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SAMMANFATTNING 

En viktig aspekt för att få ett företag att bli så framgångsrikt som möjligt är att ha en träffsäker 

kapacitetsprognostisering av produktionen. En kapacitetsprognostisering hjälper ett företag att 

förutse och planera sin produktion för att kunna uppfylla den framtida efterfrågan. Därför är det 

av stor betydelse att prognostiseringen av kapaciteten är träffsäker. Detta är huvudområdet i 

denna examensrapport. 

Rapportens författare kom under vårterminen 2016 i kontakt med produktionsenheten PET-

Turbuhaler på AstraZeneca i Södertälje. De efterfrågade en träffsäker modell för deras 

kapacitetsprognostisering på lång sikt, 12-24 månader. Examensarbetets syfte har därför 

sammanställts i en huvudfrågeställning som lyder; Vilket arbetssätt är det bästa för att PET-

Turbuhaler ska uppnå en träffsäker produktionskapacitetsprognostisering på 12-24 månader? 

För att besvara frågeställningen genomfördes en förstudie, en litteraturstudie samt en intern och 

en extern benchmarking som alla analyserades och sammanställdes. Förstudien gav en 

övergripande bild av hur arbetet med den Microsoft Excel-modell som PET-Turbuhaler 

använder idag fungerar. Dessutom framkom vilka problem som de anställda ser att det finns 

med den nuvarande modellen. Författarna har även gjort egna analyser av PET-Turbuhalers 

kapacitetsmodell.  

Litteraturstudien som gjordes visar bland annat varför det är en skillnad mellan teoretisk och 

verklig kapacitet. För att beräkna den verkliga produktionskapaciteten behöver anläggningens 

schemalagda kapacitetsförluster (t.ex. lunch, möten), kapacitetsbortfall (t.ex. maskinhaveri, 

ställtid) och ej planerad verksamhet (t.ex. defekter) subtraheras från anläggningens teoretiska 

kapacitetstillgång, d.v.s. när anläggningen är igång dygnet runt, året om.  

Analysen visade att den modell som PET-Turbuhaler använder idag omfattar i stort sett samma 

parametrar som den modell litteraturen hänvisar till. Examensarbetarna insåg därför att PET-

Turbuhalers problem med en bristande kapacitetsprognos på lång sikt inte nödvändigtvis ligger 

i den modell som används idag utan snarare i hur modellen används. Det har kommit upp till 

ytan att parametrar inom den nuvarande modellen inte uppdateras kontinuerligt med aktuell 

indata. Detta gör att gammal produktionsdata som är inaktuell ligger till grund för den 

kapacitetsprognos som görs på lång sikt.  

Frågeställningen kunde besvaras utifrån det underlag som tagits fram i analysen. Det mest 

intressanta resultatet blev att PET-Turbuhalers kapacitetsprognos på kort sikt inte är lika 

träffsäker som man tidigare trott. Följden av detta är att ett bra fungerande standardiserat arbete 

för den korta prognosen behöver utformas för att i framtiden få en träffsäkrare prognos på lång 

sikt.  

Efter diskussioner av resultatet kunde examensarbetarna slutligen komma fram till 

rekommendationer för hur PET-Turbuhaler bör fortsätta arbeta. Några av rekommendationerna 

är att utvärdera insamlad data kontinuerligt, ha regelbundna möten mellan produktionstekniker 

och gruppchefer samt att montera en sensor, som kan registrera output-takten, längst ner i flödet 

på produktionslinorna. 

Nyckelord: Produktionskapacitet, kapacitet, prognostisering, kapacitetsmodell, teoretisk 

kapacitet, verklig kapacitet   



 

 

ABSTRACT 

A company needs an accurate capacity plan to become successful. The capacity plan is an 

important tool for planning and anticipating production which is essential to be able to meet 

future demands. It is therefore of great importance to get an accurate forecasting of the 

production capacity, which is the main topic of this report.  

During the spring semester 2016, the authors of this report were contacted by the production 

unit PET-Turbuhaler at AstraZeneca in Södertälje. PET-Turbuhaler requested an accurate 

model for the long term, 12-24 months, forecasting of their production capacity. From this 

problem, a research question has been formulated into; Which is the best way for PET-

Turbuhaler to work to reach an accurate long term, 12-24 months, production capacity 

prognosis? 

A pre-study, a literature study and an internal and an external benchmarking were conducted in 

order to answer the research question. The result from these were afterwards compiled and 

analyzed. The pre-study at PET-Turbuhaler gave an overview of the work with the current 

Microsoft Excel-model and its associated problems. The pre-study did also consist of the 

authors’ own analysis of PET-Turbuhalers capacity model.  

The literature study was made to investigate how theory advocates the work with capacity 

forecasting. It showed a difference between theoretical and real capacity.  The real capacity is 

calculated by subtracting the plant’s scheduled and nonscheduled capacity losses (such as time 

losses for lunch, meetings, set-ups, machine breakdowns and defects from production) from the 

theoretical capacity. The theoretical capacity of the plant is the capacity when the plant runs 24 

hours a day every day of the year. 

The analysis showed that the current model PET-Turbuhaler use today consist of more or less 

the same parameters as the literature suggests. The authors could therefore realize that the 

current model is not necessarily the main problem at this stage. The biggest problem is rather 

how the current model is being used by the employees. Parameters within the current model are 

not continuously updated with right data as PET-Turbuhaler thought. The consequence of this 

is that the long term forecasting is based on out-of-date data even though new and more accurate 

data is available.  

The research question can be answered based on the analysis. The most interesting result was 

the insight that the short term forecasting is not as accurate as PET-Turbuhaler believed. This 

gives, in order to achieve a good long term forecasting, that PET-Turbuhaler must first improve 

their short term forecasting by establishing a standardized way of working with the model. Only 

then can the long term forecasting be accurate. 

Through discussions regarding the result the authors were able to suggest improvements on 

how PET-Turbuhaler could work to reach an accurate long term forecast of their production 

capacity prognosis. The recommendations include continuous evaluation of collected data, 

regular meetings between production support and production line managers and the benefit of 

using a sensor, in the end of the production line, to registrate the output rate. 

Keywords: Production capacity, capacity, forecasting, capacity model, theoretical capacity, 

real capacity  
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att producera en produkt A till en produkt B 

Ställtid Den totala tiden det tar att ställa om produktionen från att sista 

produkten av A har producerats till första produkten B börjar 

produceras 

tbh  Turbuhaler 
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1. INLEDNING 

I det här avsnittet ges en företagsbeskrivning av AstraZeneca samt en bakgrund till varför 

kapacitet är viktigt att ta hänsyn till.  

1.1 ASTRAZENECA – FÖRETAGSBESKRIVNING 
AstraZeneca är ett världsledande företag inom läkemedelsbranschen med tillverkning inom 17 

länder och har verksamhet i över 100 länder (AstraZeneca, 2016). Företaget är uppbyggt av 20 

siter, varav den största är Sweden Operations som har sin bas i Snäckviken i Södertälje och 

Gärtuna i Östertälje. 

Sweden Operations är uppbyggt av sju olika PET, där PET står för Process Executive Team 

och motsvarar en produktionsenhet. Ett av PET:en är Turbuhaler, där runt 500 personer arbetar. 

PET-Turbuhaler producerar turbuhalers, d.v.s. inhalatorer för olika typer av luftvägsmediciner 

för patienter med astmabesvär eller kronisk lungsjukdom. De produkter som främst produceras 

är Symbicort, Oxis och Pulmicort. Produktionsvolymen ligger på ca 300 000 olika 

luftvägsmediciner per dag. PET-Turbuhaler är uppdelat i tre undergrupper; Substans, 

Bulk&Pack och Integrerat. Alla tre undergrupper stöttas av en rad stödfunktioner såsom 

Planering, Process, Underhåll, QA, GMP, SHE och Produktionsstöd. Inom Substans tillverkas 

substansen till turbuhalers som sedan skickas vidare till Bulk&Pack och Integrerat som har 

produktionslinjer som fyller och packar turbuhalers på olika sätt. Inom de integrerade linjerna 

är både fyllning av substans och packning av turbuhalern integrerat inom samma linje. På Bulk 

fylls turbuhalern med substans och bulkpackas därefter i stora lådor utan att ha blivit 

specificerade med någon typ av information utifrån specifik order. Specificering utifrån order 

kan till exempel vara vad som ska stå på turbuhalerns etikett, bipacksedel och 

förpackningskartong, vilket varierar mellan olika länder. Bulk-producerade turbuhalers kan 

därefter skickas iväg till Packlinjer som specificerar turbuhalerna i “efterhand”.  Alternativt 

bulk-skickas de vidare till olika länder som själva vill packa sina turbuhalers. I dagsläget finns 

det totalt 12 produktionslinjer på PET-Turbuhaler varav sex av dem är integrerade linjer, fyra 

av dem är bulklinjer och två av dem är packlinjer. Olika linjer är validerade för olika typer av 

produkter och produktmixer (InterntAstraZeneca, 2016). 

1.2 BAKGRUND 
Inom läkemedelsmarknaden konkurrerar stora multinationella företag med varandra över hela 

världen. För att behålla marknadsandelar krävs det att läkemedelsföretag har en hög 

produktkvalitet och att de alltid kan leverera rätt produkter i rätt tid till en rimlig kostnad. 

Prognostisering av kapacitet är därmed ett viktigt begrepp som har stor betydelse för ett företags 

framgång. En kapacitetsprognos ligger till grund för att avgöra om det går att uppnå den 

förutspådda efterfrågan och därmed uppnå den tillförlitlighet som både grossister och 

slutkunder förväntar sig från läkemedelsföretagen (Pacciarelli, et al., 2011). Enligt Tenhiälä 

(2011) och ElMaraghy & Deif (2014) är all efterfråga som inte går att tillfredsställa en förlorad 

möjlighet samtidigt som en outnyttjad produktionskapacitet är slöseri med pengar och 

resurser.  Det är därför viktigt att ett företag har en träffsäker prognostisering av sin 

produktionskapacitet så att de kan uppfylla krav på förmågan att producera. En träffsäkrare 

prognostisering är även väsentlig för att viktiga beslut som till exempel stora investeringar ska 
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kunna tas i rätt tid samt att rationalisera outsourcing och underleverantörer (Elmaghraby, 2011; 

ElMaraghy & Deif, 2014; Halevi, 2014). Produktionskapacitet definieras enligt Van Mieghem 

(2003) som ett mått av en produktionsanläggnings förmåga och begränsning att producera 

produkter och är nödvändigtvis inte den kapacitet som företaget behöver producera för att klara 

av efterfrågan (ElMaraghy & Deif, 2014). 
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2. PROBLEMFORMULERING OCH FORSKNINGSMETODIK 

I det här avsnittet ges en problemdefinition och hypotes av examensarbetet samt dess 

avgränsningar. Forskningsmetodiken som har använts under examensarbetet beskrivs också. 

