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Förord
Vi vill passa på att tacka alla anställda på Rimaster för en väldigt trevlig tid i Rimforsa
och för att ni tålmodigt svarat på våra mer eller mindre dumma frågor. Ett stort tack
riktas till vår handledare vid Rimaster, Gabrielle Barkehed, och vår handledare vid
Linköpings universitet, Janerik Lundquist, för värdefulla synpunkter under arbetets
gång. Dessutom vill vi särskilt tacka Mikael Holmqvist och Mattias Sandh för intressanta och givande diskussioner.
Thomas Skoglund ägnas särskild uppskattning för genomläsning, synpunkter och förmedlande av kontakten med Rimaster.
Till den stora leksandsfalangen på Rimaster vill vi bara säga att vi beklagar att Leksands IF åkte ur elitserien, verkligen beklagligt. Därutöver missade Djurgårdens IF
slutspelet och gjorde sin sämsta säsong på två årtionden och LHC gjorde sin bästa säsong någonsin. Full utdelning.
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till släkt och vänner för ert stöd, det har varit värdefullt.
Linköping, april 2006

Andreas Hägglund

Anders Johansson

Sammanfattning
Detta examensarbete har utförts på Rimaster AB i Rimforsa, vars huvudsakliga verksamhet är legotillverkning inom elektronik och mekatronik. Rimaster AB har cirka 140
anställda och omsätter cirka 116 MSEK. Den största delen av tillverkningen är manuell och all produktion sker mot kundorder. Företaget upplever att produktionsflödet är
ojämnt och därmed även kapacitetsutnyttjandet. Dessutom är kapitalbindningen hög,
både i råvarulager och i färdigvarulager. Syftet med detta arbete är därför att genom en
förbättrad styrning av lager och produktion minska kapitalbindningen samt uppnå ett
jämnare kapacitetsutnyttjande.
Kostnaden för kapitalbindningen bestäms genom att en lagerränta för respektive lagerställe tas fram. För råvarulagret beräknas lagerräntan till 15,8 procent och för färdigvarulagret 16,9 procent. Totalt ger detta en årlig kostnad för kapitalbindning på 2,4
MSEK. Utöver detta ska lagerräntan användas till att fatta korrekta beslut vid lagerstyrning, till exempel vid beräknande av inköpskvantiteter.
Vid en analys av råvarulagret identifieras ett antal artikeltyper som i sin tur ligger till
grund för en klassificering av de lagerförda artiklarna. En artikelklass som stora delar
av kapitalbindningsproblematiken kan hänföras till är artiklar med låg behovsfrekvens
i kombination med leverantörernas minimala orderkvantiteter. För att minska detta
problem rekommenderas ett fördjupat leverantörssamarbete i syfte att göra orderkvantiteterna mindre. För övriga artikelklasser föreslås en differentierad lagerstyrning som
ett verktyg för att få kontroll över lagret. Kapitalbindningen i färdigvarulagret beror
främst på att kunden, genom avtal, bestämmer hur deras ledtidskrav ska uppfyllas.
Detta beslut bör istället fattas av Rimaster AB och baseras på kundorderpunktens placering.
Det ojämna kapacitetsutnyttjandet beror bland annat på att produktionen är uppdelad i
flera mindre grupper med kundfokus. Dessutom stämmer inte produktionsgrupperna
överens med de grupper som använts planeringsmässigt. Av denna anledning föreslås
ett nytt produktionsflöde där fyra produktorienterade slutmonteringsgrupper skapas,
dessa bildar dessutom planeringsgrupper. Genom denna aggregering av resurser skapas förutsättningar för ett jämnare produktionsflöde och därmed även ett jämnare kapacitetsutnyttjande. Samtidigt föreslås ett nytt detaljplaneringssystem med funktionalitet enligt Workload Control-konceptet för att möjliggöra korta och säkra ledtider och
en begränsad mängd produkter i arbete.
En ytterligare bidragande orsak till det ojämna produktionsflödet är att produktionsbatcherna är stora, trots att ställtidsandelen normalt sett är låg. Detta beror på att
batchstorleken normalt likställs med storleken på en kundorder. Följaktligen föreslås
en minskning av batchstorlekarna vilket förutom att bidra till ett jämnare flöde även
medför kortare produktionsledtider.

Summary
This Master Thesis has been carried out at Rimaster AB in Rimforsa, a sub-contractor
in electronics and mechatronics. Rimaster AB has 140 employees and an approximate
annual turnover of 116 MSEK. The main part of the production consists of manual
work and is carried out on receipt of customer orders. The company perceives a fluctuating flow in the production and consequently fluctuations in the capacity utilization.
Furthermore there is a considerable capital tye-up in the inventory of raw materials as
well as in the inventory of finished goods. Therefore the purpose of this Master Thesis
is to achieve levelled capacity utilization and less capital tied-up through an improved
management of inventory and manufacturing.
An inventory holding cost is calculated for the inventories respectively to determine
the cost of capital tied-up. For the inventory of raw materials the cost is 15.8 percent of
the annual average inventory value, and for the inventory of finished goods the cost is
16.9 percent. This yields an annual cost of 2.4 MSEK. Furthermore the inventory holding cost should be used in decisions regarding inventory management, e.g. when calculating order quantities.
When analyzing the inventory of raw materials a number of types of stock items are
identified. These types form the foundation of a classification of the stock items. A
significant part of the capital tied-up relates to stock items with low demand combined
with minimum order quantities from the suppliers. An improved co-operation with the
suppliers in order to reduce these quantities is therefore recommended. For the remaining classes of stock items a differentiated inventory control system is proposed. In the
inventory of finished goods the capital tied-up is mainly a consequence of customers
requiring, by contract, how their demanded lead time shall be fulfilled. Instead this
should be decided by Rimaster AB based on the position of the order penetration point.
One reason to the fluctuating capacity utilization is that the production is divided into
several sub-groups with customer focus. Furthermore these groups do not correspond
to the groups used for production planning. A new production flow is therefore proposed with four product-oriented final assembly groups. These new groups should also
be used for production planning. Through this aggregation of production resources it is
possible to achieve a levelled production flow and hence a levelled capacity utilization.
In combination with the measures mentioned above, a new production activity control
system, in accordance to the Workload Control concept, is proposed. This control system enables short and safe lead times and a limited amount of work in progress.
Another reason to the fluctuating capacity utilization, caused by a fluctuating production flow, is the use of large batches despite short set-up times. The size of a batch is
normally equal to the size of a customer order. Consequently a reduction of the batch
sizes is proposed in order to achieve a levelled production flow and shortened production lead times.
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1 Inledning
Rapporten inleds med att ge läsaren en bakgrund till detta examensarbete samt presenterar syftet och de avgränsningar som görs. Sedan följer en beskrivning och utvärdering av den applicerade metoden.

Inledning

1.1 Bakgrund, syfte och avgränsningar
1.1.1 Bakgrund
Detta examensarbete utgör avslutningen på vår utbildning till civilingenjörer i Industriell ekonomi vid Linköpings tekniska högskola (LiTH). Arbetet genomförs för att
praktiskt tillämpa akademiska kunskaper och lösa problem i ett företag. Arbetet avhandlas slutligen i en rapport och presenteras för representanter för skolan respektive
företaget.
Examensarbetet utförs på Rimaster AB i Rimforsa, med utgångspunkten att göra en
genomgående analys av företaget och därigenom identifiera problemområden. Därefter
presenteras åtgärdsförslag inom de områden med störst förbättringspotential som ligger i linje med vår utbildning.
Rimaster AB bedriver legotillverkning av elektronik och mekatronik för den svenska
verkstadsindustrin. I positionen som underleverantör påverkas Rimaster ständigt av
kundens krav på sänkta kostnader och trycket utifrån är således stort på organisationen
att styra verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. För att genomföra förbättringar i
detta avseende finns en önskan om att införa resurssnål produktion. Det arbetet har
påbörjats bland annat genom utbildning i Lean Production för delar av personalen.
Dagens flödesgruppsorienterade produktionsprocess med kundfokus i kombination
med mycket varierande operationstider bidrar till hög kapitalbindning i produktionen.
Utöver detta är kapitalbindningen hög i råvarulager såväl som i färdigvarulager. Då
företaget är produktionsintensivt och då det finns en stor förbättringspotential i styrningen av produktion och lager har vi valt att koncentrera vårt arbete till dessa områden.
1.1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att genom en förbättrad styrning av lager och produktion minska kapitalbindningen samt uppnå ett jämnare kapacitetsutnyttjande i Rimaster AB.
1.1.3 Avgränsningar
Rimaster AB ingår i en koncern med ett systerbolag i Polen. Vår analys begränsar sig
till att endast omfatta Rimaster AB. Dock återfinns företagets koncernförhållanden i
nulägesbeskrivningen, detta för att ge en korrekt beskrivning av företagets situation
både internt och externt. Även andra delar av nulägesbeskrivningen är av endast orienterande karaktär.
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1.2 Metodbeskrivning
1.2.1 Metodteori 1
Validitet, reliabilitet och objektivitet

För att belysa rapportens trovärdighet ur ett akademiskt perspektiv samt ge författarna
en utvärderingsgrund för de metoder som används i arbetet bör de tre aspekterna validitet, reliabilitet och objektivitet beaktas. Detta bör göras för samtliga metoder som
används i arbetet och för varje metod var för sig. De tre begreppen förklaras närmare
nedan.
• Validitet anger i vilken utsträckning metoden mäter det som den avser att mäta.
• Reliabilitet anger graden av tillförlitlighet i metoden, det vill säga i vilken utsträckning värdet av undersökningen blir detsamma om den upprepas.
• Objektivitet anger i vilken utsträckning värderingar påverkar arbetet.
Strävan bör vara att uppnå en så hög validitet, reliabilitet och objektivitet i varje enskild metod att en hög trovärdighet uppnås. I Figur 1.1 illustreras begreppen validitet
och reliabilitet. I den vänstra bilden är både validiteten och reliabiliteten låg, i mitten
är reliabiliteten hög men validiteten låg och i den högra bilden är båda höga.

