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1. INLEDNING 
När kraven på korta ledtider, flexibilitet, särskild hänsyn ti l l olika kunders önskemål ökar 
samtidigt med kraven på kvalitet, produktivitet och små lager, påverkas foretagets planering 
av produktionen. Ett vanligt sätt att bemöta detta är att skaffa ett eller flera datorsystem (pro
gram for order och lagerstyrning (OLF), material- och produktionsstyrning (MPS) och simule
ringsprogram). Dessa program är kraftfulla hjälpmedel for att klara produktionsplaneringen 
men de kräver både arbete och riktiga förutsättningar for att fungera effektivt. 

Syftet med denna rapport är att lyfta fram synpunkter som är väsentliga att tänka igenom for 
att skapa en bra grund for planeringsarbetet. De kan öka medvetenheten om hur företaget bäst 
kan planera och vilken typ av hjälpmedel, t ex datorprogram som bäst stöder det egna foreta
gets planeringsbehov. I rapporten presenteras även några vanliga och intressanta metoder for 
material- och produktionsstyrning som kan vara intressanta att känna t i l l for foretag som vil l 
förbättra sin planering. 

Med rapporten följer en bilaga med en företagsanalys. Den hjälper företag som vil l förbättra 
sin planering att tänka igenom på vilka nivåer i organisationen och tiden man ska hantera 
olika planeringsfrågor samt vilken information som var och en behöver för att ftjllfölja sitt 
arbete. 

Rapporten är avgränsad till att enbart beröra planering och planeringsmetoder. Vidare är den 
avgränsad till att enbart beröra konvergerande produktionsflöden, dvs ett produktionsflöde där 
flera delkomponenter förs samman ti l l en slutprodukt. Ett exempel på detta är tillverkningen 
av ett bord där bordsben och bordsskiva monteras t i l l en slutprodukt. I ett sågverk arbetar man 
med divergerande produktionsflöde, en stock delas till flera olika slutprodukter. Denna 
rapport är i vissa delar även tillämpningsbar för sågverk med konvergerande produktionsflö
den, främst kapitel 1-3 och företagsanalysen i bilagan. 

2, PLANERING 
För att styra en verksamhet på bästa sätt krävs styrning och beslut inom en rad olika områden, 
där planering utgör ett. Exempel på andra områden är arbetsorganisation, produktionsteknik, 
kvalitetsstyrning, produktkonstruktion mm. Innan man väljer planeringsmetoder krävs det att 
man inom dessa områden har fattat vissa beslut och fastställt vissa riktlinjer t ex hur arbets
organisationen ska fungera. Skälet till att planeringsproblem finns bör även undersökas nog
grant. Det är inte alltid planeringsmetoderna som felar. Många gånger finns det rena produk
tionsproblem som ger planeringsproblem och som inte löses med nya planeringsmetoder. 

Planering kan delas upp på nivåer där överliggande nivå styr underliggande och där det stän
digt krävs kommunikation åt båda håll. I en tillverkande verksamhet kan man även se en upp
delning i att styra materialbehov och transporter, det vi här benämner som "materialplanering" 
och i att styra produktionsresurser, t ex maskiner och personal, här kallat "kapacitets- och 
beläggningsplanering", se figur 1. 

För att bättre förstå och för att hitta metoder att hantera planering kommer vi här att dela upp 
planeringsarbetet i fyra huvudnivåer. 
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Figur 1. Planeringsarbetets fyra huvudnivåer. 

Kapacitets- och beläggnings
planering 

Kapacitets
planering 

Beläggningsplanering 
på ordernivå 

v. 

Beläggningsplanering 
på operationsnivå 

Effektiv planering kräver att man hittar bra metoder för varje nivå och att varje nivå har en 
fungerande kommunikation både nedåt och uppåt i form av återrapportering. Det krävs även 
identifiering av ansvariga för varje planeringsnivå. 

För att välja planeringsmetoder i en verksamhet finns det en rad faktorer att ta hänsyn t i l l . Det 
gäller även att i sin egen verksamhet kunna identifiera planeringsnivåer och gränssnitt mellan 
nivåerna. Exempel på viktiga faktorer är: 

• Är produktionen kundorder- eller prognosstyrd? 

• Vad är det för typ av produkt; sammansatt, enkel, slutprodukt, halvfabrikat etc? 
• Vad finns det för krav på ledtider? 
• Är det kapitalbindande produkter och material? 
• Med vilken tidshorisont ska planeringen ske? 

• Är den bästa lösningen en planeringsmetod eller flera olika metoder på olika nivåer och för 
olika delar som t ex materialstyming respektive produktionsstyrning? 

Till dessa frågor återkommer vi när vi beskriver ett antal alternativa planeringsmetoder för 
respektive planeringsnivå. Vi återkommer även till dessa frågor i "Företagsanalysen" i bilaga 
1 där stöd ges för att analysera vad den egna verksamheten behöver och hur den ser ut i 
dagsläget. 



3. PLANERINGSNIVÅER 
Inledningsvis ska vi beskriva varje planeringsnivå närmare. Figur 2 sammanfattar vad som 
hanteras på varje nivå. 
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Exempel på frågor och aktiviteter 
som hanteras på de olika nivåerna 

- Vilken tidshorisont Sr rimlig för strategisk planering? 
- Vad har företaget för långsiktiga mål och strategier? 
- Vilka är företagets kunder och marknader? 
- Vad ska företaget erbjuda i forni av produkter, tjänster, leveransvillkor etc? 
- Vilken produkttonskapacitet ska företaget ha? 
- Hur ska företagets arbetsorganisatran se ut och påverka planeringen? 
- Vilken teknik ska finnas i produktkinen? 
- Vad ska företaget tillverka respektive köpa in eller lägga ut på 
underleverantörer? 
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tidsperpektiv 

sker planeringen? 

- Vilken planeringsperiod ska företaget tillämpa för sin 
huvudplanering? 

- Vilken kapacitet ska finnas under planeringsperioden? 
- Hur ser försäljningsprognosema ut för perioden? 
- Beslut rörande försäljningsbudget. 
- Prognos för materialbehov av t ex skivor, virke mm. 
- Val av leverantörer, fastställande av avtal och krav. 

- Vilken planeringsperiod ska företaget tillämpa för sin orderplanering? 
- OperatKinslistor och beläggning under perioden? 
- Vilka satsstorlekar är lämpliga? 
- Vilka enskilda order ska accepteras och vilka leveranstider ska utlovas 
för dessa order? 
- Inplanering av inneliggande order. 
- Fastställande av materialbehov. 
- Inköp och uppbokning av material. 
- Planering och uppbokning av transporter. 

- Vilken planeringsperiod ska företaget tillämpa för sin verkställande 
planering? 
- Avrop och materialbeordring. 
- Körplanerför tillverkningsorder. 
- Transporlavrop. 
- Hur och i vilken form (år operatörerna information om planeringen? 
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Figur 2. Exempel på frågor som hanteras på respektive planeringsnivå. 

3.1 Strategisk planering 
På den strategiska planeringsnivån läggs grunden för all verksamhet. Besluten på denna nivå 
är långsiktiga, dvs på flera års sikt. Frågor som hanteras här är: 

• Vilken tidshorisont är rimlig för den strategiska planeringen? 
• Vad har företaget för långsiktiga mål och strategier? 
• Vilka är företagets kunder och marknader? 
• Vad ska företaget erbjuda i form av produkter, tjänster och leveransvillkor etc? 
• Vilken produktionskapacitet ska företaget ha? 
• Hur ska företagets arbetsorganisation se ut och påverka planeringen? 
• Vilken teknik ska finnas i produktionen? 
• Vad ska företaget tillverka respektive köpa in eller lägga ut på underleverantörer? 

Effektiv strategisk planering kräver förmåga att snabbt uppfatta förändringar i omvärlden samt 
förmåga att omsätta detta t i l l anpassning och utveckling av den egna verksamheten. Det finns 
en mängd litteratur inom området strategisk planering. Avgörande för att den strategiska 
planeringen ska fungera är dock ett effektivt ledarskap och omvärldsbevakning. Exempel på 
frågor som kräver bevakning är t ex: 



• Vad efterfrågar kunderna och marknaden avseende produkter, leveransvillkor, leverans
tider, kvalitet m m? 

• Finns det nya kunder och marknader som passar verksamheten? 
• Hur utvecklas tekniken inom företagets olika verksamhetsområden? 
• Hur fijngerar den egna verksamheten? 

Grunden för den strategiska planeringen är företagets övergripande mål, dvs vad man ska 
uppnå under perioden och företagets övergripande strategier som talar om hur dessa mål ska 
uppnås. Allt detta bör också vara i enlighet med affärsidén som beskriver vad företaget ska 
syssla med överhuvudtaget. 

En stor fråga för den strategiska planeringen är vad företaget ska tillverka själv och vad man 
ska lägga ut på underleverantörer. Att lägga ut arbete är i första hand ett sätt att öka sin totala 
kapacitet men det kan finnas fler skäl. Ett kan vara att skapa säkerhet för verksamheten, utlagt 
arbete hämtas hem vid arbetsbrist. Ett armat skäl kan vara att skapa utrymme för koncentration 
i den egna verksamheten, materialflödet kan renodlas, flaskhalsproblem lösas och man kan 
specialisera sig på de typer av arbete man är extra bra på. 

Företagets strategiska planering är mycket viktig men eftersatt i alltför många företag, 
eftersom man tycker sig ha fullt upp med dagens situation. Detta leder dock alltför ofta t i l l att 
man reagerar för sent på stora omvärldsförändringar med svåra och dyra konsekvenser som 
följd. 

3.2 Huvudplanering 
Huvudplaneringen görs på medellång sikt, dvs halvårs- till månadsvis. Exempel på frågor som 
hanteras på denna nivå är: 

• Vilken planeringsperiod ska företaget tillämpa för sin huvudplanering? 
• Vilken kapacitet ska finnas under planeringsperioden? 
• Hur ser försäljningsprognoserna ut för perioden? 
• Beslut rörande försäljningsbudget. 
• Prognoser för materialbehov t ex virke, skivor mm. 
• Val av leverantörer, avtal och krav. 