2.1 PROBLEMDEFINITION OCH SYFTE 
Idag prognostiserar PET-Turbuhaler på AstraZeneca sin kapacitet i en modell i Microsoft 

Excel. PET-Turbuhaler anser att modellen har god träffsäkerhet på kort sikt men en avtagande 

träffsäkerhet när prognoslängden ökar. Störst problem upplevs vid en prognoslängd på 12 till 

24 månader. Effekten som PET-Turbuhaler upplever av ett fel i kapacitetsprognostisering är att 

en order antingen inte hinner lösas och produceras i tid eller att en order är klar för tidigt. En 

felaktig kapacitetsprognos skapar också problem då man ska göra investeringsplaner och 

bemanningsplaner, som rapporteras vidare till olika intressenter, samt när man ska sätta en 

budget. Det är många faktorer som ligger till grund för att få en träffsäker 

kapacitetsprognostisering. Syftet med det här examensarbetet att undersöka vilka faktorer som 

påverkar mest, för att därefter visuellt visa vilka dessa parametrar är och hur de påverkar 

slutresultatet. Det är denna modell som kommer att redovisa resultatet av examensarbetets 

frågeställning. Dessutom kommer förbättringsförslag som examensarbetarna anser att PET-

Turbuhaler bör arbeta vidare med att presenteras.  

2.2 FRÅGESTÄLLNING 
Utifrån problemdefinitionen har följande frågeställning utarbetats: 

Vilket arbetssätt är det bästa för att PET-Turbuhaler ska uppnå en träffsäkrare 

produktionskapacitetsprognostisering på 12-24 månader? 

För att svara på ovanstående frågeställning har nedanstående underfrågor besvarats: 

 Vad orsakar skillnaden mellan den teoretiska och den verkliga produktionskapaciteten?  

 Vilka faktorer påverkar mest för att skapa en träffsäkrare kapacitetsprognostisering på 

lång sikt, 12-24 månader? 

 Hur bör arbetsmodellen se ut? 

2.3 HYPOTES 
Författarnas hypotes är att de viktigaste faktorerna som påverkar träffsäkerheten i 

kapacitetsplanen är: 

 En ökning av antalet SKU:er  

Om antalet SKU:er ökar, ökar även det antalet ställ som behöver göras. Fler ställ leder till att 

den tillgängliga produktionstiden minskar. Svårigheten att göra en träffsäker 

kapacitetsprognostisering då antalet SKU:er ökar är att i kapacitetsmodellen räkna med rätt 

tidsbortfall från ställtiderna. Förhållandet mellan ökningen av antalet ställ och tiden det tar att 

utföra ställ är nödvändigtvis inte proportionell. Om ställ görs oftare blir operatörerna snabbare 

och duktigare på att ställa om och ställtiden bör därför på sikt minska. Med andra ord behöver 

inte den totala ställtiden fördubblas när antalet ställ fördubblas.  
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 Hur insamling av tidsförluster, d.v.s. muda, utförs  

Insamling av muda utförs till större delen manuellt vilket gör att den grunddata som 

kapacitetsprognosen baseras på inte blir 100 procent korrekt eftersom manuell dokumentation 

inte är helt tillförlitlig.  

 Frånvaro av bemanning 

Bemanning som är borta på grund av korttidsfrånvaro bör påverka produktionskapaciteten 

eftersom det inte är möjligt att köra kontinuerlig drift då. Detta medför att produktionen inte 

kan vara igång under raster och luncher vilket minskar kapaciteten för produktionslinan under 

en dag och därmed kapaciteten som modellen är prognostiserad för. 

2.4 AVGRÄNSNINGAR 
För att kunna besvara frågeställningen inom den givna tidsramen har följande avgränsningar 

gjorts: 

 Arbetet innefattar att analysera PET-Turbuhalers prognostisering av 

produktionskapacitet. 

 Fokus av kapacitetsmodellen kommer ligga på undergrupperna Bulk&Pack och 

Integrerat. 

 Fokus kommer ligga på en kapacitetsprognos mellan 12-24 månader. 

 Inga implementeringar kommer att göras. 

 Fokus kommer inte ligga på att utveckla ett nytt Excel-ark utan att komma med 

förbättringsförslag på befintlig modell.  

 AstraZeneca har ett ramavtal med programvaran TrakSys. Därmed kommer 

examensarbetet inte innefatta att utvärdera olika programvaror, utan enbart omfatta 

vilken produktionsdata olika system tar fram och vad PET-Turbuhaler eventuellt borde 

satsa på att använda i en framtida modell.  

 

  



5 

 

2.5 FORSKNINGSMETODIK 
Enligt Patel & Davidson (2003) finns det olika metoder att använda vid genomförandet av en 

studie. De två grundläggande metoderna som används vid insamling av data är kvantitativa och 

kvalitativa metoder. I den kvantitativa metoden samlas data in genom statistiska mätningar till 

skillnad mot den kvalitativa metoden där data samlas in genom tolkande analyser och intervjuer.  

I detta arbete har kvalitativa metoder i form av litteratursökning och benchmarking utförts som 

forskningsmetodik för att uppnå önskat resultat utifrån frågeställningarna. Den 

forskningsmetod som använts i arbetet beskrivs i Figur 1. Arbetets olika steg har bestått av en 

förstudie, en litteratursökning, en intern och en extern benchmarking, analys & slutsatser och 

till sist utformning av en modell samt förbättringsförslag. Rapporten har skrivits parallellt under 

hela arbetets gång. Utöver detta har examensarbetarna haft en daglig kommunikation med 

personer som arbetar på PET-Turbuhaler för att få en ökad förståelse av hur de arbetar med 

kapacitet och hur deras produktion fungerar.  

 

Figur 1: Forskningsmetoden som använts i examensarbetet. 

Nedan beskrivs arbetet inom de olika steg som modellen visar.  

Förstudie 

Under förstudien har 12 interna intervjuer med nyckelpersoner från olika stödfunktioner inom 

de olika undergrupperna på PET-Turbuhaler gjorts vid separata tillfällen. Syftet var att få en 

förståelse för hur PET-Turbuhaler på AstraZeneca arbetar med kapacitetsprognostisering i 

dagsläget. I förstudien definierades problemformuleringen och dess avgränsningar. En hypotes 

för arbetet utformades också. 
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Litteratursökning 

Den teoretiska litteratursökningen har innefattat hur litteraturen menar att arbetet med 

prognostisering av produktionskapacitet bör gå till. Litteratursökningen har under 

examensarbetets gång delats upp i två perioder. Under första perioden utfördes en överskådlig 

sökning på ”kapacitet” och vilka skillnader det finns mellan teoretisk och verklig kapacitet. Den 

andra perioden omfattande en djupare sökning inom begreppet kapacitet. 

Benchmarking 

För att kunna se och jämföra hur andra företag och PET inom AstraZeneca arbetar med 

produktionskapacitet genomfördes både intern och extern benchmarking. Den interna 

benchmarking som gjorts inom AstraZeneca genomfördes i form av två intervjuer. En på PET-

Nexium/Losec och en på PET-Packning. Den externa benchmarkingen utfördes på Scania i 

Södertälje där tre olika intervjuer hölls vid olika tillfällen för att få en bild av hur ett annat 

industriellt produktionsföretag arbetar med kapacitetsprognostisering.  

Analys & Slutsatser 

Resultaten från litteratursökningen och benchmarking har sammanställts och jämförts i en 

analys som lett fram till examensarbetets slutsatser. 

Resultat och förbättringsförslag 

Slutsatserna som drogs från analysen användes för att utarbeta resultatet för arbetet. 

Rekommendationerna till fortsatt arbete för PET-Turbuhaler baseras på diskussionen av 

resultatet. 
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3. TEORETISK BAKGRUND 

I detta kapitel presenteras resultatet av den litteratursökning som gjordes under arbetet. Teorin 

omfattar de planeringsnivåer som finns i ett företag, vad kapacitetsplanering är, skillnaden 

mellan teoretisk och verklig kapacitet, hur produktionslayouter påverkar den långsiktiga 

effektiviteten, flaskhalsar och dess påverkan på produktionskapacitet och vilka slöserier som 

påverkar en verksamhet. 

3.1 PLANERINGSNIVÅER 
Enligt Mattson & Jonsson (2003) finns det fyra olika planeringsnivåer i en organisation; Sälj- 

och verksamhetsplanering, Huvudplanering, Orderplanering samt Verkstadsplanering. 

Nivåerna skiljer sig ifrån varandra i två avseenden; planeringshorisont och detaljnivå. Olhager 

(2001) kategoriserar in planeringshorisonterna i långsiktig och kortsiktig planering där den 

långsiktiga planeringen innefattar en planeringshorisont mellan 1-5 år och den kortsiktiga under 

ett år.  

I Tabell 1 nedan visas vad som är karakteristiskt för de olika planeringsfunktionerna. Sälj och 

verksamhetsplanering, SVP, är den översta planeringsnivån. Den har en planeringshorisont på 

vanligtvis 1-2 år och har lägst detaljgrad av de fyra nivåerna. En låg detaljgrad innebär att det 

inte behöver vara med några detaljer i den information som används i beslutsunderlaget. 

Orsaken till att det inte behöver vara en hög noggrannhet i beslutsunderlaget är för att beslutet 

ligger som grund för något som kommer ske långt in i framtiden. Det kommer dyka upp flera 

andra osäkra faktorer som med stor sannolikhet kommer påverka slutresultatet i alla fall 

(Mattson & Jonsson, 2003).  

SVP utgår ifrån prognoser och framtida bedömningar för försäljning, utleverans och 

produktion. Huvudplanering, orderplanering samt verkstadsplanering är alla kortsiktiga 

planeringar som har en planeringshorisont allt ifrån månader och veckor till dagar och timmar 

i förväg. Huvudplaneringen gör sin plan med grunden i de aktuella kundordrarna och framtida 

prognoser med hänsyn till inneliggande lager. Orderplaneringen ansvarar för 

materialförsörjning och att råmaterial planeras in så att det är på rätt plats vid rätt tidpunkt. 

Verkstadsplaneringen omfattar den detaljerade planeringen av verksamheten och verkställandet 

av den. Uppföljning av tillverkningsordrar som de tidigare planeringsnivåerna skapat omfattas 

också (Mattson & Jonsson, 2003).  

Tabell 1: Beskrivning av olika planeringsfunktioner (Mattson & Jonsson, 2003). 
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3.2 KAPACITETSPLANERING 
I varje planeringsnivå finns det två planeringsperspektiv att ta hänsyn till, vilket framgår av 

Figur 2. Det första perspektivet är materialperspektiv, vilket fastställer vilka produkter och 

vilka kvantiteter av dessa produkter som kommer behöva levereras och till vilken tidpunkt de 

ska vara levererade. Kapacitetsperspektivet tar hänsyn till vilken kapacitet som kommer 

behövas samt vilken kapacitet som finns tillgänglig i produktionen.  

 

Figur 2: Kapacitetsplanering på olika planeringsnivåer (Mattson & Jonsson, 2003). 

Kapacitetsplanering är enligt Mattson & Jonsson (2003) den funktion i ett företag som omfattar 

balanseringen mellan kapacitetstillgång och kapacitetsbehov. Först räknas kapacitetsbehoven 

fram för att på så sätt få ut vad den ideala kapacitetstillgången är. Alltså vilken 

kapacitetstillgång som kommer behövas för att mätta det behov som finns. Det är ett viktigt 

steg då den övre planeringsnivån, som är en långsiktig planering, har förutsättningarna och en 

tidsmässig möjlighet att anpassa kapacitetsresurserna så att de matchar behoven. Övriga steg 

har en högre detaljgrad med en kortare planeringshorisont vilket gör att det blir svårare att 

justera kapaciteten.  

