer uppstå.  

Prognos Produktgrupper 

Utöver Budgetprognosen finns ytterligare en prognos tillgänglig för Kinnarps 
Production AB. Denna prognos görs för ett antal utvalda produktgrupper där prognos 
uttrycks i antingen styck eller miljoner kronor, se bilaga 5. Prognosen görs av 
marknadsavdelningen och baseras på försäljningsstatistik och bedömningsunderlag 
från individuella erfarenheter. När prognosen tas fram närvarar en representant från 
marknad som ansvarar för försäljningsstatistik samt företagets tre Area Sales 
Managers. Detta prognosmöte hålls en gång per år och prognoshorisonten är då två 
kvartal. Även prognosfrekvensen är två kvartal men när denna uppdatering sker, 
närvarar enbart ett fåtal personer. 
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Kinnarps har arbetat med prognoser per produktgrupp sedan 1999. Fokus var från 
början att ge bättre underlag till konstruktionsavdelningen, men idag finns prognosen 
även tillgänglig för produktions- och inköpsavdelningen. I dagsläget används dock 
inte denna lista direkt till kapacitetsplanering och listan är även till viss del inaktuell. 

Prognos på artiklar i Movex 

I affärssystemet Movex kan prognos per artikelnummer läggas upp. Denna prognos 
används bland annat av inköpsavdelningen för att generera 
materialanskaffningsförslag. På samma sätt kan prognostisering göras per artikel i 
komponenttillverkningen och på detta sätt ger Movex förslag på tillverkningsorder. 
Beräkningsmetoden för artikelprognosen i Movex är glidande medelvärde över tre 
månader. I dagsläget styrs ca 10-15% av artiklarna på en automatgenererad prognos. 

En automatgenererad prognos används i komponenttillverkningen främst på de 
artiklarna med ojämn efterfrågan för att jämna ut variationer och därmed möjliggöra 
bättre resursutnyttjande och skalfördelar vid produktion och inköp, men även på 
högvolymartiklar för att få ett jämnare flöde under året.  

De övriga artiklarna styrs med hjälp av säkerhetslagernivåer och orderkvantitetdagar, 
och säkerhetsdagar, som tidigare förklarats i kap 3.3.  

3.4.2 Historisk och framtida efterfrågeinformation  

Diagram för produktmix  

För varje återförsäljningsland finns historisk statistik att tillgå. Denna statistik 
beskriver hur produktmixen är fördelad för detta land, se exempel bilaga 6. Statistiken 
presenteras i ett cirkeldiagram och tas fram av support försäljningsstatistik på 
marknadsavdelningen. Elva stora produktgrupper har valts ut och det är för dessa som 
försäljningsstatistik tas fram för respektive land. Varje produktgrupps procentsats av 
den totala produktmixen redovisas. För varje produktgrupp framgår även hur stor dess 
försäljning i Skr har varit under det gångna året. 

Salsa 

Salsa är det säljstödsprogram som används av marknadsavdelning för att organisera 
och redovisa pågående projekt. Tanken är att återförsäljarna runt om i världen ska 
använda Salsa, men alla återförsäljare är inte anslutna ännu. Då återförsäljarna 
använder Salsasystemet finns ett antal inriktningsalternativ att välja utifrån när 
projekten skall beskrivas i form av kund, produkter, försäljningssumma, 
leveransinformation och eventuellt specifika uppgifter som säljaren vill kunna se vid 
nästa kundträff. Vidare kan även en procentsats väljas för att beskriva sannolikheten 
att överenskommelse träffas. Ytterligare finns utrymme för att beskriva projektet i 
fritext, där bland annat typ av produkter kan specificeras. 

Den informationen som återförsäljarna lägger in i Salsa behandlas därefter av 
centralorganisationens Area Sales Managers på Kinnarps AB. De viktigaste och 
största projekten förs över till den Salsamodul som enbart används inom 
centralorganisationen. Denna modul benämns Marknadssalsa och här ifrån kan 
sammanställningsrapporter skrivas ut.  
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Under intervjuerna framkom dock att många säljare tyvärr inte känner att de har tid att 
fylla i Salsa på ett tillfredsställande sätt. Det framkom även att vissa grupper av 
produktgrupperna är svårförståliga. Gruppindelningen i Salsa är uppbyggd på så sätt 
att det finns flera olika alternativ som passar in på varje produkt. Alternativen lyder 
som följer: 
 

• Call center – mobila bord 
• Conference  
• Dining  
• Education 
• Elevator – sitt- och ståmöbel 
• Executive furniture 
• Hot desking - för uppkoppling  
• Landscape – kontorslandskap 
• Others 

 

• Reception 
• Screen - avdelningsskärm 
• Section seating – möbler som 

kan kopplas ihop 
• Storage 
• Table 
• Total solution – hela kontor 
• Waiting room 
• Workstation

Då säljarna även försöker sälja helhetslösningar, kan de välja det ur menyn, och då vet 
exempelvis inte produktion exakt vilken produkt som avses. En annan problematik är 
att säljarna ofta inte vet vad som kommer att säljas förrän affären är i stort sett 
avslutad därav är det svårt för säljarna att fylla i Salsa i god tid. Här går dock 
uppgifterna isär vad gäller den svenska och den utländska marknaden då säljarna i 
Europa använder Salsa mer.  

Kontraktsgenomgång 

En kontraktsgenomgång är ett möte som marknadsavdelningen kallar till när ett stort 
eller brådskande projekt är i sin slutliga förhandlingsfas. Till kontraktsgenomgången 
samlas representanter från produktion, leveransplanering, kundanpassning, 
materialansvarig och montering och här behandlas kundens önskemål. Under mötet är 
det önskvärt att fastslå bland annat kapacitetsbehov, produktionsstart, avgångstider på 
transporter och leveranstider. Vidare bestäms när order från kund måste vara Kinnarps 
AB till handa för att Kinnarps AB skall ha möjlighet att hålla leveranstiden. 
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4 Prognos vid produktionslogistisk 
planering 

Ett företag kan använda sig av olika typer av prognoser för att planera framtida 

aktiviteter. I detta teorikapitel kommer prognosernas betydelse för 

produktionslogistiken beskrivas. Kapitlet inleds med att beskriva de olika styrnings- 

och planeringsnivåerna på ett företag, och därefter resursplanering ur ett material- 

och ett kapacitetsperspektiv. Sist i kapitlet beskrivs prognostiseringens roll och 

användning ur olika tidsperspektiv för ett företag. 

 

4.1 Struktur för planering och styrning 
 
Ett företag kan använda sig av olika typer av prognoser för att planera framtida 
aktiviteter. I detta teorikapitel kommer prognosernas betydelse för 
produktionslogistiken beskrivas. Produktionslogistik innefattar enligt Mattsson och 
Jonsson (2003) planering, samordning och styrning av det tillverkande företagets 
resursflöden, ur ett material- och ett kapacitetsperspektiv. Den typ av prognoser som 
enligt Heizer och Render (2004) främst lämpar sig för produktionslogistikplanering är 
efterfrågeprognoser. Efterfrågeprognoser innebär en bedömning av efterfrågan på 
företagets produkter eller tjänster och verkar som underlag vid finansiell-, marknads-, 
och produktionsplanering. En prognos kan ha olika syften beroende på vilka beslut 
som skall fattas och på vilken nivå i företaget detta skall ske. För att förstå 
prognostiseringens roll är det viktigt att förstå de planeringsstrukturer och 
styrningsnivåer som finns i ett företag. 

4.1.1 Styrningsnivåer 

De olika styrningsnivåerna på ett företag syftar till att samordna företagets olika 
aktiviteter. Alla de tre olika nivåerna, strategisk, taktisk och operativ berör eller berörs 
enligt Mattsson och Jonsson (2003) av produktionslogiskt. På strategisk nivå fattas 
beslut som berör bland annat verksamhetsinriktning, mål och övergripande 
resursfördelning. På denna nivå behandlas även vilka produkter som skall tillverkas, 
vilka kundsegment och marknader som produkten skall marknadsföras på, samt vilka 
produktionsresurser företaget skall disponera över. 

Taktisk styrning kan behandla frågeställningar om organisationsform, 
planeringssystem eller beslutsfördelning. Beslut kan beröra resursanskaffning och 
resursanvändning i företaget. Typiska arbetsuppgifter kan vara fastställande av 
produktionsplaner, kapacitetsplanering samt fastställande av orderkvantiteter och 
säkerhetslager. Operativ styrning omfattar den löpande verksamheten och de dagliga 
besluten och rutinerna. Den operativa styrning skall förverkliga den valda strategiska 
inriktningen på verksamheten inom de resursramar som den taktiska styrningen 
beslutat. Arbetsuppgifterna kan bestå i att sätta leveranstider på kundorder, 
inplanering av inköpsavrop och tillverkningsorder, kortsiktig kapacitets- och 
beläggningsplanering och prioritering av produktion i fabriken. 

Strategiska beslut med anknytning till produktionslogistik har ofta en räckvidd på ett 
år eller mer. Taktiska beslut sträcker sig från ett halvt till ett år och operativa beslut 
avser ofta dagar eller veckor. 
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4.1.2 Planeringsstruktur 

Att planera kan ses som att fatta beslut om framtida aktiviteter och händelser. Dessa 
beslut kan avse de närmsta dagarna men även ligga årsvis bort i tiden. Förutom 
tidshorisontperspektivet skiljer sig beslutssituationerna även åt med avseende på 
precision och detaljeringsgrad i den information som utgör beslutsunderlag. Detta 
beror bland annat på att det ej är meningsfullt med detaljrik information som 
beslutunderlag till långsiktiga beslut, då det ändå finns många faktorer som kan 
påverka utfallet. Dessutom finns det sällan tillgång till detaljrik information som 
sträcker sig långt in i framtiden. 

För att kunna hantera de olika tidshorisonterna och olika precision planeras enligt 
Mattsson och Jonsson (2003) materialflöden och produktion i olika steg i en 
planeringsstruktur. Där ingår fyra hierarkiska planeringsfunktioner; sälj- och 
verksamhetsplanering, huvudplanering, orderplanering samt verkstadsplanering. För 
planeringsfunktioner med lång planeringshorisont tillämpas låg precision och 
detaljeringsgrad medan omvänt förhållande råder för planeringsfunktioner med kort 
planeringshorisont. Se de olika planeringsfunktionerna i figur 4-1, samt sambandet 
mellan planeringsfunktioner och styrningsnivåer i figur 4-2. 

Funktion Planerings- 
Objekt 

Horisont Periodlängd Omplanering 

Sälj- och verksam- 
hetsplanering 

Produktgrupp 
Produkt 

1-2 år Kvartal/ 
Månad 

Kvartalsvis/ 
Månadsvis 

Huvud- 
planering 

Produkt 0,5-1 år Månad/ 
Vecka 

Månadsvis/ 
Veckovis 

Order- 
planering 

Artikel 1-6 månader Vecka/ 
Dag 

Veckovis/ 
Dagligen 

Verkstads- 
planering 

Operation 1-4 veckor Dag/ 
Timme 

Dagligen 

Figur 4-1 Karakteristik av planeringsfunktioner ( Mattsson & Jonsson, 2003). 
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Med hjälp av prognoser och andra bedömningar om företagets framtida produkter 
utarbetas planer för förväntad försäljning och leverans. Planeringsobjekten för dessa 
planer är enligt Mattsson och Jonsson (2003) olika beroende på planeringsfunktion. 

 
Figur 4-2 Samband mellan planeringsstruktur och styrningsnivåer ( Mattsson & Jonsson, 2003). 

 

4.2 Resursplanering 
 
På samtliga planeringsnivåer i ett företag finns samma principiella frågor att beakta 
vid planering. Frågorna rör hur stora kvantiteter som skall produceras och när. Vidare 
hur mycket är tillgängligt att leverera just nu samt vilka resurser krävs för att kunna 
tillverka kvantiteterna som efterfrågas. För att kunna besvara dessa frågor krävs 
information om kundens efterfrågan, dvs. vilka kvantitet som efterfrågas och vid 
vilken tid.( Mattsson & Jonsson, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategisk styrning 

Taktisk styrning 

Operativ styrning 

Verkställande 

Sälj- och verksamhetsplanering 

Huvudplanering 

         Orderplanering 

  Verkstadsplanering 

Beordring 
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För varje planeringsnivå måste hänsyn tas till alla de restriktioner som är aktuella och 
som kan begränsa planeringen. De två viktigaste resursrestriktionerna är material och 
kapacitet. Dessa resursrestriktioner kan kopplas samman till de olika 
planeringsnivåerna enligt figur 4-3. På de olika nivåerna finns olika 
planeringsmetoder och dessa hanterar antingen resursrestriktionen material eller 
resursrestriktioner kapacitet. Det som skiljer de olika nivåerna åt är detaljeringsgrad 
och planeringshorisont (Svenska Mekanförbundet, 1987). 

            Resursbegränsning 
 
 
Planeringsnivå 

 
Kapacitet 

 
Material 

 
Huvudplanering 
 

Långsiktig  
kapacitets- och 
beläggningsplanerings 

Långsiktig 
Materialplanering 

 
Orderplanering 
 

Kapacitets- och 
beläggningsplanering 

 
Materialplanering 

 
Verkstadsplanering 
 

Orderutsläpps- 
planering 
körplanering 

 
materialklarering 

Figur 4-3 Planeringsnivåmatris (Svenska Mekanförbundet, 1987). 

Materialperspektiv innebär enligt Mattsson och Jonsson (2003) planering av vilka 
produkter/artiklar som behöver levereras, när detta ska ske och i vilka kvantiteter. 
Planering med ett kapacitetsperspektiv innebär att avgöra vilken kapacitet som krävs 
för att producera de kvantiteter som behövs samt vilken kapacitet som finns 
tillgänglig. Inom ramen för begreppet kapacitet ryms även resursbegränsningar så som 
tillgång till verktyg, lagerytor samt transportutrustning. Alla resursbegränsningar kan 
enligt Meredith and Shafer (2002) bli en flaskhals. 

De två olika planeringsperspektiven, material och kapacitet, har enligt Mattsson och 
Jonsson (2003) relativt olika betydelse över planeringshorisonten. 
Materialperspektivet får en avgörande betydelse i kortsiktig planering då detaljerad 
planering så som, ”Vad skall produceras och när?” och ”I vilken ordning skall 
produktion ske?” blir aktuell. På längre sikt är det ofta tillräckligt att fastställa 
kvantiteter per grova tidsperioder utan att behöva fastställa detaljerade turordning.  

På längre sikt är det mycket viktigare att säkerställa tillgång på kapacitet, då det är på 
lång sikt som möjligheten finns att förändra kapaciteten. Det är då mest frågan om 
finansiella begränsningar. På kortare sikt minskar handlingsutrymmet för att variera 
kapacitetstillgångarna, där det är mer en fråga om att på bästa sätt utnyttja den 
kapacitet som finns, dvs. prioritera materialplaneringen. Kapacitetsperspektivet har 
därigenom en relativt sett mindre betydelse på det korta perspektivet.  
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Genom användningen av en långsiktig övergripande planering kan fördelningen av 
produktions- och materialtillgångar ske effektivt, menar Simchi-Levi et al. (2003). 
Den stora utmaningen ligger i att utifrån kundens efterfrågan klara av att göra denna 
resursplanering. Det är speciellt problematiskt då företaget handskas med begränsad 
produktionskapacitet, säsongsvariationer eller kraftig slumpmässig variation i 
efterfrågan. Långsiktig planering möjliggör att potentiella flaskhalsar tidigt kan 
identifieras och undvikas. Enligt Henricsson (2003) innebär långsiktig resursplanering 
att ett företag kan resurssäkra på högre nivå, vilket skapar möjligheter att klara av 
kommande orderingång på lägre nivå. 