Vid huvudplaneringen kan man lägga upp sina mål via budgetering av försäljningen utifrån 
prognoser och erfarenhet. Man planerar även vilken kapacitet företaget ska ha under perioden 
och man kan utifrån prognoser grovt uppskatta beläggningen för hela produktionskedjan. 
Beläggningsplanen går att bryta ned på enskilda produktionsresurser, men ofta är det tillräck
ligt att bedöma ett antal nyckelresurser. Nyckelresurserna kan var avdelningar eller flask
halsar. Svårigheten ligger oftast inte i själva nedbrytningen utan i bedömningen av tillförlit
ligheten i underlagen, framför allt prognoser. 

På denna nivå hanteras ofta även avtal med leverantörer. Vissa inköp av t ex virke och skivor 
görs också ofta på längre sikt och utifrån prognoser. En viktig fråga här är vilka krav som ska 
ställas på leverantörerna. För styrning av leverantörer hänvisar vi t i l l litteratur inom området 
kvalitetsstandarder t ex ISO 9000 och ISO 14001. 



Vissa stora order och kundavtal med lång framförhållning planeras in redan vid huvudplane
ringen, men de flesta enskilda order planeras in först vid orderplaneringen. Avstämning av 
offerter och förfrågningar görs mot huvudplaneringen vid lång framförhållning och mot order
planeringen vid kortare. 

3.3 Orderplanering 
Orderplaneringen hanterar utlägget av order och materialbehovet för respektive order. Plane
ringen görs månads- t i l l veckovis. Exempel på frågor som hanteras på denna nivå är: 

• Vilken planeringsperiod ska företaget tillämpa för sin orderplanering? 
• Vilka enskilda order ska accepteras och vilka leveranstider ska utlovas? 
• Inplanering av inneliggande order. 
• Operationslistor och beläggning under perioden? 
• Fastställande av materialbehov. 
• Inköp och bokning av material. 
• Planering och bokning av transporter. 

Vid orderplanering planeras alla order in tidsmässigt för att kunna levereras som utlovats till 
kund. Orderplaneringen ger beläggningen för hela produktionsskedjan. Vid offerter och för
frågningar är det mot aktuellt orderläge man stämmer av och far svar på vad man kan utlova 
ti l l kunden. I vissa fall bokar man även upp resurser redan vid förfrågan/offert om sannolik
heten för order är tillräckligt stora. Det gäller även att ha kontroll över vilka leveranstider 
företaget har på sina underleverantörer. 

Ju högre grad av kundorderstyming en verksamhet arbetar med, desto viktigare är det med 
framförhållning och kontroll över inneliggande order och offerter. Då produktionen över
beläggs krävs planering av åtgärder så tidigt som möjligt för att undvika extra kostnader, 
akuta omplaneringar mm. 

Avgörande för orderplaneringen är vad planeringen ska styras mot. Det gäller att identifiera 
flödets nyckelresurser, dvs flaskhalsar eller operationer som styr det övriga flödet. Ofta åter
finns en styrande operation i början av flödet, t ex en press. 

Alltför många planeringspunkter komplicerar i regel orderplaneringen. Effektivt är att planera 
ett antal lämpliga produktionsavsnitt och låta sty mingen av avsnitten ske i den verkställande 
planeringen. Orderplaneringen anger direktiven när ordern ska vara klar för leverans och 
eventuellt ett antal lämpliga hålltider i flödet. Detaljplaneringen sköts i den verkställande 
planeringen. 
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Figur3. Exempel på hanteringen av en order vid både lager- och kundorderstyrd produktion. 
Vi ser typiska aktiviteter vid order- respektive verkställande planering. Figuren visar även 
gränssnittet mellan de båda samt i viss mån gränssnittet mot huvudplaneringen. 



3.4 Verkställande planering 
Den verkställande planeringen ser t i l l att verkställa varje enskild tillverkningsorder. 
Planeringen görs vecko- t i l l dagsvis. Exempel på frågor som hanteras på denna nivå är: 

• Vilken planeringsperiod ska företaget tillämpa för den verkställande planeringen? 
• Avrop och materialbeordring. 
• Körplaner för tillverkningsorder. 

• Transportavrop. 
• Hur och i vilken form får operatörema information om planeringen? 
• Vad ska den enskilde operatören/gruppen planera? 

Här beläggs aktuella produktionsresurser och här ser man ti l l att beordra och avropa det mate
rial som varje tillverkningorder kräver. 

I vilken ordning arbetet ska utföras, dvs vilken tillverkningsorder som ska hanteras först, styrs 
av vilka prioriteringar och beslutsregler man väljer att arbeta efter i den verkställande plane
ringen. I vissa lägen är det mest lämpligt att dela in produktionen i avsnitt och låta personalen 
inom varje avsnitt själv styra sin planering, manuellt eller med något hjälpmedel. Ofta kan en 
stor planeringstavla vara ett utmärkt hjälpmedel på denna nivå. Här följer exempel på några 
prioriteringsregler för i vilken ordning man ska hantera order. 

3.4.1 Prioriteringsregler 

3.4.1.1 Först in - först ut 
Order behandlas i den takt som de kommer till arbetsstationen. "Rättviseregel" som vanligen 
tillämpas i serviceorganisationer som har kösystem. 

3.4.1.2 Kortaste genomloppstid 
Order behandlas efter den tid det tar att färdigställa dem vid aktuell operation. Order med 
kortast tid hanteras först. Regeln resulterar vanligen i lägst andel produkter i arbete, kortaste 
genomloppstidema och minsta genomsnittliga försening. Om regeln inte kombineras med 
exempelvis en regel för maximal återstående bearbetningstid i förhållande till kvarvarande tid 
till färdigdatum, kan order med lång bearbetningstid bli kraftigt försenade. 

3.4.1.3 Kortast kvarvarande genomloppstid 
Order behandlas efter kortast total återstående genomloppstid. Liknar föregående regel och 
passar då de flesta order följer en gemensam process. 

3.4.1.4 Tidigaste färdigdatum 
Order behandlas efter fardigdatum, med tidigaste fardigdatum först. Fungerar väl då genom
loppstidema är ungefär lika långa. 

3.4.1.5 Minsta antal operationer 
Order med minst antal kvarvarande bearbetningsoperationer körs först. Tanken är att j u färre 
operationer desto mindre kötid. Som resultat reduceras produkter i arbete, genomloppstiden i 
produktionen och genomsnittlig försening. Emellertid kan order med många operationer ta 
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väldigt lång tid om regeln inte kombineras med någon annan regel mot förseningar på samma 
sätt som vid tillämpning av "kortaste genomloppstid". 

3.4.1.6 Slacktid 
Order med minsta slacktid bearbetas först och sedan fortsätter man efter ökande slacktid. 

Väntan Bearbetning Väntan_J Bearbetning Väntan- Bearbetning > TID 

Nuläge Utleverans-
datum 

Återstående genomloppstid = summan återstående bearbetningstid 

Slacktid = summan väntetid 

Figur 4. Slacktid = tiden fram till färdigdatum - återstående genomloppstid för en order. 

Regeln understödjer målsättningen att maximera leveranssäkerheten. Slacktid per återstående 
operation är en variant på denna regel. Metoden tillämpas i liten utsträckning. 

3.4.1.7 Kritisk kvot 
För order som inte är försenade behandlas order efter stigande "kritisk kvot". Den anges som 
färdigdatum minus aktuellt datum dividerat med total återstående genomloppstid. 

färdigdatum - aktuellt datum 
Kritiska kvoten = — ; ; ; —-

återstående genomloppstid 

Metoden tillämpas i liten utsträckning. 

3.4.1.8 Prioritering av flaskhalsar 
Produktionen planeras så att flaskhalsarna beläggs till 100% och så att det aldrig uppstår vän
tan på material vid flaskhalsarna. Övriga operationers beläggning förbises. Vid behov tillåts 
att ett parti splittras för att fortsätta fram till en kommande flaskhals. 

3.4.1.9 Prioritering av produkt eller kund 
Produktionen planeras så att man prioriterar vissa produkter eller kunder så att dessa far kort 
genomloppstid. Skälen för detta kan vara många, t ex kan produkten eller kunden svara fÖr 
stor del av intäkterna, har hög kapitalbindning eller man vill ta marknadsandelar och detta 
kräver prioritering under en period. 

3.4.1.10 Prioritering för att stödja efterföljande operation 
Produktionen planeras enligt vissa regler for att stödja efterföljande operation. Ett exempel på 
detta kan vara att man kör vissa order efter varandra för att undvika färgbyte och omställning 
vid ytbehandling. Andra exempel är att man i slutet av flödet vil l samla upp flera tillverk
ningspartier som hör t i l l en kundorder eller att material ska samlas upp ti l l viss transport. 

3.4.1.11 Prioritering av order med likartade maskininställningar 
Order med likartade maskininställningar läggs efter varandra för att undvika omställningstid 
och verktygsbyten. Denna prioritering är lämplig att samordna med prioritering av flaskhalsar 
då stillestånd i en flaskhals är en förlust fÖr hela flödet. 
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3.4.2 Metoder for att säkerställa materialtillgång 
Avgörande för prioriteringen av order är även tillgången på material. För att fa fram det mate
rial som krävs, beställs material eller så tas material från eget lager. I de fall man arbetar med 
produkter och ledtider som kräver att produktionen startas innan allt material firms hemma, 
ökar vikten av rutiner för att följa upp inleveranser så att olika order kan prioriteras på lämp
ligt sätt med hänsyn till detta. Det finns ett antal metoder att säkerställa att man har material 
när det behövs. Här följer en kort beskrivning av några sådana. 

3.4.2.1 Säkerhetskvantitet / Säkerhetslager 
Säkerhetskvantitet innebär att man håller sig med ett fysiskt säkerhetslager bestående av ett 
visst antal enheter. Beställning utlöses då den planerade lagernivån understiger säkerhets
lagret. Metoden lämpar sig när behoven är osäkra och varierar kraftigt. 