Prognostisering av kapacitet är otroligt komplext och unikt utifrån varje typ av 

produktionsenhet. Det finns ingen exakt metod för hur företag ska arbeta med 

kapacitetsprognostisering utan det ser olika ut för alla typer av anläggningar (Levis & 

Papageorgiou, 2004). 

3.3 TEORETISK KONTRA VERKLIG KAPACITET 
Industriella processer måste kunna vara tillgängliga för tillverkning för att kunna utföra sin 

produktion (Williams & Kompass, 1990). Med ett tillgängligt system menas det den tid då 

systemet är helt tillgängligt, d.v.s. då produktionen går obehindrat utan problem eller störningar. 

Det är därför viktigt att bestämma ett systems tillgänglighet för att undvika fel i produktionen 

som kan orsaka ekonomiska förluster för verksamheten (Isermann, et al., 1990). Vid beräkning 

av verklig tillgänglig produktionskapacitet utgår företag först ifrån den teoretiska kapacitet som 

går att få ut från företagets anläggning. Figur 3 visar en modell baserad på vilka faktorer och 
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parametrar som Mattson & Jonsson, 2003; AMT, 2011; Grando & Turco, 2005 och Grando & 

Cigolini, 2007 hävdar är de viktigaste att ta hänsyn till.  

 

Figur 3: Modell som visar vilka de viktigaste parametrarna i en kapacitetsprognostisering är enligt 

litteraturen för att uppnå en så verklig prognostisering som möjligt (Mattson & Jonsson, 2003; AMT, 

2011; Grando & Turco, 2005; Grando & Cigolini, 2007). 

Teoretisk maximal kapacitet är den produktionskapacitet en anläggning kan få ut om 

produktionen är igång varje dag, dygnet runt, året om. (AMT, 2011; Grando & Turco, 2005; 

Mattson & Jonsson, 2003). 

Utgångsläget när ett företag gör en kapacitetsprognos är däremot inte den teoretiska maximala 

kapaciteten utan anläggningens kalendertid. Anläggningens kalendertid är den tid som 

anläggningen är öppen och tillgänglig för produktion. Kalendertiden beräknas enkelt fram 

genom att subtrahera bort ej schemalagd tid från teoretisk maximal kapacitet. Ej schemalagd 

tid ser olika ut på olika företag men handlar om den tid då produktionen inte är planerad att 

vara igång. Det kan vara helger, röda dagar eller vid industrisemester (AMT, 2011). Mattson & 

Jonsson (2003) och Elmaghraby (2011) kallar anläggningens kalendertid för nominell kapacitet 

som kan beräknas fram på följande sätt: 

Nominell kapacitet = antal maskiner x antal skift/dag x antal timmar/skift x antal 

arbetsdagar/period. 

Tiden då operatörer, material och maskiner inte är schemalagda för att vara tillgängliga men då 

anläggningen fortfarande är tillgänglig, kallas schemalagd kapacitetsförlust. Dessa förluster kan 

till exempel vara vid lunch, rast, möten, utbildningar eller städning (AMT, 2011). Genom att 

dra bort tider för schemalagda kapacitetsförluster från anläggningens kalendertid fås 

anläggningens schemalagda kapacitet.  

Potentiell kapacitet, även kallad bruttokapacitet, är den produktionskapacitet som en 

anläggning har efter att kapacitetsbortfall har beräknats bort från den schemalagda kapaciteten 
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(AMT, 2011; Mattson & Jonsson, 2003). Kapacitetsborfall är tidsförluster som sker ute i 

produktionen. Det kan handla om maskinhaverier, alltså att en maskin går sönder så att 

produktionen stannar eller reducerad hastighet av en maskin, det vill säga att maskinen går 

långsammare än vad den är designad för att klara av. Även Wang & Liu (2013) menar på att 

maskinhaverier kan orsaka problem vid prognostisering av kapacitet. Det kan också var 

underhållsaktiviteter, ställtider, maskinstopp på grund av tidigare stopp i flödet eller 

korttidsfrånvaro som betyder att operatörer fattas p.g.a. sjukdom eller vård av barn. AMT 

(2011) delar upp kapacitetsbortfallen under potentiell kapacitet i tre nivåer; fördröjningstid, 

reperationstid samt icke produktionsprocesstid. Fördröjningstid innehåller förluster där 

produktionsutrustningen står still av andra anledningar än att den har gått sönder. Det kan vara 

på grund av att operationen är svår att utföra, programvaran för maskinen är fel, materialflödet 

går dåligt och fastnar eller att verktyg för att utföra ett ställ saknas. Reperationstiden är tiden 

det tar att reparera en maskin som gått sönder och icke produktionsprocesstid syftar på ställtider 

mellan olika produktvarianter.  

Indirekt tid är den tid som är svår att förutspå, för den går inte att prognostisera med historisk 

data. Tiden syftar på väntan, t.ex. tiden det tar att vänta på material eller tiden det tar för en 

tekniker att komma och hjälpa till med att reparera en maskin som har havererat. Efter att ha 

subtraherat bort den indirekta tiden från den potentiella produktionskapaciteten fås 

nettokapaciteten. Det är den kapacitet som anläggningen beräknas ha till förfogande för att 

genomföra den planerade produktionsverksamheten (Mattson & Jonsson, 2003). 

Ej planerbar verksamhet syftar på den produktionstid som är tillsatt för att producera produkter 

som blivit defekta och som måste produceras om på nytt. Även akutordrar hamnar inom den 

här kategorin. När tiden för ej planerbar verksamhet har subtraherats bort från tiden för 

nettokapacitet har anläggningens verkliga kapacitet fåtts fram (AMT, 2011). 

3.4 HUR PRODUKTIONSLAYOUTER PÅVERKAR DEN LÅNGSIKTIGA EFFEKTIVITETEN 
Produktionslayouter involverar valet och placerandet av maskiner (Hashimi & Iqbal, 2001). 

Beslut om olika layouter för en produktionsanläggning är en av nyckelfaktorerna som avgör 

den långsiktiga effektiviteten i en verksamhet. Layouter har många konsekvenser eftersom de 

etablerar en organisations strategiska prioriteringar när det gäller kapacitet, processer, 

flexibilitet och kostnad (Hartl & Preusser, 2009). Layouten av ett företags anläggning påverkar 

till exempel hur enkelt det är att utföra verksamhetens arbetsmoment, hur produktivt 

arbetsuppgifter kan utföras och hur lång tid det tar att genomföra dem. Om anläggningen är ett 

hinder för hur arbetsmomenten kan genomföras kan den anses vara en flaskhals (Mohideen & 

Ramachandran, 2014). En effektiv produktionslayout underlättar och minskar kostnaderna för 

materialflöde, människor och information mellan områden.  

För att uppnå dessa mål har en mängd olika konfigurationer och layouter utvecklats. De 

vanligaste enligt Hartl & Preusser (2009) är; 

 Fixerad layout. I denna typ av layout förblir produkten kvar i ett fast läge och maskiner, 

material, verktyg och människor kommer till platsen för att utföra tillverkningen.  

 Process- eller funktionell layout. Har hög processflexibilitet och används för produktion 

med låga volymer och många produktvarianter. Här är maskinerna inte ordnade i 

enlighet med ordningen av operationerna utan är placerade efter typ av maskin.  
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 Produkt- eller linjelayout. Här är alla maskiner placerade i en linje efter den ordning av 

operationer som ska utföras på produkten. 

Valet om vilken layout som bör användas beror på vilken typ av produkt som skall produceras 

samt till vilken volym. Det beror också på hur många varianter av produkter som man har 

(Francis, et al., 1992).  

På PET-Turbuhaler på AstraZeneca används en envägs produktionslina, alltså en linjelayout. 

Detta kan också kallas för ett seriesystem med ett sammankopplat system. Ett seriesystem kan 

designas som en linje bestående av tätt sammankopplade maskiner eller ett löst sammankopplat 

system där det finns buffertar mellan varje maskin. Ett serie-system designat med tätt 

sammankopplade maskiner kan betraktas som en enda maskin. I det fallet utför alla maskinerna 

i flödet olika operationer men har samma takt. Takten bestäms av produktionslinans 

flaskhals.  Detta gäller bland annat packningslinjer, automatiska monteringslinjer, 

fyllningslinjer och farmaceutiska produktionslinjer (Grando & Cigolini, 2007). 

3.5 FLASKHALSAR OCH DESS PÅVERKAN PÅ PRODUKTIONSKAPACITETEN 
Datan som normalt sett samlas in från verkstadsgolvet i en produktionsanläggning är enorm. 

Den kan bestå av allt från tider då produktionen står stilla, processrecept, förfallodatum, 

cykeltider, antalet producerande produkter, produktinformation och så vidare. Den data som 

samlas in från produktionen kan bland annat hjälpa till att bestämma var produktionens 

flaskhals ligger (Boehemer, 1982).  Flaskhalsar är en form av resurs som kraftigt begränsar hur 

ett system verkar (Lawrence & Buss, 1995). Det är den maskin i flödet som har lägst kapacitet 

och har ofta en märkbart lägre takt än de andra maskinerna. Flaskhalsar reducerar effektiviteten 

och prestandan i ett produktionsflöde (Schneiderjans, et al., 2010). 

Det är viktigt att jobba med att förbättra flaskhalsar så att det kan ske en ökning av den effektiva 

genomströmningen genom den nuvarande flaskhalsen. Det i sin tur ger en effektivare 

genomströmning av hela produktionslinan. Det är viktigt att medarbetare vet när de ska sluta 

jobba med ständiga förbättringar av en särskild flaskhals eftersom det kan göra att flaskhalsen 

flyttas till en annan maskin eller station (Betterton & Silver, 2012). Ett sätt att bestämma en 

fabriks produktionskapacitet är att bestämma kapaciteten av produktionslinjens flaskhals. Om 

flaskhalsens kapacitet ökas kommer även anläggningens produktionskapacitet att öka 

(Konopka & Trybula, 1995). 