Enligt Forsberg (2003) är ett produktionssystems prestanda till stor del beroende av 
hur bra man hanterar sina flaskhalsar. Ett produktionssystem har sällan mer än några 
flaskhalsar, och dessa skall identifieras och avlastas. Det är viktigt att ej låta en 
flaskhals stå stilla och vänta på jobb, då förlorad tid vid flaskhalsen ej går att ta igen. 
Sedan är det även viktigt att flaskhalsen ej får vänta på personal. Slutligen är det bra 
att minska ställtiderna vid en flaskhals och även avlasta den genom att flytta arbeten 
som går att göra på andra ställen. Flaskhalsar har även en förmåga att flytta sig. Ökas 
kapaciteten på en flaskhals kan ett ställe som förut ej varit en flaskhals bli det.  

4.2.1 Kapacitetsplanering 

Kapacitetsplanering innebär således att skapa överensstämmelse mellan behov av 
kapacitet och tillgång på kapacitet. Metoderna för kapacitetsplanering skiljer sig åt för 
de olika planeringsnivåerna. För att kunna kapacitetsplanera måste både 
kapacitetsbehovet och kapacitetstillgången kunna beräknas och de måste uttryckas i 
enhetliga jämförbara mått, dvs. ha samma kapacitetsenhet. Produktionstimmar och 
mantimmar är exempel på sådana mått.  

På långsikt kan det till exempel vara lämpligt att använda en hel produktverkstad eller 
hela avdelningar i en produktionsanläggning som enhet för planeringen. 
Kapacitetsbehovet kan uttryckas i form av maskinella resurser så som maskintimmar, 
eller personalbehov så som mantimmar. Vid kapacitetsplanering på medellångsikt bör 
det enligt Mattsson och Jonsson (2003) användas en mindre kapacitetsenhet än på 
långsikt för att kunna möjliggöra en mer detaljerad avstämning mellan 
kapacitetsbehov och kapacitetstillgång. Kapacitetsbehovet bör ej avse enskild 
produktionsgrupp, utan det räcker med hela avdelningar eller förmansområden. De 
grova resursgrupperna kan dock kompletteras med enskilda produktionsgrupper som 
man vet är kritiska eller som ofta utgör flaskhalsar.  
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Som nämnts ovan är det på längre sikt principiellt sett, alltid möjlighet att anpassa den 
tillgängliga kapaciteten till kapacitetsbehovet. På kort sikt finns det endast möjlighet 
att förändra på marginalen av den kapacitet som redan finns, samt att påverka 
kapacitetsbehovet. Beroende av aktuellt tidsperspektiv har företag olika 
handlingsalternativ, vilka illustreras i figur 4-4. 

Typ av alternativ Medellång sikt Kort sikt 
Öka/minska kapacitet Nyanställa/permittering 

Nya maskiner 
Antal skift/korttidsvecka 
Utlego 

Utlego 
Extra skift 

Öka/ minska 
Kapacitetsbehov 

Ändra produktionsplaner 
Öka/minska lager 

 

Omfördela kapacitet Överföring mellan 
avdelningar 

Överföring mellan 
avdelningar 

Anpassa kapacitet  Övertid 
Uppskjutet underhåll 

Omfördela 
Kapacitetsbehov 

Säsonglagring 
Ändra leveranstider 

Tidigare-/senarelägga 
order 
Ändra orderkvantiteter 
Alternativa 
produktionsgrupper 

Figur 4-4 En sammanställning av handlingsalternativ för att skapa överensstämmelse mellan 

kapacitetstillgång och kapacitetsbehov (Mattson & Jonsson, 2003). 

4.2.2 Metoder  

Kapacitetsplanering innebär följaktligen att försöka skapa överensstämmelse mellan 
behov av kapacitet och tillgång till kapacitet. För detta ändamål krävs metoder för att 
beräkna och uttrycka både kapacitetstillgång och kapacitetsbehov. Då beräkning av 
kapacitetstillgång enligt Mattsson och Jonsson (2003) är relativt enkelt avser 
metoderna för kapacitetsplanering främst beräkning av kapacitetsbehov. Det finns ett 
antal olika metoder för kapacitetsplanering. Enligt Sveriges Mekanförbund, (1987) är 
de olika metoderna mer eller mindre lämpliga på olika detaljnivåer. Här nedan 
presenteras kort några metoder som är lämpliga för planering med relativt låg 
detaljeringsgrad, vilket därmed innebär planering på längre sikt. 

Kapacitetsbehov med produktionsenheter 

Kapacitetsplanering med produktionsenheter används vid resursplanering, dvs. 
långsiktig planering med låg detaljeringsgrad. Kapacitetsbehovet kan exempelvis 
uttryckas i produktionsenheterna styck, yta eller volym. Olika produktionsvärde är 
även vanligt, såsom tillverkningsvärde eller faktureringsvärde. Slutprodukter eller 
produktfamiljer utgör planeringsobjekt då produktionsenheten uttrycker det samlade 
kapacitetsbehovet för såväl slutprodukttillverkningen som tillverkning av de ingående 
detaljerna. 
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Denna metod är enkel och lättförståelig och ger ett grovt kapacitetsbehov. 
Svårigheterna med denna metod är det ej används ett kapacitetsneutralt mått, dvs. en 
kvantitet av en produkt kan representera ett annat kapacitetsbehov än kvantiteten av 
en annan produkt. Speciellt problematisk blir det när produktionsvärde används då 
dessa är utsatt för inflationspåverkan och uppskattningen kapacitetstillgångar 
försvåras. Denna metod förutsätter även att kapacitetsbehovet ej varierar med 
produktmixförändringar. (Mattsson & Jonsson, 2003, Sveriges Mekanförbund, 1987) 

Kapacitetsbehov med kapacitetsplaneringsfaktorer 

I denna metod omvandlas produktionskvantiteterna till produktionstimmar, som 
därefter fördelas på företagets olika enskilda avdelningar. Först anges därmed 
kapacitetsbehov i timmar per produkt, för att slutligen få fram ett kapacitetsbehov i 
produktionstimmar för hela företaget. Fördelningen på de olika avdelningarna sker 
utifrån hur kapacitetsbehovet varit historiskt sett. Den storhet som används måste 
kunna uttrycka kapacitetsbehov på samtliga aktuella avdelningar eller 
förmansområden, och därför är den enda möjliga storheten timmar. 

Även denna metod är lättförstålig och möjliggör en simulering av effekter av 
ytterligare kundorder. Beräkningen av kapacitetsbehov per avdelning eller 
förmansområde blir mycket grov och låg tillförlitlighet vad gäller kapacitetsbehov per 
avdelning om produktmixförändringar förekommer. En förutsättning för att metoden 
skall bli noggrann är att resursbehovet från samtliga produkter är likartat fördelat på 
aktuella avdelningar, då kapacitetsbehovet fördelas över avdelningarna med de 
proportioner som motsvarar den historiskt totala förbrukningen. (Mattsson & Jonsson, 
2003, Sveriges Mekanförbund, 1987) 

Kapacitetsbehovsnycklar 

Denna metod är lämplig om behov av en mer detaljerad beräkning av kapacitetsbehov 
finns, där det heller inte är möjligt att utgå från att produkterna belastar 
tillverkningsresurserna i proportion till sina respektive volymer. 

Denna metod kopplar kapacitetsbehovet för individuella produkter direkt till aktuell 
avdelning. En kapacitetesbehovsnyckel uttrycker det samlade kapacitetsbehovet (per 
st) för en produkt. För att få fram dem räknas varje produkts kapacitetsbehov ut per 
avdelning eller produktionslina. Kapacitetsbehovet uttrycks i timmar och anges per 
produktionsavsnitt och tidsperiod.  

Denna metod är enkel och möjliggör en analys av beläggningseffekter från ökad 
kundorderingång. Denna metod levererar en mer detaljerad 
kapacitetsbehovsberäkning än föregående metoder. Om kapacitetsbehov per 
avdelning bygger på manuella bedömningar begränsas antalet produktionsavsnitt som 
kan ingå av praktiska skäl. Denna metod påverkas inte av produktmixförskjutningar 
då kapacitetsneutrala mått används. (Mattsson & Jonsson, 2003, Sveriges 
Mekanförbund, 1987) 
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4.3 Prognoser 
 
Företag måste varje dag ta beslut utan att veta hur framtiden kommer att se ut. De 
beställer material utan att veta hur försäljningen kommer att bli, de köper in maskiner 
utan att veta efterfrågan på produkter och gör investeringar utan att veta hur framtida 
vinster ser ut. Företag försöker därför hela tiden bättre förutspå hur framtiden kommer 
att se ut för att kunna fatta bättre beslut. Att göra en bra uppskattning av framtiden är 
enligt Heizer och Render (2004) prognostiseringens främsta syfte. 

Att prognostisera innebär därmed att samla in rätt information och göra rätt 
bedömning av hur verksamheten i framtiden kan förväntas påverkas och utvecklas. En 
sådan framtidsbedömning berör ofta externa faktorer som kan påverka företaget men 
som företaget ej i full utsträckning själv kan påverka. Vissa faktorer har dock 
företaget inflytande över som exempelvis en produkts prissättning och 
marknadsföring som i sin tur påverkar produktens efterfrågan. En framtidsbedömning 
av dessa faktorer definieras enligt Mattsson och Jonsson (2003) som prognos. 

En prognos kan tas fram på ett flertal sätt. Att göra en prognos kan bland annat 
innefatta att ta historiska data i beaktande och projicera dem in i framtiden med hjälp 
av en matematisk modell. Bedömningen av framtida behov kan enligt Heizer och 
Render (2004) även enbart baseras på en subjektiv eller intuitiv bedömning. En 
kombination av dessa två varianter kan även tillämpas, där prognosen tas fram med 
hjälp av en matematisk modell, prognosen justeras därefter utifrån subjektiva och/eller 
intuitiva bedömningar.  

Vilken metod som skall användas vid prognostisering beror på vilken typ av företag 
som är aktuellt och vilka förutsättningar som råder i detta företag samt hur dess 
marknad ser ut och varierar. En metod som fungerar bra på ett företag kan var 
fullständigt obrukbar på ett annat företag. Olika prognosmetoder kan till och med vara 
lämpligt inom ett företag på dess olika avdelningar. Vidare bör nämnas att prognoser i 
sin natur har begränsningar. De är sällan, om någonsin, perfekta och de är även dyra 
och tidskrävande att ta fram och övervaka. 

Trots de svårigheter som prognostisering kan innebär är det få företag som har råd att 
avstå från prognostiseringsprocessen och enbart invänta framtiden för att se vad som 
händer. Vilket innebär att förtagen chansar genom att fattar beslut i nutid, som 
kommer få stora effekter i framtiden, och hoppas sedan på det bästa. För att kunna 
göra en effektiv planering på både lång och kort sikt krävs enligt Heizer och Render 
(2004) en bra prognos gällande framtida efterfrågan på företagets produkter.  

Inom det produktionslogistiska området berör planeringen enligt Mattsson och 
Jonsson (2003) främst de aktiviteter som har med produktions- och materialflöden att 
göra. Inom det produktionslogistiska området kan exempelvis beslutet, att starta 
tillverkning av en produkt eller ej, medföra framtida konsekvenser för försäljning, 
leveransförmåga och kapitalbindning. Det är vid liknande beslut och 
planeringsområden som prognostisering förbättrar företagets chanser att göra en bra 
bedömning.  
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4.3.1 Användningsområden 

Resursanskaffning och resursanvändning är exempel på produktionslogistisk 
planering där efterfrågeprognoser kan verka som beslutsudnerlag. Besluten kan avse 
exempelvis vilken kapacitet i antal man och maskiner som behövs för att klara årets 
produktionsplaner. Vidare kan prognoserna enligt Mattsson och Jonsson (2003) 
användas för att förhandla fram avropsavtal med leverantörer eller för att avgöra 
förväntad förbrukning av en viss artikel och därmed fastställa lämplig orderkvantitet . 

Heizer och Render (2004) nämner tre aktiviteter där efterfrågeprognoser har stor 
inverkan och dessa är bemanning, maskinkapacitet och styrning av 
försörjningsnätverk. Förväntad efterfrågan styr aktivitet såsom nyanställning, 
utbildning och uppsägning av personal. Om mycket personal måste anställas utan 
förvarning hinns eventuell utbildning ej med och kvaliteten på personalen sjunker 
därmed. Att inte hinna bemanna eller att kvaliteten på produkterna sjunker på grund 
av dåligt utbildad personal kan led till förlust av kund. 

Om ett företags kapacitet är otillräcklig kan detta medföra sämre leveranssäkerhet, 
förlust av kunder och förlorade marknadsandelar. Med otillräcklig kapacitet kan ett 
företag jobba övertid men ändå ej hinna med att leverera i tid. En avvägning gällande 
lämplig kapacitet måste dock göras då överkapacitet kan innebära höga kostnader för 
ett företag. Med en god prognos som underlag, förbättras chanserna att fatta ett 
korrekt beslut i frågor som dessa. 

Slutligen kan bra efterfrågeprognoser skapa möjligheter för ett företag att bygga upp 
ett bra samarbete med sina leverantörer. På detta sätt säkras materialförsörjningen och 
det finns förutsättningar för att förhandla fram bra priser och avtal för material. Att ge 
sina leverantörer bra prognoser leder till att de i sin tur kan förbereda sig bättre på 
framtida efterfrågan genom investeringar och utökning av olika slag. För att hålla nere 
kostnaderna i ett försörjningsnätverk krävs enligt Heizer och Render (2004) bra 
samarbete och precision i avseende på styrning av aktiviteter, och en förutsättning för 
detta är bra prognoser. 

4.3.2 Egenskaper hos prognoser 

Simchi-Levi, Kaminsky & Simchi-Levi (2003) beskriver tre regler som gäller för 
prognoser. 

• Prognoser är alltid fel – hänsyn skall tas till prognosfel vid planering av 
verksamheten. 

• Ju längre prognoshorisont desto sämre prognoser – prognosens precision avtar 
med prognoshorisonten. 

• Aggregerad prognosinformation ger alltid bättre precision än ej aggregerad 
prognosinformation – aggregerad efterfrågedata uppvisar stabilare mönster 
och mindre variation. 

Olhager (2000) nämner ytterligare två egenskaper hos prognoser där den första är att 
en bra prognos är mer än en enskild siffra. Detta innebär att en bra prognos skall 
inkludera ett mått på förväntat prognosfel, så som standardavvikelse eller intervall. 
Andra punkten påpekar att prognoser ej skall ersätta känd information, dvs. även om 
bra kan prognoser skapas skall detta ej göras om det finns god information om 
efterfrågan. Ett exempel kan vara långsiktiga leveransavtal. 
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Prognoshorisont 

En prognos kan klassificeras utifrån vilken tidshorisont som den avser. De olika 
tidshorisonterna delas in i kort sikt, medellång sikt och lång sikt. En kortsiktig 
prognos har enligt Heizer och Render (2004) generellt sett ett tidsspann på mindre än 
tre månader och en prognos på medellång sikt spänner normalt över tidshorisonten tre 
månader till tre år. Den långsiktiga prognosen avser ofta tre år eller mer.  