3.4.2.2 Säkerhetstid 
Säkerhetstid innebär att order på artiklar som ligger på underliggande nivå planeras in för att 
finnas tillgängliga en viss tid innan det verkliga behovet beräknas uppstå. Säkerhetstid för
länger ledtiden för slutprodukten och leder till förlängd planeringshorisont. Metoden lämpar 
sig då man har osäkerheter i skilda artiklars ledtider. Metoden förhindrar att underordnade 
produkter skapar brist på en slutprodukt. 

3.4.2.3 Ökade behov 
Innebär att man ökar på lagret för att klara av en viss kassation och dylikt. Ett alternativ är att 
öka på orderkvantiteten för att täcka kassation och dylikt. 

3.4.2.4 Klarering 
Klarering innebär att man gör en kontroll av att allt material som krävs t i l l en operation finns 
tillgängligt innan operationen tillåts påbörjas. 

Det firms två typer av klarering, manuell och administrativ. Vid manuell klarering plockas allt 
material fram som behövs. Vid administrativ klarering kontrolleras i ADB- eller MPS-system 
om det finns någon materialbrist att vänta och åtgärder vidtas för att avhjälpa bristema. Klare
ring kan även omfatta kontroll av att verktyg och produktionsunderlag finns klara och t i l l 
gängliga. 

4. MPS OCH MPS-SYSTEM 
Begreppet MPS står för material- och produktionsstyrning och avser företagets planering av 
både material- och produktionsresurser. MPS kan utföras både manuellt och med datastöd. 

MPS-system används som ett samlande namn för datorprogram som hanterar material- och 
produktionsstyrning. De flesta MPS-system är moduluppbyggda och innehåller olika funk
tioner som hanterar material- och produktionsstyrning och kringliggande aktiviteter. Exempel 
på funktioner som kan ingå är: 

• Övergripande resursplanering 
• Kundorderhantering 
• Materialplanering 
• Behovsplanering 
• Inköpsplanering 
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• Beläggningsplanering 
• Produktionsorderhantering 
• Produktionsuppföljning 
• Förkalkylering 
• Efterkalkylering 

Dessutom är det vanligt med tilläggsmoduler så att man får ett komplett administrativt system 
med order/lager/fakturering, ekonomiredovisning etc. 

Fördelen med ett komplett MPS-system är att man har mycket goda möjligheter till styming 
av en hel verksamhet i ett enda system. Nackdelen är att systemens storlek ofta gör att de inte 
är flexibla och i viss mån svåröverskådliga. Dessutom är det ofta resurskrävande att hålla 
systemen uppdaterade, vilket kan vara en källa till problem. Ju högre grad av kundorder
styming och varierande produkter desto viktigare är det med flexibilitet i systemen. 

Ett MPS-system är framför allt ett verktyg för orderplanering. Alla order och i vissa fall även 
"säkra" offerter läggs in i systemet och man får en god bild av orderläget. Ur denna informa
tion får man fram material- och kapacitetsbehov som utnyttjas i den verkställande planering
en. Att styra både order- och verkställande planering direkt i systemet blir i regel komplext. 
Verkställande planering kan man med fördel lägga ut på operatörer eller produktionsgrupper. 
Planeringen blir i de flesta fall enklare då fa planeringspunkter tillämpas. Om de viktigaste 
nyckelresursema får styra flödet genom produktionen kan övriga resurser planeras in 
manuellt. Jämför med avsnittet 3.4.1.8 Prioritering av flaskhalsar. 
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5. PLANERINGSMETODER 
Här följer nu en genomgång av olika metoder för huvud-, order- och verkställande planering, 
se figur 5. Vi berör inte metoder för strategisk planering. 

Strategisk 
planering 

Huvud
planering 

Order-
planering 

Verkställande 
planering 

Exempel på olika planeringsmetoder 
som kan tillämpas på de olika nivåerna 

Rough cut capacity planing - RCCP 

Beställningspunktsystem 
Nettobehovsplanering 

Nettobehovsplanering och 
kapacitetsbehovsberäkning 

Täcktidsplanering 
OPT 

Sekvensering 
Volymvärdestänkande 

Cyklisk planering 

Samtliga metoder för 
orderplanering 

Kanban 
Manuell planering 

Figur 5. Exempel på olika planeringsmetoder för respektive planeringsnivå. 

5.1 Metoder för huvudplanering 

5.1.1 Rough Cut Capacity Planning (RCCP) 
Fritt översatt till svenska betyder "Rough Cut Capacity planning" Övergripande kapacitets
planering. 

"Rough cut capacity planning" är en metod som innefattar planering av kapacitet och be
läggning på medellång sikt, exempelvis månadsvis. Metoden kräver att efterfrågan på medel
lång sikt är förutsebar, dvs att det finns någorlunda säkra prognoser. 

Metodbeskrivnitjg 
Metoden studerar endast slutprodukterna. Dessa delas in i grupper där varje produkt har ett 
likartat resursbehov i produktionen. 

Nedan beskrivs i tre steg hur metoden fungerar. Beroende på vilken detaljeringsgrad man 
önskar, används ett eller flera av stegen. 
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1. I enklaste fallet indelas produkterna i grupper med likartat produktionssätt. Därefter tas en 
typtid fram för hur de viktigaste produktionsresursema, nyckelresursema, beläggs av en 
enhet av respektive slutproduktgrupp. Genom att multiplicera typtiden med aktuella voly
mer och jämföra med tillgänglig kapacitet går det att få en mycket översiktlig bild av be
läggningen på medellång sikt. Tekniken kräver att de olika produktgruppema innehåller 
produkter med någorlunda lika resursförbrukning. 

2. Nästa nivå är att använda varje slutprodukts kalkylerade beläggning av olika nyckelresurs
er. Genom att multiplicera stycktiden med aktuella volymer far man en mer detaljerad bild 
över den planerade beläggningen. 

3. På tredje nivån tas även hänsyn till operationsföljd och nödvändiga ledtider mellan de olika 
operationerna eller nyckelresursema. Tänkbara orsaker t i l l ledtider kan vara torkning eller 
transportbehov. Med tanke på att planeringen här sker på medellång sikt är det dock vanligt 
att ledtidema är så korta att de saknar praktisk betydelse i sammanhanget. Fortfarande be
räknas den genomsnittliga beläggningen under perioden utan hänsyn ti l l enskilda toppar 
eller svackor, vilket krävs vid planering med kortare tidshorisont. 

Användningsområde 
Metoden ger en kapacitetsplanering på medellång sikt, t ex månader, och kräver därför ytter
ligare metoder för att hantera order- och verkställande planering. Metoden passar i de fall man 
har tillgång ti l l långsiktiga prognoser och standardiserade produkter. Det finns en rad statistis
ka metoder för att ta fram bra prognoser. 

För- och nackdelar 
+ Relativt enkel metod för att få en översiktlig bild över beläggningen på medellång sikt. 
+ Flexibel metod som gör det möjligt att se olika detaljeringsnivå efter behov. 

- Metoden kräver relativt goda prognoser och ett begränsat sortiment eller ett sortiment som 
är lätt att dela upp i homogena produktgrupper. 

- Metoden tar enbart hänsyn till slutprodukter eller grupper av slutprodukter, ej till ingående 
detaljer, vilket gör att systemet kräver kompletterande planeringsmetoder. 

- Metoden beräknar endast genomsnittlig beläggning för hela planeringsperioden. 
- Metoden beräknar endast beläggningen tor produktionsflödets nyckelresurser. 

5.2 Metoder för orderplanering 

5.2.1 Beställningspunktsystem (ReOrder Point system, ROP) 

Metodbeskrivning 
En beställning i form av en inköpsorder eller produktionsorder initieras då disponibel 
lagernivå, dvs lager minus eventuella materialreservationer, når beställningspunkten. 
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Lagemivå 

i 

Beställnings
punkt 

Säkerhets
lager 

Fast order
kvantitet 

Tid 
-• •-

Ledtid 
Figur 6. Principen för beställningspunktsystem. Säkerhetslagret används vid ökad efterfrågan 
och förlängd ledtid. 

Beställningspunkten = Säkerhetslager + Förväntad efterfrågan under ledtiden. 

Ledtiden = Tiden från order till dess att materialet inkommer. 

Säkerhetslagrets funktion är att täcka variationer i efterfrågan under ledtiden och variationer i 
ledtiden så att materialbrist undviks. Se även 3.4.2.1 Säkerhetskvantitet/Säkerhetslager. 

I ett beställningspunktsystem används ekonomiska orderkvantiteter baserade på ekonomiska 
avvägningar mellan uppsättningskostnaden och lagerhållningskostnaden. Orderkvantiteten be
stäms med olika partiformningsregler. En vanlig regel är Wilson-formeln och olika varianter 
på Wilson-formeln, se ordlistan under kapitel 6. 

Det finns olika varianter av beställningspunktsystem. I ett vanligt beställningspimktsystem 
kontrolleras lagemivån kontinuerligt och en order med en fast orderkvantitet initieras då 
beställningspunkten underskrids, se figur 6. 

En variant är periodsbeställningssystem där lagemivå kontrolleras med fasta intervall. En 
beställning för att fylla på t i l l en viss återfyllnadsnivå initieras vid varje kontroUtillfalle. Till 
skillnad mot i ett beställningspunktsystemet kommer orderkvantiteten att variera, se figur 7. 
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Lagemivå 
Inspektionsintervall 

Återfyllnads-
nivå 

Ledtid Ledtid 

Orderkvantiteten 
varierar. 

Tid 

Figur 7. Principen för ett återfyllnadssystem. Beställning upp till återfyllnadsnivån vid varje 
inspektion. 

A nvändningsområde 
Beställningspunktsystem förekommer i MPS-sytem för materialstyming och är en ren metod 
för materialplanering. Den passar enkla produkter som består av fa komponenter. Metoden 
används ofta till köp- och sälj lager. 