Det första steget i att eliminera flaskhalsar är att identifiera de begränsningar som man har i sitt 

produktionsflöde (Hsiao, et al., 2010). Ett relaterat begrepp till flaskhals är kritisk resurs vilket 

är den mest begränsade faktorn efter flaskhalsen. Kritisk resurs beskrivs som en resurs som 

saktar ner flödet av material eller information i processen. Konceptet har utvecklats till Teorin 

om begränsningar, som är ett flaskhalsorienterat koncept som är utvecklat utifrån OPT, 

Optimized Production Technology (Olhager, 2000). OPT är ett system för lagerkontroll samt 

schemaläggning av produktionen (Stevensson, et al., 2005). Syftet med Teorin om 

begränsningar är att identifiera den viktigaste faktorn som begränsar en operation, organisation 

eller ett system från att maximera dess output och/eller möta dess angivna mål. Begränsningar 

kan vara fysiska som till exempel produktionskapacitet eller icke-fysiska som brist på 

motivation eller dålig planering. (Hsiao, et al., 2010). Teorin om begräsningar är en pågående 

process av ständiga förbättringar.  
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Enligt (Goldratt, 1990) bör Teorin om begränsningar ske i en process som består av följande 

fem steg: 

1. Identifiera systemets begränsningar 

2. Bestäm hur systemets begränsningar ska utnyttjas 

3. Underordna allt annat till ovanstående beslut 

4. Lyft upp systemets begränsningar 

5. Förhindra att tröghet orsakar en begränsning 

Utifrån Teorin om begränsningar finns metoden DBR, drum-buffer-rope, för att lösa 

schematiska problem för ett produktionssystem med en flaskhals. Huvudprincipen är att 

flaskhalsen är trumman i synkroniserad produktion, alltså den som kontrollerar takten av 

produktionen. Trumman drar fram produktionen från tidigare steg och trycker den vidare till 

efterföljande steg. Enligt Mabin & Balderstone (2003) kan tillämpningar av Teorin om 

begränsningar samt DBR leda till bland annat ledtidsreducering, cykeltidsreducering och ökad 

omsättning vilket är en fördel för företag.  

3.6 SLÖSERIER SOM PÅVERKAR EN VERKSAMHET 
Ett centralt begrepp inom Lean production är det japanska ordet muda som betyder slöserier. 

Lean production går ut på att motverka muda genom att eliminera slöserier och att kontinuerligt 

arbeta med ständiga förbättringar. Många företag använder muda för att reducera slöserier i sin 

verksamhet. Begreppet innebär aktiviteter i en verksamhet som är i behov av resurser men som 

i slutändan inte adderar något värde till kunden. Målet är att uppnå en kostnadseffektiv 

verksamhet fri från ojämnheter, slöserier och överbelastning där aktiviteter kan delas in i att 

vara endera värdeskapande eller icke värdeskapande (Petersson, et al., 2008). Det är minst lika 

viktigt att förebygga som att eliminera slöserier (Bicheno, 2007). Enligt Petersson et.al.  (2008) 

är det genom strävan mot perfektion som en organisation uppmuntras att kontinuerligt 

ifrågasätta och förbättra dess arbete med att reducera slöserier. Därför är det av betydande roll 

att alla i verksamheten tränas i att förhindra slöserier och att alla är medvetna om vikten av ett 

förbättringsarbete. Alla i verksamheten bör fokusera på att reducera allt som inte är 

värdeskapande inom alla typer av arbetsområden. 

Utifrån Lean production har sju former av slöserier tagits fram. De sju slöserierna är 

Överproduktion, Väntetid, Onödiga transporter, Överarbete, Omarbete, Onödiga lager och 

Onödiga rörelser (Petersson, et al., 2008). Den muda som avses i detta examensarbete, är de 

tidsförluster som uppstår när produktionslinan står still eller inte kan producera som den ska.  
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4. HUR PET-TURBUHALER ARBETAR IDAG 

Följande avsnitt behandlar hur PET-Turbuhaler arbetar med produktionskapacitet idag och 

tar upp några av de problem som personalen på PET-Turbuhaler anser finns. En beskrivning 

av hur en produktionslina ser ut ges också. 

Detta avsnitt är baserat på de intervjuer som examensarbetarna haft med nyckelpersoner på 

PET-Turbuhaler i början av arbetet. Nyckelpersonerna har bland annat bestått av gruppchefer 

inom produktion, underhåll och kvalitet samt produktionstekniker, processtekniker och 

planerare, se Bilaga 1. 

PET-Turbuhalers övergripande kapacitetsprognostisering utgår från en ramplan som 

visualiserar beläggningen, alltså hur stor del av kapaciteten som man tror att man kommer att 

behöva, per linje. Ramplanen uppdateras varje månad och ger en prognos för hur kapaciteten 

kommer se ut varje månad i 18 månader framåt. För att beräkna fram produktionskapaciteten 

används MS Excel som systemhjälpmedel. Varje produktionslinje redovisar dagligen den takt, 

volym, muda (kan bestå utav maskinstopp då material fastnat, maskinhaveri eller liknande och 

mäts upp manuellt av operatörer), ställtider och avvikelser som produktionslinjen haft i MS 

Excelfilen. Från MS Excel kan gruppchefer och operatörer få ut en körplan för vad de ska 

producera de kommande veckorna. Informationen kommer från planerare som planerar hur 

många turbuhalers produktionen ska producera och när de ska produceras (InterntAstraZeneca, 

2016). Figur 4 visar den MS Excel-modell som används vid beräkning av produktionskapacitet 

för varje produktionslinje. Modellen är tänkt att sammanställas av en anställd genom 

information från gruppchefer och planerare. 

 

Figur 4: Den modell som PET-Turbuhaler använder idag för att prognostisera produktionskapacitet  

(InterntAstraZeneca, 2016). 

Tabellen i Figur 4 fungerar på följande sätt. Produktionslinjens kalendertid för respektive 

skiftform skrivs in under totalt tillgänglig tid och ligger som grund för kapacitetsberäkningen. 
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Det finns en rad olika skiftformer som PET-Turbuhaler använder, dessa är ett, två eller tre skift 

eller ett, två eller tre skift med kontinuerlig drift. Skiften varieras beroende på det behov som 

man har ute i produktionen. Vid kontinuerlig drift är produktionen även igång under raster och 

luncher. Alla tider skrivs in som minuter per dag. Skiftöverlapp är tiden per dag som två olika 

skift överlappar varandra. Under rubriken Rast skrivs tiden ut för hur lång rast det är planerat 

att operatörerna ska ha per dag. Varje gruppchef ansvarar för att skriva in vilka kommande 

möten de planerar att ha tre månader framåt. Detta omvandlas därefter till en genomsnittlig 

mötestid per dag som gruppchefen planerat att de kommer ha. Mötena kan till exempel bestå 

utav pulsmöten, utbildning eller möten för förbättringsarbete. Ställtiden och antalet ställ som 

finns i tabellen är ett genomsnitt från de senaste tio veckorna och är tänkta att tas från 

produktionsdatan från varje produktionslinje. Tabellen omvandlar därefter snittställtiden från 

de senaste tio veckorna till snittställtid per dag. Muda, som även den är ett snitt från de senaste 

tio veckorna, är också tänkt att redovisas från produktionslinjernas produktionsdata. 

Veckostädningen skrivs in som antalet minuter per dag som varje linje ska lägga på städning. 

För att få fram den verkliga tillgängliga tiden på produktionslinjen adderas alla förluster. Denna 

summa subtraheras därefter från den totalt tillgängliga tiden. Den verkliga tillgängliga tiden 

multipliceras med den teoretiska takten, alltså den takt som produktionslinjen i bästa fall kan få 

ut, för att få fram vilken kapacitet produktionslinan beräknar ha per dag. Faktisk takt (Actual 

Takt), d.v.s. den takt som produktionslinjen har, används inte i dagens kapacitetsplanering.  

Problemet för PET-Turbuhaler är enligt produktionsteknikern att summan av alla förluster som 

kan fås fram i ovanstående tabell inte stämmer överens med den verkliga summan av förluster 

som de har ute på linjerna. Ett problem är till exempel att de tidsförluster avsatta för möten i 

modellen endast innefattar den planerade tiden för möten och inte tidigare utfall av mötestiden. 

Det finns inte någon dokumentation på hur många möten man faktiskt brukar ha och hur lång 

tid dagens möten faktiskt tar. Gruppchefer utgår istället från en standarddag när de planerar in 

kommande möten. Den standarddagen har inte uppdaterats sedan den infördes för två, tre år 

sedan. Ytterligare problem som produktionsteknikern ser handlar om muda-posten. All muda 

dokumenteras manuellt av operatörerna. Om ett produktionsstopp skulle inträffa skriver 

operatörer upp den tid då stoppet inträffade och hur länge stoppet varade i en muda-lista. Det 

finns koder för olika tänkbara stopp som antecknas för att få dokumentation av stopporsaken. 

Muda-listorna samlas in efter varje skift och nästkommande dag räcks dessa över till 

produktionsstöd som fyller i siffrorna i produktionsuppföljningssystemet PUP, som därefter för 

över data till MS Excel. Enligt produktionsteknikern stämmer inte den dokumenterade mudan 

till hundra procent. Eftersom muda dokumenteras manuellt spelar den mänskliga faktorn in och 

genererar ett brus då det inte är möjligt att upptäcka alla små stopp som uppkommer i 

produktionen manuellt. Var för sig gör inte småstoppen någon skillnad i prognosen för 

produktionskapacitet, men många stopp tillsammans under en längre period kan göra det enligt 

produktionsteknikern. En annan faktor som inte tas med i muda-posten är att maskinerna 

medvetet inte kör på full kapacitet. Med andra ord tas bara hänsyn till tider då maskinerna står 

stilla eller kör i 100 procent och inte när maskinerna går på exempel 70 procent av sin fulla 

kapacitet. Detta leder till att den takt som fås ut från linjen inte stämmer överens med den takt 

som linjen beräknats att ha.  

Produktionslinjerna på PET-Turbuhaler är automatiserade. Det manuella arbete som utförs 

längs linjerna, utöver att fylla i muda-listorna, är påfyllning av råmaterial, stickkontroller för 
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kvalitetskontroll, tillrättning av material som hamnat fel eller fastnat längs banan och allmän 

översyn på att allt fungerar som det ska.  

Figur 5 visar hur flödet av en integrerad linje ser ut. I Bilaga 2 finns flödesbilder även för bulk- 

och packlinjerna. Den första stationen kallas Fyllningen, där ingår fyra parallella robotar som 

fyller delmontagen med aktiv substans. Därefter går delmontagen via ett transportband ut till 

Packen. I Packen märks delmontagen med batchnummer och därefter monteras en wiper, 

munstycke och hylsa på delmontaget. Etiketter samt förslutningsplast sätts på varje hylsa innan 

turbuhalern kommer till kartonneringen. I kartonneringen förpackas hylsorna tillsammans med 

en bipacksedel in i en vikkapsel. Efter detta moment plastas flera vikkapslar ihop med varandra 

till mindre buntar för att sedan packas in i större lådor som manuellt packas upp på pall av en 

operatör. På några linjer utförs det sista momentet med hjälp av en robot.  

 

Figur 5: Flödeslayout över en integrerad produktionslinje (InterntAstraZeneca, 2016). 

Flaskhalsen på Integrerade- och Bulk-& packlinjer ligger teoretiskt sett i Fyllningen. Fyllningen 

kan producera mellan 80-90 turbuhalers/min beroende på produktionslina. Det är denna takt 

som är den teoretiska takten som PET-Turbuhaler använder sig av idag. Märkningen har en 

kapacitet på 90 tbh/min, de tre matarmaskinerna på 120 tbh/min, sleevern på 160 tbh/min och 

kartonneraren på 180 tbh/min. I verkligheten ligger däremot flaskhalsen ute i Packen hos 

kartonneraren, enligt produktionsteknikern. Efter märkningsstationen är flödet ute i Packen 

singulärt, vilket gör att om ett problem med en maskin uppstår här så påverkas hela 

produktionsflödet, som i värsta fall kan stanna. Det händer oftast hos kartonneraren som inte är 

så tillförlitlig. Dess kapacitet ligger vanligtvis nere på ungefär 50 tbh/min och är därför linjens 

faktiska takt. Flaskhalsen som uppkommer i Packen påverkar alltså produktionskapaciteten 

eftersom den kapaciteten är betydligt lägre än den teoretiska flaskhalskapaciteten i Fyllningen.  