Prognoser på medellång sikt och lång sikt kan särskiljas ifrån de på kort sikt i tre 
avseende. Först och främst anses de medel och långsiktiga prognoserna användas vid 
mer översiktliga och vidomspännande beslut och aktiviteter. De ger exempelvis stöd 
vid ledningsbeslut gällande planering, produkter, produktionslokaler och processer. 
Vid framtagning av kortsiktiga prognoser används ofta andra metoder än vid 
framtagning av prognoser på längre sikt. Generellt sätt kan det anses att metoderna är 
mer matematiska och kvantitativa vid kortsikta prognoser. 

Slutligen tenderar kortsiktiga prognoser att vara mer precisa och korrekta än långsikta. 
Detta beror på att faktorer som påverkar efterfrågan förändras varje dag vilket medför 
att ju längre tidshorisont som används desto svårare är det att göra en bra bedömning 
av verklig efterfrågan. Det är därför enligt Heizer och Render (2004) mycket viktigt 
att framtagna prognoser uppdateras regelbundet i syfte att kunna underhålla 
giltigheten i framtagna värden. 

Vilken prognoshorisont som bör väljas avgörs av vad prognosen skall användas till. 
Enkelt kan sägas att om det tar femton veckor att tillverka en produkt, bör 
prognoshorisonten vara minst femton veckor. Skall prognosen användas till att göra 
övergripande produktionsplaner krävs enligt Olhager (2000) en horisont på över ett år, 
medan för operativ materialförsörjning kan prognosen var mindre än ett halvår. 
Sambandet mellan horisontlängd och prognosens syfte, objekt och beslutsområde 
beskrivs av Olhager (2000) i figur 4-5. 

 Kort sikt Medellång sikt Lång sikt 
Horisont    1dag – 3 månader 2 månader till 2 år Minst 1 år 
 
Syfte  

Operativ styrning 
av  
Tillverkning och  
Bemanning 

Effektiv allokering 
av resurser 

Planera resurs- 
anskaffning 

 
Objekt 

Produkter, 
modeller, 
Artiklar 

Produktgrupper nedbrutna  
till produkt, 
enskilda produkter 

Total försäljning,  
Produktgrupper 

 
Besluts- 
Område 

Tillverkning, 
inköp 

Huvudplanering, inköps- 
Planering, distributions- 
planering 

Kapacitetsplanering,  
Anläggningsplanering, 
Processval, sälj- och  
verksamhetsplanering 

Figur 4-5 Prognosanvändning på lång och kort sikt (Olhager, 2000). 
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Meredith och Shafer (2002) beskriver sambandet mellan prognoshorisonter och 
resursplanering, som att på lång sikt används prognoserna främst till att fatta beslut 
gällande anskaffning eller avyttring av fabrikslokaler. På medellång sikt fastställas 
framtida efterfrågan främst för att kunna undvika att företaget fattar felaktiga beslut 
på kort sikt som skadar förtaget på lång sikt. Ett exempel kan vara att anställa 
personal utifrån en dagsprognos, vilket kan innebära att behovet av personal går upp 
och ner för varje dag. Genom att blicka längre fram i tiden och fatta beslut utifrån 
detta kan personalbehovet balanseras ut. Prognoser med kort tidshorisont används 
främst till operativa aktiviteter så som körschema, materialstyrning och personal 
schema. 

Prognoshorisontens längd har även som nämnt ovan betydelse för tillförlitligheten 
som prognosen uppnår. Ju längre prognoshorisont som används desto svårare är det 
att undvika prognosfel. Ett effektivt sätt att förbättra prognosprecisionen är enligt 
Mattsson och Jonsson (2003) att sänka genomloppstider i materialflödet, då sänkta 
genomloppstider tillåter kortare prognoshorisonter. Likaså Olhager (2000) anser att 
prognoshorisontens längd främst påverkas av produktens totala ledtid genom inköp, 
produktion och distribution. 

Prognosperiod 

En efterfrågeprognos beskrivs antingen som värde eller kvantitet per period. En 
prognosperiod kan uttryckas exempelvis som en vecka, en månad, ett kvartal eller ett 
år. Valet av prognosperiodens längd avgörs främst av vad prognosen är tänkt att 
användas till. En prognoslängd på ett år kan exempelvis vara lämplig då årliga 
leveransavtal med leverantörer eller ekonomiska partistorlekar skall skapas. Däremot 
kan en periodlängd på en månad eller en vecka vara bra vid framtagning av 
produktionsplaner. 

Med hänsyn tagen till de prognostiserade artiklarnas förbrukningsfrekvens kan även 
olika prognosperioder vara lämpliga för olika artiklar. Att prognostisera per vecka är 
ej rimligt om utleverans sker endas ett fåtal gånger per år. Lågrörligare artiklar bör 
därför ha längre prognosperiod.  
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En prognos precision är enligt Mattsson och Jonsson (2003) även starkt beroende av 
aktuell periodlängd. Periodlängden har en utjämnande effekt på efterfrågans variation. 
Det är lättare att prognostisera produkters efterfrågan för ett helt år än efterfrågan per 
vecka under året. Prognosperiodens betydelse för efterfrågevariationen illustreras i 
figur 4-6. 

 
Figur 4-6 Periodlängdens betydelse för utjämning av efterfrågevariationer (Mattsson & Jonsson, 

2003). 

Prognostiseringsfrekvens 

Med vilken frekvens prognosen bör tas fram, dvs. hur ofta den bör uppdateras, avgörs 
främst av företagets planeringsfrekvens, då prognosens främsta syfte är att verka som 
underlag vid planeringsbeslut. Att utarbeta nya planer utan att ha tillgång till nya 
prognoser kan enligt Mattsson och Jonsson (2003) anses meningslöst och på samma 
sätt är det onödigt att prognostisera oftare än företaget planerar. Även 
prognostiseringsfrekvensen är därmed beroende av vad den skall användas till. Om 
prognosen skall användas till huvudplanering som görs en gång i månaden så bör 
prognosfrekvensen vara en gång per månad. Allmänt sett bör även 
prognostiseringsfrekvensen vara lika lång som vald längd på prognosperiod. 

Prognosobjekt och grupperingsnivå 

De artiklar som generellt sett prognostiseras är de som har oberoende efterfrågan. 
Med oberoende efterfrågan menas att behovet av en artikel inte kan beräknas utifrån 
behov högre upp i produktstrukturen. Oberoende behov avser främst slutprodukter 
och reservdelar. Då kundorderpunkten ligger inne i produktionsprocessen, exempelvis 
vid slutmontering mot kund kan dessa materialnivåer enklare prognostiseras utifrån de 
artiklar som utsätts för kundefterfrågan, än utifrån slutprodukt. Vid prognos på 
slutprodukt måste prognostisering ske för alla tänkbara slutprodukter som skull kunna 
produceras.  

Frånsett resonemanget om kundorderpunkt måste ett företag ändå prognostisera för att 
kunna kapacitetsplanera sin verksamhet. Då kapacitetsbeslut ofta är långsiktiga 
används ofta prognoser aggregerade på produktgruppsnivå (Olhager, 2000). 
Gruppering av produkter leder till en utjämnande effekt, enskilda produkter är svårare 
att prognostisera än grupper av produkter. Prognos på produktgruppsnivå leder till 
ökad prognosprecision. Utjämningseffekten vid produktgrupper visas i figur 4-7. 

 

Efterfrågan per vecka 

Efterfrågan per månad 
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Att prognostisera på produktgruppsnivå kan anses lämpligt då prognoserna skall 
användas vid taktisk eller övergripande planering, så som huvudplanering. För 
planering på operativnivå är det nödvändigt att använda enskild produkt som 
prognosobjekt. Prognos kan antingen göras direkt på produktnivå eller på 
produktgruppsnivå och därefter ska en nedbrytningsprognos från produktgruppsnivå 
till prognos på enskild produkt göras. Fördelningen sker med hjälp av 
förbrukningsstatistik så att respektive produkt tilldelas lika stor andel av 
grupprognosen som motsvarar dess försäljning i förhållande till gruppens totala 
försäljning.  

 
Figur 4-7 Produktgrupperingens betydelse för utjämning av efterfrågevariationer (Mattsson & 
Jonsson, 2003). 

Prognostisering kan även enligt Mattsson och Jonsson (2003) ske på strukturnivå 
under produktnivå. Exempelvis kan prognos göras på en produkts ingående moduler 
om antalet varianter av en viss slutprodukt är så stor att det är svårt att prognostisera. 
De olika produktgrupperingarna visas i figur 4-8. Variantrika produkter kan även 
prognostiseras på produktmodell. En produktmodell avser en variantgrupp som 
representerar alla de olika produktvarianter som kan framställas genom att kombinera 
olika moduler, dvs. en produktmodell är uppbyggd av ett antal moduler och som i sin 
tur är uppbyggda av ett antal variantartiklar. Vid prognostisering görs en totalprognos 
på produktmodellen och därefter fördelas prognosen procentmässigt på de olika 
varianterna av respektive modul.  

Efterfrågan per produkt 

Efterfrågan för produktgruppen 
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Figur 4-8 Tre olika grupperingsnivåer för prognostisering (Mattsson & Jonsson, 2003). 

Vilka artiklar som skall vara prognosobjekt beror dessutom på företagets 
produktutbud. Om företaget har en kritisk produkt kan det enligt Olhager 2000) vara 
lönsamt att lägga ner mycket resurser på att prognostisera denna enskilda produkt. När 
företaget dock har en stor mängd produkter bör prognostiseringsprocessen 
standardiseras. Hänsyn bör i och med detta tas till vad prognosen kostar.  

Prognosenhet  

Den enhet som används för efterfrågeprognoser är ofta lagerförd enhet, exempelvis 
styck, meter, liter, eller kilogram. Detta underlättar arbetet då prognosvolymer ofta 
översätts till produktionsplaner. Då prognoserna skall användas i budgeteringssyfte 
uttrycks de prognostiserade kvantiteterna ofta i kronor. Ibland måste även prognoser 
på produktgruppsnivå uttryckas i kronor istället för kvantiteter, detta då produkterna 
inom gruppen är mycket olika. Då produkterna är tekniskt eller kvantitetsmässigt 
olikartade är det enligt Mattsson och Jonsson (2003)bättre att addera dem med hjälp 
av exempelvis ett standardpris i kronor istället för respektive artikels lagerförda enhet. 

4.3.3 Bristfälliga prognoser 

Enligt Simchi-Levi et al.(2003) är prognoser enligt regel alltid fel. Mattsson och 
Jonsson (2003) instämmer att då en prognos är en bedömning av framtida efterfrågan 
kommer den i princip aldrig helt stämma med verkligheten. Därmed accepteras 
bristfälliga prognoser i viss utsträckning. För att kunna minska prognosfelen bör dock 
de kända orsakerna till varför prognosbrister uppstår uppmärksammas.  

En orsak kan vara att de prognosmetoder som väljs inte är tillräckligt effektiva. Detta 
kan gälla både de datoriserade automatiska metoderna likaså de rutiner och 
tillvägagångssätt som används vid manuella prognoser som bygger på individers 
erfarenhet. Automatiskt beräknade prognoser bygger på historisk data och innebär att 
man tittar bakåt för att kunna förutspå framåt. Då efterfrågan är av mycket föränderlig 
karaktär kan det vara lämpligt att kombinera framåtriktade bedömningar med 
automatgenererade prognoser för högre prognoskvalitet. 
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Ytterligare avgörs kvalitén av de data som ligger till grund för prognosen. Indata bör 
representera samma variabel som de avser att prognostisera och de bör vara 
tidsmässigt aktuella. Att göra en bedömning av verklig efterfrågan är svårt ur 
kvantitets- och tidssynpunkt. Vanlig historisk data som vanligtvis får representera 
efterfrågan är orderingångs-, utleverans- och faktureringsstatistik. 

Mänskligt beteende har enligt Mattsson och Jonsson (2003) dessutom inverkan på 
prognostiseringsarbetet. Då orealistiska förväntningar sätts på prognoserna kan de 
upplevas mycket bristfälliga. Prognoser är ju som nämnts ovan enligt regel fel, och 
därför skall de ej betraktas som exakta och exakt planering bör ej grundas på dem. Det 
är även viktigt att prognosverksamheten är integrerad i hela företaget och samrådighet 
skall råda hur de skall användas i verksamheten. Risken finns annars att berörd 
personal börjar tvivla på prognoserna, vilket kan leda till att de skapar egna prognoser. 
Detta leder in sin tur till att ansvarig personal på markandsavdelningen får mindre 
anledning till att leverera bra prognoser. 

Att ha en övergripande prognostiseringsplan för hela företaget är även viktigt för att 
undvika att prognoserna blir bristfälliga på grund av intressekonflikter. Exempel på 
intressekonflikter kan vara att försäljningsavdelningen tenderar att lämna ifrån sig 
överoptimistiska prognoser för att försäkra att produktion verkligen kan leverera 
efterfrågade kvantiteter. I omvänt fall kan försäljare enligt Olhager (2002) lämna ifrån 
sig låga prognossiffror, i de fall, beror det ofta på belöningssystem som utgår ifrån 
överträffad budget. 

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang är det viktigt att begreppen prognos, 
plan och budget hålls isär. En prognos är en enligt Mattsson och Jonsson (2003) 
bedömd framtida efterfrågan på företagets produkter. Prognosen bör väga in 
efterfrågepåverkan som exempelvis marknadsföringsaktiviteter medför. Däremot bör 
prognosen ej påverkas av vad man vill sälja eller tillverka. En plan innebär beslut om 
volymer så som försäljningsplan, produktionsplaner. En budget är en plan i kronor. 

Prognosfel 

När en prognos slutligen har tagits fram är det mycket viktigt att den ej glöms bort. 
Enligt Heizer och Render (2004) vill ingen bli påmind om att en dålig prognos med 
stor avvikelse har tagit fram. Men det är mycket viktigt att ett företag förstår varför 
verklig efterfrågan avvek från bedömd efterfrågan. Då en god prognos tas fram finns 
det ofta personliga intressen som hjälper till att sprida och synliggöra denna i 
företaget. Spridning är en viktig och ofta underskattad del av ett bra 
prognostiseringssystem. 

Även Mattsson (2003) framhåller att kontinuerlig mätning av prognosfel skall ingå 
som en naturlig del i ett prognostiseringssystem. Syftet med mätningen är att upptäcka 
slumpmässiga fel eller systematiska fel. Ett systematiskt fel kan exempelvis vara att 
prognosen ständigt eller i bestämda intervall ligger för lågt eller för högt. Prognosfel 
mäts per period och kan beskrivas som skillnaden mellan en periods prognos och 
samma periods verkliga efterfrågan. 
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Resultatet från mätningen av prognosfel blir därefter input till bland annat 
materialplaneringen för att kunna dimensionera säkerhetslager. (Mattsson & Jonsson, 
2004). Även Simchi-Levi et al. (2003) pekar på vikten av att följa upp prognoser, då 
höga prognosfel kan leda till förlorad försäljning, obsolet material och ineffektivt 
utnyttjande av resurser. En prognos utgör gränssnittet mellan framtagning av prognos, 
så kallad prognosplanering, och resursplanering. Då prognos är framtagen är nästa 
steg att resursplanera, dvs. undersöka om beräknad efterfrågan kan bli tillgodosedd.  

Prognosplanering och resursplanering är beroende av varandra och därför krävs en 
iterativ process dem emellan. Genom en iterativ process kan bästa sättet att allokera 
resurser, följder av prognosfel och följer av ledtidsförändringar identifieras, samt hur 
företaget påverkas av konkurrenter.  