Metoderna eftersträvar ekonomisk partistorlek enligt någon partiformningsregel. Risken för 
brist regleras med hjälp av säkerhetslagrets storlek. 

För- och nackdelar 
+ Enkel metod som är lätt att förstå och använda. 

- Vid mer komplicerade produkter med många komponenter ökar mängden produkter i 
arbete, PIA, och lagemivån beroende på svårigheter att se kopplingen mellan behov av 
enskilda artiklar och slutprodukter. 

5.2.2 Nettobehovsplanering (MRP) 
MRP (Material Requirement Planning) är en vanligt förekommande metod för planering av 
sammansatta produkter. Metoden utgör kärnan i många MPS-system. 

Metodbeskrivning 
Produktionsplanen som baseras på befintliga kundorder, prognosorder och andra oberoende 
behov, t ex reservdelsbehov, översätts via nedbrytning av produktstrukturer t i l l detaljerade 
behov av råmaterial, halvfabrikat och artiklar. Produktstrukturerna visar de inbördes kopp
lingarna mellan överordnade artiklar (moderartiklar) och underordnade artiklar, (dotter
artiklar), se figur 8. 

Figur 8 visar hur nettobehovsplanering ftmgerar och hur systemet beräknar brutto- och netto
behov av artiklar på de olika nivåerna i produktstrukturerna. I tabell 1 visas ett så kallat MPS-
record som visar behovsberäkningen for varje enskild artikel. Nettobehovsberäkningen av 
respektive artikel tar hänsyn till lagersaldon, planerade order, ledtider och 
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partiformningsregler. Figur 8 visar även hur nettobehovsberäkningen upprepas tills dess att 
nettobehovet for varje enskild artikel i produktstrukturen är beräknat. 

Nytt behov av 
en produkt via 

order 

Beräkning av 
bruttobehov för 

artikel inkl. 
planerade order 

Avstämning 
mot 

lagernivå 

Beräkning av 
nettobehov för 

artikel 

Partiformning 

Starttidssättning 

Nedbryttning till 
närmast underligande 
nivå i produktstrukturen 

Loppen upprepas tills att 
alla detaljnivåer i 

produktstrukturen är 
planerade. 

Figur 8. Principen för nettobehovsplanering.. 

2xB 

I 
2xD 

4xC 

Figur 9. Ett exempel på produktstruktur. 
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Period 1 

A Bruttobehov 
Inleveranser 
Lagersaldo 
Nettobehov 
Orderstart 

B Bruttobehov 
Inleveranser 
Lagersaldo 
Nettobehov 
Orderstart 

D Bruttobehov 
Inleveranser 
Lagersaldo 
Nettobehov 
Orderstart 

C Bruttobehov 
Inleveranser 
Lagersaldo 
Nettobehov 
Orderstart 

Vecka 
4 5 

I 0 2 I 1 0 2 I 
2 

1 0 2 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 2 I 
1 1 2 1 

0 2 2 0 4 2 0 0 
4 

3 3 1 3 3 0 0 0 0 

1 ^ 1 2 
I 2 

0 2 4 0 0 0 0 0 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 

1 - 4 
4 

0 4 4 0 8 4 0 0 
4 

5 5 1 1 1 0 0 0 0 

1 ^ 7 4 
7 4 

Tabell 1. Principen för nettobehovsberäkningför en produkt A enligt figurS. 

När nedbrytningen av hela produktstrukturen genomförts, görs en samtidig beordring av 
nettobehoven till alla operationssteg. Jämför med kapitel 5.3.1 Kanban. 

Beordring 

Produktions
aktivitet 

Beordring 

Produktions
aktivitet 

Beordring Beordring 

i 
Produktions Produktions

aktivitet aktivitet 

Efterfrågan på 
"slutprodukten 

^ Slutprodukt 

Figur 10. Nettobehovsplanering, direkt beordring till alla operationssteg. 

A nvändningsområde 
Metoden är i huvudsak ett materialplaneringssystem. Viss koppling till kapacitetsplanering 
kan nås genom översättning av nettobehoven av material till motsvarande kapacitetsbehov. Se 
5.2.3 Kapacitetsbehovsberäkning. 

Beordringssystemet i nettobehovsplanering är enkelt och kan utökas att även omfatta beord
ring av transporter. Nettobehovsplanering lämpar sig när behovet av råmaterial och enskilda 
komponenter kan relateras t i l l behovet av slutprodukter. 
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För- och nackdelar 
+ Metoden tar hänsyn till framtida behov eftersom alla nettobehov över flera planerings

perioder beräknas. 
+ Metoden ger direkt den totala efterfrågan av alla artiklar även vid komplicerade strukturer 

och slutprodukter som bygger på olika kombinationer av halvfabrikat och köpartiklar. 

- Metoden har svårt att hantera stömingar och variationer i efterfrågan, dvs behov av om-
planeringar, eftersom varje omplanering ger konsekvenser i den totala behovsplanen. 

- Metoden i sitt grundutförande lämpar sig ej att kombineras med ett system for Just-In-time, 
då det kräver täta behovsberäkningar med nya tillverkningsplaner som fbljd. Detta ger 
ryckig planering och kapacitetskrävande beräkningar vid komplicerade produktstrukturer. 
Med hjälp av extra rutiner kan problemet lösas. 

- Metoden ger en tryckande planering, då tillverkningsorder på slutprodukter och ingående 
komponenter läggs ut samtidigt i tillverkningen. Försening av enskilda artiklar påverkar 
inte planen för övriga ingående artiklar och slutprodukten. Resultatet blir att man inte 
väljer order i optimal ordning med produktivitetsforluster som följd. 

- Arbetskrävande metod att infora pga omfattande arbete for att bygga upp produktstruk
turer. Arbetsinsatsen kan minskas genom modularisering och gemensamma detaljer. 

- Metoden kräver kontinuerligt underhåll av produktstrukturerna. 

5.2.3 Kapacitetsbehovsberäkning (CRP) 
Kapacitetsbehovsberäkning (Capacity Requirements Planning) är en teknik for planering av 
kapacitetsbehov, i form av arbetskraft och maskintid etc, for artiklar på alla nivåer i produkt
strukturerna. 

Metodbeskrivning 
Användning av kapacitetsbehovsberäkning förutsätter nettobehovsplanering. De planerade 
nettobehoven av material från nettobehovsplaneringen översätts till tid och beläggning for 
respektive resurs i form av personal och maskiner etc. Kalkylunderlagen ti l l behovsberäk-
ningama bör vara uppdelade i ställtid och operationstid för att ge ett så korrekt resultat som 
möjligt. Behoven jämförs med aktuell kapacitet. Korrigerande åtgärder genomförs vid behov, 
vilket kan innebära omplanering, övertid eller att viss produktion läggs ut till underleveran
törer. 

Användningsområden 
Kapacitetsbehovsberäkning används for att beräkna aktuell beläggning baserat på redan på
började och planerade order fram till planeringshorisontens slut. Tillsammans med netto
behovsplanering utgör kapacitetsbehovsplanering ofta grunden i många MPS-system. 

För- och nackdelar 
+ Metoden beräknar kapacitetsbehov for alla ingående artiklar i aktuella produktstrukturer, 

inte bara for slutprodukter till skillnad från " Rough Cut Capacity Planning - RCCP", se 
kapitel 5.1.1. 

+ Metoden jämför behoven med tillgänglig kapacitet for varje enskild dag eller vecka, till 
skillnad från Rough Cut Capacity Planning som enbart visar genomsnittliga behov och 
kapacitet for hela planeringsperioden. 
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- Metoden är arbetskrävande att införa då det krävs produktstrukturer och omfattande 
tidsdata. 

- Metoden kräver kontinuerligt underhåll av produktstrukturer och tidsdata 

I övrigt se för- och nackdelar med nettobehovsplanering, kapitel 5.2.2. 

5.2.4 Täcktidsplanering 
Grunden för täcktidsplanering (Cover-Time Planning) är hur länge man kan och vågar vänta 
innan en lagerpåfyllning måste ske eller tillverkningen påbörjas, för att undvika brist och 
minimera tillverknings- och kapitalkostnader. Man använder den tid som lager och gjorda 
beställningar räcker som beräkningsgrund till skillnad från nettobehovsplaneringen, där man 
använder mängden material som åtgår. 

Metoden beskrivs inte ytterligare. För intresserade hänvisar vi t i l l A. Segerstedt. Cover-Time 
Planning - ett alternativ till nettobehovsplanering. Bättre produktivitet nr 1/96. 

5.2.5 OPT - Optimized Production Technology 
Fritt översatt t i l l svenska betyder "Optimized Production Technology " Optimerande produk
tionsteknologi. OPT benäms även med TOC (Theory of constrains). 

Metodbeskrivning 
OPT är både ett datorsystem för produktionsstyming och en produktionsfilosofi som går att 
tillämpa manuellt. OPT är baserat på matematisk programmering, simulering och nätverks
planering. I OPT beskrivs företagets produktionsmiljö via komplexa materialflöden och 
produktionsaktiviteter i nätverk. Vissa tekniska beräkningsalgoritmer i systemet är inte kända. 

Grundtanken i OPT är att flaskhalsama i ett produktionsflöde begränsar vad som går att få 
igenom. Kortare genomloppstider och högre omsättning kan endast nås genom högre kapaci
tetsutnyttjande av flaskhalsarna. I en maskin med hög beläggning är ställtiden kostsam genom 
att omställningen tar dyrbar produktionstid. En förlorad timme i en flaskhals är en förlorad 
timme för hela flödet. En ickeflaskhals påverkar inte systemets totalkapacitet alls. Överkapa
citeten i en ickeflaskhals kan användas för omställning och därigenom minska partistorleken. 

Maskin A Maskin B 
^ 1 

Maskin C 
50detaijer/timme w 30detaljer/timme w 60detaljer/timme 

Flödets max kapacitet 
30 detaljer/timme 

Figur 11. Bilden visar en flaskhalseffekt på ett flödes totala kapacitet. 