På PET-Turbuhaler varierar ställtiden beroende på vilken produktvariant, det vill säga SKU, 

som produktionslinan ställs om till. Ställtider för olika byten varierar mellan olika linjer. De 

olika ställen klassas som A-byte, B-byte, order-byte, maskinellt-byte och produktbyte. I korta 

drag sker ett A-byte vid byte till en likadan produkt av samma styrka men som ska gå till ett 
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annat land och därmed en annan kartong och bipacksedeln med mera. B-byte sker vid byte till 

en produkt av annan styrka, produktbyte sker vid byte till en annan produkt, maskinellt byte när 

maskinerna och transportband ställs om för att klara av att producera vikkapslar för tre 

turbuhalers och orderbyte när samma styrka och dos ska köras fast till olika länder. Bilaga 3 

visar när A-byte, B-byte och produktbyte sker, detta är en tabell som examensarbetarna har tagit 

fram. PET-Turbuhaler har som mål att öka antalet SKU:er med 45 st per år. När antalet SKU:er 

ökar, ökar även antalet ställ vilket PET-Turbuhaler antar kommer leda till en ökning av 

ställtider.  
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5. BENCHMARKING 

Nedan behandlas den benchmarkning som utförts under arbetets gång. Benchmarkingen 

inkluderar både interna intervjuer på andra PET inom AstraZeneca samt externa intervjuer på 

ett annat företag. Nedan följs sammanfattningar av det mest väsentliga som framkom under 

intervjuerna.  

5.1 INTERNT PÅ ASTRAZENECA 
Intern benchmarking har genomförts under examensarbetet på två andra PET inom Sweden 

Operations, AstraZeneca. Dessa PET är PET-Nexium/Losec och PET-Packning.  

PET-Nexium/Losec 

I maj 2016 genomfördes en intervju med Thomas Lindskog som är sektionschef på 

kapselsektionen på PET-Nexium/Losec. Syftet med intervjun var att få en inblick i hur ett annat 

PET på AstraZeneca jobbar med kapacitetsprognostisering. PET-Nexium/Losec har sin bas i 

Gärtuna i Östertälje och tillverkar ca 2-2.5 miljarder kapslar per år av medicinerna Nexium och 

Losec. De behandlar alltså mycket större volymer än vad PET-Turbuhaler gör. (Lindskog, 

2016). 

Här under följer ett övergripande sammandrag av hur PET-Nexium/Losec arbetar med 

prognostisering av produktionskapacitet.  

T. Lindskog berättade att PET-Nexium/Losec har en väldigt stor maskinpark med många 

anläggningar, processteg och tider vilket gör prognostiseringen av den totala kapaciteten väldigt 

komplex. Till skillnad från PET-Turbuhaler har PET-Nexium/Losec en enorm överkapacitet 

eftersom alla maskiner inte används. Detta är en stor fördel eftersom produktionen kan anpassas 

efter behovet betydligt lättare och PET-Nexium/Losec behöver inte räkna fram vilken 

tillgänglig kapacitet de har på samma sätt som de behöver göra på PET-Turbuhaler (Lindskog, 

2016).   

Kapacitetsplaneringen på PET-Nexium/Losec startar med att planeringen en gång i månaden 

redovisar en ramplan. Ramplanen innehåller vad, när och hur mycket som ska produceras 

utifrån det besked som marknaden gett. Utifrån ramplanen kan starttider för beredning av pallar 

räknas fram så att de hinner produceras i tid. Produktionskapaciteten anpassas efter de volymer 

planeringen säger att produktionen kommer behöva producera. Detta går att göra eftersom 

anläggningen har en så pass hög överkapacitet jämfört med den efterfråga som man idag har. 

Metoden Rullande 12 används, vilket betyder att prognosen uppdateras en gång i månaden för 

den kapacitet som företaget förväntas ha om en månad och under ett år framåt. Den 

prognostiserade kapaciteten från ramplanen redovisas i ett kontinuerligt uppdaterat 

kapacitetsark. Utifrån kapacitetsarket kan beläggningsgraden tas fram. Beläggningsgraden och 

den planerade kapaciteten läggs in i ett diagram där bemanningen kan anpassas utefter den 

kapacitet som är planerad att köras (Lindskog, 2016). 

T. Lindskog tryckte på att det inte finns någon exakt formel eller modell för hur 

kapacitetsplanen beräknas eftersom det krävs olika mycket bemanning i olika steg i processen 

och för olika produkter. Produktionskapacitetsprognostiseringen baseras snarare på erfarenhet, 

magkänsla och fingertoppskänsla kombinerat med beräkning av bemanning för antalet batcher. 
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T. Lindskog menar också på att prognosen som görs 12 månader framåt utifrån Rullande 12 ses 

som planering i horisonten, det är en prognos på lång sikt som aldrig stämmer.  

På PET-Nexium/Losec används ställ. Däremot menar T. Lindskog att bortfallstider för ställtid 

inte är relevanta att räkna med i kapacitetsprognosberäkningen eftersom att deras kapacitet och 

återhämtning är så pass hög i alla anläggningar. 

Produktionsdata från maskinerna samlas in både elektroniskt och manuellt. För elektronisk 

automatloggning används PUP. Procentförlusterna i muda, d.v.s. hur mycket produktionen har 

stått stilla, följs upp varje månad och är en siffra som ständigt ska sänkas. 

Korttidsvarsel, d.v.s. bemanning som till exempel är hemma sjuka eller för vård av barn räknas 

in som en procentsats i bortfallet i kapacitetsprognostiseringen. Procentsatsen är givna siffror 

som går att få ut genom att titta på hur det har sett ut historiskt sett. T. Lindskog kunde inte säga 

vilket felintervall han ansåg vara rimligt att hamna inom vid en jämförelse mellan 

kapacitetsprognostisering och utfallet.  

PET-packning 

Nedan följer en sammanfattning av intervjun med Elin Ström som genomfördes i maj 2016. E. 

Ström jobbar som produktionstekniker på Blister-avdelningen på PET-Packning på 

AstraZenecas anläggning i Gärtuna i Östertälje.  Syftet med intervjun var att få en inblick i hur 

ett annat PET på AstraZeneca jobbar med att samla in elektronisk data från maskiner på 

produktionslinjer, som ligger till grund för kapacitetsprognostiseringen.  

Vissa linjer på PET-Packning använder Plant Performance, som är en programvara för 

elektronisk loggning av produktionsdata från maskinerna. Programmet kan till exempel känna 

av då maskinerna längs produktionslinjen står stilla och logga exakta tider för detta. Enligt E. 

Ström är det en stor fördel att använda Plant Performance mot att logga samma förluster 

manuellt eftersom de verkliga tidsförlusterna dokumenteras mer exakt. Detta ökar därmed 

sannolikheten att få en precisare kapacitetsprognostisering på sikt (Ström, 2016). 

De linjer på Blister-avdelningen som använder Plant Performance har en stor tv-skärm placerad 

vid produktionslinan. På tv-skärmen syns en händelselogg med planen över vad som ska 

produceras på just den linjen. Här kan operatörer lätt se det utfall och den drift som 

produktionslinan har jämfört med den planerade körplanen. Med andra ord är det ett visuellt 

sätt att få operatörer medvetna om hur linjen ligger till mot vad som är planerat. Händelseloggen 

visar även när förluster längre än 30 sekunder uppstår. Förluster som är kortare än 30 sekunder 

räknas som ett slöseri som ignoreras i händelseloggen. Vissa förluststopp som uppstår 

dokumenterar programmet automatiskt med angiven stopporsak. Ibland kan det dock hända att 

programmet inte kan lokalisera vad stoppet berodde på, då blir stoppet definierat som Ej 

Åtgärdat. Då måste operatörer gå in och logga manuellt vad stoppet berodde på. Vid varje 

maskin finns en datorskärm där operatörerna visuellt kan se hur varje maskin förhåller sig till 

planen. Den stora fördelen med Plant Performance, enligt E. Ström, är att data som 

kapacitetsprognosen bygger på blir mer tillförlitlig. Det är också ett bra visuellt sätt att visa hur 

produktionen ligger till i planeringen jämfört med efterfrågan och samtidigt ha bra koll på 

oväntade händelser som kan hända längs vägen. Man får helt enkelt en bättre koll på sin muda-

post (Ström, 2016).  

Blister har sedan slutet av sommaren 2015 jobbat med arbetssättet AIM som innebär att de 

arbetar med att, från Plant Performance, ta fram de tio största förlusterna som linjen haft de 
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senaste 24 timmarna. Varje morgon går produktionsteknikerna och gruppcheferna igenom de 

tre största förlusterna som produktionslinan haft tillsammans med operatörerna där de 

diskuterar varför felen har uppstått och hur operatörerna tycker att de ska förändra arbetet för 

att minska risken att samma fel uppstår igen. Enligt E. Ström hjälper dessa möten operatörerna 

att få förståelse till varför man arbetar med att följa upp förluster. Eftersom operatörer är med 

får de själva sätta ord på vad förlusterna kan bero på och komma på åtgärder som förhindrar 

uppkomst av samma fel igen. Det ökar också deras förståelse och motivation av vikten att logga 

data rätt. Om datan inte loggas in rätt i systemet finns risk att misstro att kapaciteten är sämre 

eller bättre mot vad den egentligen är. Enligt E. Ström räknar de med att i längden vinna på 

arbetssättet med att ha dagliga morgonmöten. 

5.2 SCANIA 
Scania är ett globalt tillverkande industriellt produktionsföretag med försäljnings- och 

serviceorganisationer i mer än 100 länder (Scania, 2016). Scania använder ett pull-system som 

innebär att inget produceras mot lager utan tillverkas endast efter kundbehov. Produkterna 

transporteras längs produktionslinor med hjälp av en skena placerad på golvet eller i taket. All 

montering på Scania sker i 2-skift förutom på Chassiavdelningen som kör dagtid. För vissa 

speciella Scaniaartiklar körs 3-skift på bearbetningen (Lindgren, 2016). 

I maj och juni 2016 har tre intervjuer utförts på Scania i Södertälje vid tre olika tillfällen. 

Intervjuerna har varit med Daniel Sterner som jobbar på den Centrala planeringen, Jonas 

Lindgren som är produktionsplanerare på Växellådor och axlar samt Richard Meurke som är 

logistikchef för Chassimonteringen i Södertälje. Syftet med intervjuerna har varit att få en bättre 

inblick i hur ett annat stort industriellt produktionsföretag arbetar med 

kapacitetsprognostisering. Scania, som är ett tillverkande företag och är kända för att vara 

riktigt duktiga på vad de gör, valdes då PET-Turbuhaler specifikt önskade detta. Nedan återges 

en sammanfattning av hur Scania arbetar med kapacitetsprognostisering på en övergripande 

nivå, baserad på intervjuerna. 