En prognos kan vidare enligt Simchi-Levi et al. (2003) ses som gränssnittet mellan ett 
företags push-strategi och pull-strategi, där push-strategi innebär att produktions- och 
distributionsplaner baseras på efterfrågeprognoser och en pull-strategi innebär att 
produktions- och distributionsplaner baseras på realiserad efterfrågan från kund. 
Denna punkt i försörjningskedjan utgörs vanligtvis av ett buffertlager. Det är enligt 
Simchi-Levi et al. (2003) ett företags planering på taktiska som leder fram till aktuellt 
buffertlager och denna planering grundas som nämnts ovan på efterfrågeprognosen. 

För att minska prognosfel bör ett företag beakta var push-pull punkten placeras i en 
försörjningskedja. Punkten bör placeras så att efterfrågan är aggregerad över antingen 
en eller flera av områdena; produkter, geografiskt område eller tid.  

Att ta hjälp av marknadsanalyser, geografiska och ekonomiska trender samt att 
samköra prognostiserings- och planeringsprocesserna med sina kunder ökar också en 
prognos precision. På detta sätt kan företaget bättre förstå marknadens 
efterfrågemönster och hur marknadsföring, priskampanjer och reklam inverkar . 

4.3.4 Prognosmetoder  

Vilken metod som väljs för prognostisering beror på ett flertal olika faktorer. Till att 
börja med så kräver prognoser på lång sikt mindre detaljeringsgrad då de främst 
används till övergripande planering. Prognoser för kort sikt kräver enligt Meredith 
och Shafer (2002) högre detaljeringsgrad då de används till planering av detaljerade 
operationer. Därför används oftast de metoder som innebär hög detaljeringsgrad 
främst till framtagning av kortsiktiga prognoser. Som tur är har närliggande data i 
regel högre informationsvärde . 

Eftersom prognosprecisionen enligt Simchi-Levi et al. (2003) vanligtvis avtar med 
tiden, medför detta att efterfrågeprognosen för de första perioderna, exempelvis de 
första tio veckorna, har högre informationsvärde än de senare perioderna. Detta 
föranleder ett resonemang där prognos kan utformas så att den första delen uttrycks 
med högre detaljeringsgrad, exempelvis efterfrågeinformation per vecka visas. Den 
senare delen av prognoser har lägre detaljeringsgrad och kan eventuellt visa förväntad 
efterfrågan per månad eller månader. Den senare delen av prognosen bygger då på 
aggregerad efterfrågedata och blir därmed stabilare. 

Vilken metod som väljs för prognostisering avgörs dessutom av vilken data som finns 
att tillgå. Om kvantitativ data finns kan en kvantitativ metod väljas, annars måste en 
kvalitativ användas. Att försöka prognostisera utan tillgång på historisk data av något 
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slag är enligt Meredith et al. (2002) lika svårt som att sia om framtiden utifrån en 
kristallkula.  

Då tillgång till tid och pengar är begränsad är det mer troligt att en enklare 
prognosmetod väljs. Generellt vill företagen hitta en prognosmetod som minimerar 
både kostnaden för framtagande av prognos och kostnaden för felaktig prognos. En 
felaktig prognos innebär kostnader för exempelvis över- eller underproduktion, över- 
eller underkapacitet i personal och maskinpark och eventuell förlust av kunder då 
efterfrågebehovet ej kan tillgodoses.  

Kvalitativ och kvantitativ ansats 

Vid prognostisering finns det enligt (Heizer & Render, 2004) två huvudsakliga 
ansatser att utgå ifrån. Där den ena är kvalitativ ansats som väger in faktorer så som 
intuition, känslor, individuell kunskap och kunskap vid framtagning av prognos. Det 
är med andra ord manuella subjektiva bedömningar som ligger till grund. Ett exempel 
på en sådan bedömningsmetod är gräsrotsmetoden vilken innebär att säljare och andra 
som har kontakt med marknaden, var för sig, gör egna bedömningar. Dessa 
bedömningar samlas in och bearbetas centralt och ställs därefter samman till en 
prognos för hela företaget. Enligt Mattsson och Jonsson (2003) är gräsrotsmetoden 
fördelaktig då prognoserna byggs upp av de personer som har bäst insyn i vad som 
händer på marknaden och därigenom borde besitta bäst förutsättningar för att göra 
goda uppskattningar av framtida efterfrågan.  

Den kvantitativa ansatsen bygger på användande av olika matematiska modeller och 
historisk data (Heizer & Render, 2004). Historisk data kan redovisas i form av 
tidsserier. Tidsserier är kronologiskt ordnade data med konstant periodlängd. I en 
tidsserie av efterfrågedata kan olika mönster urskiljas. Enligt Olhager (2000) kan de 
illustreras som i figur 4-9 nedan. Trend är en gradvis ökning eller minskning av 
efterfrågan. Säsong är ett mönster av efterfrågefluktuationer som ofta återkommer 
årsvis, och kan skapas av exempelvis årstid. En Cykel återkommer efter ett antal år 
och hänger ofta ihop med konjunkturcykeln. Den grundläggande genomsnittliga 
efterfrågan utgör Nivå och slutligen uttrycker Slump variationer som slumpmässigt 
uppstår utan förklaring och mönster. Beroende på vilka mönster som efterfrågedata 
uppvisar, är olika prognosmetoder passande.           
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 Figur 4-9 Tidsseriekomponenterna Trend, Säsong, Cykel, Nivå och Slump (Olhager, 2000).    
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5 Generella modeller 
I detta kapitel presenteras två typer av generella modeller. De generella modellerna 

avser att illustrera hur en prognos bör utformas för att var lämplig för 

resursplanering på längre sikt. Kapitlet inleds med att förklara sambandet mellan 

prognoser och ett företags styrning och planering av olika aktiviteter. Därefter 

presenteras ett resonemang för att motivera lämplig prognosutformning för 

resursplanering, och slutligen presenteras de generella modellerna; typ I och typ II. 

 

5.1 Tidsperspektiv vid styrning och planering 
 
Enligt Mattsson och Jonsson (2003) kan efterfrågeprognoser utgöra ett bra 
beslutsunderlag vid planering av resursanskaffning och resursanvändning. Detta 
resonemang diskuteras även av Heizer och Render (2004) som anser att 
efterfrågeprognoser är av stor betydelse för de tre aktiviteterna bemanning, 
maskinkapacitet och styrning av försörjningskedjan. Dessa beslutsområden faller 
under begreppet resursplanering och avser ett kapacitets- och ett materialperspektiv 
och enligt Mattsson och Jonsson (2003) förändras beslutens karaktär beroende på 
planeringshorisonten.  

Ett företags olika planeringshorisonter kan hanteras genom att följa en hierarkisk 
planeringsstruktur, där övergripande planeringsnivå sätter ramen för de 
underliggande. Olika planeringsnivåer avser olika tidsspann och kopplas samman med 
företagets olika styrningsnivåer; operativ, taktisk och strategisk. Enligt Mattsson och 
Jonsson (2003) har strategiska beslut inom produktionslogisken en räckvidd på ett år 
eller mer. De taktiska besluten sträcker sig från ett halvt till ett år och de operativa 
besluten avser ofta dagar eller veckor.  

De prognoser som används som beslutsunderlag på de olika nivåerna följer därmed 
olika tidsintervall. Enligt Olhager (2000) avser kortsiktiga prognoser som används till 
operativ styrning en dag till tre månader. Prognos på medellång sikt sträcker sig från 
två månader till två år och en långsiktig prognos avser minst ett år. Enligt tolkning av 
Mattsson och Jonsson (2003) och Olhager (2000) kan sambandet mellan 
styrningsnivå, planeringsnivå och prognoshorisont illustreras enligt figur 5-1. Även 
Heizer och Render (2004) klassificerar prognoserna utifrån kort sikt, medellång sikt 
och lång sikt, dock tenderar deras tidshorisonter att sträcka sig längre fram i tiden. 
Detta kan tolkas som att olika företag behöver olika prognoshorisonter, då olika 
företag väljer att fatta beslut olika långt fram i tiden beroende på hur deras produktion 
ser ut. Detta stöds även av Olhager (2000) som menar att en prognoshorisontslängd 
främst påverkas av produktens totala ledtid.  

Styrningsnivå Planeringsnivå Prognoshorisont 
Strategisk Sälj- och 

verksamhetsplanering 
Lång sikt 

Taktisk 
 

Huvudplanering Medellång sikt 

Operativ 
 

Order- verkstadsplanering Kort sikt 

Figur 5-1 Fri tolkning av samband mellan styrningsnivå, planeringsnivå och prognoshorisont 

(Mattsson & Jonsson, 2003, och Olhager, 2000) 
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5.2 Prognos vid resursplanering 
 
Då projektets mål är att utforma prognoser som kan möjliggöra resursplanering på 
taktisk och strategisk nivå, har teorier gällande hur prognoser bör utformas och vilken 
information som behövs för att kunna resursplanera för medellång sikt och lång sikt 
beaktats. Detta för att kunna utforma en generell modell för prognosutformningen. 
Den generella modellen har utformats för ett företag som har många produktvarianter, 
vars efterfrågan uppvisar trendvariationer, säsongsvariationer samt 
produktmixförskjutning. 

Enligt Olhager (2000) samt Mattsson och Jonsson (2003) bör prognostisering på 
medellång sikt och lång sikt ske på produktgruppsnivå eller på produktnivå. Detta för 
att uppnå aggregerad och därmed stabilare efterfrågan. Detaljeringsgraden på 
prognoserna behöver inte i detta läge vara så hög, då prognoserna främst är avsedda 
för planering med lång tidshorisont. Ett företag som skall använda prognoserna till 
långsiktig planering bör därför prognostisera på aggregerad efterfrågan, så som 
produktgrupper eller produkter. 

Vidare behandlar Mattsson & Jonsson (2003) dilemmat med att ett företag har många 
olika sorters produktvarianter, och att detta försvårat prognostisering på produktnivå 
då det finns många olika produktvarianter. Det krävs mycket tid för att göra en 
prognos för varje produktvariant. För att hantera detta bör ett företag med många 
produktvarianter prognostisera på produktmodeller, där en produktmodell 
representerar alla de produktvarianter som kan kombineras. Då ett företag har en 
produktflora med ett stort antal produktvarianter bör produktmodeller utgöra 
prognosobjektet.  

Långsiktig kapacitetsplanering innebär enligt Mattsson och Jonsson (2003) planering 
med låg detaljeringsgrad, och kan avse hela avdelningar eller avsnitt i produktionen. 
Även Meredith och Shafer (2002) anser att prognoser som är avsedda för 
övergripande planering ej behöver vara så detaljrika. Detta resonemang motiverar att 
den prognosinformation som produktion behöver för att kunna kapacitetsplanera på 
längre sikt bör vara aggregerad information som ger en grov uppskattning av framtida 
kapacitetsbehov. De ovanstående resonemangen motiverar att ett företag som vill 
utforma prognoser som skall användas till långsiktig resursplanering och som har 
många produktvarianter bör prognostisera på produktmodeller.  

Mattsson och Jonsson (2003) beskriver även att den långsiktiga kapacitetsplaneringen 
kan kompletteras med mer detaljerad beräkningar för historiskt kända flaskhalsar. 
Även Simchi-Levi et al. (2003) framhåller att det är genom långsiktig planering som 
potentiella flaskhalsar kan upptäckas och avhjälpas. För att kunna kapacitetsplanera 
måste de prognostiserade produktionskvantiteterna omvandlas till kapacitetsbehov i 
produktionen. Beroende på om kapacitetsplaneringen avser exempelvis en hel 
avdelning eller en enskild produktionslina krävs olika detaljerad information som 
underlag. För att kunna räkna kapacitetsbehovet i en viss produktionslina, som 
eventuellt utgör en flaskhals, krävs det information om vilka produktmodeller som 
skall gå igenom den och hur mycket tid respektive produktmodell behöver i 
produktionslinan. Denna typ av kapacitetsplanering fordrar således att prognoser görs 
på en mer detaljerad nivå.  
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Genom att räkna ut kapacitetsbehov per produktmodell i en specifik produktionslina, 
får företaget en god insikt i hur förändringar i produktmixen påverkar produktionen. 
På detta sett genereras information om var i produktionen kapacitet behövs och hur 
stort kapacitetsbehovet är. Olika kapacitetsplaneringsmetoder speglar mer eller 
mindre produktmixförskjutningar. En metod som kopplar samman individuella 
produkter till individuella avdelningar eller produktionslinor vilka påvisar hur 
produktmixförskjutningar påverkar beläggningen i produktionen bör väljas.  

En metod som lämpar sig för långsiktig planering som tar hänsyn till 
produktmixförskjutning är enligt Mattsson och Jonsson (2003) planering med 
kapacitetsbehovsnycklar. Denna metod kräver att prognoserna förmedlar information 
om vilka produktmodeller som skall produceras. Då ett företag upplever problem med 
produktmixförskjutning bör de därför prognostisera på produktmodellnivå för att ha 
rätt underlag vid sin kapacitetsplanering.  

En prognos på produktmodell är även lämplig för resursplanering i materialavseende. 
Materialplanering på längre sikt avser enligt Mattsson och Jonsson (2003) främst att 
fastställa grova kvantiteter per tidsperiod för att därmed säkerställ tillgång på material. 
Om inköpsavdelning får en prognos för produktmodeller vet de i stora drag vilket 
material som kommer att behövas och har därmed möjlighet att säkerställa att det inte 
uppstår brist på aktuellt material. För att ett företag skall kunna veta exakt vilka 
detaljer som efterfrågas måste prognosen användas som input till ett 
materialplaneringssystem, som genom strukturkopplingar genererar ett nettobehov på 
artikelnivå. De generella modellerna som beskrivs här avser ej sådan operativ 
materialstyrning. Enligt Heizer & Render (2004) kan ett företag säkerställa tillgång på 
material genom att bygga upp ett bra samarbete med leverantörer vilket leder till att 
företaget kan förhandla fram bra priser och avtal för material. Att förbereda 
leverantörerna på längre sikt ger även dem möjlighet att anpassa kapacitet efter behov 
och de kan därmed bättre hålla leveranstider. 

Enligt teorin skall även hänsyn tas till kostnad för prognostisering och vad som kan 
vinnas med att utföra dem. För att begränsa kostnader för prognosprocessen bör den 
enligt Olhager (2000) standardiseras. På ett företag där det främst är trend, 
säsongsvariation och produktmixförskjutningar som utgör problem då produktion och 
inköp skall resursplanera, skulle prognosen kunna standardiseras så att främst de 
produktmodeller som står för en högre volymer utgör prognosobjektet. Utifrån dessa 
produkter kan företaget skapa sig en god bild av trender, säsongsvariationer och 
produktmixförskjutningar. Prognosen behöver således ej omfatta produkter som har 
en relativt liten efterfrågan, då de har förhållandevis liten inverka på det totala 
resursbehovet. Att välja bort vissa produktmodeller som utgör låg volym vid 
prognostiseringen kan därför vara mer ekonomiskt. 