Metoden skiljer på två typer av partier, produktionspartier för bearbetning och transferpartier 
för transport till nästa arbetsstation. Vid en efterföljande arbetsstation kan flera transferpartier 
slås samman till ett produktionsparti. Systemet arbetar därigenom med variabla partistorlekar. 
Detta ger ett jämnt materialflöde där man undviker att stora orderpartier fastnar vid en opera
tion. Partiema splittras i stället och färdigbearbetade detaljer tillåts fortsätta i produktions
flödet i mindre partier, exempelvis kan fem färdiga enheter gå vidare från ett parti på 25 en
heter. 
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Operation A 

Produktionsparti 
25 detaljer 

Transferparti 
5 detaljer 

Transferparti 
5 detaljer ^ Operation B 

Produktionsparti 
25 detaljer 

Figur 12. Grundprincipen för materialstyrningen i OPT. 

Inledningsvis sker en bakåtplanering av en order fi-ån färdigdatum, utan hänsyn till kapacitet. 
Genom att studera beläggningsgraden på olika resurser identifieras trånga sektorer eller flask
halsar i produktnätverket, som innehåller en gemensam beskrivning av produkter och opera
tionsföljder. 

Därefter delas nätverket i två delar, en kritisk innefattande flaskhalsar och efterföljande opera
tioner och en icke-kritisk innefattande operationer framför flaskhalsarna. I flödet läggs buffer
tar framför flaskhalsarna och i övergången till den icke-kritiska delen. Den kritiska delen 
detaljplaneras för att sträva mot 100% beläggning av flaskhalsarna. Produktionsplanen för den 
kritiska delen används sedan för bakåtplanering av den icke-kritiska delen utan att försöka 
uppnå full beläggning i den icke-kritiska delen. Detta ger en behovsplan som försörjer flask
halsarna och håller dessa fullt belagda. 

De grundläggande principerna för OPT-filosofm kan sammanfattas i tio punkter: 
(Goldratt, 1986) 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

9. 

Balansera materialflödet, inte kapaciteten. 
Utnyttjandet av en ickeflaskhals bestäms inte av resursens egna kapacitet utan från en be
gränsning någon annanstans i systemet. Överproduktion i en ickeflaskhals bygger upp 
köer och ökar kapitalbindningen. 
Att använda och aktivera en resurs är inte det samma som att utnyttja den maximalt. 
Ledig tid kan användas till extra omställning för att minska partistorleken, korta 
genomloppstiden och minska kapitalbindningen. 
En förlorad timme i en flaskhals är en förlorad timme för hela produktionssystemet. För 
att säkerställa materialförsörjningen i flaskhalsen läggs buffert före och om möjligt kvali
tetskontroll för att säkerställa att endast korrekta detaljer bearbetas. 
En intjänad timme i en ickeflaskhals är ett bländverk. Rationalisering i en ickeflaskhals 
frigör i bästa fall arbetskraft. 
Flaskhalsar styr både genomflödet och lager i systemet och därigenom PIA i hela 
systemet. 
Partistorleken vid transport måste inte, och bör inte heller, vara lika med partistorleken. 
Små transportserier ökar genomflödet och minskar kapitalbindningen. 
Partistorleken vid produktion ska vara variabel och inte fast, beroende på de olika 
resurserna och den aktuella beläggningssituationen. 
Prioritet kan endast sättas genom analys av systemets samtidigt verkande begränsningar. 
Ledtiden är en funktion av planeringen. 
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10. Summan av lokala optimeringar är inte lika med optimum för det totala systemet. 
Enskilda operationers utnyttjandegrad är ointressant så länge som helheten optimeras. 

A nvändningsområde 
Metoden optimerar kapacitetsutnyttjandet av ett produktionsflödes trånga sektorer, flask
halsarna. Samtidigt pressas genomloppstider och PIA. Metoden används vid tillverkning av 
sammansatta produkter med flera nivåer i produktstrukturen. Lämpar sig för produktion som 
sker i flera steg där flaskhalsarna är kända och utgör samma resurs för flera produkter. 

Metoden kan dels tillämpas komplett men grundtankarna för OPT kan även tillämpas 
manuellt. Se vidare under avsnittet 3.4.1.8 Prioritering av flaskhalsar. 

För- och nackdelar 
+ Metoden ger ett jämnt produktionsflöde där köer och därmed PIA minskar. 
-f- Planeringen styrs av hela produktionssystemets kapacitet, som antas vara lika med 

flaskhalsamas, vilket minskar "onödigt" arbete som inte ger något egentligt resultat. 
+ Grundtankarna för metoden kan tillämpas vid manuell planering. 

- I de fall läget förändras snabbt och flaskhalsarna flyttas är metoden svårhanterlig utan 
avancerade simuleringsmöjligheter. Detta är en av orsakerna till att systemet ej har fatt 
genomslag. 

- Arbetskrävande metod att införa pga uppbyggnad av noggranna produktstrukturer och 
tidsdata. Felaktigheter kan leda till att fel resurs pekas ut som flaskhals. 

- Metoden kräver kontinuerligt underhåll av produktstrukturer och tidsdata. 

5.2.6 Sekvensering 

Metodbeskrivning 
Först planeras operationer för artiklar med hög kapitalbindning så att dessa får så kort genom
loppstid som möjligt. Därefter pusslas övriga operationer in där det finns luckor i belägg
ningsplanen. 

A nvändningsområden 
En genom åren väl beprövad metod. Tillämpas idag för planering av begränsade produktions
avsnitt. Metoden fokuserar på att minimera kapitalbindningen genom att ge kapitalbindande 
produkter så kort genomloppstid som möjligt. 

För- och nackdelar 
+ Metoden ger korta genomloppstider för kapitalkrävande produkter och därmed en låg kapi

talbindning. 
-f Metoden ger grafiskt överblickbara planeringssituationer. 

- Mycket arbetskrävande metod även då datorstöd används. 
- Det kan vara svårt att planera in lågvärdiga produkter som därmed kan få sämre leverans

säkerhet. 
- Metoden tar ingen hänsyn till flaskhalsar och utnyttjandegraden i tillverkningssystemet. 
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5.2.7 Volymvärdestänkande 

Metodbeskrivning 
Först identifieras de artiklar som står for den största andelen av kapitalbindningen, A-artiklar. 
Dessa planeras in så sent som möjligt i förhållande till leveranstiden för att pressa kapitalbind
ningen. C-artiklama eller lågvärdeartiklama, de artiklar som står fÖr en låg andel av kapital
bindningen, köps hem eller tillverkas färdiga långt innan de verkligen behövs. 

Andel av totalt värde 

100% 

75% 

Artiklar i 

30% im% volymordning 

Figur 13. Bilden visar ett diagram som delar produkterna i A- och C-artiklar. 

Det förekommer att man ibland väljer att dela i artiklarna i A-, B- och C-artiklar. 

A nvändningsområden 
Metoden pressar kapitalbindningen samtidigt som den hjälper till att skapa en hög service
nivå. 

För- och nackdelar 
+ Man kan lägga stor koncentration på att få fram A-artiklama precis t i l l den tidpunkt då de 

verkligen efterfrågas. 
+ Metoden pressar kapitalbindningen. 
+ Metoden gör det möjligt att hålla en mycket hög servicenivå. 

- En effekt av metoden kan bli onödigt stort säkerhetslager av C-artiklar med allt vad det 
irmebär. 

- Ej flexibel metod som kräver goda prognoser för att vara effektiv. 
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5.2.8 Cyklisk planering, cyklisk produktföljd 

Metodbeskrivning 
Produkterna placeras i en ständigt återkommande produktföljd, som upprepas ett bestämt antal 
gånger per år. Alla produkter återkommer med samma intervall eller delar av detta intervall. 
Produkter med högt volymvärde kan då tillverkas oftare än de med lågt volymvärde. 

Partistorle 

Produktionscykel Produktionscykel 
•T id 

Figur 14. Cyklisk planering där en produkt återkommer med dubbelt intervall. 

I ursprungsplaneringen är parti storlekarna och längden på produktionscyklerna konstanta. 
Vid tillfälliga fluktuationer av behoven varieras partistorleken medan längden på produktions-
cyklema bibehålls. Vid större förändringar görs en omplanering av både partistorlekar och 
cykehider. 

A nvändningsområde 
Metoden ger både material- och produktionsplanering. Den lämpar sig vid jämn efterfrågan 
och en bestämd produktionsmix över en längre tidsperiod. Metoden används ofta för artiklar 
med identisk cykeltid och en produktionsresurs, vilket man kan hitta i t ex processindustrin. 
Vid fall med flera produktionsresurser och olika cykeltider för olika artiklar blir planeringen 
komplicerad. 

Cykeltiden beräknas utifrån att kostnaderna för produktionsomställningar och lagerhållning 
skall minimeras. Orderkvantitetema optimeras och bestäms med hjälp av olika partiform
ningsregler. 

För- och nackdelar: 
+ Enkel metod som är lätt att förstå och som ger god översikt över planeringen. 
+ Metoden ger ett jämnt materialflöde och korta kötider i produktionen, vilket medför låg 

kapitalbindning i PIA och korta genomloppstider. 

- Ej flexibel metod som kräver jämn och stabil efterfrågan. Annars riskerar man hög kapital
bindning i lager eller dålig servicenivå. 

- Metoden ger komplicerade planeringsproblem att lösa om man har flera maskiner och olika 
cykeltider. 
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- Metoden fungerar mycket dåligt vid "vandrande" flaskhalsar. 
- Metoden ger ett lågt resursutnyttjande. 

5.3 Metoder för verkställande planering 
Samtliga metoder som nämnts för orderplanering kan även tillämpas för verkställande 
planering. 