Figur 1.1 Illustration av reliabilitet och validitet 2

Kvalitativa och kvantitativa studier

Det är studiens syfte som avgör om ett arbete är kvalitativt eller kvantitativt. Ett kvalitativt arbete omfattar information som kan mätas eller värderas numeriskt medan ett
kvantitativt arbete skapar en djupare förståelse för ett specifikt område. Metoder som
är lämpliga vid ett kvalitativt arbete är observationer och intervjuer medan enkäter och
matematiska modeller är mer användbara vid ett kvantitativt arbete.
Primärdata och sekundärdata

Primärdata är data som samlas in i syfte att användas i den aktuella studien medan sekundärdata är uppgifter som tagits fram i ett annat syfte än det som föreligger i den
aktuella studien. Exempel på metod för insamling av primärdata är intervjuer och för
sekundärdata litteraturstudier.
1.2.2 Datainsamlingsmetoder
Under arbetets faser används olika metoder beroende på vilken typ av information som
ska inhämtas. De metoder som används tas nedan upp var för sig där de förklaras och
utvärderas med hänsyn till validitet, reliabilitet och objektivitet.
1
2

Björklund & Paulsson (2003) Seminarieboken –att skriva, presentera och opponera
Ibid
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Observationer

Observationer används för att skapa en förståelse för systemets uppbyggnad och status
och genomförs genom att iaktta utförandet av arbetsmoment. Det är viktigt att vara
medveten om att tidsaspekten i viss omfattning påverkar det studerade systemets status.
Observationerna måste därför göras vid flera tillfällen och under en tillräckligt lång
tidsperiod för att uppnå en tillfredsställande reliabilitet.
Datainsamling från affärssystemet

För att kunna bedöma det studerade systemet på ett kvantitativt sätt hämtar vi data från
det affärssystem som används i företaget. Validiteten i metoden ska ses ur perspektivet
att kvaliteten i utdata påverkas av kvaliteten i indata och därmed den mänskliga faktorn. Reliabiliteten anses vara hög då data företrädesvis inhämtas för en lång tidsperiod.
Intervjuer

För att få tillgång till primärdata i de fall observationer och övrig datainsamling inte är
tillräcklig genomförs kvalitativa intervjuer med såväl tjänstemän som produktionspersonal. Intervjuerna sker främst i samtalsform men i vissa fall som en mer strukturerad
utfrågning, dock får inte respondenterna ta del av frågorna i förväg för att uppnå en
hög validitet i svaren. Detta är framförallt viktigt då frågor ställs i syfte att kartlägga
verkliga arbetsmetoder snarare än arbetsbeskrivningar och ren faktainsamling. Genom
att låta flera respondenter besvara samma frågeställningar kan objektiviteten ökas då
personliga värderingar får mindre påverkan på det totala resultatet.
Litteraturstudier

Som metod för inhämtande av teorier används litteraturstudier där materialet är hämtat
ur föreläsningsserier vid LiTH, faktaböcker samt avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Åtskilliga litteraturkällor studeras för att säkerställa att de studerade författarnas
personliga värderingar inte påverkar valet av teoretiska modeller. Det faktum att författarna av detta arbete studerar vid LiTH påverkar urvalet av studerad litteratur då den
i många fall utgör kurslitteratur och därmed representerar synsätt som LiTH står för.
1.2.3 Praktiskt tillvägagångssätt
Arbetsgången, illustrerad i Figur 1.2, inleds med en kartläggning av företagets rådande
situation för att få en djupare förståelse för det studerade systemet. De metoder som
används för nulägesbeskrivningen är observationer och intervjuer samt viss datainsamling från affärssystemet. Utifrån nulägesbeskrivningen identifieras sedan problemområden som tillsammans med den tilldelade uppgiften ligger till grund för en problembeskrivning. Denna presenteras på ett tidigt stadium för företaget.

Figur 1.2 Praktiskt tillvägagångssätt
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Urvalet av teorier som behandlas i den teoretiska referensramen baseras på problembeskrivningen men byggs upp iterativt och baseras på litteraturstudier, då nya problem
kan identifieras under arbetets gång. Problembeskrivningen ligger tillsammans med
den teoretiska referensramen till grund för nulägesanalysen som i detalj behandlar de
problem som identifierats i arbetets tidigare skeden. Underlaget för analysen inhämtas
främst genom datainsamling från affärssystemet men även genom observationer och
intervjuer. Slutligen utarbetas strukturerade åtgärdsförlag med stöd av nulägesanalysen
och den teoretiska referensramen.
1.2.4 Metodutvärdering
Det är viktigt att det finns en medvetenhet om brister och förtjänster i den valda metoden. Författarnas medvetenhet är viktig för att dra lärdom av såväl misstag som positiva erfarenheter under arbetets gång. Eftersom läsaren i rapportens inledande delar görs
medveten om brister och förtjänster i den valda metoden, underlättas en kritisk
granskning av innehållet.
De avgränsningar som görs är nödvändiga för att säkerställa kvaliteten på de delar som
behandlas i arbetet. Ett större studerat system innebär, givet samma tidsram, att studien
inte blir lika djupgående.
En mängd fel finns i de data som samlas in från företagets affärssystem, till exempel
på grund av den mänskliga faktorn vid inmatning. Tidsåtgången för datainsamling blir
stor eftersom dessa fel måste identifieras och rensas bort, samtidigt som felaktigheter
kan kvarstå i de data som analyseras. Dessa felaktigheter anses av författarna vara tillräckligt små för att kunna accepteras. Vid några tillfällen omvärderas och exkluderas
dock analyser då data inte anses tillförlitliga. I arbetets olika delar används i vissa fall
data rörande samma områden. Dessa samlas in vid olika tillfällen eftersom arbetet
sträcker sig över en längre tidsperiod och sker med det tillvägagångssätt som beskrivs i
kapitel 1.2.3. Således innehåller dessa data inte exakt samma information men eftersom dataanalysen snarare syftar till att påvisa övergripande problem än detaljproblem
anses denna datainsamlingsmetod ändå tillförlitlig.
Under arbetets gång samlas information kontinuerligt in från anställda på företaget. I
de flesta fall sker denna informationsinsamling i form av informella samtal. Risken är
att informationen som fås ur dessa samtal är vinklad eftersom respondenten eventuellt
talar i eget syfte. Detta problem undviks i stor utsträckning genom att, som beskrivs
ovan, låta flera respondenter besvara samma frågeställning. I vissa fall är dock urvalet
av respondenter begränsat och således kan inte objektiviteten garanteras.
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2 Nulägesbeskrivning
För att kartlägga Rimaster och ge läsaren förståelse för företaget ges i detta kapitel en
beskrivning av verksamheten. Företaget är i en förändringsprocess och då nulägesbeskrivningen genomförs i arbetets inledningsskede, i oktober 2005, sker förändring i
delar av de områden som beskrivs. Dock är huvuddelen av kapitlet giltigt under hela
arbetets gång.

Nulägesbeskrivning

2.1 Företagsbeskrivning
2.1.1 Historia
Rimaster AB grundas 1982 av bröderna Per och Lars-Olof Carlsson. Till en början bedriver företaget tillverkning av vedklyvar i en mekanisk verkstad som köpts i en inkråmsaffär och flyttas från Motala till Rimforsa. Under 1990-talet förändras verksamheten från mekanik till elektronik samtidigt som Per, som är VD, köper broderns del i
företaget. Denna period präglas till stor del av telekomsektorns kraftiga uppgång och
Rimaster AB bedriver parallellt med elektroniktillverkningen även uthyrning av personal till Ericssons mobiltelefontillverkning i Linköping. Under några år är personalbemanning den största delen av verksamheten med ca 400 personer i Ericssons produktion. I takt med telekomsektorns nedgång fokuserar Rimaster AB åter verksamheten till
legotillverkning inom elektronik och mekatronik. Ett samarbete med en polsk fabrik
inleds under 1997 för att kunna erbjuda kunder lågkostnadsproduktion.

Figur 2.1 Tidsaxel för Rimasters utveckling

Under en period i början av 2000-talet finns företaget även i Laxå. Anledningen är att
ett samarbete inleds med en potentiellt stor kund som kräver att Rimaster AB finns i
närområdet. Dock avbryts samarbetet efter tre år på grund av att det inte fungerar på
ett önskvärt sätt. Sedan dess är den svenska verksamheten inom Rimaster AB helt koncentrerad till Rimforsa.
2003 lämnar Per Carlsson över positionen som VD för Rimaster AB till Jan-Olof Andersson för att istället fokusera på affärsutveckling. Detta som ett led i en långsiktig
strategi där målet är att det ska finnas en väl fungerande organisation inom företaget
som säkerställer dess fortlevnad även utan Per Carlsson, samt att företaget inte ska
vara alltför starkt förknippat med honom.
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2.1.2 Affärsidé 3
Vi erbjuder lösningar inom utveckling och tillverkning av produkter innehållande el, elektronik och mekatronik.
Vår målgrupp är produktägande industriella kunder med behov
att fokusera sin valda del i förädlingskedjan.
Genom samspel med kunden ska vi skapa problemfrihet och optimal totalkostnad som bidrar till kundens konkurrenskraft.
2.1.3 Organisation och verksamhet
Rimaster AB ingår sedan 2005 i en koncern som dotterbolag till Rimaster Holding AB.
I koncernen, som ägs av Per Carlsson, ingår även systerföretaget Rimaster Poland
Spzoo (Rimaster Poland). Moderbolaget äger 95 procent av Rimaster Poland och 97
procent av Rimaster AB. Rimaster Poland bedriver tillverkning i två fabriker, dels i
Czaplinek, dels i Skwierzyna.