Meredith och Shafer (2002) hävdar att företag generellt letar efter den prognosmetod 
som minimerar både kostnaden för framtagande av prognoser och kostnaden för 
felaktig prognos. Då ett företag har många produktvarianter som skall prognostiseras 
kan det därav vara mer ekonomiskt att välja ut vissa produktmodeller för 
prognostisering. De utvalda produktmodellerna kan då enligt resonemanget ovan 
exempelvis vara produkter med hög volym vidare kan de produktmodeller som går 
genom flaskhalsar i produktion väljas ut eller produkter som speglar en viss 
avdelning. 
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Om en prognos ej omfattar alla produktmodeller kommer detta således ej spegla den 
totala efterfrågan. Det kan därför vara lämpligt att även ta fram en övergripande 
prognos där företagets förväntade försäljning av alla produktvarianter och 
specialprodukter är aggregerade till en produktgrupp så som arbetsstol eller soffa. På 
detta sätt kommer den totala efterfrågan för alla företagets produkter kunna 
uppskattas. Denna uppskattning kan uttryckas i försäljningskronor eller styck, och är 
lämplig som beslutunderlag vid strategiska beslut. Enligt Meredith och Shafer (2002) 
kan dessa strategiska beslut innefatta planering av fabrikslayouter med avseende på 
ombyggnationer eller nyanskaffning, och enligt Mattsson och Jonsson (2003) gäller 
besluten ofta nya produkter, kundsegment och marknader. Att uttrycka prognoser på 
produktgruppsnivå i kronor kan enligt Mattsson och Jonsson (2003) anses lämpligt då 
produkterna inom gruppen är olika och även när prognoserna skall användas i 
budgeteringssyfte.  

 

5.3 Preciserade modeller 
 
Utifrån det presenterade resonemanget kan nu en generell modell tas fram. Den 
generella modellen för hur prognosen bör utformas för att kunna användas av inköp 
och produktion vid resursplanering demonstreras i detta avsnitt. 

I ovanstående resonemang kunde bevisas att lämpligt prognosobjekt är 
produktmodell. För att beskriva vad som avses med en produktmodell illustreras en 
sådan i figur 5-2. Ett exempel på en produktmodell kan vara en soffa A som består av 
en stomme, dynor och ben. Stommen finns i varianterna bäddsoffa och normal. 
Dynorna finns i varianterna tyg och skinn, och benen finns i varianterna trä och stål. 
Genom att välja bland de olika varianterna kan olika produktvarianter kombineras 
ihop.  
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Figur 5-2 Produktmodell för prognosutformning 

På ett företag kan det finnas en mängd olika soffmodeller, så som soffa A, soffa B och 
soffa C. Dessa olika produktmodeller ingår i sin tur i en övergripande produktgrupp; 
Soffa. Se figur 5-3 nedan.  

 
Figur 5-3 Produktgrupper och produktmodeller 

 

 

 

Soffa A Soffa B Soffa C 

….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Soffa 

Soffa A 

Stomme Dyna Ben 

Bäddsoffa Normal Tyg   Skinn Trä Stål 

Produktmodell: Soffa A 
Modul: Stomme, dyna, ben 
Variant: bäddsoffa, normal, tyg, skinn, trä, stål 
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Den första generella modellen typ I bygger på att marknadsavdelning tar fram en 
prognos för de utvalda produktmodellerna. Denna modell beskrivs med hjälp av ett 
exempel som illustreras i figur 5-4. I figuren representerar ovalerna var en prognos 
kommer att genereras. I exemplet med sofforna kan det antas att Soffa A och Soffa C 
har valts ut som intressanta produktmodeller som skall prognostiseras. Det är således 
för dessa som marknadsavdelningen genererar en prognos uttryckt i styck.  

För Soffa C är det av intresse att ta fram en prognos för varianterna bäddsoffa och 
normal, för att kunna uppskatta kapacitetsbehovet vid montering av dessa produkter. 
För att få fram en prognos hämtas historisk förbrukningsdata ur exempelvis 
affärssystemet. Användbar förbrukningsstatistik är leverans-, försäljnings-, eller 
faktureringsstatisk, beroende på företagets situation. Med hjälp av den historiska 
statistiken beräknas en procentmässig fördelning fram för varianterna bäddsoffa och 
normal. Den historiska förbrukningen per variant är kopplad till den specifika 
produktmodellen, i detta fall Soffa C. Exempelvis kan varianten bäddsoffa ha stått för 
20 % av kvantiteten under det föregående året och varianten normal för 80 %. Den 
historiska efterfrågan per variant är kopplad till respektive produktmodell och vägs 
därefter samman med den prognosen som marknadsavdelning tagit fram på 
produktmodellsnivå. Den prognostiserade kvantiteten för produktmodellen Soffa C 
fördelas således över varianterna utifrån den procentfördelning som bestämts. 

Figur 5-4 Generell modell för prognos utformning; Typ I 

Under rubriken prognos vid resursplanering ovan fördes även ett resonemang som 
motiverar att prognostisering bör ske på produktgrupper för att få en helhetsbild av 
den totala efterfrågan. I detta exempel tas därmed prognos även fram för 
produktgruppen Soffa. 

 

 

 

Soffa C Soffa A 

Bäddsoffa Normal 

Soffa 

Typ I 
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I exemplet ovan beskrivs att historiska förbrukningsdata tas fram för moduler och 
varianter. I exemplet ovan antogs prognosperioden längd vara ett år, och den 
procentmässiga fördelningen av varianterna representerade en genomsnittlig 
fördelning över hela året. När passande statistik skall genereras för kortare 
prognosperioder bör däremot hänsyn tagas till vilken prognostiseringsperiod som 
avses, detta för att skapa möjlighet att väga in säsongsvariationer. Om en produkt 
uppvisar säsongsvariationer, som innebär att efterfrågan förändras kraftigt under 
exempelvis sommar eller vintern, är det rimligt att hämta fram förbrukningsstatistiken 
från samma tidsperiod förra året. Detta för att få en procentfördelning av 
modulerna/varianterna som speglar en specifik period under året.  

Hänsyn till säsongsvariation och trend förutsätts även tagas då prognostisering sker 
för respektive produktmodell. Markandsavdelning kan rimligen välja en 
prognosmetod som bygger på både en kvantitativ och en kvalitativ prognos. En 
kvantitativ metod som enligt Berg och Broström (2000) tar hänsyn till trend och 
säsong, och som därmed kan vara lämpligt, är Holt- Winters trend och säsongsmetod. 
Med denna kvantitativa prognos som utgångspunkt kan sedan marknadsavdelningen 
justera prognosen med hjälp av kvalitativ information. En kvalitativ metod skulle 
kunna var gräsrotsmetoden, som enligt Mattsson och Jonsson (2003) bygger på att 
säljare och andra som har direkt kontakt med markanden var för sig gör sina egna 
förslag till prognoser. 

Då den generella modellen är menad att beskriva hur en prognos bör var utformad för 
att kunna användas av produktions-, och inköpsavdelningen vid resursplanering, så 
har även ytterligare en typ av generell modell tagits fram. Modell typ II är tillämpbar 
då ej så detaljerad information behövs för att kunna resursplanera. Ett exempel på 
detta kan vara att produktion och inköp ej behöver veta exakt vilken produktmodell 
som efterfrågas, utan de vill endast veta vilket utgångsmaterial som produkter kräver 
och/eller igenom vilken produktionsavsnitt de skall gå. Att ta fram en prognos på 
produktmodell skulle innebära en högre detaljeringsnivå vilket inte är till någon nytta 
i detta läge och därmed blir en sådan prognostisering oekonomisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Generella modeller 

40 

Exempelvis skulle olika soffmodeller bestå av antigen utgångsmaterialet plast eller 
trä, och detta skulle således innebär att de går igenom olika operationer i 
produktionen. Var kapaciteten behövs i produktionen påverkas därmed främst av om 
det är en plast- eller träsoffa, det är ej relevant att veta om det är plastmodell A, B 
eller C. De olika produktmodellerna skulle i detta fall kunna aggregeras till 
produktgrupperna Soffa; plast och Soffa; trä. Ytterligare ett motiv till att typ II har 
tagits fram är att det i vissa produktgrupper ingår ett stort antal produktmodeller som 
ej produceras i hög volym. Att prognostisera på varje enskild produktmodell kan 
anses kostsamt i relation till vad som finna att vinna på prognosen. Typ II bygger 
således på en aggregerad gruppering av produktmodeller och illustreras i figur 5-5. 
Denna prognos uttrycks i styck, och vid kapacitetsplanering räknas rimligen ett 
genomsnittligt kapacitetsbehov fram för produktmodellerna i den aggregerade 
prognosen. Även för typ II prognostiseras det på produktgruppen Soffa, och 
prognosenheten är styck eller kronor. 

 

 Figur 5-5 Generell modell för prognos utformning; Typ II 

Soffa; Trä 
 

Soffa; Plast 
 

Soffa 

Typ II 
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6 Modeller anpassade till Kinnarps AB 
I detta kapitel genomförs en anpassning till Kinnarps AB utifrån de två typmodeller 

som presenterats i föregående kapitel. Kinnarps AB:s produkter grupperas in under 

åtta produktgrupper som urskiljs efter produkternas karakteristika. Under varje 

produktgrupp väljs produktmodeller ut för prognostisering, enligt de generella 

modellerna typ I eller typ II. Vid identifikation av prognostiseringsobjekt baseras 

valen på intervjuer och observationer som framkommit under arbetets gång. De 

utvalda produktmodellerna representerar cirka 75-80 % av Kinnarp Production AB:s 

produkter. De definierade produktgrupperna presenteras en i taget, där motiven till 

vald indelning beskrivs. Kapitlet avslutas med ett resonemang om modellens inverkan 

på Kinnarps AB. 

 

6.1 Produktindelning enligt typ I 
 
Under denna rubrik återfinns de produktgrupper där produktmodellerna delats in 
enligt generell modell typ I, så som den beskrivits i kapitlet ovan. För typ I genererar 
marknadsavdelningen en prognos på produktmodellsnivå. 

6.1.1 Arbetsstol 

 
Figur 6-1 Prognosutformning arbetsstol 

Arbetsstol 5000, 6/8000, 6/8000+ och 9000 belastar samtliga tre produktionsenheter 
och det är således viktigt att prognostisera på dessa. Genom att prognostisera på dessa 
produktmodeller kan en helhetsbild genereras vilket gör det lättare att förbereda vilka 
produktionsenheter och avdelningar som behöver mer kapacitet i form av personal, 
material etc. Prognostisering på de två inköpta arbetsstolarna Solo och Contessa beror 
på flera anledningar, vilka förklaras nedan. Som produktmodeller under denna 
produktgrupp har arbetsstol 5000, 6/8000 och 6/8000+, 9000, Contessa och Solo 
valts, vilket visas i figur 6-1. 

 

 

    Solo    9000 

 Safe back   Normal 

Arbetsstol 

 6/8000/  
6/8000+ 

Contessa    5000 
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Stolsmekanismen till 5000, 6/8000 och 9000 tillverkas i Jönköping, sits och rygg köps 
in och kläs i Skillingaryd. Komponenterna skeppas sedan till Kinnarp där arbetsstolen 
monteras. Solo och Contessa levereras helt färdiga till Kinnarps AB, som står för 
försäljning och leverans ut till slutkund. 

Arbetsstol 5000 har bara en typ av stolsmekanism, men är viktig att få prognoser på, 
på grund av den höga volymen, ca 15 % av den totala försäljningen av arbetsstolar per 
år. Anledningen är således för att kunna kapacitetsplanera på ett mer tillfredsställande 
sätt då denna volym upptar relativt stor del av kapaciteten och resurserna på de olika 
enheterna. 

Arbetsstol 6/8000 har två typer av stolsmekanismer Safe back och Normal och står 
för en väldigt stor volym. 6000 och 6000+ ca 49 % av försäljningen av arbetsstol för 
år 2005 och arbetsstol 8000 och 8000+ stod för ca 30 %. Om marknad här kan 
prognostisera på denna produktmodellnivå, så skulle företaget med hjälp av tidigare 
års försäljningsstatistik kunna räkna ut en procentfördelning mellan Safe back 
mekanismen och Normalmekanismen. Anledningen till denna prognos är för att 
förbättra och underlätta kapacitetsplanering vid tillverkning av stolsmekanism. Safe 
back upplevs som en trång sektion och i och med det är det viktig att tidigt få 
information om förväntad efterfrågan för att eventuellt hyra in eller investera i mer 
kapacitet eller vid en nedgång kunna omplacera personal. Kinnarps Production AB 
har upplevt att det blir svårt att hinna med att få ut alla Safe back då det endast finns 
en arbetsstation att tillverka i. Mekanismen Normal har fler arbetsstationer. 

Arbetsstol 9000 är en ny produkt och orsaken till att produkten valts som 
produktmodell är att framhäva vikten av att följa upp nya produkter. Detta för att se 
om den nya produkten ”tar” försäljning från andra stolar eller medför ökad 
försäljning. Utifrån den informationen skall sedan taktiskt och strategiskt riktiga 
beslut kunna fattas. 

Solo Anledningen till att denna stol är med är för att försäljningsvolymen är stor 
jämfört med andra inköpta stolar, samt att denna stol är intressant att följa upp för 
inköp i syfte att kunna förbereda sina underleverantörer.  

Contessa står för en liten volym, men det är viktig att få prognoser på denna 
arbetsstol av olika anledningar. Contessa dyr, således bör allt för stora lager av denna 
produkt undvikas. Kostnaden för varje stol är mellan 8500- 9500 Skr, detta i 
jämförelse med andra arbetsstolar som kostar mellan 3000 och 5000 Skr. Anledningen 
till att arbetsstolen behöver lagerhållas över huvudtaget är att den köps in från Kina, 
vilket medför en leveranstid på nästan två månader. Produkten måste därför 
lagerhållas av Kinnarps AB för att Kinnarps AB i sin tur ska kunna hålla 
leveranstiden ut till slutkund på max fyra veckor. För denna produkt är det således 
viktigt med bra prognoser för att rätt kvantiteter skall beställas hem, och därmed 
förhindra att lagernivån är för hög och därmed onödigt dyr eller att brist uppstår. Om 
orderkvantiteten är för låg kan detta innebära extra långa leveranstider för Kinnarps 
AB:s kunder. Med hjälp av prognoser på Contessa kan inköparna förbereda och på så 
sätt underlätta underleverantörens produktion. Genom ett ökat leverantörssamarbete 
kan större förtroende och ökad leveranssäkerhet uppnås vilket medför att Kinnarps 
AB kan minska sina säkerhetslager. 

 

 

 



Modeller anpassade till Kinnarps AB 

43 

6.1.2 Besöksstol 

 
Figur 6-2 Prognosutformning besöksstol 

Under denna produktgrupp finns produktmodeller som är framtagna för att 
designmässigt höra ihop med en arbetsstol. Samtliga besöksstolar, utom Solo som är 
helt inköpt, är klädda och belastar således Skillingaryd. Vissa besöksstolar har även 
trädetaljer vilket innebär att de även belastar komponentavdelningen trä i 
Skillingaryd. Uppdelningen som är gjord beror på att det är en fördel att få prognos på 
dessa produktmodeller för att underlätta kapacitetsplaneringen i Skillingaryd. 
Uppdelningen är därför 5000 cv, Plus cv, Arcus, och Solo, vilket visas i figur 6-2. 

5000 cv är besöksstolen till arbetsstolen 5000 och är en ny produkt som förväntas 
sälja i relativt stor volym. Därför skulle det underlätta för produktion om förväntad 
efterfrågan kunde presenteras. Där av motivet till att denna arbetsstol bör 
prognostiseras på.  

Plus cv tillhör arbetsstol 6/8000+ och säljer i stor volym vilket innebär att den har 
större inverkan i produktionen än andra besöksstolar. 