Samtliga intervjuade berättade att kapacitetsplaneringen på Scania använder arbetssättet 

Rullande 12 vilket innebär att den långsiktiga prognosen, som sträcker sig 12 månader framåt, 

uppdateras en gång i månaden. När uppdateringen av prognosen görs utgår planerarna från den 

framtida marknaden med hänsyn till generell BMP-tillväxt.  

Scania är uppbyggt av en central och en lokal planering. Den centrala planeringen, Production 

control, arbetar med den övergripande kapacitetsplaneringen. De sammanställer 

volymsprognosen i ett diagram där den jämförs med den tidigare produktionen. 

Sammanfattningen förmedlas därefter ut till de lokala planeringsenheterna ute på fabrikerna 

som beräknar vilken produktionskapacitet de kommer behöva för att klara av den framtida 

efterfrågan. D. Sterner tryckte på hur viktigt det är att ha en kontinuerlig dialog mellan de olika 

planeringsgrupperna centralt och lokalt på Scania. Diskussioner sker kontinuerligt innan beslut 

om hur produktionsplanen ska se ut tas. Det är även viktigt att ständigt jobba med 

återkopplingen mellan marknaden och fabriker eftersom om en förändring sker i marknaden så 

kan fabrikscheferna relativt snabbt se över hur de kan öka eller minska sin produktionskapacitet 

på sikt.  

Enligt J. Lindgren finns det två viktiga parametrar som ligger till grund för en bra 

kapacitetsprognos på Scania, bastakt och operativ takt. Bastakt innebär att en bas sätts för vilken 
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bemanning organisationen ska ha. Därefter används SFA, Scania Flexibel Arbetstid, som 

innebär tio procent flexibel arbetstid för att lösa kortsiktiga förändringar i produktionsplanen. 

Tio procent flexibel arbetstid innebär att bemanningen får sluta en timme tidigare eller jobba 

över en timme vid behov, för samma lön. Detta flexsystem gör det lättare att klara av 

säsongspikar och dalar och samtidigt behålla samma erfarna personal. Operativ takt är den takt 

som produktionslinan har. Operativa takten kan varieras utifrån hur planeringen ser ut även fast 

man kör med samma bastakt. Anledningen till att bastakten är viktig för Scania är för att kunna 

hålla en jämn fördelning av produktionen över flera månader och på så sätt ha en stabil och 

träffsäker produktionskapacitetprognos. För att få en bra och träffsäker 

kapacitetsprognostisering är det också viktigt att ha en erfaren grundbemanning eftersom de 

flesta produktionslinorna på Scania är monteringslinor där manuellt arbete utförs. En erfaren 

personal som har mycket kunskap leder till en mer kvalitativ och säker produktion. R. Meurke 

menar även på att det är viktigt att ha en såpass stor eller liten bemanning att all personal känner 

att de kan bidra och jobba mot ett rimligt mål. 

Scania använder ett egentillverkat system för att samla in relevant data som 

kapacitetsplaneringen och prognostiseringen grundas på. Datainsamling görs antingen manuellt 

eller elektroniskt. Att få in data från maskiner är relativt enkelt, det svåra är att hantera den 

mängd data som samlas in. Någon måste ha spetskunskap för att kunna analysera all data rätt 

vilket leder till att insamlandet av data kan vara känsligt (Meurke, 2016; Sterner, 2016).  

Varken J. Lindgren eller R. Meurke menar på att Scania använder ställ på samma sätt som PET-

Turbuhaler behöver göra, åtminstone inte på monteringslinerna. Ställ och ställtider kan däremot 

förekomma på beredningssidan. Scania behöver med andra ord inte beräkna med eventuella 

ställ i kapacitetsprognosen. Däremot tar olika varianter olika lång tid att producera. 

Mixningsregler används som hjälpmedel för att se vilken andel av den totala mängd att 

producera som ska bestå av vilka olika varianter. Mixen bestäms av centrala planerare och 

förankras med de olika fabrikerna. Mixen avgör hur bemanningen kan varieras och därmed hur 

produktionskapaciteten kan se ut. 

Scanias muda innehåller främst maskinhaverier, materialbrist från leverantörer, den lägre takt 

Scania kör med på kvällarna, överproduktion, transport samt kassaktioner. Det 

kapacitetsbortfall som fås från muda räknas med i kapacitetsprognosen genom en procentsats. 

Denna procentsats uppdateras varje månad och ser olika ut för alla linjer. Den beräknas fram 

genom att använda historisk data från de senaste två till tre månaderna. Större stopp som 

uppkommer utöver de planerade stoppen räknas inte med i kapacitetsprognosen. Dessa loggas 

och sammanställs istället i en förebyggande underhållsplan för att förebygga att de sker igen. 

Efter ett underhållsstopp kan produktionen köras i full fart direkt, ingen startsträcka i form av 

reducerad hastighet behövs (Lindgren, 2016).  

De utmaningar som finns med en långsiktig kapacitetsplanering är, enligt D. Sterner, att förstå 

hur marknaden ser ut och hur väl de kommer att träffa efterfrågan i den prognostiserade 

kapaciteten. En annan utmaning är att förstå hur snabbt förändringar i marknaden sker. Det är 

ständigt ett spel mellan marknadsgruppen och produktionen.  
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6. ANALYS 

Vid jämförelse av teoretiskt underlag och benchmarking har flera faktorer uppkommit som kan 

analyseras. Nedan följer analyser uppdelade inom de områden författarna ansåg mest 

relevanta för att kunna besvara examensarbetets frågeställning.  

6.1 JÄMFÖRELSE MELLAN TEORETISK OCH NUVARANDE MODELL 
Vid en jämförelse av den modell som PET-Turbuhaler använder för kapacitetsprognostisering 

idag med den modell som AMT (2011), Mattson & Jonsson (2003), Grando & Cigolini (2007) 

och Grando & Turco (2005) rekommenderar finns det både likheter och skillnader. Likheterna 

är många och PET-Turbuhalers modell innehåller i stort sett alla viktiga parametrar som 

ovanstående författare förespråkar. Skillnaden är att PET-Turbuhaler inte räknar med 

korttidsfrånvaro i sin kapacitetsberäkning. En likhet mellan Scania och PET-Turbuhaler är att 

båda baserar kapacitetsprognostiseringen på tio veckors historik, d.v.s. två till tre månader. 

6.2 KAPACITETSBORTFALL 
Kapacitetsbortfall är den del av teoretiska modellen från litteraturen som PET-Turbuhaler har 

störst problem med att få rätt.  J. Lindgren på Scania rekommenderar att kapacitetsbortfall 

räknas bort från kapacitetsprognosen i form av en procentsats. Avdragen borde bygga på 

historisk data och uppdateras med jämna mellanrum. Att ständigt bygga kapacitetsplanen på 

historisk data från de senaste två till tre månaderna verkar lämpligt enligt J. Lindgren. 

J. Lindgren betonar att förebyggande underhåll är viktigt för att förhindra större 

maskinhaverier. Enligt intervjuer från Scania ska större maskinhaverier som sticker ut från det 

normala inte räknas med i den genomsnittliga muda som ligger till grund för 

kapacitetsprognostiseringen. Anledningen till detta är att den genomsnittliga muda-posten i 

kapacitetsprognosen ska bli så verklighetstrogen som möjligt. Tider för stora (långa) 

maskinhaverier inräknade i muda-posten ger pikar och kan därmed göra att genomsnittstiden 

blir längre än vad den normalt sett är. Därför är det mer tillförlitligt att räkna bort dessa stopp 

eftersom det inte ska förutses att de ska inträffa, snarare ska anläggningen jobba aktivt mot att 

förebygga att stoppen sker överhuvudtaget menar J. Lindgren från Scania. Detta motsäger sig 

dock från modellen som AMT (2011), Grando & Turco (2005) och Mattson & Jonsson (2003) 

förespråkar. Där bör alla maskinhaverier räknas med. På Scania används manuell produktion 

till större delen av tiden vilket kan ge en förklaring till varför de anser att onormalt stora pikar 

inte behöver räknas med. De arbetar istället med att förebygga dessa onormala pikar genom att 

ha en bra och tydlig standard för hur företaget ska gå till väga om större stopp sker (Lindgren, 

2016). 

För att prognostisering av produktionskapacitet ska bli träffsäker krävs det att ett företag 

dagligen arbetar med Lean production för att eliminera de slöserier i verksamheten som kan ge 

upphov till osäker produktionsdata.  Produktionsdata är grunden till 

kapacitetsprognostiseringen eftersom den är uppbyggd på den. Det är därmed viktigt att den 

data som används i prognostiseringen är tillförlitlig, exakt och verklig för att prognosen ska bli 

träffsäker. Osäker produktionsdata ger ett brus som skapar sämre träffsäkerhet i 

prognostiseringen (Womack & Jones, 2003). Det är viktigt att alla personer i verksamheten, 
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från operatörer till högre chefer, tränas i att ifrågasätta och förbättra sitt dagliga arbete med att 

reducera slöserier (Petersson, et al., 2008). 

Enligt E. Ström på PET-packning finns det elektronisk utrustning som kan användas för att få 

exakta tider när en maskin står still. Det är viktigt enligt både andra PET, Scania och internt på 

PET-Turbuhaler att inte låta operatörer tappa sitt ägandeskap av produktionslinjen vid ett 

införande av elektronisk utrustning. Det är viktigt att kunna hantera data som samlas in och det 

krävs att en person kan analysera datan för att det ska vara lönsamt att ha ett elektroniskt system 

enligt R. Meurke på Scania.  För att motverka detta är det viktigt att operatörerna tränas i hur 

och varför de ska fortsätta jobba med att förebygga slöserier och att de fortsätter att känna 

delaktighet i det dagliga förbättringsarbetet. Det är betydelsefullt att lägga stor vikt på att få 

operatörerna att känna att deras arbete fortfarande är viktigt och värdefullt. 

6.3 PROBLEM MED PET-TURBUHALERS NUVARANDE MODELL 
I kapitel 4 beskrevs det hur PET-Turbuhaler anser att de arbetar idag. Under arbetets gång har 

det efter undersökningar, som examensarbetarna gjort, framkommit att modellen i Excelfilen 

inte fungerar som PET-Turbuhaler tror och som den är tänkt att göra. Detta ställer till det 

eftersom den kortsiktiga prognosen, som PET-Turbuhaler ansåg vara träffsäker, i verkligheten 

inte är det. Mycket av den grunddata som används i MS Excel uppdateras inte kontinuerligt och 

har inte uppdaterats under flera år. Examensarbetarna har upptäckt att samma siffror har använts 

mellan åren 2013 till 2016, se Figur 6, vilket egentligen är data som ska uppdateras var tionde 

vecka.  

 

Figur 6: Kapacitetsprognostiseringsmodellen för Linje 5 mellan år 2013-2016 (InterntAstraZeneca, 

2016). P.g.a. känslig information är figuren suddad. 
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Enligt gruppcheferna finns det inte heller någon tillförlitlig dokumentation för hur lång tid 

möten tar i verkligheten. Detta gäller möten där operatörer är närvarande, d.v.s. möten som tar 

bort tillgänglig produktionstid. Idag antas det att mötestider inte hålls och att den planerade 

tiden avsatt för möten i kapacitetsmodellen inte stämmer.  