Figur 2.2 Koncernstruktur för Rimaster Holding AB

Figur 2.3 Karta över Rimasters produktionsenheter

Ledningsgruppen i Rimaster AB består av styrelsens ordförande Per Carlsson, VD JanOlof Andersson samt vice VD Mikael Holmqvist. Styrelsen, som utgörs av samma personer i koncernens samtliga bolag, består utöver dessa tre personer även av Norbert
Heib, VD för Rimaster Poland.
Dagens tillverkning fokuserar på tre kundsegment; specialfordon, industriautomation
och kommunikationssystem. Inom segmentet specialfordon är de största kunderna BT,
Väderstad-verken och Atlas Copco med kablage och manöverpaneler som exempel på
produkter. Kablagetillverkning till Mydata, Motoman och ABB samt ett antal mindre
kunder bildar segmentet industriautomation tillsammans med styrskåpstillverkning till
bland annat Tetra Pak och Siemens. Transpondrar till Saab TransponderTech är en
betydande del av kommunikationssystemsdelen. Dessa tre segment utgör grunden för
tillverkningen i Sverige och sysselsätter idag cirka 140 personer, varav 36 är tjänstemän.
3

Rimaster AB, internt material

9

Nulägesbeskrivning

Utöver tillverkningen i Rimforsa läggs även en del artiklar ut för tillverkning hos Rimaster Poland. Denna verksamhet sysselsätter ca 40 personer i Czaplinekfabriken. Rimaster Poland bedriver i samma fabrik legotillverkning för ett antal större kunder. I den
andra polska enheten, i Skwierzyna, är Volkswagen den enda kunden. Totalt sysselsätter Rimaster Poland 660 personer och omsätter 30 MSEK. Den låga omsättningen beror främst på att materialet i de båda enheterna ägs av kunden samt att lönenivån är låg.
De artiklar som läggs ut till Rimaster Poland är artiklar med höga volymer eller då
kunden specifikt efterfrågar lågkostnadsproduktion. Dock sker allt materialinköp i
Sverige och Rimaster AB äger materialet under hela tillverkningsprocessen. Således
tillhandahåller Rimaster Poland endast produktionsresurser såsom personal, maskiner
och tillverkningsyta.
Produktionen sker mot kundorder och består huvudsakligen av montering med låg automatiseringsgrad. Vissa förarbeten görs i numeriskt styrda maskiner, till exempel
klippning och märkning av kabel. Verksamheten i Rimaster AB (fortsättningsvis benämnt som Rimaster) omsätter cirka 116 MSEK4 och är organiserad enligt Figur 2.4.

Figur 2.4 Organisationsschema för Rimaster AB 5

Dagens organisation är funktionellt uppdelad och innefattar delar för bland annat
marknad, produktion, kvalitet och utveckling. Inom de flesta funktionerna finns en
tydlig kunduppdelning med fokus på de viktigaste kunderna där personal dediceras till
dessa för att uppnå maximal kundservice. Till exempel sker detta arbete genom att
slutmonteringsgrupperna är kundspecifika. Vid införandet av nya produkter startas i
infasningsarbetet tvärfunktionella projekt som involverar personer från samtliga berörda funktioner för informations- och kunskapsutbyte.

4
5

Räkenskapsåret 2004-2005
Rimaster AB, internt material
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Nyligen har en Supply Chain-funktion skapats för att ge ökat utrymme för strategiskt
arbete, framförallt inom inköp och produktion. Inom funktionen finns även befattningen Site Integration vars uppgift är att utveckla samarbetet med den polska enheten i
Czaplinek.
2.1.4 Strategier
I affärsidén formuleras viljan att bidra till kundens ökade lönsamhet genom ett nära
samarbete. Som ett led i detta vill Rimaster integrera djupare i kundens värdekedja och
på så sätt knyta kunden närmare till sig. Vägen dit anses framförallt gå genom ett utökat konstruktionsarbete vid utveckling av kundens produkter. Vissa likheter finns
bland de olika kundernas produkter, till exempel i miljön i vilken de verkar. Stora krav
ställs på att produkten är tålig om den ska användas i en krävande omgivning. Detta
kan skapa synergieffekter i konstruktionsarbetet och tillverkningen av den här typen av
produkter. Från företagsledningen finns en strävan att utnyttja dessa synergier som en
del i det utökade konstruktionsarbetet.
Rimaster är idag inne i ett förändringsskede med målsättning att skapa en organisation
med ökad kravbild där företagets utveckling är i fokus. För att få med alla delar i företaget är det viktigt med ett tydligt ledarskap på alla nivåer. Detta försöker ledningsgruppen uppnå genom utbildning och kompetensutveckling av nya och befintliga ledare.
Diskussioner har förts om att ta in en extern finansiär för att på så sätt kunna växa i en
ökad omfattning. Men då företagets lönsamhet de senaste åren inte varit tillräckligt
god anser företagsledningen att det inte är rätt tillfället att göra detta. Istället prioriteras
tillväxt i balans med lönsamhet. Ovanstående delar bildar tillsammans grunden för den
utvecklingslinje som idag drivs inom Rimaster och utgör företagets affärsstrategi. För
uppföljning av dessa strategier är de kopplade till ett balanserat styrkort 6 med en
mängd mätetal. Resultatet av mätningen presenteras för personalen på företagets intranät.
2.1.5 Systemstöd
Rimaster använder sig av affärssystemet Monitor version 6.0. Systemet innehåller modulerna Lager, Tillverkning, Försäljning, Inköp, Verkstad och Ekonomi och används
inom samtliga delar av företaget. Monitor är ett system med funktionalitet enligt
MRPII-ramverket och har därmed stöd för produktionsplanering på flera nivåer, bland
annat med hänsyn till kapacitet.

2.2 Omvärld
2.2.1 Bransch och produkter
Som legotillverkare har Rimaster inte några egna produkter utan tillför produktionskompetens och produktionsresurser till produktägande företag inom den svenska verkstadsindustrin. Vid legotillverkning kan underleverantörens roll se lite olika ut. Antingen är kunden materialägare under tillverkningsprocessen eller så ansvarar legotill6

Se Bilaga A
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verkaren för materialanskaffningen. I Rimasters fall specificerar kunden normalt fabrikaten på de komponenter som ingår i de produkter som ska tillverkas. Därefter ansvarar Rimaster för införskaffandet av material och de därmed förknippade kostnaderna
till dess kunden önskar få produkten levererad. I rollen som underleverantör är Rimaster tvingade att vara flexibla genom hela organisationen och då framförallt i sin produktionsplanering. Detta för att kunna tillmötesgå kundernas varierande efterfrågan
både vad det gäller produktmix, volym och förmågan att leverera med kort varsel.
Samtidigt kräver kunderna kontinuerligt att priserna sänks vilket i sin tur tvingar Rimaster att se över sin kostnadsmassa.
Det senaste året har cirka 3 800 olika produkter levererats från Rimaster. Produkterna
tillverkas generellt sett i små volymer men även stora serier förekommer. De stora serierna läggs företrädesvis ut för tillverkning i Polen. Varje specifik produkt tillverkas i
genomsnitt i 150 exemplar per år, dock tillverkas mer än hälften i färre än 15 exemplar.
Den stora produktmixen och de små volymerna präglar produktionen med ickerepetitiva operationer i slutmonteringen och frekvent infasning av nya produkter.
Produktionen kan delas in i de tre huvudkategorierna styrskåp, paneler och kablage där
den största delen utgörs av kablagetillverkning, se Figur 2.5 för produktbilder. Denna
tillverkning börjar med maskinbearbetning då kabel maskinklipps till rätt längd och
märks. Efter detta kännetecknas den dock av väldigt hög grad manuellt arbete då kontaktdon och dylikt ska monteras på kabeln. Ibland sätts även de färdiga kablagen samman till större kabelstammar. Monteringstiden för en batch kablage varierar väldigt
mycket, tider från 6 minuter till 70 timmar är normalt men i extremfall förekommer
tider uppemot fem veckor.