Arcus tillhör arbetsstol 6/8000 och kan köpas klädd, och finns i både metall och i trä. 
Därför görs en variantuppdelning under Arcus där uppdelningen mellan metall och trä 
ges av en historisk fördelning, på samma sätt som tidigare nämnts. Metallen är inköpt 
och därför belastas endast monteringen och sömnad som sker av Kinnarps AB. Medan 
Arcus/trä även belastar träavdelningen.        

Solo är som tidigare nämnts en inköpt stol som är intressant för inköp att följa särskilt 
på grunda av en relativt stor volym jämfört med andra inköpta besöksstolar. 

Värt att notera är att det finns ännu en arbetsstol och en besöksstol med gemensam 
design, båda med namnet Kapton. Gällande dessa har ett medvetet val gjorts att en 
prognos inte behöver utföras på dem. Anledningen till det är att deras ringa volym är 
ungefär 0,1 % av totalt antal arbetsstolar och ungefär 2,5 % av totalt antal 
besöksstolar, samt att det inte framkommit någon för produktion eller inköp direkt 
fördel med prognos gällande dessa produktmodeller. Att prognostisera på Kapton kan 
således skapa större kostnad än vinning.  
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6.1.3 Förvaring 

 
Figur 6-3 Prognosutformning förvaring 

Förvaring är uppdelad på tre olika produktmodeller samt ett exempel på 
specialprodukt med hög volym. Special med hög volym avser för tillfället en 
specialprodukt där efterfrågan ökat kraftigt. De tre produktmodellerna som ingår i 
produktgruppen förvaring visas i figur 6-3 och är Xd, Serie e och Hurts e-serien. 

Special, hög volym avser produkter som är specialprodukter men som eventuellt kan 
bli standardprodukter. Om försäljarna har märkt ett stort intresse för en produkt på 
marknaden, kan den således börja sälja i större volym. I och med en stor volym kan 
inte specialavdelningen montera produkterna på grund av avdelningens begränsade 
kapacitet och då måste produkten gå i ordinarie montering. Detta innebär att produkter 
som egentligen inte är anpassade till monteringsavdelningen ändå ska gå därigenom. 

I dagsläget finns det ett skåp som varit ett specialskåp från början, men som fått stort 
intresse från många olika kunder. Då kapacitet ej finns att tillgå på samma sätt som till 
andra skåp där företaget räknat med större efterfrågan skapar det brist i kapacitet. För 
att klara de stora volymerna har företaget fått montera skåp i monteringslinor som 
skåpen egentligen inte är anpassade för. Därför borde detta skåp prognostiseras på då 
en fortsatt stor efterfrågan innebär att stora förändringar måste göras i monteringen. 
Strategiska beslut måste i så fall fattas och kapacitet behöver anpassas för att 
monteringen ska kunna ske i takt med efterfrågan. Det är alltså viktigt att informera i 
god tid om en stor försäljning görs utav specialprodukter. Prognosobjektet kan alltså 
förändras under just denna punkt. 

Valet gjordes dels för att visa på vikten att denna information kommer fram för att i 
tid skapa förutsättningar för produktionen att klara av stora volymer. Men även för att 
påvisa vikten av att ständigt uppdatera vilka produktmodeller som ska utgöra 
prognosobjekten. 

Xd är en ny produktmodell som förväntas sälja stort, främst på Europamarknaden. 
Därför är det viktigt att följa upp denna produktmodell. Särskilt viktigt är det då 
monteringen ska ske manuellt till en början vilket medför att stora volymer ej kommer 
att kunna hanteras med en gång. Om efterfrågan ökar och resulterar i stora volymer 
måste strategiska beslut fattas och resurser och kapacitet måste tilldelas Xd. 

   Serie e 

 Trä   Stål 

Förvaring 
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Serie e säljer i stora volymer och det är en av anledningen till att produktionen vill ha 
information om denna produktmodell. Den andra anledningen är att 
komponentavdelning samt inköp gärna vill kunna tillverka, respektive köpa in, rätt typ 
av underrede. Det finns två underreden, ett i trä och ett i stål. Stål är inköpt och trä 
belastar komponentavdelningen i Kinnarp. Att få information om fördelningen här 
skulle underlätta planeringen på samma sätt som nämndes angående Safe back och 
Normalmekanism till arbetsstol. 

Hurts e går igenom en egen produktionslina vilket innebär att kapacitetsbehovet 
gärna vill ses efter för att kunna förbereda och fördela resurserna på ett så bra sätt som 
möjligt.  

6.1.4 Bord 

 
Figur 6-4 Prognos utformning bord 

Denna produktgrupp är uppbyggd av fem produktmodeller E, T, Origo, Fellow, och 
Edux, vilka visas i figur 6-4. Dessa produktmodeller innefattar största delen av borden 
som Kinnarps AB tillverkar. En prognostisering på E-bord och T-bord skulle hjälpa i 
monteringen då dessa bord monteras på samma monteringsbänkar. Bänkarna måste 
dock byggas om beroende på vilken produktmodell som ska monteras. Om 
monteringen får en indikation om hur efterfrågan ser ut kan eventuella ställtider i form 
av ombyggnation av bänkar minimeras eller så kan taktiska beslut om inköp av ny 
bänk fattas. 

E-bord;Vid komponenttillverkningen av E-bord är svårigheten att det finns två val av 
bensorter. Det ena är Traditionella ben, och det andra alternativet är Underrede med 
höj- och sänkbar funktion. Dessa måste finnas tillhands när monteringen ska starta. I 
och med det är det av stor vikt för komponent att kunna förbereda hur företaget ska 
fördela kapaciteten och resurserna mellan respektive avdelning för dessa två 
bensorter. Detta för att minska risken för brist. Prognostiseringen sker på 
produktmodellnivån och fördelningen mellan ben eller underrede bygger på hur 
fördelningen varit historiskt sett. 
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T-bord;Här kan kunden få välja mellan lackerade ben eller icke lackerade ben. 
Lackeringen har hög beläggning och det är bra att i tidigt skede få förutsättningarna 
att kunna förbereda avdelningen. I och med detta valdes variantuppdelningen ej lack 
och lack under produktmodellen T-bord. Fördelningen mellan ej lack och lack baseras 
på historisk fördelning. 

Anledningen till prognostiseringen på Origo är att volymen är relativt hög. För 
Fellow och Edux gäller att de tillhör skolbord och är starkt säsongsberoende, därför 
är det viktigt att följa dessa två produktmodeller för att kunna vara förberedd när 
efterfrågan kraftigt ökar. 

 

6.2 Produktindelning enligt typ II 
 
Under denna rubrik återfinns uppdelning av produktmodeller enligt generell modell 
typ II, vilken bygger på gruppering av produktmodeller. Marknadsavdelningen 
genererar en prognos på denna grupperingsnivå. 

6.2.1 Skärm 

 
Figur 6-5 Prognosutformning skärm 

Gällande skärmar så finns det tre olika produktmodeller, Zonit 20, 40 och 80 vilka 
tillverkas i Kinnarps komponentavdelning. Här finns det inga direkta problem. 
Önskemålet är dock att kunna förbereda tillverkningen och kapacitetsplanera på ett 
tillfredsställande sätt då hanteringen sker olika för de olika produktmodellerna. Då 
hanteringen är olika spelar det inte någon direkt roll vilken produktmodell som ska 
tillverkas. Det som är intressant att veta för komponentavdelningen är vilken 
produktionslina produktmodellen kommer att belasta, därav den valda grupperingen 
av produktmodeller, som visas i figur 6-5. 
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Skärm arbetsbord kommer att bestå av de produktmodeller som produceras i en utav 
de två produktionslinorna. Zonit 20 är en skärm som fästs på arbetsbord och belastar 
ensam denna produktionslina. Under den grupperade produktmodellen, Skärm 
arbetsbord, kommer det således bara att ingå en produktmodell, Zonit 20. Om 
företaget beslutar sig för att ta fram ytterligare en skärm som går i samma 
produktionslina, borde den förslagsvis läggas till under Skärm arbetsbord.  

Skärm golv kommer att bestå av de produktmodeller som belastar den andra 
produktionslinan. Zonit 40 och Zonit 80 är skärmar som är golvfasta och produceras 
således i samma produktionslina. Dessa två produktmodeller är därför aggregerade till 
en grupperad produktmodell, Skärm golv. Namn på de ingående produktmodeller som 
aggregerats till produktgrupper visas i bilaga 7. 

6.2.2 Stol 

 
Figur 6-6 Prognos utformning Stol 

I produktgruppen Stol ingår det 17 olika produktmodeller där modellerna går att få i 
många olika varianter där vissa utav modellerna är inköpta och andra går att få klädda 
eller helt i trä, med armstöd i plast eller i trä. På grund av den komplicerade 
produktmodellstrukturen, delas stolarna upp beroende på vilken enhet de kommer att 
belasta. Stol i trä kommer att belasta Kinnarps komponentavdelning och de klädda 
stolarna kommer att belasta sömnad i Skillingaryd. På grund av detta har produkterna 
aggregerats till grupperade produktmodeller även i detta fall, enligt figur 6-6, där 
grupperingarna har valts till Stol/klädda och Stol/trä.  

Det som komplicerar denna produktgrupp är att de klädda stolarna även kan belasta 
komponentavdelningen i Kinnarp eller inköpsavdelningen. Därför har en 
variantuppdelning varit nödvändig i detta fall. Där varianterna är Klädd/trä och 
Klädd/metall. Klädd/trä belastar komponentavdelning och montering i Kinnarp samt 
sömnad i Skillingaryd. Klädd/metall belastar sömnad och montering i Skillingaryd 
samt inköp eftersom metallen köps in. Efter montering i Skillingaryd skeppas stolarna 
till Kinnarp för leverans ut till kund. Variantfördelningen fås utifrån den historiska 
fördelningen mellan de två varianterna Klädd/trä och Klädd/metall. Exakta 
produktmodeller som ingår i denna gruppering är många och visas i bilaga 7. 
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6.2.3 Stoppmöbler 

 
Figur 6-7 Prognosutformning stoppmöbel 

Även denna produktgrupp består av aggregerade produktmodeller och 
prognostiseringen önskas således ske på grupperingen av produktmodeller. 
Anledningen till att produktmodellerna valts att aggregeras till grupper är som tidigare 
beroende på vart respektive produktmodell belastar produktionen. De aggregerade 
grupperingarna av produktmodeller har valts till två stycken och nämns här 
Stoppmöbler/Trä respektive Stoppmöbler/Formgjutning, och dessa illustreras i 
figur 6-7. 

Stoppmöbler/Trä 

Produktmodellerna som ingår under denna kategori är Pio, Wilsson och Trix dessa 
stoppmöbler belastar träavdelningen i Skillingaryd. Om trä avdelningen i Skillingaryd 
skulle kunna förbereda sig genom att få en indikation på kommande orderingång, 
skulle kapaciteten och resurserna kunna anpassas utefter den troliga efterfrågan. 
Informationen är viktig för träavdelningen då många detaljer ska igenom 
träavdelningen och det ibland kan uppstå kö. Även sömnad och 
stoppningsavdelningen kan få nytta av denna information genom att som tidigare 
nämnts, få möjlighet att skapa förberedelser. 

Stoppmöbler/Formgjutning 

Produktmodellerna under denna kategori är inköpta detaljer, men de formgjutna 
sitsarna och ryggarna tapetseras i Skillingaryd och belastar således 
stoppningsavdelningen. Även sömnad belastas då det är här tyget förbereds. En 
prognos på dessa aggregerade produktmodeller skulle på så sätt underlätta för 
stoppningsavdelningen, men framförallt för inköp och sömnad. Namnen på de 
ingående produktmodellerna är många och visas i bilaga 7. 
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6.2.4 Skolstol 

Figur 6-8 Prognos utformning Skolstol 

Denna produktgrupp varierar starkt beroende på säsong, då dessa stolar riktar sig till 
skola och utbildning. Produkterna blir säsongsberoende på grund av att skolorna vill 
byta ut möbler under loven, främst sommar- och jullov. Därav följer att skolstolar ska 
levereras efter skolslut i juni, men innan semestern börjar, och efter att skolan slutat i 
mitten av december. Detta medför stora toppar i slutet av april och maj, samt slutet av 
november början av december. Skolstolarna har valts att aggregeras till två 
grupperade produktmodeller, Skolstol/Lackering och Skolstol/Montering, enligt 
figur 6-8. Anledningen till vald aggregering är beroende på vilken avdelning som 
belastas. Samtidigt som information om det visas för produktion, har 
inköpsavdelningen möjlighet att förbereda sina leverantörer då alla stolarna är 
inköpta, men lackeras respektive monteras i Kinnarp. 

Skolstol/Lackering är en gruppering som består av produktmodellerna Casper, Jesper 
och Jonatan. Denna gruppering har valts på grund av att de tre skolstolarna belastar 
lackeringsavdelningen i produktionen. Lackeringsavdelningen är lite av en trång 
sektion på grund av att det är så väldigt många detaljer som ska gå igenom denna 
avdelning. Casper Jesper och Jonatan är inköpta stolar, men företaget anser att 
kvaliteten höjs avsevärt om de lackerar stolarna själva. 

Skolstol/Montering innefattar de stolar som även de är inköpta, men istället belastar 
monteringen. Monteringen består exempelvis utav att sätta dit tassar, hjul eller 
fotstöd, allt beroende på kundens val av tillbehör. 

De ingående produktmodeller som aggregerats visas i bilaga 7. 
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6.3 Tillämpning av modellen 
 
De identifierade produktgrupperna är således; Arbetsstol, Besöksstol, Förvaring, 
Bord, Skärm, Stol, Stoppmöbel och Skolstol. Det är för de utvalda produktmodellerna 
i respektive produktgrupp som markandsavdelningen skall ta fram en prognos och 
leverera till övriga organisationen. Förutom att ta fram en prognos för respektive 
produktgrupps utvalda produktmodeller rekommenderas Kinnarps AB även att ta fram 
en prognos för de övergripande produktgrupperna, så som det presenteras i den 
generella modellen.    

6.3.1 Prognos på produktgruppsnivå 

Att välja att prognostisera även på produktgruppsnivå och ej enbart på 
produktmodellsnivå ger Kinnarps AB en än mer aggregerad prognos där alla 
produktvarianter indirekt vägs in. Exempel på produktvarianter som då innefattas är 
specialprodukter eller övriga produkter som ej inkluderats i prognosen för 
produktmodellerna. Vidare kan prognosen för alla produktgrupper slås samman och 
denna prognos visar därmed den totala förväntade efterfrågan. Denna prognos utgör 
därmed ett lämpligt beslutsunderlag då Kinnarps AB skall fatta beslut på strategisk 
nivå, som exempelvis kan beröra investering i produktionsanläggningar, satsningar på 
nya marknader eller framtagning av nya produkter.  

Prognosen för produktgrupperna bör lämpligen uttryckas i kronor. Detta för att de 
produkter som ingår i en produktgrupp kan skilja sig mycket åt när det gäller 
kapacitetsbehov i produktionen. Det vore därför inte relevant att uttrycka prognosen i 
styck när förtaget ej vet vilka produkter som avses. Vidare är det rimligare att 
markandsavdelningen kan göra en uppskattning i kronor än i styck, när denna grovt 
aggregerad prognos skall tas fram. Att uttrycka prognosen i kronor kan även vara 
rimligt då den skall verka som underlag till bland annat investeringsbeslut. Företaget 
får därmed en god insikt i förväntad försäljningssumma. Denna prognos kan även 
verka som bra beslutsunderlag då årsbudget skall tas fram för nästkommande år. 