5.3.1 Kanban 
Kanban är japanska och betyder direkt översatt t i l l svenska "kort". Kanban är ett informa
tionssystem i form av kort som används för beordring av material och operafioner mellan 
olika produktionssteg. Kanban är en del i den japanska produktionsfilosofin som bland annat 
inriktas på att eliminera allt slöseri, dvs det som inte tillför produkterna värde t ex övertill
verkning, sysslolös personal, onödiga transporter, restmaterial, hög kapitalbindning i varor i 
arbete, onödig hantering och kassationer. Införandet av Kanban kräver vissa produktions
mässiga förutsättningar bl a korta ställtider, små partistorlekar, kvalitetsstyrning, rent verk
stadsflöde och ett begränsat, återkommande sortiment mm. 

Metodbeskrivning 
Kanban beordrar produktionen i omvänd riktning dvs efterföljande operationer hämtar och 
beordrar tillverkning/beställning från föregående operation. Det skapas ett behovssug bakåt i 
tillverkningskedjan. En order initieras och beordras genom efterfrågan på slutprodukten. 

Beordring 

Produktions
aktivitet 

Beordring 

Produktions
aktivitet 

Beordring-

Produktions-
aktivitet 

Beordring-

T 

Efterfrågan på 
slutprodukten 

Produktions
aktivitet 

Slutprodukt 

Figur 15. Kanbansystem, serie kopplad beordring som ger ett dragande produktionsflöde, jfr 
direkt beordring vid nettobehovsplanering. 

Information förmedlas genom cirkulation av kort, "Kanban". Det firms flera olika varianter av 
Kanbansystem. 

Tvåkorts-kanban 
Varje detalj har en egen transportbärare (låda, pall). Systemet styrs med två sorters kort, 
transportkort (T-kanban) och produktionskort (P-kanban). Det firms ett T-kanban och ett 
P-kanban ti l l varje transportbärare. P-kanban beskriver operationen som ska utföras på varje 
detalj. Varje operation har ett buffertlager och en förvaringslåda för kanbankorten samt en 
körplan. 
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Buffert A Buffert B 

Kortlada A Kortlåda B 

5 

• 
Körplan 

• 

Maskin A 

Körplan 

Maskin B 

Råvara 
Produktionsflöde 

Teckenförklaring 
Tom lastbärare 

Full lastbärare 

_^ Materialtransport 

^ Förflyttning av 
kanban (kort). 

^ Färdig produkt 

Figur 16. Principskiss för tvåkorts-kanban. 

Vi tänker oss en enkel produktionskedja med två operationer, maskin A och maskin B. 

1. En full transportbärare hämtas från buffert B ti l l maskin B. Det T-kanban som sitter på 
transportbäraren placeras i kortlåda B. Därmed efterfrågas material från maskin A. 

2. Från kortlåda B tas ett T-kanban och placeras på en tom transportbärare som sedan 
transporteras till buffert A. 

3. Vid buffert A tas det T-kanban som sitter på den tomma transportbäraren bort och placeras 
på en f i i l l transportbärare som transporteras tillbaka till buffert B. 

4. Innan den fulla transportbäraren transporteras till buffert B tas även ett P-kanban från 
transportbäraren. Detta P-kanban placeras i kortlåda A. Maskin A beordras då att tillverka 
en viss detalj. 

5. Med jämna tidsintervall kontrolleras kortlåda A och alla P-kanban planeras in på maskin 
A:s körplan. 

6. Vid maskin A fylls transportbäraren enligt instruktionerna på varje P-kanban och placeras i 
buffert A i väntan på att efterfrågas från maskin B. 

Mängden produkter i arbete, PIA, regleras med antalet kanban och antalet transportbärare och 
mängden material som far finnas på varje transportbärare dvs orderkvantiteten. Det finns ett 
T-kanban och ett P-kanban till varje transportbärare. Varje detalj har sina egna T- och P-
kanban samt transportbärare. Genom att medvetet pressa antalet kanban och transportbärare 
pressas också PIA, mängden produkter i arbete, och kapitalbindningen. 
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Enkorts-kanban 
En variant på kanban är enkorts-kanban. Här används endast T-kanban, transport-kanban. 
Material köps och tillverkas enligt dagsplaner men transporterna mellan operationema styrs 
med T-kanban. Systemet levererar vid behov material direkt till förbrukande operation istället 
för t i l l en buffert före operationen. 

Fördelen med enkorts-kanban är att man undviker dubbla lagerplatser, vilket minskar kapital
bindningen. Systemet tappar däremot viss information och kan inte kontrollera PIA lika effek
tivt som tvåkorts-kanban 

Enkorts-kanban med dubbel funktion 
Ytterligare en variant är kanban med ett kort som både beordrar produktion och transport. 
Kortet innehåller uppgifter fÖr både den producerande och den förbrukande operationen. Varje 
transportbärare har ett kanban. Här har man på samma sätt som med tvåkorts-kanban åter 
kontroll över PIA, mängden produkter i arbete. 

Användningsområde 
Kanban optimerar partistorleken, mängden produkter i arbete, PIA, och kapitalbindningen i 
förhållande t i l l genomloppstider och servicenivå. Systemet är tillämpbart i en hel verksamhet i 
vissa fall, men ofta är den ett alternativ för ett visst produktionsavsnitt. Kanban används även 
för beordring ti l l underleverantörer. Detta har tillämpats av flera svenska storföretag. 

Kanban passar bäst vid korta produktionstider och jämn produktion. 

Kanban är ej lämpligt i följande fall: Orsak: 
Ojämn efterfrågan. Kräver ett större säkerhetslager vilket leder 

till fler kanban i omlopp då det maximala 
antalet produkter i arbete motsvarar antalet 
"kanban". Möjligheten att pressa PIA 
minskar. 

Stort produktsortiment eller 
specialtillverkning med många varianter. 

Antalet kanban att hålla reda på ökar. 

Hög grad av kundorderstyming. Försvårar uppbyggnaden av kanbansystem 
Långa ställtider. Ger stora partistorlekar och ökad 

kapitalbindning, vilket kräver hårdare 
produktionsstyrning än vad kanbansystemet 
ger möjlighet t i l l . 

Dyra detaljer. Ger hög kapitalbindning. A ven här krävs 
hårdare och separat styrning. 

Fysiskt stora detaljer. Ger en omfattande materialhantering. 

Ett vanligt sätt att komma runt dessa svårigheter är att kombinera kanbansystemet med ett 
nettobehovssystem eller beställningspunktsystem fÖr vissa produkter och produktionsenheter. 
Kanban kan sedan tillämpas fÖr t ex inköp av standardkomponenter såsom spik och skruv etc 
eller fÖr slutmontering av vissa produkter. 
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I dessa fall används ett lager med fasta beställningspunkter där det finns ett kanbankort. När 
beställningspunkten nås plockas kanbankortet bort och skickas vidare för beställning. 

För att ftmgera väl kräver Kanban ett just-i-tid-system (JIT) med korta led- och ställtider och 
små partistorlekar. Saknas dessa förutsättningar försvåras ett jämnt flöde och låg kapitalbind
ning. Ett JIT-system i sig kräver däremot inte Kanban utan kan ftmgera ändå. 

För- och nackdelar 
+ En enkel metod med lättförståeliga styrregler. 
+ Tillverkning eller inköp sker bakåt i produktionsflödet först då det finns ett behov av slut

produkten. 
+ Tillämpbar metod i kombination med andra system för att styra artiklar med relativt jämn 

efterfrågan. 

- Ej flexibel metod vid större variationer i efterfrågan. 
- Ej lämplig metod vid stort sortiment eller många varianter. 
- Systemet reagerar långsamt på förändringar. Om efterfrågan på slutprodukten ändras ges 

inte direkta signaler till samtliga tidigare produktionssteg, vilket ställer t i l l problem vid 
komplicerade produktstrukturer. 

5.3.2 Manuell planering 
För verkställande planering kan i många fall manuell planering med planeringstavlor eller 
andra hjälpmedel fungera mycket bra. Fördelen med planeringstavlor eller liknade är att alla 
lätt kan inhämta information om produktionsläget. 

Vid manuell planering är det viktigt att fundera kring hur order ska prioriteras. Exempel på 
prioriteringsregler beskrivs i kapitel 3.4.1. 

6. ORDLISTA - FÖRKLARING AV OLIKA BEGREPP 
Beläggning 

Planerade operationer under en viss tidsperiod, oftast jämfört med kapaciteten under perioden. 

Bruttobehov 

Materialbehovet för t ex en order utan hänsyn till aktuell lagersituation, se även Nettobehov. 

Buffert 

Operation A Opertation B Operation A 

1—1 

Opertation B 

1—1 

Buffert 

Figur 17. Exempel på buffert. 
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En buffert är ett lager av detaljer framför en operation som väntar på att bearbetas. Syftet med 
bufferten är att jämna ut produktionen och undvika att brist på material uppstår. 

Cykeltid 
Med cykeltid avses tiden tills dess en viss operation eller händelse upprepas, t ex tiden från att 
en viss produkt börjar tillverkas tills samma produkt åter börjar tillverkas. 

Dragande produktionsflöde 
I ett dragande produktionsflöde beordras produktionen genom att efterföljande operationer 
efterfrågar och beordrar tillverkning från föregående operation. Det skapas ett behovssug 
bakåt i tillverkningskedjan. En tillverkningsorder startas genom efterfrågan på slutprodukten, 
jämför Tryckande produktionsflöde. Dragande produktionsflöde förekommer vid Kanban, se 
kapitel 5.3.1. 

^Beordring ^-Beordring Beordring- Beordring 

V • • 1 r T 

Efterfrågan på 
slutprodukten 

Produktions Produktions Produktions Produktions Slutprodukt 
aktivitet aktivitet aktivitet aktivitet 

Slutprodukt 

Figur 18. Dragande produktionsflöde. 

Genomloppstid 
Tiden det tar att få en detalj/produkt genom produktionen dvs tiden från det att tillverkningen 
av en produkt påbörjas tills dess att produkten är klar för levererans ti l l kund. Jämför ledtid 
och leveranstid. 

.Genomloppstid. 

.Tid 

Kunden Kundordern Tillverkningen i 
beställer, erhålls. produktionen 

påbörjas. 

Figur 19. Genomloppstid. 