Figur 2.5 Styrskåp, manöverpanel och kablage

Även inom tillverkningen av paneler finns det en stor spridning i tidsåtgången. Här
förekommer tillverkningstider mellan 6 och 50 timmar. Samtidigt kräver arbetet en
högre grad av utbildning inom elektronik då det är mer komplicerat. Kompetenskravet
gäller i ännu högre grad i styrskåpstillverkningen där tillverkningstiderna dessutom är
12
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långa. Rimaster har utöver legotillverkning även ett visst kundsamarbete för att utveckla produkter som passar kundens behov, samtidigt som den lämpar sig för den typ
av tillverkning som Rimaster bedriver. Detta utvecklingssamarbete är dock begränsat.
Konkurrenter kan identifieras för produktkategorierna kablage, styrskåp och paneler
var för sig. Rimaster konkurrerar med andra legotillverkare men även med de kunder
som har kompetens och kapacitet att tillverka denna typ av produkter internt. Inom
kablagetillverkning är Cablage Team, Teknoprod och Gargnäs Elteknik de främsta
konkurrenterna. Elektromontage och AQ är huvudkonkurrenter inom styrskåpstillverkning och Note, Partnertech och Kitron vad det gäller tillverkning av paneler. Eftersom Rimaster inte är produktägare förekommer det att kunderna låter tillverka
samma produkt hos flera leverantörer, vilket medför att ett leverantörsbyte hos kunden
kan genomföras relativt enkelt. Vanligare är dock att Rimaster och dess konkurrenter
tillverkar liknande produkter, det vill säga till olika produktfamiljer, till samma kund.
Det förekommer även att konkurrenter anlitar Rimaster som leverantör av delmontage
för att sedan själva slutmontera den produkt som kunden efterfrågar.
2.2.2 Leverantörer
Som legotillverkare har Rimaster väldigt lite inflytande över valet av leverantörer.
Kunden gör ett val av fabrikat på de komponenter som ska ingå i deras produkter. Detta ger Rimaster få alternativ när leverantör av dessa komponenter ska utses. Oftast
finns det en eller ett par potentiella kandidater att välja mellan. En huvudleverantör
utses baserat på pris och leveransförmåga, med vilken det skrivs ramavtal. Utöver
denna är det även möjligt att köpa material från övriga leverantörer om det visar sig att
huvudleverantören har svårigheter att leverera önskad mängd på utsatt tid.
2.2.3 Kunder och marknad
En väldigt stor del av Rimasters omsättning kan härledas till en fåtal stora kunder där
Atlas Copco Rock Drills, BT Industries, Motoman och ABB Automation är de fyra
största. Dessa står tillsammans för nästan 65 procent av Rimasters försäljning, där Atlas Copco ensamma står för 28 procent. BT och Atlas Copco har flera affärsenheter
som är kunder till Rimaster och behandlas dessutom som separata kunder såväl i produktion som från marknadssidan varför kundbasen är något bredare än vad som framgår av Figur 2.6 nedan.
Denna kundbild avspeglar sig på hela organisationen, och så även på marknadsavdelningen. Denna är uppdelad på ett antal Key Account Managers där varje Key Account
Manager är ansvarig för att skriva avtal och följa upp samarbetet med en eller flera av
dessa stora kunder. Avtal skrivs vanligen på ett till tre år. Med vissa kunder skrivs avtal som innebär att Rimaster åtar sig att hålla ett färdigvarulager av kundens produkter,
internt kallat säkerhetslager. På det viset säkerställs att kunden erhåller sina produkter i
avtalad tid och kvantitet. Dessa kunder är framförallt Mydata Automation och Väderstad-Verken. Ersättningen för detta varierar och kan exempelvis innebära att kunden
betalar några procent extra per produkt.
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Figur 2.6 Diagram över försäljning per kund 7

Samtidigt som marknadsavdelningen ska vara kundens kontakt med Rimaster ska den
även verka för att utöka företagets kundunderlag. Främst tillkommer nya kunder genom att befintliga kunder rekommenderar Rimaster som leverantör till sina egna kunder eller leverantörer. Vissa marknadsaktiviteter förekommer också i form av utskick
och mässbesök, dock i liten omfattning.

2.3 Materialförsörjning
2.3.1 Inköp
Materialanskaffningen sker genom avrop baserade på nettobehov skapade av affärssystemet. Nettobehovet genereras varje natt och därefter köper inköpsfunktionen, bestående av tre personer, in det material som behövs. Enligt kapitel 2.2.2 har inköparna
ingen egentlig frihet att välja leverantör, då detta är styrt av kunden. En ytterligare begränsning vid materialanskaffningen är att de flesta artiklar som köps in levereras i
standardiserade förpackningsstorlekar, vilket innebär att leverantören har specificerat
en viss batchstorlek. Detta leder ofta till att inköp sker i större kvantiteter än det faktiska behovet. Leverantörerna är generellt sett ovilliga att bryta sina förpackningar för att
tillgodose det egentliga behovet, frågan ställs dock inte alltid. Att kunna köpa in små
kvantiteter blir speciellt viktigt vid prototyptillverkning och vid infasning av produkter
där komponenter kan komma att bytas ut innan serieproduktion inleds. Risken är annars stor för inkurans då artiklarna troligen inte återkommer, eftersom de till stor del är
kund- och produktspecifika. Vissa materialinköp sker med kunden som garant, vilket
även benämns materialbemyndigande, där kunden alltså åtar sig att köpa materialet
även om det inte används.
I dagsläget köps nästan allt material på den svenska marknaden. Undersökningar pågår
för att på sikt även kunna köpa material på den polska marknaden där Rimaster bedri7

oktober 2004 – september 2005
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ver tillverkning i en av koncernens fabriker. I dagsläget transporteras dock både material och färdiga produkter mellan den polska enheten och fabriken i Rimforsa. Arbetet
med att hitta nya leverantörer, göra leverantörsbedömningar och skriva avtal med leverantörer är en funktion som är vakant i dagsläget. Dock genomförs en organisationsförändring med en funktion för strategiskt inköp som i fortsättningen tar över dessa
uppgifter samt arbetet med materialinköp från Polen.
2.3.2 Lagerstyrning
För att styra lagret av ingående komponenter finns en ABC-klassificering som är baserad på artiklarnas volymvärde det senaste året. Klassificeringen syftar främst till att
kunna kontrollera riktigheten i lagersaldot och innebär att artiklarna inventeras med
olika intervaller beroende på om de är A-, B- eller C-klassificerade, till exempel inventeras A-artiklarna en gång per månad. En revision av klassificeringen ska ske två
gånger per år. En viss uppföljning på lagerrörelser finns, där de artiklar som inte efterfrågas tas ur det ordinarie lagerutrymmet och placeras i en annan byggnad. Detta görs
för att underlätta lagerarbetet och skapa en bättre kontroll. Värdet på de artiklar som
finns i råvarulagret uppgår till cirka 15,6 MSEK.
Någon styrning av färdigvarulagret förekommer inte då det är kunden som dimensionerar lagernivåerna med min- och maxgränser. Att hålla lager är förknippat med kostnader, till exempel föreligger risk för inkurans. Denna risk är dock enligt avtal något
som kunden ska betala för. Värdet på de produkter som finns i färdigvarulagret är cirka 3,8 MSEK.

2.4 Produktion
2.4.1 Layout
Produktionen i Rimforsa bedrivs i två av de tre byggnader som företaget disponerar.
Den tredje byggnaden används som lagerlokal för de icke efterfrågade artiklarna, vilket beskrivs i kapitel 2.3.2. Utbyggnad av lokalerna har skett stegvis i takt med företagets utveckling och detta har inneburit att verksamheten bedrivs på både små och stora
ytor. Produktionen är uppdelad i sex avdelningar; lager/maskiner, styrskåp, manöverpaneler, kablage till specialfordon, transpondrar och kablage till industriautomation
och kommunikationssystem. Dessa är utspridda i fabriken främst med hänsyn till vilken kund produktionen sker emot men även med hänsyn till hur lokalerna är utformade. Lager och maskiner är centralt placerade med tanke på att de förser alla avdelningar med material.
Vid varje avdelning finns personliga arbetsbänkar vid vilka montering och tillverkning
sker. Platskrävande produkter tillverkas dock vid speciella bänkar. Viss testutrustning
finns ute på avdelningarna, dessutom finns två teststationer vid manöverpaneltillverkningen och en vid tillverkningen av kablage till industriautomation och kommunikationssystem. De tre produktionsledarna samt produktionstekniker sitter ute vid respektive avdelning. Även inköps- och planeringsfunktionerna är placerade i anslutning till
produktionen.
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2.4.2 Produktionsprocess
De produkter som tillverkas följer det flöde som illustreras i Figur 2.7. Beroende på
vilken produkttyp som tillverkas ser flödet lite olika ut. Framförallt skiljer sig mängden maskinbearbetning, hur arbetskrävande monteringsoperationen är samt huruvida
produkten ska testas eller inte. En tillverkningsorder genomlöper generellt sett produktionsprocessen på nedan beskrivna sätt.

Figur 2.7 Produktionsflödesschema oktober 2005 8

När en tillverkningsorder frisläpps skrivs den, samt eventuella märketiketter, ut. Ordern lämnas sedan till maskinavdelningen där kablar klipps, märks med bläck, skalas
och stiftas. Den utskrivna tillverkningsordern följer med längs hela produktionsprocessen. Antalet maskinoperationer som ordern passerar varierar och beror på konfigurationen på den färdiga produkten. Avdelningen består i dagsläget av fem maskiner med
olika kapabiliteter, där en är CNC 9-styrd. Inom en snar framtid kommer tre av maskinerna att ersättas med en ny maskin för att underlätta och effektivisera arbetet.
När maskinbearbetningen är färdig plockas övriga ingående komponenter ur råvarulagret av plockpersonalen. Dessa komponenter kan till exempel vara kontaktdon,
krympslang, kabeltätning och säkringar. All ingående materiel läggs tillsammans med
tillverkningsordern i en plastlåda för vidare transport till respektive slutmonteringsavdelning.
Personalen i slutmonteringsavdelningarna är uppdelad i mindre grupper som i huvudsak monterar till en och samma kund. Detta avspeglar sig på mellanlagren för inkommande tillverkningsorder som även de är sorterade kundvis. Inom en avdelning är
dock arbetsmomenten ofta likartade oavsett kund. Tidigare har detta inte utnyttjats till
att hantera beläggningsvariationer genom utlåning mellan grupperna, för att på så sätt
tillfälligt öka kapaciteten där behov uppstår. Under det senaste året har kompetensutveckling påbörjats för att möjliggöra att flertalet av personalen ska kunna montera flera kunders produkter, vilket leder till en ökad flexibilitet i gruppernas kapacitet.