Förutom att slå samman alla produktgrupperna till en övergripande prognos kan även 
varje enskild produktgrupp analyseras var och en för sig. Detta ger förtaget 
möjligheten att förbereda sig på en upp eller nedgång på en viss produktgrupp. 
Produktgruppens prognos kan analyseras med utgångspunkt från den prognos som 
tagits fram för de underliggande produktmodellerna. Detta för att bättre förstå exakt 
vilka produkter i gruppen som har förändrade efterfrågemönster.  

6.3.2 Prognos på produktmodeller/gruppering av produktmodeller 

Dessa prognoser uttrycks rimligen i styck för att det skall underlätta omvandling till 
kapacitetsbehov i timmar. Att uttrycka prognosen i exempelvis försäljningsvärde, kan 
vara problematisk och kräver att inflationspåverkan beaktas då värdet skall 
”översättas” till kapacitetsbehov i produktionen.  
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Resonemanget gällande utformning av prognos för produktmodeller och gruppering 
av produktmodeller bygger på att de produktmodeller eller grupperingar av 
produktmodeller som är viktiga att prognostisera på väljs ut. Detta kan innebära att 
alla produktmodeller inte inkluderas i prognoserna. Även om inte prognos tas fram för 
alla produktmodeller som ingår i en produktgrupp, bör marknadsavdelningen 
övervaka historik på alla produkter som ingår för att även på detta sätt observera hur 
produktmixen förändras. Återförsäljarna har direktkontakt med kund vilket innebär att 
även de har en stor insikt gällande produktmixen och trender på marknaden. Genom 
att väga samman historik och den samlade kunskapen från återförsäljarna får marknad 
signaler på om en viss produktmodell borde plockas in i nästkommande års prognos.  

Signaler på vilka produktmodeller som bör ingå i prognosen bör även komma från 
produktionsavdelningen. Det är produktionsavdelning som vet vilka avdelningar eller 
eventuella flaskhalsar som det är viktigt att kapacitetsplanera efter. Den generella 
modellen för prognosutformning bygger således på att marknads-, produktions- och 
även inköpsavdelning kommunicerar sina behov och önskemål. Detta så att relevanta 
prognoser kan tas fram. Här är det även viktigt att trycka på det faktum att flaskhalsar 
enligt Forsberg (2003) flyttar sig. Vad som är en relevant prognosinformation för 
produktionsavdelningen förändras således i samma takt som flaskhalsarna flyttas. Att 
andvända sig av en sådan iterativ process, där resursplanering ligger till grund för 
prognosplaneringen stöds även av Simchi-Levi et al. (2003) som anser att detta 
arbetssätt resulterar i en effektiv resursallokering. 

6.3.3 Prognosuppföljning  

Det är även viktigt att marknadsavdelningen får återkoppling på sina prognoser som 
de levererar till den övriga organisationen. Återkoppling blir en del av den 
prognosuppföljning som alltid skall genomföras. Enligt Heizer och Render (2004) är 
det av stor vikt att en prognos ej glöms bort efter att den tagits fram, utan det är 
betydelsefullt att förstå varför eventuella prognosfel uppstår. Genom att kontinuerligt 
mäta prognosfel kan enligt Mattsson och Jonsson (2003) slumpmässiga eller 
systematiska fel upptäckas och det är därför viktigt att Kinnarps AB gör uppföljning 
på sina prognoser. Detta för att förstå varför eventuella prognosfel uppstått, om det 
beror på slumpen eller om vald prognosmetod systematiskt genererar fel prognoser. 
Enligt Heizer och Render (2004) kan olika prognosmetoder vara lämpliga för olika 
företag och till och med för olika avdelningar inom ett företag. För att Kinnarps AB 
skall kunna bedöma om vald prognosmetod är lämplig måste därför 
prognosuppföljning genomföras.  

Det är även viktigt att komma ihåg att prognoser enligt Simchi-Levi et al. (2003) i 
regel alltid är fel. När Kinnarps AB tar fram prognos är det därför viktigt att inte för 
höga förväntningar sätts på dem. Orealistiska förväntningar kan enligt Mattsson och 
Jonsson (2003) i sig leda till att prognoserna upplevs bristfälliga. Vidare motiv till 
prognosuppföljning och samrådighet gällande prognosernas användningsområde är 
enligt Mattsson och Jonsson (2003) för att hålla motivationen upp hos personalen. Om 
Kinnarps AB inte jobbar aktivt med att implementera fasta arbetsrutiner runt 
prognosanvändning och prognosuppföljning kan detta leda till att personal börjar 
tvivla på prognoserna. Detta kan resultera i att de bortser från dessa och detta leder i 
sin tur till att marknadsavdelningen ej behöver eller förstår nyttan med att ta fram bra 
prognoser.  
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6.3.4 Tidsperspektiv för prognoserna 

Uppföljning av prognoser kan lämpligen genomföras varje gång prognosen 
uppdateras, dvs. sammanfalla med prognosfrekvensen. Enligt Mattsson och Jonsson 
(2003) bör prognosfrekvensen i sin tur vara den samma som prognosperiodens längd. 
Längden på dessa två beror på vilka beslut som skall fattas med dess hjälp. Enligt 
Olhager (2000) är det ej relevant att ta fram prognoser oftare än beslut skall fattas, 
prognosperioden skall därför lämpa sig till de beslut som önskas fattas på taktisk nivå. 
Enligt Mattsson och Jonsson (2003) är typiska taktiska beslut gällande kapacitet, 
nyanställning av personal, viss maskininvestering, beslut gällande skift och ökning 
eller minskning av lager. 

Kinnarps har uppgett att det är beslut av detta slag som de vill kunna fatta utifrån 
prognoser. De vill bland annat kunna förbereda personal i förväg om de behöver 
arbeta övertid, de vill ha tid att anställa folk, kunna fatta beslut om eventuella skift 
samt tid att förbereda sina leverantörer. En rimlig prognosperiod för Kinnarps AB är 
därför tre månader. Om Kinnarps AB tar fram en prognos som uppger uppskattade 
kvantiteter per kvartal, verkar de som bra beslutsunderlag vid de taktiska beslut som 
de önskar kunna fatta.  

Även prognosfrekvensen bör därmed vara tre månader så att beslutsunderlaget är 
uppdaterat och förhoppnings mer korrekt när beslut skall fattas utifrån prognosen. 
Enligt Heizer och Render (2004) regelbundna uppdateringar av prognosen ett viktigt 
steg för att upprätthålla giltigheten i framtagna värden.  

Ett motiv till att inte välja kortare längd för prognosperioden och prognosfrekvensen 
är att det kan anses kostsamt i relation till de vinningar som kan göras. Då Kinnarps 
AB har operativ information som styr verksamheten en månad framåt är det onödigt 
att även ha en prognosperiod på en månad, då de eventuella beslut som kommer fattas 
utifrån prognosen ej kommer att beröra den närmsta månaden till så hög utsträckning 
utan snarare avse längre sikt. 

Genom att välja prognosfrekvensen och prognosperiodens längd till tre månader och 
koppla samman perioden till verksamhetsårets kvartal, kommer perioden även 
sammanfalla väl med Kinnarps AB:s vanligaste säsongssvängningar. Perioden 
kommer då löpa från september - november, december - februari, mars - maj och juni 
- augusti.  

Då prognosen i Kinnarps AB:s fall är tänkt att användas till främst taktisk planering 
men även strategisk planering, är det lämpligt att välja en prognoshorisont som är 
tillräckligt lång för strategisk planering. Att ha en prognoshorisont för långsiktiga 
prognoser för strategisk planering på minst ett år anses lämpligt enligt Olhager (2000) 
Detta är även lämpligt då den skall verka som input vid budgetering, när årsbudget tas 
fram, som underlag finns då en prognos som sträcker sig ett år framåt. Lämplig 
prognoshorisont för Kinnarps AB anses därav var ett år. 
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6.3.5 Visualisering av prognos på produktmodellsnivå 

Prognosen för produktmodeller och eventuella varianter är främst framtagen för att 
lämpa sig till resursplanering på taktisknivå på produktions- och inköpsavdelningen. 
Därför anses det viktigt att prognosen visualiseras för att skapa ett intresse och en 
förståelse ut i organisationen. De framtagna prognoserna skall finnas tillgängliga på 
alla produktionsenheterna, Kinnarps, Jönköping och Skillingaryd. Prognosen skall 
även göras tillgänglig för respektive avdelning som har behov av dem för att kunna 
resursplanera.  

För prognosen på produktmodellsnivå visas de identifierade produktgrupperna i figur 
6-9 nedan. Varje produktmodells prognostiserade kvantitet i styck kommer att 
redovisas i listan. Då vald prognosperiod är tre månader visas prognosen per kvartal. 
Prognosen tas fram för hela året då prognoshorisonten är ett år, men en uppdatering av 
kvantiteterna genomförs varje kvartal då prognosfrekvensen är tre månader. Efter 
varje kvartals genomförs en prognosuppföljning och i prognoslistan redovisas faktiskt 
utfall.  
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Verksamhetsår september – augusti                                                                 Enhet: styck 

Produktgrupp/ 
Produktmodell 

Kvartal 
1 Utfall 

Kvartal 
2 Utfall 

Kvartal 
3 Utfall 

Kvartal 
4 Utfall 

Arbetsstol  

5000         

6/8000         

9000         

Solo         

Kapton         

Contessa         

Besökstol  

5000 CV         

Plus CV         

Arcus         

Kapton         

Solo         

Förvaring  

Xd         

Serie e         

Hurts Serie e         

Key account         

Bord  

E-bord         

T-bord         

Origo         

Fellow         

Edux         

Skärm  

Skärm; Arbetsbord         

Skärm; Golv         

Stol         

Stol; Klädd         

Stol; Trä         

Stoppmöbel  

Stoppmöbel; Trä         

Stoppmöbel;Formgjuten         

Skolstol  

Skolstol; Lackering         

Skolstol; Montering         

Figur 6-9 Prognos produktmodellsnivå 
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Fördelningen av de ingående produktmodellerna i varje produktgrupp kommer även 
visas i ett tårtdiagram enligt figur 6-10. Siffrorna i exemplet är fiktiva. 

Arbetsstol 
kvartal X

2000st; 57%

300st; 9%

400st; 11%

100st; 3%

300st; 8%
500st; 14%

5000

6/8000

9000

Solo

Contessa

Produktmodeller (st)(%)

 
Figur 6-10 Prognos på produktmodellsnivå  

I de fall prognos är efterfrågad på variantnivå, så som för Safe back och Normal. Skall 
den prognosen visualiseras på berörd produktionsenhet och avdelning enligt figur 6-
11 nedan. 

6/8000
kvartal X 

500st; 71%

200st; 29%

Safeback

Normal

Stolsmekanism (st)(%)

 
Figur 6-11 Prognos på variantnivå 
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6.4  Inverkan på helheten 
 
Att planera och förbereda produktionen genom att prognostisera och ta beslut från 
prognoserna som föreslagits i uppsatsen kan ge olika fördelar för Kinnarps AB. På en 
strategisk nivå skulle besluten bestå av mer kostnadskrävande beslut, så som stora 
investeringar i personal eller produktionsutrustning. Det kan också bestå utav rent 
strategiska drag i form av inriktningar på nya marknader eller nedläggning av någon 
del av verksamheten. På den taktiska nivån handlar besluten om att tillexempel öka 
kapaciteten genom mindre investeringar, i form av utökad leveranskapacitet genom 
inhyrda transporter, utbildning av befintlig personal så att den personalen man har kan 
utföra många arbetsuppgifter vilket gör att man lättare kan flytta kapacitet dit behov 
uppstått. Mindre investeringar kan även göras i form av en avlastande maskin 
exempelvis för en flaskhals. 

Kinnarps AB uppvisar idag att planeringsarbetet på flera olika styrningsnivåer i 
huvudsak koncentreras till en dag framåt, dvs. operativ planering. Detta kan då bero 
på att företaget inte använder sig av prognoser, avsedda för planering på längre sikt. I 
och med detta har Kinnarps AB en begränsad möjlighet att öka eller minska kapacitet, 
kapacitetsbehovet, omfördela kapacitet, anpassa kapacitet och omfördela 
kapacitetsbehov som illustreras i figur 4-4. Den kortsiktiga planeringen är självklart 
nödvändig, men svår att utföra om inte planeringen på lång och medellång sikt har 
genomförts på ett tillfredsställande sätt. Om företaget lyckas planera mer på 
medellång sikt är möjligheten större att påverka kapaciteten, kapacitetsbehovet, 
omfördela kapacitet och omfördela kapacitetsbehovet på den kortsiktiga planeringen. 
Förhoppningen är att utifrån föreslagen prognosutformning skapa möjlighet till 
planering på högre styrningsnivå gällande framförallt medellång sikt. På detta sätt 
skapas även förutsättningar för en mer problemfri operativ verksamhet.  

En förutsättning att detta skall lyckas är dock att grupperingarna revideras och att 
detta sker kontinuerligt. Annars kan prognostiseringen medföra att fel beslut fattas 
och företaget förlorar inte bara pengar i form av tid som personal lagt ner på att ta 
fram prognoser. Företaget kan även förlora tid i form utav personal som följer en 
felaktig prognos och besluten som fattas kan bli kostsamma då eventuella 
investeringar i kapacitet eller försäljning/uppsägning av kapacitet görs.  

Inköp  

På inköpsavdelningen skulle prognoser och planering på medellång sikt skapa 
möjlighet att förbereda underleverantörer på framtida behov. I och med det skulle 
förutsättningar för underleverantörer att kunna leverera rätt detaljer till rätt tid skapas. 
Med säkrare prognoser kan också bättre leverantörssamverkan uppnås i och med att 
företagen kan lita mer på varandras information vilket kan generera fördelaktigare 
avtal och överenskommelser mellan parterna. Med säkrare försörjning av material ger 
det att produktionen vågar lita mer på materialförsörjningen vilket leder till att tiden 
kan användas till att söka optimera produktionen istället för att jaga material och 
säkerställa att material finns hemma. Det är på detta sätt som en planering på en högre 
nivå och längre sikt skulle kunna underlätta för den operativa verksamheten. 
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Återförsäljarna/Marknad  

Som beskrivits tidigare rekommenderas marknad att prognostisera på nivån för 
produktgrupp, informationen ska i detta fall komma från Salsa vilket anses 
fördelaktigt då fler och fler länder blir anslutna till Salsa. Detta gör att 
marknadsavdelningen inte behöver ringa runt och fråga efter förväntade 
försäljningssiffror. Önskan är att försäljarna ska kunna lämna in information om 
förväntad försäljning i form av antal av en viss produktmodell eller antal av de 
grupperade produktmodellerna. Informationen in till marknad borde på så sätt komma 
in i form av uppdelning typ I och typ II som presenterats. Förhoppning är då att den 
valda uppdelningen är mer lättförståelig än val som idag finns i Salsa och att resultatet 
av det blir att Salsa används mer. Tankesättet kan dock vara svårt att föra in i hela 
säljkåren då säljarna i nuläget pratar i produkter och Skr istället för produktgrupper, 
produktmodeller och antal.  