6.4 SKU 
Idag beräknar PET-Turbuhaler med att få en ökning på ungefär 45 stycken SKU:er per år. Under 

interna intervjuer på PET-Turbuhaler har det påvisats att det i verkligheten sker en ökning på 

ungefär 12 SKU:er per år istället för 45 stycken som man prognostiserar för. Antalet SKU:er 

har varierat mellan olika år och enligt planerare på PET-Turbuhaler har det hittills aldrig under 

de senaste åren skett en ökning på 45 SKU:er på ett år.  

Genom de grafer, se Figur 7, som examensarbetarna tagit fram under arbetet kan det konstateras 

att det inte finns något förhållande mellan antalet ställ och tiden det tar att utföra samma antal 

ställ. Motsvarande grafer för alla linjer kan ses i Bilaga 4. Genom att jämföra varje linjes totala 

ställtid med typ av ställ för de senaste tre åren kan det konstateras att antalet ställ inte har ökat 

från år till år på alla linjer. Snarare visar data på att det varierar mellan olika produktionslinjer. 

På vissa linjer har antalet ställ ökat och på vissa linjer har antalet ställ minskat trots att antalet 

SKU:er har ökat en aning.  

 

Figur 7: Hur antalet ställ förhåller sig till ställtiden mellan åren 2013-2015 på linje 5. Staplarna 

representerar den totala tiden för alla ställ som utförts på linje 5 för respektive år. 

6.5 KOMMUNIKATION 
I benchmarkingen som utförts påpekades det att kommunikation är en viktiga aspekt för att få 

en träffsäker kapacitetsprognos på lång sikt. Enligt (Dennis, 2002) inkluderar kommunikation 

bland annat målstyrning, planering, idéer och tankar från medarbetare. I en tillverkande 

produktion är det väsentligt att operatörer som arbetar vid produktionslinan och medarbetare 

som är support till produktionen har en bra kommunikation sinsemellan. Föreslagna ändringar 

i process eller utrustning måste bekräftas av alla skift. En bra kommunikation ökar chansen att 
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upptäcka felaktigheter, missförstånd och andra problem i tid så att slöserier kan reduceras i 

produktionen (Dennis, 2002). Det ökar även chansen att planering och prognostisering av 

framtidens kapacitet blir bra (Wang & Liu, 2013). Detta stämmer överens med empirin. E. 

Ström menade på att PET-Packning har kunnat se ett mönster av bättre träffsäkerhet i deras 

produktionskapacitetsprognos efter att operatörerna har deltagit aktivt på förbättringsmötena. 

Förankringen och kommunikationen har gjort operatörerna mer engagerade, förstående, 

motiverade och medvetna om vilken betydelse en aktuell insamlad produktionsdata har för att 

kunna få en träffsäker prognos av produktionskapaciteten.  

6.6 BEMANNING 
J. Lindgren från Scania betonade hur viktigt det är att ha en erfaren och bra grundbemanning 

eftersom en erfaren personal med mycket kunskap leder till en mer kvalitativ och säker 

produktion.   Det är också viktigt att ha rätt mängd bemanning för att kunna utföra produktionen 

utan ojämn takt men samtidigt få operatörerna att känna utmaning och utveckling i sitt arbete 

(Bicheno, 2007). En viktig parameter från Scanias håll när det gäller kapacitetsplanering är att 

använda en bastakt. Det är ett bra sätt för att kunna leva upp till oförutsägbara pikar och dalar i 

efterfrågan som prognostiseringen inte kunnat förutse enligt J. Lindgren. Till skillnad från 

Scania arbetar PET-Turbuhaler med att ta in konsulter som operatörer för att klara av eventuella 

pikar i efterfrågan.   
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7. RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultatet för examensarbetet. 

För att uppnå en träffsäker kapacitetsprognos på lång sikt behöver PET-Turbuhalers kortsiktiga 

kapacitetsprognos vara träffsäker. Detta var något som de anställda på PET-Turbuhaler i början 

av examensarbetet ansåg sig ha. Under arbetets gång har det däremot framgått att det inte 

stämmer och att det finns allvarliga brister i den kortsiktiga kapacitetsprognosen. 

Examensarbetets resultat kommer därför att fokusera på ett arbetssätt för att få en träffsäker 

kortsiktig prognos som på sikt kommer ge en mer träffsäker långsiktig prognos. 

Nedan besvaras examensarbetets frågeställningar. Underfrågeställningarna som användes för 

att kunna besvara arbetets frågeställning presenteras först och därefter redogörs resultatet av 

huvudfrågeställningen.  

Vad orsakar skillnaden mellan den teoretiska och den verkliga produktionskapaciteten?  

Den teoretiska produktionskapaciteten är den kapacitet som en anläggning har om produktionen 

skulle vara igång dygnet runt, året om utan några stopp.  

Verklig produktionskapacitet fås genom att subtrahera de orsaker, som gör att produktionen 

inte kan köras hela tiden, med den teoretiska kapaciteten. Dessa orsaker är bland annat 

industrisemester, helger, raster, luncher, maskinstopp, möten, underhåll, haverier och väntan på 

material. 

Vilka faktorer påverkar mest för att skapa en träffsäkrare kapacitetsprognostisering på lång 

sikt, 12-24 månader? 

 Att ha ett bra fungerande arbete med den kortsiktiga kapacitetsprognosen. 

 Att den kortsiktiga kapacitetsprognosen är träffsäker. 

 Att den faktiska output-takten från produktionslinan används i modellen. 

 Att ha en erfaren grundbemanning för att på bästa sätt eliminera de slöserier som kan 

skapa oförutsedda pikar i prognostiseringen.  

 Att arbeta med att eliminera slöserier i ett långsiktigt förbättringsarbete som kräver en 

kontinuerlig kommunikation, återkoppling och dialog mellan alla medarbete i 

verksamheten. Ju färre slöserier desto lättare är det att föra en tillförlitlig dokumentation 

av de slöserier som finns.  

 Att jobba med förebyggande underhåll för att elmininera slöserier. 

 Att den produktionsdata som samlas in hanteras och dokumenteras på rätt sätt. 

 Att samtliga medarbetare är medvetna om värdet av att rätt produktionsdata samlas in. 

 Att ett kapacitetsbortfall som bl.a. inkluderar muda, korttidsfrånvaro av bemanning och 

mötestider räknas med i kapacitetsprognostiseringen. Kapacitetsbortfallet bör vara 

baserat på historisk data från de senaste två till tre månaderna.  
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Hur bör arbetsmodellen se ut?  

Arbetsmodellen för att beräkna produktionskapacitet bör se ut enligt nedan. Modellen visar att 

det takt-värde som används i beräkningarna har stor betydelse för slutresultatet.  

 

Figur 8: Den modell som PET-Turbuhaler bör använda vi prognostisering av produktionskapacitet. 

Vilket arbetssätt är det bästa för att PET-Turbuhaler ska uppnå en träffsäkrare 

produktionskapacitetsprognostisering på 12-24 månader? 

 Uppdatera MS Excel-filen kontinuerligt med rätt produktionsdata. 

 Utvärdera MS Excel-filen. Detta kan göras när rätt indata har dokumenterats under 

några år. 

 Dokumentera mötestider. 

 Ha kontinuerliga möten mellan gruppchefer och produktionsteknik för en bra 

förankring. 

 Använd produktionslinans utgående takt istället för den teoretiska takten i 

kapacitetsberäkningen. 

 Fortsätt jobba aktivt med att eliminera slöserier och med ett långsiktigt 

förbättringsarbete som inkluderar alla medarbetare i verksamheten. 
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8. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I detta avsnitt återges de tankar och slutsatser som examensarbetarna har kommit fram till.  

Under arbetets gång har det framgått att arbetet med den MS Excelfil som PET-Turbuhalers 

kort- och långsiktiga kapacitetsprognostisering baseras på inte går till på rätt sätt. Det har därför 

varit nödvändigt för examensarbetarna att komma med förslag på hur PET-Turbuhaler ska lösa 

de problem som finns i den kortsiktiga planeringshorisonten för att PET-Turbuhaler ska kunna 

få en träffsäker prognos på lång sikt.  

PET-Turbuhaler har varit ute efter en ny kapacitetsmodell som ska resultera i att deras 

kapacitetsprognos blir ännu träffsäkrare. Det mest intressanta som framgått är att PET-

Turbuhalers nuvarande modell redan tar hänsyn till de viktigaste parametrarna som teorin talar 

för. Trots det är varken den kort- eller långsiktiga prognosen träffsäker. Examensarbetarna har 

kommit fram till att problemet ligger i att den nuvarande modellen inte uppdateras kontinuerligt 

med rätt indata från produktionen. På några ställen i den nuvarande modell har data inte 

uppdaterats på flera år trots att det är något som bör ske med jämna mellanrum, förslagsvis en 

gång i månaden. Problemet med att inte uppdatera modellen med aktuell produktionsdata blir 

att data som är inaktuell används för den framtida kapacitetsprognostiseringen. Det ökar risken 

för ännu sämre träffsäkerhet på sikt. Trots att MS Excel inte anses vara ett optimalt verktyg för 

kapacitetsprognostisering är det nödvändigtvis inte en ny modell som PET-Turbuhaler behöver 

arbeta fram för att uppnå en mer träffsäker kapacitetsprognos på lång sikt. Snarare bör arbetet 

med att uppdatera nuvarande modell med rätt indata påbörjas. Examensarbetarna 

rekommenderar att en utvärdering av den insamlade datan görs kontinuerligt för att se att 

modellen uppdateras med rätt data. Utvärderingen kommer kunna användas för att analysera 

hur träffsäker dagens modell är. Utan lagrad data är det inte möjligt att göra en rimlig 

bedömning av hur träffsäker modellen är.   

En annan utvärdering som bör göras är att kontrollera hur väl planerade tider avsatta för möten 

stämmer överens med utfallet. Idag finns planerade mötestider dokumenterade men 

dokumentation om mötens faktiska tidsåtgång saknas. Om ett möte, som regelbundet sker en 

gång i veckan, drar över fem minuter på planerad avsatt tid blir resultatet cirka 200 förlorade 

produktionsminuter på ett år. Eftersom det är viktigt att verklig indata används i modellen för 

att få träffsäkrare prognoser är det av stor betydelse att planerade tider avsatta för möten, som 

försvinner från planerad tillgänglig produktionstid, stämmer. Examensarbetarna 

rekommenderar att produktionsteknikerna tillsammans med gruppcheferna på 

produktionslinjerna har regelbundna möten tillsammans där de går igenom hur utfallet för 

mötestiderna har varit och hur den framtida planeringen kommer att se ut. Fokus bör ligga på 

att hjälpa gruppcheferna att skapa en medvetenhet av vilken tillgänglig tid de har på 

produktionslinjen om utfallet av mötestiderna inte stämmer överens med den avsatta planen. 