8
9

Se även Bilaga B
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Arbetet i slutmonteringen är i princip helt manuellt och till sin hjälp har montören en
produktritning framtagen av kunden. Utrustning för att utföra arbetet är främst tänger
och fixturer men även några maskiner för stiftning förekommer. Som stöd till monteringsgrupperna finns ett antal produktionstekniker vars främsta arbetsuppgift är att ta
fram beredningar för nya produkter.
När en produkt är färdigmonterad ska den i de flesta fall testas för att säkerställa rätt
funktion. Dessa test genomförs ibland i direkt anslutning till monteringen och då oftast
av den som sitter närmast montören, för att säkerställa att den som eventuellt byggt fel
inte också testar fel. Oftast sker dock testen i en separat teststation. Så är fallet då det
rör sig om mer avancerad testutrustning till komplicerade produkter. I detta fall utförs
testet av speciell testpersonal.
När produkten är färdig läggs den i ett färdigvarulager. Detta fungerar dock oftast som
mellanlager i väntan på den packning som utförs av någon i monteringsgruppen. Det
förekommer dock även tillverkning mot lager till vissa kunder.
2.4.3 Tillverkning i Polen
Vissa kunder efterfrågar lågkostnadsproduktion för produkter där lönekostnaden utgör
en stor del av produktens totalkostnad. För att möta dessa kundkrav tillverkas numera
vissa utvalda produkter i en av koncernens anläggningar i Czaplinek, Polen. Framförallt gäller detta produkter som tillverkas i stora volymer.
Den övergripande planeringen av den polska verksamheten styrs från Rimforsa, till
exempel genom nettobehovsberäkning och orderregistrering. Detaljplaneringen sköts
dock på plats i Czaplinek. När tillverkningen för åtta år sedan började läggas ut satsplockades allt material i Rimforsa för transport till Polen en gång per vecka. Detta
medförde dock stora problem då komponenter gick sönder under tillverkningen eftersom det då tog ytterligare en vecka att få nytt material. Numera plockas alla veckans
order tillsammans, dessutom läggs en viss mängd extramaterial till som säkerhet. Arbetet med det material som ska till Polen sköts av dedicerad plockpersonal och hanteringen är en följd av att allt materialinköp i dagsläget görs i Sverige.
När produkterna är tillverkade transporteras de tillbaka till Rimforsa med den lastbil
som kör mellan produktionsenheterna varje vecka. Vid ankomsten till Rimforsa införlivas produkterna i produktionsflödet för att testas eller packas. Test av de polentillverkade produkterna sker tills de är felfria vid tre på varandra följande produktionstillfällen.
Den polska delen av Rimasters produktion är fortfarande i ett inkörningsskede där
formerna för planering, materialhantering och integration mellan enheterna inte är
fastställda. För att underlätta och utveckla samarbetet finns en Site Integrator i Rimforsa. Den tjänsten är en del av den nyligen etablerade Supply Chain-funktionen.
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2.4.4 Pågående projekt
Som ett led i strategin att utveckla företaget långsiktigt finns en strävan att implementera Lean Production. Några steg på vägen har redan tagits, till exempel genom att på
ett strukturerat sätt hålla ordning och reda med hjälp av 5S-metoden, vilket är ett verktyg inom Lean Production. En drivande faktor i arbetet är den utbildning i Lean Production som företagets produktionsledare deltar i. Internt drivs det fortsatta införandet
som ett projekt under funktionen Supply Chain och involverar alla delar av företaget.
Projektet är i uppstartsfasen och någon målsättning med arbetet finns inte i dagsläget.

2.5 Produktionsstyrning/-planering
2.5.1 Planeringssystem
Produktionen präglas av en stor mängd artiklar i varierande kvantiteter, vilket även
avspeglar sig på planeringen. För att hantera variationen används affärssystemet som
hjälpmedel i planeringsarbetet. Systemet används för att registrera kundorder och utifrån dessa genereras tillverkningsorderförslag. Dessa förslag skapar tillsammans med
prognoser ett nettobehov som ligger till grund för inköpsorder.
Orderregistreringen sker på planeringsavdelningen som består av tre planerare och en
planeringschef som också är chef för inköpsavdelningen. När en tillverkningsorder
registreras bakåtplaneras den i affärssystemets materialplaneringsfunktion med hänsyn
till leveransdatum. Dock tas det inte hänsyn till den aktuella beläggningssituationen
vid orderregistrering.
Inom ramen för planeringsverksamheten hålls varje vecka ett beläggningsmöte där
planeringschef och produktionsledare deltar. Här avhandlas kommande veckas kapacitets- och beläggningssituation i de olika produktionsgrupperna. Detta för att i tid kunna
hantera och planera för svängningar i efterfrågan, antingen genom omfördelning av
resurser eller genom anställning. Till grund för detta ligger såväl order som prognoser
från kunderna. I de flesta fall är dock prognoserna av dålig kvalitet vilket försvårar den
långsiktiga kapacitetsplaneringen.
Stora kunder som Motoman, ABB och Atlas Copco lämnar prognoser på års- eller
halvårsbehov. Utan någon egentlig kunskap om när behovet kommer uppstå bryts dessa prognoser ner på ordernivå och registreras som prognosorder i planeringssystemet.
De dåliga prognoserna får följdverkningar då de ligger till grund för inköp av artiklar
med lång leveranstid. Kunder som BT, Partnertech och Kalmar Industries lämnar bra
prognoser som uppdateras kontinuerligt. Gemensamt för dessa tre är även att de lämnar prognoser via EDI 10-fil, medan övriga kundprognoser fås i pappersform eller i ett
Excel-ark.
För att kunna planera och styra produktionsgruppernas arbete och orderflödet i tillverkningen är produktionen systemmässigt indelad i planeringsgrupper, se Figur 2.8
nedan. Slutmonteringen är indelad i fyra planeringsgrupper, varav tre i stort följer seg10

Electronic Data Interchange
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menten industriautomation, specialfordon och kommunikationssystem. Dessutom finns
en planeringsgrupp specifikt för styrskåpstillverkningen, vilken egentligen är en del av
industriautomationssegmentet. Vidare utgör maskinerna varsin planeringsgrupp och
plockavdelningen och de tre teststationerna är en grupp var.
PlaneringsBenämning
grupp
101
Lager/plock
Maskiner
111
Komax Gamma 333
130
Komax 33
135
Komax 220 Kappa
137
Komax 230 Kappa
138
Komax 240 Kappa
140
Ulmer SM 15
150
Schleuniger 9500 PS

Planeringsgrupp
201
202
203
204
300
301
303

Benämning
Montering
Avdelning 1
Avdelning 2
Avdelning 3
Avdelning 4
Test
Test huvudbyggnaden
Test industrihotellet
Funktionstest

Figur 2.8 Tabell över planeringsgrupper

Planering sker enligt tryckprincip och en tillverkningsorder initieras alltid i råvarulagret. Då kunden är produktägare sker dock alltid tillverkningen mot denna, vilket medför att det i princip alltid finns en kundorder kopplad till en tillverkningsorder. Kundordern läggs normalt sett med god framförhållning och kundorderpunkten är i de allra
flesta fall i eller före råvarulagret. I övriga fall är kundorderpunkten placerad i färdigvarulagret beroende på kundens krav på leveranstid.
2.5.2 Orderplanering
När en kundorder tas emot, antingen via fax eller på EDI-fil, är det planeringsavdelningens uppgift att registrera den i affärssystemet. När en kundorder registreras måste
en kontroll göras för att säkerställa att de ingående produkterna kan levereras på önskat datum. I denna kontroll ingår tillverkningsorderregistrering, där bland annat en
materialklarering måste göras. Storleken på en tillverkningsorder likställs med den av
kunden efterfrågade kvantiteten. Batchstorleken kan således för samma produkt variera från gång till gång men är generellt sett stor. Färdigdatum för tillverkningen sätts till
en dag före leverans för att få en säkerhetsmarginal. Sedan bakåtplaneras ordern av
systemet för att fastställa när den måste frisläppas.
De flesta kunder har inte avtalat om specifika leveransdagar, de kan få produkter levererade dagligen om behov finns. Vissa kunder såsom BT, ABB och Motoman har dock
i förväg bestämda leveransdagar, en till två gånger per vecka.
Baserat på de kund- och tillverkningsorder som registrerats görs en nettobehovsberäkning varje natt. Denna ligger sedan till grund för de inköpsorder som material avropas
på. I de fall produkten enligt kundavtal hålls i lager, kan den levereras direkt utan att
en tillverkningsorder skapas. En saldokontroll utförs i affärssystemet varje gång en
kundorder registreras.
För att upprätthålla de överenskomna lagernivåerna på färdiga produkter släpps även
tillverkningsorder för produktion mot lager, dock oberoende av hur beläggningssitua-
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tionen ser ut. På grund av att dessa order märks som produktion mot lager nedprioriteras de i produktionsgrupperna om beläggningen är hög.
2.5.3 Detaljplanering
När en ny produkt ska fasas in i produktionen sker först en beredning där produktionstider, ingående komponenter, de verktyg som behövs och dylikt specificeras. Ansvarig
för detta är den produktionstekniker som är kopplad till respektive produktionsgrupp.
Beredningen ligger till grund för den tillverkningsorder som kopplas till produkten. De
första två gångerna en produkt tillverkas skrivs tillverkningsordern ut på ett rosa papper. Anledningen till detta är att produktionspersonalen ska vara extra vaksamma på
material- och tidsåtgång vid tillverkningen och återmata detta till produktionsteknikerna för att få korrekta beredningar.
Tillsammans med kötider ligger de ställ- och operationstider som tagits fram i beredningen till grund för detaljplaneringen. Med hjälp av systemet bakåtplaneras order med
hänsyn till det färdigdatum som bestäms vid orderregistrering. Vid bakåtplaneringen
läggs kötid in före respektive operation, normalt en halv eller en hel dag. Den hela ködagen läggs in före slutmonteringsoperationen och är tänkt att användas som planeringsdag för produktionsledaren. Packning av order, där dessa ködagar tas bort, förekommer då ordern är brådskande. Om ordern dessutom ska prioriteras före andra order
skrivs den ut på ett grönt papper istället för det vita som är normalt.
För den dagliga planeringen i produktionsgrupperna svarar respektive produktionsledare. Dennes främsta uppgift är att se till att de inplanerade operationerna färdigställs i
rätt tid. Som prioriteringsunderlag i slutmonteringsgrupperna används en förteckning
över dagens leveranser.
Varje dag hålls ett morgonmöte med representanter för alla delar av verksamheten för
att informera om läget i företaget. Här kan även eventuella problem, som kan förväntas
uppkomma under dagen, tas upp. Mötet hålls i anslutning till produktionen och som
informationsspridare används en whiteboardtavla. På denna visas exempelvis faktureringsläge för innevarande månad, kapitalbindning, antal jobb som finns ute i produktionen, pågående projekt och åtgärdspunkter.
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3 Problembeskrivning
I detta kapitel tas de problem upp som identifierats i nulägesbeskrivningen och som
behöver lösas om en minskad kapitalbindning och ett jämnare kapacitetsutnyttjande
ska uppnås. Sedan följer uppgiftspreciseringen som mer specifikt definierar den uppgift som med stöd av den teoretiska referensramen behandlas i nulägesanalysen.