Produkten är Leverans-
klar för tidpunkt, 

leverans till 
kund. 

Kundorderstyrning 
Kundorderstyrning innebär att en tillverkningsorder skapas utifrån en direkt kundorder. 
Orderstorleken sätts t i l l den kvantitet som kunden efterfrågar. Jämför Prognosstyming. 

Lagerhållningskostnad 
Till lagerhållningskostnad räknas dels kapitalkostnader för värdet på varorna i lagret, dels 
kostnaderna för hantering, lagerplats, administration och inkurans. 

Lagerstyrning 
Se Prognosstyming. 



30 

Ledtid 
Med ledtid avses tiden fi-ån det att en order tas emot tills dess att ordern är färdig för leverans 
ti l l kund, jämför Leveranstid och Genomloppstid. Ledtiden kan delas i administrativ och pro
duktionsledtid. 

O .Ledtid. 

Kun den Kunde )rdern Tillverkr »ingen i Produkten är Leve ans-

.Tid 

beställer, erhålls. produktionen 
påbörjas. 

Figur 20. Ledtid 

klar för 
leverans till 

kund. 

tidpunkt. 

Leveranstid 
Tiden från det att kunden beställer t i l l fastställd leveranstidpunkt, jämför med Ledtid och 
Genomloppstid. 

-Leveranstid. 

•T id 

Kunden Kundordern Tillverkningen i 
beställer. erhålls. produktionen 

påbörjas. 

Figur 21. Leveranstid. 

Produkten är 
klar för 

leverans till 
kund. 

Leverans
tidpunkt. 

Orderkvantitet 
Kvantiteten vid inköp benämns ofta orderkvantitet. Orderkvantiteten kan beräknas med olika 
partiformningsregler. Se vidare Partistoriek. 

Ordersärkostnad 
Til l ordersärkostnader räknas alla särskilda kostnader som uppstår i samband med att en order 
avges för tillverkning eller materialinköp och som är oberoende av partistorleken. Det är t ex 
kostnader för all administration, fast del av transportkostnader samt, vid egen tillverkning, för 
omställning och produktionsstart. 

Partiformningsregler 
Partiformningsregler är beräkningsformler för att beräkna fram en optimal partistorlek eller 
orderkvantitet. 

Partistorlek 
Det antalet produkter som hålls samman till ett parti genom produktionen. Benämns även 
satsstorlek, batchstorlek eller orderkvantitet. Parti storleken kan beräknas med olika 
partiformningsregler. Se vidare Orderkvantitet. 

PIA - Produkter I Arbete 
Med PIA avses värdet på de produkter och det material som befinner sig i ett produktionsflöde 
mellan råvarulager och färdigvarulager. I början av produktionsflödet är värdet lika med 
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materialkostnaden för att sedan stiga genom flödet med ett visst förädlingsvärde. PIA 
beräknas enligt följande: 

PIA = Antalet produkter i produktionsflödet X (Materialkostnaden per produkt) + 
(Genomloppstiden för produkten x Förädlingstakten för produkten)) 

Exempel: PIA =5stx (20 kr/st + 8hx5 kr/h) = 300 kr 

Prognos 
En prognos är en uppskattaing av behov eller efterfrågan av en produkt eller tjänst. Uppskatt
ningen görs av erfarenhet eller beräknas. 

Prognosstyrning 
Prognosstyming innebär att tillverkning beordras utifrån en prognos. Orderstorleken sätts t i l l 
en ekonomisk orderkvantitet som beräknas med någon form av partiformningsregel. Jämför 
med Kundorderstyming. 

Specialprodukt 
Med en specialprodukt avses en produkt där kundens önskemål styr utseende och konstruk
tion. 

Standardprodukt 
Med en standardprodukt avses en färdig produkt som erbjuds kunden. Det förekommer 
naturligtvis grader av standardprodukter. En produkt med viss konstruktion erbjuds kanske i 
varianter med olika färg eller olika beslag. 

Stycktid 

Den tid det tar att bearbeta en viss detalj i en viss operation. 

Ställtid 
Ställtid avser den tid det tar att ställa om en operation från att ha producerat en detalj t i l l att 
producera en annan typ av detalj. Ställtid omfattar både tid för uppmontering, inkörning och 
nedmontering. 

Ställtid A Tillverkning detalj A Ställtid A Ställtid B Tillverkning detalj B Ställtid B 

Figur22. Ställtid 

Ställtidskostnad 
Se Uppsättningskostnad. 

Tryckande produktionsflöde 
I ett tryckande produktionsflöde beordras alla operationer samtidigt och varje produktions
aktivitet trycker fram sina detaljer till nästa oavsett om nästa operation är beredd att ta emot 
materialet eller inte j ä m f ö r Dragande produktionsflöde. Tryckande produktionsflöde 
tillämpas vid nettobehovsplanering, se kapitel 5.2.2. 
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Efterfrågan 
på 

slutprodukten Beordring Beordring 

Produktions Produktions
aktivitet • aktivitet • 

Beordring 

• 
Produktions

aktivitet 

Beordring 

i 
Produktions

aktivitet Slutprodukt Produktions
aktivitet Slutprodukt 

Figur 23. Tryckande produktionsflöde. 

Uppsättningskostnad 
Till uppsättningskostnader räknas kostnader för uppsättning av verktyg, inställning av maskin 
etc för en arbetsoperation. Består bl a av kostnader för arbetstid under uppsättningen, even
tuell kassation samt produktionsbortfall tills normal produktionstakt uppnås. 

Wilson-formeln 
Med Wilson-formeln beräknas en ekonomisk orderkvantitet fram. Formeln minimerar den 
totala uppsättnings- och lagerhållningskostnaden per tidsperiod (t ex över ett år). 

Vid grafisk presentation svarar den ekonomiska orderkvantiteten mot den kvantitet där den 
totala uppsättnings- och lagerhållningskostnaden är lika. 

Lagerhållningskostnad 

Totalkostnad 

Uppsättningskostnad 

Partistorlek 
Ekonomlskorderkvalltet 

Figur 24. Ekonomisk orderkvantitet enligt Wilsonformeln. 



33 

7. LITTERATURLISTA 
J Andersson, B Audell, E Giertz, G Reitberg (1992). Produktion - Strategier och metoder 
för effektiv tillverkning. Norstedts Juridik ISBN 91-38-50120-1 

Arbio (1995). Kunden kräver kvalitet, Block C, Häfte 2. Skogsindustrins utbildning i 
Markaryd. ISBN 91-7322-213-5 

S. Axsäter, G. Bergendahl (1989). MA - ekonomi och metodik. Norstedts Förlag, ISBN 91-
1-597271-3 

G. Persson, H. Virum, D. Ericsson (1991). Materialadministration for konkurrenskraft. 
Liber Ekonomi, ISBN 91-40-31127-9 

D. W. Fogarty, John H. Blackstone, Thomas R. Hoffmann (1991). Production & Inventory 
Management, 2d Edition, South-Western publishing Co ISBN 0-538-07461-2 

Institutet för transportekonomi och logistik vid högskolan i Växjö. MA Handboken -
Problem och lösningar i materialadministration/logistik. Liber ekonomi / Almqvist & 
Wiksell Föriag AB 

M. Lind (1996) AfKrsprocessinriktad forändringsanalys - utveckling och tillämpning av 
synsätt och metod. Institutionen för datavetenskap Linköpings universitet. ISBN 91-7871-
686-1 

J. Olhager, B. Rapp (1985). Effektiv MPS - Referenssystem för datorbaserad material-
och produktionsstyrning. Studentlitteratur ISBN 91-44-22751-5 

R. J. Schonberg(1983). Japansk kvalitet och produktivitet. Liber, ISBN 91-38-61219-4 

A. Segerstedt(1995). Multilevel production and inventory control problems - related to 
MRP and cover-time planning. Profil 13 Production-economic research in Linköping, 
ISBN 91-971999-2-3 

A. Segerstedt(1991). Cover-time planning - an alternative to MRP. Profil 10 Production-
economic research in Linköping, ISBN 91-970074-5-5 

A. Segerstedt. Cover-Time Planning - ett alternativ till nettobehovsplanering. Bättre 
produktivitet nr 1/96 

S. Shingo (1984). Den nya japanska produktionsfilosofin, MGruppens Förlag/MYSIGMA 
Education AB. ISBN 91-7722-025-0 / 91-866-800-6 

T.E.Vollman, W.L.Berry, D.C. Whybark . Manufacturing planning and control systems, 
ISBN 0-7863-1209-2 

E. M.Goldratt (1994). Tur är det inte, Svensk byggtjänst 

E.M.Goldratt, J Cox (1993).Målet: en process av ständig förbättring. Svensk byggtjänst 

O.Hellgren, F,Hjalmarsson (1998). Material- och produktionsstyrning vid Skinnskatte-
berg Trä AB, Examensarbete vid Linköpings Tekniska Högskola, Reg nr: LiTH IPE Ex arb 
1998:527 



1 

Bilaga 

Företagsanalys 

INLEDNING 
När företaget inte lyckas hålla de leveranstider som utlovats, när företagets produktions
kapacitet inte utnyttjas, när man måste tillgripa mycket övertid, när stressen i arbetet på grund 
av att man ständigt ligger efter ökar, då kan det vara dags att analysera hur planeringen av 
verksamheten går t i l l . Eftersom planering är en komplicerad och svåröverskådlig del av före
tagens verksamhet, har man god hjälp av att analysera problemen på ett strukturerat sätt. Ett 
steg i analysen är att försöka identifiera vilken nivå problemen hänför sig t i l l . V i vet också att 
informationen i företaget har stor betydelse, att många människor på företagets alla nivåer är 
inblandade och att försäljning och produktion måste samarbeta för att klar planeringen. Efter
som många människor är inblandade är det viktigt att standardisera arbetet. Om alla gör på 
samma sätt, om alla kunder administrativt behandlas enligt fastställda rutiner, om alla rappor
terar sitt arbete etc. blir komplexiteten mindre och företagets verksamhet lättare att effektivi
sera. Undantag är förödande för planering. 