Om utfallet visar annat än planerat ska det ses som en positiv effekt i och med att 

planeringens brister har upptäckts och kan förebyggas. Detta kommer leda till en medvetenhet 

hos gruppcheferna och det är därför viktigt att gruppchefer kan känna att dessa möten är 

uppmuntrande och positiva. Mötena ska inte ta bort deras känsla av ägandeskap av 

produktionslinjen. Därför bör produktionsteknikerna inte lägga värderingar i hur utfallet av 

gruppchefernas planering ser ut. Värderingar kommer snarare ge en motsatt effekt där slöserier 

inte kommer upp till ytan. 
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En av de mest påverkande faktorerna i en kapacitetsprognostisering är takten. Enligt 

arbetsmodellen under resultat går det att se att eftersom takten multipliceras med verklig 

tillgänglig tid så kommer takt-värdet i modellen att ha en stor inverkan på den kapacitet som 

prognostiseras. Det är med andra ord väldigt viktigt att använda rätt takt-värde, alltså output-

takten, när kapaciteten räknas fram. Ett förslag för att underlätta detta är att montera en sensor 

längst ner i flödet som kan registrera output-takten. Fram tills att en sensor har monterats in bör 

ett genomsnitt av utgående takt där muda inte är inräknat användas i kapacitetsmodellen. 

Enligt examensarbetarnas hypotes skulle en ökning av antalet SKU:er ha en inverkan på 

kapacitetsprognostiseringen. Efter analyser under arbetets gång, har det framgått att den ökning 

av SKU:er som PET-Turbuhaler prognostiserat för inte infaller. Med andra ord kan det 

konstateras att orsaken till att PET-Turbuhalers produktionskapacitetsprognoser i dagsläget inte 

stämmer, inte beror på en SKU-ökning. Det är däremot bra att i framtiden ta hänsyn till en 

eventuell SKU-ökning i prognostiseringen eftersom en ökning av t.ex. 45 SKU:er/år skulle 

kunna ge en minskning av produktionskapaciteten. Rekommendationen som examensarbetarna 

kan ge är att använda ett schablonavdrag för denna ökning i modellen för kapacitetsprognosen. 

Det är väldigt komplext att räkna fram den extra tid som skulle försvinna från tillgänglig 

produktionstid när SKU:er ökar. Därför bör planerare, som arbetar med att ta fram hur SKU-

ökningen kommer se ut, sätta sig ner tillsammans med andra experter och bestämma ett avdrag.  

Anledningen till att det inte finns något förhållande mellan antalet ställ och tiden det tar att 

utföra ställ, kan vara många. Det kan ha att göra med att operatörerna blir mycket snabbare på 

att utföra ställ och att det därmed inte tar dubbelt så lång tid att utföra dubbelt så många ställ. 

Detta är någonting som går att se genom att jämföra två olika linjer med varandra. Vid 

jämförelse av en integrerad linje och en packlinje är det stor skillnad på hur lång tid det tar för 

operatörerna på respektive linje att utföra ett liknande ställ. Denna skillnad beror på att de 

integrerade linjerna hanterar större batcher, vilket medför att ställ inte behöver utföras lika ofta. 

Överlag behöver ett ställ på en integrerad linje utföras ungefär varannan dag medan en 

packlinje, som hanterar mindre batcher, kan utföra sex till sju ställ om dagen. Resultatet blir att 

operatörer på packlinjer är mycket snabbare på att utföra ställ eftersom de gör det oftare och får 

mer övning. Det som däremot komplicerar det ytterligare är att ställtiderna inte nödvändigtvis 

alltid minskar bara för att antalet SKU:er ökar. Det går inte att garantera att linjernas operatörer 

blir snabbare bara för att de utför fler ställ. Ibland behöver nya operatörer anställas som inte är 

lika vana att utföra ställ vilket kan leda till att ställtiderna också kan öka.  

Under examensarbetet utfördes en benchmarking både internt och externt. Examensarbetarna 

vill dock understryka att dessa intervjuer har gjorts på andra PET och företag som arbetar på ett 

helt annat sätt än vad PET-Turbuhaler gör när det kommer till kapacitetsprognostistering. 

Skillnaderna ligger i att de andra PET:ens och Scanias produktioner ser helt annorlunda ut 

jämfört med PET-Turbuhalers. AstraZeneca och Scania producerar två olika typer av produkter 

vilket naturligtvis kräver två helt olika produktioner med olika förutsättningar. Scania har en 

stor produktionslina per fabrik medan PET-Turbuhaler har 12 olika produktionslinjer. 

Resultatet av det, ur en kapacitetssynvinkel, är att även om en produktionslina på PET-

Turbuhaler skulle stanna så kan de få ut produkter via deras 11 andra produktionslinor. Skulle 

samma fel inträffa på en av Scanias fabriker skulle deras produktion stå helt stilla. PET-

Turbuhaler producerar mot lager och Scania producerar mestadels mot kundorder. Personerna 

som intervjuades på Scania arbetade på fabriker där manuellt arbete utförs inom produktionen 

jämfört med på PET-Turbuhaler där produktionen sker med hjälp av automation. Under 
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intervjuerna som examensarbetarna hade med Scania framgick att det hade varit intressant att 

intervjua någon från Scanias beredning, eftersom de använder automatiserad produktion. Detta 

hade blivit en rättvisare jämförelse med PET-Turbuhalers produktion. Det gick däremot inte att 

få tag på en person från beredningen på Scania. Även internt inom AstraZeneca arbetar man 

med kapacitetsplanering på varierande sätt. Produktionen på PET-Nexium/Losec sker i steg där 

produkten förflyttas mellan olika processer till skillnad mot PET-Turbuhaler, som använder en 

tätt sammanlänkad produktionslina. Detta tillsammans med att PET-Nexium/Losec har en 

väldigt stor maskinpark gör att PET-Nexium/Losec inte har samma problem som PET-

Turbuhaler vid maskinhaverier. PET-Nexium/Losec kan vid haverier använda stående 

maskiner som i normala fall inte används. De kan därmed fortsätta producera helt enligt plan 

trots att det skett ett haveri i något steg.  

För att återkoppla till den hypotes som examensarbetarna satte upp i börjar av arbetet kan det 

konstateras att en ökning av antalet SKU:er i dagens läge inte har betydande påverkan på hur 

träffsäker kapacitetsprognosen blir. Muda-posten är en viktig faktor vars indata måste 

uppdateras kontinuerligt i modellen. Hur bemanningen påverkar produktionskapaciteten har 

inte kunnat undersökas eftersom tillförlitlig dokumentation saknas för att kunna göra detta. 

Däremot visade benchmarking att rätt mängd grundbemanning med erfaren personal är att 

rekommendera. 

Avslutningsvis kan det konstateras att arbetet med produktionskapacitet är otroligt komplext 

och unikt för varje produktionsanläggning.   
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9. REKOMMENDATIONER OCH FORTSATT ARBETE 

I detta kapitel presenteras de rekommendationer som examensarbetarna anser att PET-

Turbuhaler ska arbeta med i fortsättningen. 

Examensarbetarna rekommenderar att PET-Turbuhaler börjar arbeta med följande, för att skapa 

en träffsäker kapacitetsprognos både på kort och lång sikt i framtiden: 

 Modellen för kapacitetsberäkningen som PET-Turbuhaler använder idag bör uppdateras 

automatiskt utifrån den indata som operatörerna och gruppcheferna lägger in i de andra 

flikarna i MS Excel. 

 Kolla igenom Excelfiler för att se var data ej har uppdaterats och börja föra in rätt indata 

med regelbundna mellanrum. 

 Utvärdera insamlad data kontinuerligt. 

 Produktionstekniker och gruppchefer bör ha regelbundna gemensamma möten. 

 Planerare tillsammans med andra experter inom området bör ta fram ett schablonavdrag 

för hur ställtiden påverkas av en ökning av antalet SKU:er. 

 Montera en sensor längst ner i flödet på produktionslinorna, som kan registrera output-

takten. 

Fokus bör idag ligga på att fortsätta arbeta med ovanstående punkter. På sikt bör PET-

Turbuhaler överväga en implementering av ett system som kan logga produktionsdata 

elektroniskt. Detta är inte aktuellt med de avtal som finns idag, men man bör undersöka om en 

sådan investering skulle vara aktuell i framtiden.  
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BILAGA 1 – INTERNA INTERVJUER PÅ PET-TURBUHALER 

Tabell 1 visar vilka nyckelpersoner som har intervjuats under våren på PET-Turbuhaler för att 

ge examensarbetarna den bakgrund som behövdes för att utföra arbetet.  
 

Tabell 1: Lista över de intervjuer som genomförts på PET-Turbuhaler under våren 2016. 

Roll Datum 

Senior supply planner 26 februari 2016 

Gruppchef för Turbuhaler förrådet 26 februari 2016 

Gruppchef för QA  8 mars 2016 

Produktionstekniker 10 mars 2016 

Gruppchef för en integrerad linje 11 mars 2016 

Processtekniker 16 mars 2016 

Underhållsingenjör 16 mars 2016 

Sektionschef för Bulk&Pack 16 mars 2016 

Asset planner 18 mars 2016 

Finans 21 mars 2016 

Gruppchef för substans 22 mars 2016 

PET-ledare 12 maj 2016 
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BILAGA 2 – LAYOUTER ÖVER PRODUKTIONSLINORNA 

Bilaga 2 visar flödeslayouter över bulk- och packlinjerna. Figur 1 visar flödet i en bulklinje 

och Figur 2 visar hur packlinjens produktionsflöde ser ut. 

 

 
Figur 1: Flödeslayout för en bulklinje. 

 

 

 
Figur 2: Flödeslayout för en packlinje. 
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BILAGA 3 – TABELL ÖVER STÄLLBYTEN 

Bilaga 3 visar en tabell över vilka slags ställ som görs mellan olika produkter. 
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BILAGA 4 – FÖRHÅLLANDET MELLAN ANTALET STÄLL OCH STÄLLTID 

Figurerna nedan visar diagram och tabeller över vilket typ av ställ, antal ställ och ställtider som 

varje produktionslinje har utfört mellan åren 2013 till 2015. Det går inte att uttyda något 

mönster där totala ställtiden beror på antalet ställ. 

Linje 3, 5, 6, 8, 9 och 10 är integrerade linjer. Linje 2, 11, 12 och 13B är bulklinjer och Linje 

13P och 14 är packlinjer. 

 

 

 

 

Figur 3: Integrerade linjer. Staplarna representerar den totala tiden för alla ställ som utförts på linjen 

för respektive år. 
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Figur 4: Tabeller för de integrerade linjerna visar antalet och genomsnittstiden för respektive typ av 

ställ som har utförts under ett år. 
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Figur 5: Bulklinjer. Staplarna representerar den totala tiden för alla ställ som utförts på linjen för 

respektive år. 

 

Figur 6: Tabeller för bulklinjerna visar antalet och genomsnittstiden för respektive typ av ställ som har 

utförts under ett år. 
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Figur 7: Packlinjerna Staplarna representerar den totala tiden för alla ställ som utförts på linjen för 

respektive år. 

 

Figur 8: Tabeller för packlinjerna visar antalet och genomsnittstiden för respektive typ av ställ som 

har utförts under ett år. 

 