Problembeskrivning

3.1 Identifierade problem
När detta arbete påbörjas är uppgiften definierad som att göra en analys av det interna
produktionsflödet med avseende på fluktuationer över tiden samt ge förslag på åtgärder som bidrar till ökad kapacitet och minskad kapitalbindning. Då uppgiften snarare
är ett uppsatt mål än ett formulerat problem, genomförs en bred företagsanalys för att
identifiera orsaken till problemsymptomen hög kapitalbindning och ojämnt kapacitetsutnyttjande.
3.1.1 Kapitalbindning
Den höga kapitalbindningen i Rimaster AB kan härledas till ett antal problem, som i sin
tur är kopplade till råvarulager och färdigvarulager. Dessa problem kan hänföras till en
ostrukturerad styrning av såväl lager som produktion och de listas nedan under respektive lagerställe.
Kapitalbindning finns även i produkter i arbete (PIA) men är där inte det huvudsakliga
problemet. Istället är det de köer som uppstår på grund av den stora mängden order
som finns ute i produktionen som ställer till problem. I detta examensarbete ingår även
att förbättra produktionsstyrningen. Detta gör att en noggrann analys av dagens produktionssystem med dess produktionsstyrning i syfte att minska kapitalbindningen,
inte blir applicerbar på en framtida modell. Det är dock viktigt att påpeka att kostnaden
för att binda kapital i PIA fortfarande kvarstår och att en framtida produktionsstyrning
ska utformas ur ett resurssnålt perspektiv.
Råvarulager:

• Felaktiga inköpskvantiteter beroende på att aktuell partiformningsmetod inte
stöds av leverantörer.
• Bristande uppföljning av lagerrörelser.
• Ingen differentierad styrning av lagernivåer.
• Bristande utvärdering av potentiella synergieffekter på komponentnivå.
Färdigvarulager:

• Felaktig infallsvinkel i kundavtal där kunden styr lagernivån.
• Lagerhållning på fel nivå i förädlingskedjan.
• Bristande uppföljning av lagerrörelser.
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3.1.2 Produktionsstyrning
Det ojämna kapacitetsutnyttjandet kan framförallt hänföras till en ostrukturerad produktionsplanering utan kapacitetshänsyn, som i sin tur inte har stöd av någon produktionsstrategi. Detta leder till en dålig leveransservice, svårbedömd genomloppstid på
grund av långa köer och en ojämn beläggning på produktionsgrupperna. De viktigaste
problemorsaker som identifierats listas nedan.
• Avsaknad av produktionsstrategi.
• Ingen sälj- och verksamhetsplanering.
• Detalj- och orderplanering mot kapacitet saknas.
• Överbelagda produktionsgrupper.
• Stora produktionsbatcher.
• Verkliga produktionsgrupper överrensstämmer inte med systemets planeringsgrupper.
• Faktureringsrelaterad mätning och styrning.

3.2 Uppgiftsprecisering
Uppgiften består i att i grunden skapa en förståelse för de identifierade problemorsakerna och att utarbeta strukturerade lösningsförslag för dessa problem. Detta ska leda
till en förbättrad styrning av produktion och lager för en minskad kapitalbindning samt
ett jämnare kapacitetsutnyttjande.
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4 Teoretisk referensram
Denna rapport innehåller en mängd teorier och begrepp som läsaren måste känna till
för att kunna tillgodogöra sig innehållet. Diskussioner i nulägesanalys och åtgärdsförslag förs med stöd av dessa teorier varför de presenteras närmare i detta kapitel.

Teoretisk referensram

4.1 Produktionsstrategi
En produktionsstrategi är en del av företagets övergripande strategi, som är ett ramverk med riktlinjer och handlingsmönster för hur företagets långsiktiga mål ska uppnås.
Strategier är viktiga för att säkerställa att hela organisationen strävar mot samma mål.
Enlig Olhager innehåller en produktionsstrategi beslutskategorierna produktionsprocess, anläggningar, kapacitet, vertikal integration, kvalitet, organisation, styrsystem
och introduktion av nya produkter och processer. I detta kapitel förklaras beslutskategorierna produktionsprocess och kapacitet. I kapitel 4.3 i den teoretiska referensramen
behandlas styrsystembeslutet i form av ett antal olika metoder för produktionsplanering. 11
4.1.1 Produktionsprocess 12
Layout och organisation av produktion benämns produktionsprocess och kan delas upp
i fem huvudkategorier. Dessa presenteras i produkt-/processmatrisen i Figur 4.1 och är
mer eller mindre flödesorienterade. Positionen i matrisens vertikalled avgör graden av
flödesorientering, ju längre ner i matrisen desto mer flödesorientering, men mindre
flexibilitet och vice versa. Valet av produktionsprocess bör styras av de produkter som
ska tillverkas i form av volym och variantbredd. Detta påverkar bland annat planering,
mängden PIA, som är hög längre upp i matrisen, och storleken på investeringar, som
är hög längre ner. Matchningen mellan process- och produkttyp bör ske enligt produkt/processmatrisen och exempel på kombinationer ges i figuren. De olika produktionsprocesserna förklaras närmare nedan.
Produkttyp
Ej standard,
en-styck

Processtyp

Fast position
Funktionell
verkstad

Låg volym
Många
produkter

Hög volym
Standard,
dagligvaror

Fartyg

Sjukhus

Flödesgrupp

Lina

Få stora
produkter

Truckar

Mobiltelefoner

Masskundanpassning

Kontinuerlig
tillverkning

Läkemedel

Figur 4.1 Produkt-/processmatris 13

Att uppnå hög flexibilitet i kombination med flödesorientering är önskvärt i alla typer
av produktion. Detta sker genom en förflyttning nedåt vänster i produkt-/processmatrisen och kallas masskundanpassning. Exempel på detta är modularisering, vilket
innebär att ett antal artiklar genom kombination kan skapa en hög variantrikedom.

11

Olhager (2000) Produktionsekonomi
Ibid
13
Baserad på Hayes & Wheelwright (1979) & Olhager (2000)
12
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Fast position

Då produkten som ska framställas är svår att flytta på grund av dess storlek är fast position att föredra. Tillverkningen sker genom att verktyg och produktionsresurser förs
till produkten istället för tvärtom. De resurser som används är ofta generella och flexibla och kan användas till en mängd olika produkter. Till exempel tillverkas broar, fartyg, hus och flygplan i fast position.
Funktionell verkstad

I en produktionsmiljö där produktmixen är stor och volymerna små används ofta en
maskinorienterad tillverkningsprocess där produktionsresurser av samma typ är placerade tillsammans. Detta kallas för funktionell verkstad och den utrustning som används
är generell för att kunna producera en mängd olika produkter. Exempelvis är sjukhus
funktionellt orienterade med en avdelning för kirurgi, en för hjärt- och lungsjukdomar
och så vidare. Även mekaniska verkstäder är normalt sett funktionellt orienterade.
Flödesgrupp

I likhet med den funktionella verkstaden är produktionsresurserna i en flödesgrupp
generella. Det som skiljer de båda uppläggen åt är sättet att organisera resurserna, i
flödesgruppen är de produktorienterade. Anledningen är att volymerna är större och
variantrikedomen mindre vilket kräver och möjliggör ett effektivare och enklare produktionsflöde. En flödesgrupp tillverkar endast ett fåtal produktfamiljer med kravet att
de har samma bearbetningsordning.
Lina

För produkter med hög och jämn efterfrågan är det möjligt att dedicera produktionsutrustningen för tillverkning av denna eller dess produktfamilj. Denna produktionsprocess kallas för lina och innebär likt flödesgruppen en produktorienterad layout, men
med en mer specialiserad produktionsutrustning. Linan är således mycket oflexibel
och kräver stora volymer för att vara lönsam då investeringen i maskiner är betydande.
Till exempel tillverkas bilar, mobiltelefoner och vitvaror ofta i linor.
Kontinuerlig tillverkning