Syftet med denna företagsanalys är att ge stöd för att gemensamt kunna analysera och disku
tera vad som ska utföras på respektive planeringsnivå, grundläggande krav som ska styra 
planeringen samt att inventera vilken information som var och en behöver i sitt arbete. Efter 
att ha arbetat sig igenom analysen är det vår förhoppning att man skapat en klarare bild av var 
man har sina kärnproblem, och att man kunnat avgränsa ett antal insatsområden där man 
behöver förändra sitt sätt att arbeta med planering. 

ARBETSBESKRIVNING 
Tanken med analysen är att den ska användas som ett diskussionsunderlag i en mindre arbets
grupp. Arbetsgruppen kan förslagsvis bestå av 3-5 personer som representerar respektive 
planeringsnivå, (strategisk planering, huvud-, order- och verkställande planering). 

1. Sammankalla en lämplig arbetsgrupp. Avsätt minst två mötestillfällen för att arbeta 
igenom analysen. 

2. Dela ut analysmaterialet i förväg så att var och en har möjlighet att läsa igenom frågorna 
och ftindera i förväg. Det kan även vara till stor hjälp att läsa kapitel 1-4 i rapporten 
"Grundläggande metoder för planering". 

3. Utse en person som antecknar och leder arbetet med analysen. 

4. Arbeta er igenom analysens fyra första delar. Försök att inte fastoa i detaljer eller långa 
diskussioner. Gå vidare i de fall ni stöter på frågor där ni behöver ta fram information 
och ge någon i uppgift att ta fram informationen ti l l nästa möte. 

5. Avsluta arbetet med att i den sista delen gå tillbaka till respektive del och sammanfatta 
vad som behöver förändras och diskutera tänkbara åtgärder. Utse ansvariga för respek
tive åtgärd och planera när åtgärden ska vara genomförd. 

6. Gör en uppföljning för att se att beslutade åtgärder genomförs och utvärdera resultatet 
av åtgärderna. 

Trätek kan hjälpa t i l l med analysen och svara på frågor. Kontakta Trätek för information. 



D E L 1 - S T R A T E G I S K PLANERING 

A) Vilka är företagets övergripande mål som ska styra planering? 
Ange vad ni vill uppnå t. ex. hög leveranssäkerhet, flexibilitet, låg kapitalbindning, korta 
ledtider osv. Prioritera era mål ifiyrhållande till vilka som är de viktigaste konkurrens
medlen. 

1 
2 
3 

B) Vilka är företagets viktigaste kunder/kundgrupper/marknader? 
Ange kunderna i prioriteringsordning och ange även procentandel av totala omsätt
ningen, vinstmarginalen i procent samt utvecklingstrend (växande, konstant, 
sjunkande). 

Kunder/kundgrupper/ Andel av totala Vinstmarginal i % Utvecklingstrend 
marknader omsättningen 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

C) Vilka produkter/produktgrupper ska vi erbjuda och mot vilka kunder och 
marknader ska dessa riktas? 
Ange produkter/produktgrupper samt om dessa är riktade mot specifik kund eller 
marknad samt om dessa är kundorder- eller prognosstyrda. 

Produkt/produktgrupp Kund/marknad Kundorder- eller 
prognosstyrd 

D) Hur ser respektive produkts/produktgrupps utvecklingstrend ut? 
Ange utvecklingstrend (Växande, konstant, sjunkande) och vinstmarginalen i procent. 

Produkt/produktgrupp Utvecklingstrend Vinstmarginal i % 



E) Ange leveranstider för respektive produkt/produktgrupp 
Ange aktuell leveranstid och den leveranstid kunden förväntar sig eller kräver och ange 
även om leveranstiden är ett konkurrensmedel. 

Produkt/produktgrupp Aktuell leveranstid Leveranstid som Konkurrensmedel 
kunden förväntar 
eller kräver 

1 
2 
3 
4 
5 

F) Ange eventuella andra specifika leveransvillkor för respektive produkt 

Produkt/produktgrupp Specifikt leveransvillkor 
1 
2 
3 
4 
5 

G) Vilken teknik och vad i produktionsapparaten behöver vi förbättra för att 
producera dessa produkter? 
Ange vad som saknas eller som ni tror kommer att krävas inom vald planeringshorisont 
(se fråga A). 

H) Vilka flaskhalsar finns i produktionen och vad behöver förbättras för att uppnå 
önskad produktionskapacitet? 



I) Vad ska köpas in respektive tillverkas i den egna produktionen? 
Ange om det finns detaljer/komponenter, som ni själva kan tillverka, som ni skulle 
kunna köpa in färdiga eller lägga ut på underleverantör. Vad skulle detta ge för effekt 
på produktionen? 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Detalj/komponent Vad kan göras Effekt 

J) Vilken tidshorisont är lämplig för den strategiska planeringen? 

K) Vem ansvar för att den strategiska planeringen hålls aktuell och uppdateras 
regelbundet? 

L ) Vilken information behövs från underliggande planeringsnivåer? 
Ange även hur informationen ska se ut. 



D E L 2 - HUVUDPLANERING 

Välj själv vilka enheter som passar ditt företag. 

A) Hur ser den förväntade försäljningen ut för de viktigaste 
produkterna/produktgrupperna? 

Ange även hur den totala kapaciteten ska fördelas på respektive produkt/produktgrupp. 

Produkt/produktgrupp Förväntad försäljning Tillgänglig kapacitet 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

B) Vad ger detta för behov av viktiga insatsmaterial? 
Ange de mest centrala insatsvarorna samt leverantör och leveranstid för dessa. 

Insatsmaterial Leverantör Leveranstid 

C) Vilka krav ska vi ställa på våra leverantörer? 
Ange även hur kraven beskrivs för leverantörerna samt hur ni kontrollerar att kraven 
uppfylls. 

Krav Beskrivning Kontroll 

D) Vilken planeringsperiod är lämplig för huvudplaneringen och vad blir den totala 
kapaciteten under perioden? 

E) Vem ansvarar för att huvudplaneringen hålls aktuell och uppdateras 



regelbundet? 

F) Vilken information behövs från order- och verkställande planering? 
Ange även hur informationen ska se ut. 

G) Vilken information behövs från den strategiska planeringen? 
Ange även hur informationen ska se ut. 



D E L 3 - ORDERPLANERING 

A) Vilka av följande kriterier är viktiga att prioritera vid orderplaneringen? 
Vilka kriterier förändras och kräver bevakning? 

/ regel finns det några kriterier som är avgörande för hur planeringen fungerar. Försök 
att identifiera dessa för er verksamhet. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Prioritet Behov av 
bevakning 

Utlovade leveranstider 
Orderläget 
Offertläget 
Speciella prioriteringar, t ex kund eller 
flexibilitet 
Beläggning 
Personalsituationen 
Kalender 
Materialbehov 
Lager 
Ledtider från specifika operationer 
(t ex torkning) 
Leveranstider från leverantörer 
Planerade riktlinjer för satsstorlekarna 

B) Finns det enkla regler att styra orderplaneringen efter, t ex antal produkter, 
volym, förädlingsvärde per period? 

C) Finns det operationer i flödet som är kritiska, dvs utgör flaskhalsar eller styr 
andra operationer? 
Ange operationerna samt på vilket sätt de är kritiska för det totala genomflödet? 

Operation Kritisk faktor 



D) Välj resurser att belägga vid orderplaneringen om kritiska operationer 
identifierats i förgående fråga. 
Ange även kapaciteten för respektive resurs (operation/grupp av operationer). 

Nyckelresurs Kapacitet 
1 
2 
3 
4 
5 

E) Finns det andra kriterier att ta hänsyn till vid orderplaneringen? 

F) Hur ska vi samla och fördela den information som krävs för att genomföra 
orderplaneringen? 

G) Vilken planeringsperiod är lämplig för orderplaneringen' 

J) Vilken information och data krävs för att göra tillförlitliga för- och efterkalkyler? 
Ange även om informationen finns idag och var den finns att tillgå. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Information/data Tillgång idag 



K) Vem eller vilka ansvarar för att orderplaneringen hålls aktuell och uppdateras 
regelbundet? 

L ) Vilken information behövs från den verkställande planeringen? 
Ange hur informationen ska se ut. 

M) Vilken information behövs från den strategiska planeringen och 
huvudplaneringen? 
Ange hur informationen ska se ut. 
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D E L 4 - VERKSTÄLLANDE PLANERING 

A) Hur långt fram ska operatören kunna överblicka orderläget och hur? 

B) Hur ska order prioriteras i produktionen, dvs vilka beslutsregler ska tillämpas? 

C) Vilken information ska följa varje order genom produktionen? 

D) Hur ska kommunikation och kontroll skötas för att överblicka hela produktions-
flödet? 

E) Vad ska den enskilda operatören planera och styra? 
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F) Vad ska planeras och styras på grupp-Zavdelningsnivå och vem ska göra detta? 

G) Hur ska satsstorlekar styras? 

H) Vem eller vilka ansvarar för att den verkställande planeringen hålls aktuell och 
uppdateras regelbundet? 

I) Vilken planeringsperiod är lämplig för den verkställande planeringen? 

J) Vilken information behövs från order-, huvud- och den strategiska planeringen? 
Ange hur informationen ska se ut. 
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D E L 5 - SAMMANFATTNING O C H ÅTGÄRDER 

Gå igenom resultatet från varje del och sammanfatta förbättringsbehov och åtgärder för 
respektive planeringsnivå. Tänk på att överliggande planeringsnivå sätter förutsättningarna 
för underliggande planeringsnivå. 

Strategisk planering 

Förbättringsbehov 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Huvudplanering 

Förbättringsbehov 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Orderplanering 

Förbättringsbehov 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Verkställande planering 

Förbättringsbehov 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Åtgärdsförslag Ansvarig Klart till den 

Åtgärdsförslag Ansvarig Klart t i l l den 

Åtgärdsförslag Ansvarig Klart till den 

Åtgärdsförslag Ansvarig Klart till den 
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