Det är då viktigt att påminna om helheten genom att förmedla hur inköp och 
produktion skulle underlättas, samt eventuell vinning för säljarna genom möjligheten 
till förkortad leveranstid. I och med det skulle förståelsen öka vilket skulle ge att 
säljarna förhoppningsvis lägger mer tid på att förmedla så bra information som 
möjligt. Bättre information in till marknad, ger marknadsavdelningen bättre 
möjligheter att i sin tur skapa säkrare prognoser. Säljkåren borde vara intresserad av 
att bidra med så bra information till marknadsavdelningen som möjligt, då denna 
information tillsammans med historisk försäljning och marknadsavdelningens 
gemensamma erfarenhet och kunskap ska generera prognoser. Produktions- och 
inköpsavdelning ska kunna fatta strategiskt och taktiskt korrekta beslut utifrån dessa 
prognoser vilket i sin tur kan ses som en del i arbetet att få leveranstiderna att återgår 
till normalläget. På längre sikt kan det leda till att återförsäljarna kan erbjuda bättre 
service genom kortare leveranstider till sina kunder vilket i sin tur leder till nytta för 
Kinnarps AB som helhet genom att eventuellt kunna vinna marknadsandelar. 

Komponent/Montering  

Om prognosinformation tas fram som i typ I och typ II som föreslagits i rapporten, 
kan kapacitetsbehovet för eventuella flaskhalsar räknas ut, vilket innebär att 
problematiken med flaskhalsarna kan minskas genom bättre planering. Tack vare den 
förbättrade planeringen kan således beslut om en investering, vilken kan avlasta en 
flaskhals göras, eller eventuell reduktion av antal omställningar av en flaskhals kan 
utföras. Om kapaciteten i flaskhalsen utnyttjas i så stor grad som möjligt, leder det i 
sin tur till förkortade genomloppstider. Enligt Olhager (2000) innebär förkortade 
genomloppstider prognoshorisonten kan förkortas och därmed kan även prognoser 
med lägre prognosfel tas fram. På sikt, skulle därav kortare ledtider eventuellt kunna 
uppnås. 

Företaget får även chans till att utbilda befintlig personal genom att se kommande 
efterfrågan tre månader framåt. En avdelning kan ha tillräckligt med mantimmar men 
inte tillräckligt med personal som är utbildad på en speciell lina, produkt eller 
komponent. Detta medför att avdelningschefer kan fatta taktiska beslut om att utbilda 
personalen innan det verkliga behovet uppstår. 
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Leveransavdelningen – kapacitetsplanera transporter 

Om även leveransavdelningen kan få en indikation på medellång sikt om efterfrågan, 
kan extra kapacitet hyras in. Monteringen kan då få en inblick i hur mycket som ska 
monteras i och med hur mycket leveranskapacitet företaget kan erhålla. Leverans 
borde således få siffrorna i kubikmeter, detta kan anses svårt, men genom förståelse 
för varandras sätt att planera, kan personalen söka underlätta för varandra, och 
tillsammans ta fram en genomsnittlig volym för de produktmodellerna som föreslagits 
i rapporten. 

Prognosinformationen kan då presenteras i kubikmeter för att underlätta 
leveranskapacitetsplanering. Detta ger att Kinnarps AB kan förbereda externa 
transportföretag om eventuell inhyrning. Om företaget har förberett externa 
transportföretag ger det att Kinnarps AB har tillgång till mer leveranskapacitet vilket i 
sin tur bidrar till att leveranstiderna kan återgå till normalläget eller till och med 
förkortas. 

Enheterna: Jönköping, Skillingaryd och Kinnarps  

Utifrån prognosobjekten som föreslagits i rapporten kan företaget se produktmixen 
och hur den förändras. I och med det har möjligheten att uppfatta 
produktmixförskjutningar genererats. Detta gör att företaget kan se vilka enheter som 
beläggs. Genom att enheterna får samma indata kan produktionen planeras 
gemensamt för att säkerställa att informationen uppfattats på samma sätt och utifrån 
det kan företaget säkerställa att planeringen sker i samma riktning. Detta är viktigt då 
produktionsenheterna är beroende av varandra när det gäller att få fram komponenter 
till monteringen eller lager fem samt färdiga produkter till utleverans. Dessutom 
måste detta ske vid avsedd tid för att inte försena i montering eller för 
leveransavdelningen. 
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7 Slutsats 
 
Genom att ta fram prognoser på strategisk och taktisk nivå, skapas möjligheten att 
simulera de produktionslogistiska konsekvenserna vid en förändring i efterfrågan. 
Företaget har då möjlighet att resonera runt och ta ställning till lämpliga åtgärder för 
att anpassa kapacitets- och materialresurserna. 

För att kunna resursplanera effektivt på strategisk och taktisk nivå krävs att 
prognoserna uttrycker vilka produkter som skall produceras, för att kunna få 
detaljerad information om var på företaget kapacitetsbehovet uppstår. På Kinnarps AB 
innebär detta att en prognos för övergripande produktgrupper genereras i kronor, samt 
att prognos på produktmodellsnivå enligt typ I och typ II tas fram i styck. Prognoser 
på dessa aggregeringsnivåer förmedlar även efterfrågevariationer så som 
produktmixförskjutning, säsongsvariation och trend, vilket är behövligt då resurser 
skall allokeras i verksamheten. 

Genom att öka samarbetet mellan avdelningarna när val av prognosobjekt skall 
identifieras förbättras kvaliteten på prognoserna i avseende på tillämpningsområde. 
Vidare bör prognosfrågan lyftas till dagordningen inom förtaget för att skapa en 
gemensam bild av hur prognostiseringsarbetet skall gå till och för att öka förståelsen 
för hur företaget i sin helhet kan gynnas av ett förbättrat arbetssätt. 

Genom att lyssna till företagets olika avdelningar då en prognos utformas och därefter 
förmedla efterfrågeinformationen till berörda avdelningar får hela företaget möjlighet 
att förbereda sig på ett ökat eller minskat resursbehov. Om företaget ger personal 
längre ut i organisationen möjlighet att förbereda sin avdelning eller enhet, ger detta 
att den operativa planen lättare kan följas. Då den taktiska och strategiska 
resursplaneringen stakar ut vägen för och underlättar den operativa planeringen ger 
det möjligt för Kinnarps AB att tillverka och leverera till rätt tid, pris, plats och 
kvalitet. 
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8 Fortsatt arbete och diskussion 
 
I kapitlet Generella modeller beskrivs hur historisk efterfrågan på modul- och 
variantnivå genereras för att därefter vägas samman med prognosen på produktmodell 
från marknadsavdelningen. Kinnarps AB har möjlighet att hämta fram sådan historisk 
efterfrågan för produktmodellernas ingående detaljer, genom att använda ett program 
som hanterar statistik från Movex. Där kan strukturer byggas upp för att generera de 
data som är intressanta. Möjligheten att hantera historisk efterfrågan med detta 
program för att anpassa det till den prognosutformning som föreslagits i denna rapport 
undersöks i dagsläget på Kinnarps AB. På dagligbasis har inga problem stötts på, utan 
denna lösning tycks vara genomförbar. 

Ett fortsatt arbete gällande materialplaneringssystemet på Kinnarps AB kan vara att 
beakta möjligheten att skapa strukturkopplingar mellan enskilda artiklar. Kinnarps AB 
har idag inget materialplaneringssystem med strukturkoppling mellan enskilda 
artiklar. Efterfrågan på en detalj kan därmed inte härledas från artiklar på 
överliggande strukturnivå. Genom att skapa strukturkopplingar kan prognos på 
produktmodellsnivå användas som indata till materialplaneringssystemet, för 
automatisk beställning av material. Detta alternativ kräver dock närmare granskning 
då det för vissa företag med många produktvarianter är fördelaktigare att styra 
material utifrån enskild artikel. Anledningen till detta är att varje produktvariant måste 
ges ett artikelnummer i systemet, och detta antal kan då överstiga antal artikelnummer 
för de enskilda artiklarna. Det blir därmed inte smidigare hanteringsmässigt att styra 
materialet utifrån slutprodukt. Dessutom har Kinnarps AB ett relativt stor antal 
specialprodukter som ej innefattas av prognosen på produktmodell. Utifrån detta 
resonemang kan det anses lämpligt att fortsätta styra material på operativ nivå utifrån 
enskild artikel, och främst använda prognoserna på produktmodell till taktisk och 
strategisk styrning. Då den taktiska planeringen enligt Simchi-Levi et al. (2003) 
verkar som input då buffertlager skall dimensioneras, är förhoppningen att förbättrad 
planering på taktisknivå, där långsiktiga prognoser ligger tillgrund, kan förbättra 
metoderna för hur de enskilda artiklarna skall styras genom exempelvis ABC-
kalkylering eller justering av säkerhetslager för att anpassa materialflödet och lager 
till verklig efterfrågan. 

Slutligen anser vi att det är viktigt att lyfta fram att under arbetets gång har vi märkt 
att Kinnarps AB har en styrka i att ha personal som vill samarbeta och är villiga att 
försöka sätta sig in i andra avdelningars problematik. Detta märktes då personalen 
ställt upp på intervjuer, trots stor tidspress. Samt att personal på olika avdelningar har 
börjat utbyta information på ett sätt som tidigare inte skett. Listor har uppdaterats och 
mer ”rätt” information förmedlas således. Detta har inte förekommit på samma sätt 
innan och vi tror helt enkelt det beror på att de olika avdelningarna inte har förstått 
varandras behov av vilken information eller vilken nytta informationen kan ge. Vi 
menar att detta är en bra start och om viljan till att underlätta för varandra finns, har 
företaget kommit långt. Nu gäller det att göra prognostisering till en del av företagets 
arbetssätt och försöka hjälpa varandra att öka förståelsen för varandras problematik 
och behov. Kan Kinnarps AB fortsätta och utveckla detta arbetssätt är det vår 
förhoppning att det genererar en ökad integration på företaget och därigenom skapas 
ett än mer framgångsrikt och konkurrenskraftigt Kinnarps AB. 
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Bilaga 1 
Frågeformulär 

 
• Vilka arbetsuppgifter finns på denna avdelning? 

 
• Hur ser arbetsdagen ut för de olika funktionerna inom avdelningen? 

 
• Vilka svårigheter finns i dagsläget på denna avdelning? 

 
• Hur ser planeringsarbetet ut på denna avdelning? 

 
• Med vilka tidsperspektiv planerar ni? 

 
• Vem fattar vilka beslut angående planering? 

 
• Hur ser prognostiseringen ut för er? 

 
• Hur ser prognosmaterialet ut som ni får/tar fram? 

 
• På vilket sätt underlättas arbetet av dagens prognoser? 

 
• Vem fattar vilka beslut utifrån de underlag ni får? 

 
• Skulle prognoserna kunna förbättras och i så fall på vilket sätt? 

 
• Hur skulle prognoser kunna underlätta ert arbete? 

 
• Vilken information skulle prognoserna förmedla? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 
Organisationsschema Kinnarps AB 

 
 



 

 

 
Bilaga 3 

Organisationsschema Kinnarps Production AB 

 



 

 

 
Bilaga 4 

Budgetprognos 

 
(KKR) Budget Sales this Same period Acc. sales Acc. Sales Comp. Comp.

Market region .05/06 month last year finan. year 05/06 finan. year 04/05 acc.sales acc.sales

04/05-05/06 04/05-05/06 (%)

SE Direkt

SE Stockholm

SE South

SE North

SE Total

Norway

England

Denmark

Finland 

Finland Export *

France

Belgium

Netherlands

Germany

UAE

Saudi Arabia

Poland

Iceland

Czech Rep.

USA

Hungary

Slovakia

Spain

Switzerland

Mexico

Austria

Japan

Bulgarien

Rumänien

Slovenien

Others

TOTAL

Finland Export * Including Russia, Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Bilaga 5 

Prognos produktgrupper 

 

Prognoser produktgrupper:

Utgåva 2006.03.01. 2005

        Enhet 2005 utfall Q1 prog Q1 utfall Q2 prog Q2 utfall Q3 prog Q3 utfall Q4 prog Q4 utfall

              Styck eller kronor

Arbetsstolar

3/4000 Styck

503, 5000 Styck

6/8000 Styck

790,890,Kapton Styck

Utbildning(Casper,Jesper,Jonatan,Dina) Styck

5220/5221 Styck

Contessa Styck

Plus 6/8000 Styck

Arbetsstol Solo Styck

Stolar 

Besöks och Caféstolar Styck

Besöksstol Solo Styck

Besöksstol Plus Styck

Besöksstol 3/4000 Styck

Stol Scala Styck

Besöksstol 5000 CV Styck

Serie Arimi Milj. Kronor

Interiörmöbler

Sittmöbler Milj. Kronor

Soffbord Styck

Asto Bord Styck

Bord

T-Ben Sitt-Sittbord  SA,  SC o SM. Styck

T-Ben Sitt-Sittbord  SE   EL Styck

T-Ben Sitt-Ståbord  SSH Styck

T-Ben Konferens Styck

Serie e Styck

ESS Styck

SSG Styck

Origo Styck

Utbildning Fellow Styck

Edux Styck

Remus Styck

Databord Styck

2-pelarbord Styck

3-pelarbord Styck

2-pelarbord Ericsson Styck

Förvaring

Serie e Styck

K-serie Styck

Hurtsar serie e Styck

Hurtsar K-serie Styck

Remus Styck

Skolskåp (Kinnova) Styck

Förvaring XD Styck

Skärm/sken

Skärmväggar (Zonit Bas-bord-topp) Styck

Skensystem/AV Milj. Kronor

Reception Milj. Kronor

Zonit 20 Styck

Zonit 40 Styck

Interiörskärm Styck

 
 
 



 

 

 

Bilaga 6 
Product mix Marknadsregion Sverige Direkt 

 

 

Product mix Sverige Direkt 2005.

27%

0%

23%

0%

0%

22%

1%

11%

13%
3%

0%

Series E. (tables)

K storage Origo

Series E. storage & XD

storage
Remus 

Origo tables

Series E. pedestals

Desk chairs

Visitor chairs

Screen/w all

Series T. (tables)

Soft seating

Product mix Sverige Direkt 2006.

26%

0%

17%

35%

17%
1%

1%

0%

3%

0%
0%

Series E. (tables)

K storage Origo

Series E. storage & XD

storage
Remus 

Origo tables

Series E. pedestals

Desk chairs

Visitor chairs

Screen/w all

Series T. (tables)

Soft seating



 

 

Bilaga 7 
Definierade produkter under varje aggregerad produktmodell enligt typ II 

 
Skärmar/Arbetsbord    Skärmar/Golv 
Zonit 20     Zonit 40  

       Zonit 80 
 

        Stol/Klädd     Stol/Trä 
Klädd;Metall  Klädd;Trä     
 
Sense (342, 344) Citra (316,318)   Citra (315,317) 
Square One (134) Valv (553,556)   Runt om (260,263) 
Jig (558, 559)  Arcus (685T,686T)   Chip (268) 
Tango   Milton     Frisbee (250T,251T) 
Riff (346)  Cino     Ibis (258,259) 
   Frisbee (250P,251P)    

Ibis (258, 259) 
Runt om (261, 262) 
Chip (269) 
Otto (264) 
Kapton (855) 
Remus (806) 

 
Stoppmöbler/Trä    Stoppmöbler/Formgjuten 
Pio      Yin 
Wilson      Vigor 
Trix      Arriba 

       Meo 
       Invito 
       Apollo 
       Remus (809) 
 
Skolstolar/Lackering    Skolstol/Montering 
Casper       Dina 
Jesper        Scala 
Jonatan 
 
 
 