Framställning av produkter som papper, färg och läkemedel kräver en kontinuerlig
process där produktionsmomenten är fysiskt sammanbundna. Tillverkningen kännetecknas av stora volymer och ett begränsat sortiment där slutprodukten inte mäts i
styck, utan i ton, liter och meter. Den kontinuerliga produktionsprocessen är en producerande enhet med ett inflöde av material och ett utflöde av produkter.
4.1.2 Kapacitet
Vid strategiska kapacitetsbeslut, som baseras på långsiktiga prognoser, tas hänsyn till
när kapaciteten ska förändras och i vilken omfattning. Under antagande om att kapaciteten regleras stegvis finns tre huvudsakliga strategier för kapacitetsreglering relativt
efterfrågan. Om kapacitetsanskaffning sker före en efterfrågeökning benämns detta
som leadstrategi. Kapacitetsanskaffning i takt med efterfrågan benämns trackstrategi
medan lagstrategi innebär att kapacitetsanskaffning sker efter en efterfrågeökning.
Dessa tre strategier illustreras även i Figur 4.2. Vid en leadstrategi finns alltid en viss
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överkapacitet som främst kan användas till att hantera tillfälliga efterfrågeökningar
medan en lagstrategi innebär att efterfrågan alltid överstiger kapaciteten. 14

Figur 4.2 Strategiska kapacitetsbeslut 15

4.1.3 Kundorderpunkt
”Kundorderpunkten svarar mot den position i förädlingskedjan där en kundorder kopplas till en specifik artikel.” 16 Positioneringen av kundorderpunkten skiljer sig åt beroende på vilken typ av produkter som tillverkas och hur lång leveranstid kunden accepterar. Före kundorderpunkten tas alla beslut under osäkerhet och de baseras bland annat på prognoser.
Förutom kundens önskade leveranstid beror kundorderpunktens placering på produktens standardiseringsgrad. En standardprodukt har många potentiella kunder och tillverkas därför mot lager medan en kundspecifik produkt både konstrueras och produceras mot kundorder. 17 Strategierna däremellan förklaras i Figur 4.3 nedan.

Figur 4.3 Vanligt förekommande kundorderpunkter 18

I de fall både produktion mot lager och kundorder förekommer, ska lagerproduktionen
utnyttjas till att utjämna de fluktuationer som uppstår på grund av kundorderproduktion. Inflödet av kundorder är naturligt ojämnt och har en högre prioritet än det som
14

Olhager (2000) & Olhager (2004) föreläsningsmaterial
Olhager (2004) TPPE50 Produktionsstrategier, föreläsningsmaterial
16
Olhager (2000) Produktionsekonomi
17
Ibid
18
Wikner (2004) TPPE40 Produktionslogistik, föreläsningsmaterial
15
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ska produceras mot lager. Därför bör utjämning ske enligt strategin till höger i Figur
4.4 då lagerorder inte ska bidra till beläggningstoppar utan utjämna dessa. 19

Figur 4.4 Beläggningsutjämning med MTS 20

4.1.4 Produktionsbaserade konkurrensprioriteter
Enligt Hill kan en unik uppsättning egenskaper som är marknadskvalificerande respektive ordervinnande identifieras för varje kombination av produkt och marknad. Dessa
egenskaper är konkurrensprioriteter och de som svarar mot marknadens grundläggande krav kallas orderkvalificerare. Dessa måste uppfyllas för att produkten överhuvudtaget ska finnas med i kundens urval. De egenskaper som sedan avgör vilken produkt
på marknaden som kunden väljer kallas ordervinnare. Exempel på produktionsbaserade egenskaper som klassas som konkurrensprioriteter är kvalitet, leverans, pris och
flexibilitet. 21
4.1.5 Prestationsmätning
Enligt Olhager är det viktigt att fokusera prestationsmätningen på de faktorer som
identifierats som ordervinnare och –kvalificerare. Dessa är viktiga för att konkurrera
på marknaden och därför ska de även fokuseras internt. 22 Om till exempel kvalitet anses vara en orderkvalificerare måste hela organisationen vara medveten om detta och
ständigt arbeta med det i åtanke. Olhager listar två viktiga principer för mätningens
effekter 23.
• Det går inte att styra något man inte mäter.
• Det man mäter uppmärksammas som viktigt, påverkar agerande och ger resultat.
Vidare presenterar Maskell sju egenskaper som är viktiga att tänka på vid utformning
av prestationsmätning.24

19

Ibid
Ibid
21
Hill (2000) Manufacturing Strategy
22
Olhager (2003) Strategic positioning of the order penetration point
23
Olhager (2004) TPPE50 Produktionsstrategier, föreläsningsmaterial
24
Ibid
20
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• Direkt relaterade till produktionsstrategin. Produktionsstrategin ska ha en vägvisande funktion och för att detta ska uppnås måste den följas upp genom mätning.
• Icke-monetära mått är primära. Det är svårt för den enskilde att relatera hur
dennes arbetsinsats påverkar företagets resultat. Dessutom visar finansiella mått
snarare det som hände i förrgår än det som händer idag.
• Anpassas lokalt. Mätetalen utformas och anpassas för att passa det enskilda företaget.
• Förändras över tiden. Förändras företagets strategier måste även mätetalen anpassas till detta.
• Lätta att förstå och lätta att använda. Alla i en organisation ska kunna ta till sig
innebörden av mätetalen för att nå den effekt som önskas.
• Ge snabb feedback. Återmatning av mätresultaten bör ske snabbt för att kunna
relatera dem till deras källa.
• Ge information som kan vara till för förbättring snarare än bevakning.
En omfattande metod för mätning som kopplar till företagets långsiktiga mål och strategier är balanserat styrkort. Mätning sker exempelvis utifrån de fyra perspektiven
ägar- och finansperspektiv, kundperspektiv, internt processperspektiv och utvecklingsperspektiv. För varje perspektiv ska den kortsiktiga verksamhetsstyrningen kopplas till
den långsiktiga visionen och strategin genom ett fåtal mätetal. För att mätningen ska
fylla en funktion måste medarbetarna kunna tillgodogöra sig informationen. Av denna
anledning är det viktigt att antalet mätetal begränsas. Tio mätetal per perspektiv är det
maximalt hanterbara, troligen färre. Målsättningen är att bredda företagets fokus och
kontinuerligt följa upp ickefinansiella nyckeltal. 25
4.1.6 Leveransservice 26
En heltäckande bild av hur väl ett produktionssystem tillgodoser kundens krav ges av
begreppet leveransservice. Leveransservice delas upp i ett antal delar som speglar produktionssystemets prestation ur olika perspektiv. Nedan behandlas två av dessa leveransserviceelement.
• Leveranspålitlighet speglar tillförlitligheten i leveranstid, där både sena och tidiga leveranser kan påverka pålitligheten på ett negativt sätt. Den beräknas som
Leveranspålitlighet [%] =

Antal leveranser i tid
× 100
Totalt antal leveranser

• Leveranssäkerhet inkluderar, förutom leverans i rätt tid, även att det som levereras har rätt kvalitet och kvantitet. Leveranssäkerhet beräknas som
Leveranssäkerhet [ % ] =

25
26

Antal kompletta felfria leveranser
× 100
Totalt antal leveranser
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4.2 Ledtid
Ledtid definieras som den tid som förlöper från det att behovet av en aktivitet eller
grupp av aktiviteter uppstår till dess man har vetskap om att aktiviteten eller aktiviteterna har utförts. Beroende på hur aktiviteterna definieras får ledtidsbegreppet olika
innebörd, till exempel utgör kundorderledtid den tid det tar från det att kunden beställer en vara till dess att den är levererad. Tiden det tar att tillverka en produkt definieras
istället som produktionsledtid eller flödestid och omfattar både produktionsaktiviteter
och mellanlagring. 27
I ett produktionsflöde finns ett samband mellan flödestakt, R, genomsnittlig flödestid,
T och genomsnittlig mängd PIA, I. Flödestakten anger hur många produkter som i genomsnitt passerar genom produktionsflödet per tidsenhet. Sambandet mellan dessa
benämns Littles lag och ges av
T=

I
R

Sambandet säger således att flödestiden ökar om mängden PIA ökar. 28
4.2.1 Genomloppstiden och dess komponenter
Den totala tid det tar från materialförsörjning till distribution av en produkt kallas
genomloppstid. Beroende på kundorderpunktens placering, se exempel i Figur 4.5,
utgör kundorderledtiden olika stor del av den totala genomloppstiden. Resterande tid
kallas ledtidsgap och under denna tid sker alla aktiviteter under osäkerhet. Detta eftersom någon kund ännu inte har knutits till produkten. Anledningen till att aktiviteter
utförs under osäkerhet är att kunden inte vill vänta lika lång tid som genomloppstiden.
Aktiviteter före och efter kundorderpunkten frikopplas normalt sett med lager. En målsättning är alltid att förkorta genomloppstiden för att på så sätt även minska ledtidsgapet och därmed osäkerheten. 29

Figur 4.5 Genomloppstidens komponenter 30
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Produktionsledtiden kan delas upp i fem ledtidskomponenter.
• Transporttid, tid för transport från ett operationssteg till ett annat.
• Kötid, väntetid innan en operation.
• Väntetid, tid efter en operation i väntan på transport.
• Ställtid, tid att ställa om en produktionsutrustning.
• Operationstid, tid för tillverkning.
Av dessa ledtidskomponenter är det endast operationstiden som är värdeskapande.
Med värdeskapande tid menas tid som ökar produktens värde ur ett kundperspektiv
och den utgör normalt sett endast mellan 0,05 % och 5 % av den totala genomloppstiden i tillverkande företag.31
Produktionsledtiden och därmed genomloppstiden kan förkortas genom att en produktionsbatch delas upp i flera mindre batcher. Uppdelningen kan utnyttjas på olika sätt. I
alternativ A i Figur 4.6 har ursprungsbatchen på 90 stycken produkter delats upp i tre
lika stora batcher. Detta utnyttjas genom överlappning av operationer för att förkorta
produktionsledtiden då operation 2 kan påbörjas redan då 30 stycken produkter färdigställts i operation 1. På detta sätt minskas väntetidens andel av den totala genomloppstiden. 32

Figur 4.6 Överlappning av operationer 33

Ett annat sätt att utnyttja batchuppdelningen är att klyva ordern i flera delar och bearbeta dessa parallellt. Detta alternativ presenteras i Figur 4.7 nedan och innebär att produktionsledtiden minskar, dock blir ställtidsandelen högre eftersom flera resurser utnyttjas samtidigt. Orderklyvning är således inte fördelaktigt om ställtidsandelen är
stor. 34
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Figur 4.7 Orderklyvning 35

4.2.2 Kapacitetsberäkning 36
En viktig fråga vid produktionsplanering är matchningen mellan kapacitetsbehov och
tillgänglig kapacitet. För att detta ska kunna genomföras på ett korrekt sätt måste behov av och tillgång på kapacitet beräknas på samma sätt. Samtidigt måste hänsyn tas
till omständigheter som påverkar kapaciteten, såsom raster, sjukfrånvaro och att planerade operationstider inte alltid överrensstämmer med verkligheten. Det finns flera metoder för beräkning av kapacitet, nedan presenteras en av dessa metoder. Kapacitetsbehovet beräknas som
Kapacitetsbehov = Operationstid enligt standard

och innehåller endast den planerade tiden för operationerna. Tillgänglig kapacitet benämns även nettokapacitet och tar hänsyn till hur mycket tid som verkligen kan användas för produktion. Nettokapaciteten och dess komponenter beräknas som
Nettokapacitet = Nominell kapacitet × Utnyttjningsgrad × Effektivitetsfaktor
Nominell kapacitet = Närvarotid × Antal resurser

Utnyttjningsgrad =

Produktiv tid
Närvarotid

Produktiv tid är den tid som faktiskt används för produktion, det vill säga närvarotid
exklusive raster och planerat produktionsbortfall.
Effektivitetsfaktor =

Operationstid enligt standard
Använd tid

Använd tid är den produktiva tid som används vid framställning av en eller flera specifika produkter.
4.2.3 Köer och kapacitetsutnyttjande
Trots att köer inte tillför något värde är de nödvändiga för att upprätthålla ett högt kapacitetsutnyttjande av produktionsresurser. Beroende på variabilitet i ankomsttid och
35
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operationstid samt deras samverkan kommer köer att uppstå mellan produktionens olika operationssteg. En anledningen är att synkronisering mellan ankomsttider och operationstider saknas varför nästa tillverkningsorder kan anlända till ett produktionssteg
innan den föregående är färdigbearbetad. Ytterligare en anledning till att köer uppstår
är att beläggningen ligger nära eller över kapacitetstaket. Variabilitetens och utnyttjandegradens påverkan på kötiden beskrivs i Figur 4.8. 37

Figur 4.8 Samband mellan kötid och kapacitetsutnyttjande 38

För att minska ovan nämnda variabilitet kan resurser i en process aggregeras som i
alternativ B i Figur 4.9, genom att en gemensam kö försörjer de produktionsresurser
som har samma kapabilitet. Då det finns en kö per resurs är kötiden starkt beroende av
de i kön framförvarande produkternas betjäningstid. Vid gemensam kö är tiden endast
delvis beroende och ju fler resurser som aggregeras desto mindre blir beroendet. 39 Ett
tydligt exempel på att en kö försörjer flera resurser är ett kölappssystem på en bank.
Kunden blir placerad i en gemensam kö för samtliga kassor och går sedan till den kassa som blir ledig, istället för att köa framför en speciell kassa. En gemensam kö till
flera resurser leder alltså till ett jämnare resursutnyttjande och minskad kötid.

Figur 4.9 Aggregering av resurser 40
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4.3 Planeringsmetoder
I detta kapitel behandlas i huvudsak fyra olika metoder för produktionsplanering samt
ett antal begrepp och definitioner inom detta område. Beslut angående vilka av dessa
metoder som ska användas är kopplat till beslutskategorin styrsystem, som tillsammans med övriga produktionsstrategiska beslutskategorier introduceras i kapitel 1.1.
4.3.1 Prioriteringsregler 41
I stort sett alla planeringssystem kräver någon form av prioriteringsregler vid körplanering och orderfrisläppning. Reglerna används till exempel för att bestämma i vilken
ordning order ska tillverkas i respektive produktionssteg. Beroende på valet av prioriteringsregel tas hänsyn till olika faktorer såsom återstående ledtid och leveransdag. De
olika sätten att prioritera får olika påverkan på produktionsflödet, vissa minimerar förseningar och andra minimerar genomloppstiden i de respektive produktionssteg där
regeln används. Några exempel på användbara prioriteringsregler ges nedan.
• Först in först ut. Den order som ankommer först avverkas först. Denna prioriteringsregel är den enklaste att använda.
• Minsta slack per operation. Återstående operationstid subtraheras från återstående tid till leverans och divideras med återstående antal operationer. Den order
med lägst kvot är högst prioriterad och order med negativt prioritetstal är försenade. Att prioritera enligt minsta slack per operation kräver systemstöd då det
är tidskrävande att beräkna prioritetstalen för samtliga order. Dock har det visat
sig att detta sätt att prioritera är bland de tre främsta för att uppnå flera olika effekter såsom minimering av maximal försening, genomsnittlig ledtid och genomsnittlig försening.
• Tidigaste färdigdatum. Färdigdatumet kan avse den aktuella operationen såväl
som när hela ordern ska vara färdig och är enkel att använda. Detta prioriteringstal minimerar den maximala förseningen genom ett produktionssteg.
• Kritisk kvot. Återstående tid till leverans divideras med återstående produktionsledtid och bildar den kritiska kvoten. Ju lägre kvot desto högre prioritet.
Tolkningen av vad kvoten säger i termer av hur brådskande en order är, kan
vara svår men regeln fungerar bra om systemstöd finns.
4.3.2 Push och pull
Det finns två principer för hur produktionen planeras och styrs, push och pull. Pushprincipen är ett proaktivt system som innebär att en kundorder initieras i början av förädlingskedjan för att sedan tryckas igenom flödet. Pullprincipen är tvärtemot pushprincipen ett reaktivt system där kundordern initieras i slutet av flödet. Behovet på
slutprodukten genererar i sin tur behov uppströms i kedjan beroende på produktionssystemets status. Det vill säga att ingenting tillverkas förrän det är efterfrågat i följande
produktionssteg. Principerna benämns även planeringstryck respektive behovssug och
illustreras i Figur 4.10 nedan. 42
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Figur 4.10 Push- och pullprincipen 43

4.3.3 Lean Production
Toyota Production System (TPS) är en produktionsfilosofi som utvecklats för biltillverkning sedan andra världskrigets slut. Produktionssystemet härstammar i grunden
från Fords massproduktionsmodell men anpassades till den japanska marknaden där
fanns krav på en högre variantbredd. Samtidigt var resurserna väldigt begränsade i Japan efter andra världskriget vilket omöjliggjorde stora investeringar. Sammantaget
ledde detta fram till en resurssnål produktionsfilosofi med krav på korta ledtider och
enbart produktion av det som efterfrågas. 44
TPS baseras på de två grundläggande principerna Just-in-Time (JIT) och autonomation.
JIT bygger enkelt uttryckt på att endast tillverka det som efterfrågas i kommande produktionssteg och att dessutom tillverka det i rätt tid. Detta gäller i alla steg av förädlingskedjan, såväl till slutkund som till efterföljande produktionssteg. En absolut förutsättning för att kunna uppnå en produktion enligt JIT-principen är kvalitetssäkrade
processer. Detta för att säkerställa att de artiklar som produceras är användbara när de
anländer till nästa produktionssteg. Ytterligare krav som ställs på produktionssystemet
är korta ställtider, små partistorlekar, korta ledtider, flödesorientering, flexibel personal och ett decentraliserat kvalitetsarbete. Den andra principen, autonomation, syftar
till att separera maskinen från människan och bygger på att maskinen automatiskt ska
stanna då det efterfrågade antalet är producerat eller då en felaktig produkt tillverkats.
På detta sätt förhindras överproduktion och produktkvaliteten säkerställs. Då något
felaktigt tillverkats ska processen och inte den defekta produkten åtgärdas, detta för att
inte behandla symptomen utan istället angripa orsaken till problemet. 45
Det är väldigt svårt att hantera variabilitet i efterfrågan i kombination med de små
tidsmarginaler som JIT innebär. Enligt resonemanget i kapitel 4.2.3 medför variabilitet
att köer uppstår i flödet. Dessa köer påverkar ledtiden på ett negativt sätt vilket de små
tidsmarginalerna inte ger utrymme för. Därför måste en utjämnad produktion skapas
för att på det viset få en jämn efterfrågan i hela flödet. Detta uppnås bland annat genom sekvensering i slutmonteringen. Sekvensering innebär att likadana produkter inte
43
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tillverkas i följd, istället tillverkas en mix av produkter för att få en jämn efterfrågan på
ingående komponenter. Utan denna belastningsutjämning i slutmonteringen skapas
massiva obalanser i detaljtillverkningsflödet. Samtidigt är korta ställtider och ett ständigt arbete med att ytterligare förkorta dessa en förutsättning för sekvensering, då sekvensering innebär många omställningar. I Figur 4.11 åskådliggörs de två grundläggande principerna JIT och autonomation som de pelare varpå TPS vilar. Den utjämnade produktionen är en förutsättning för produktionssystemet och brukar därför
liknas vid den grund som pelarna står på. 46

Figur 4.11 De grundläggande principerna i TPS 47

På slutet av 1980-talet myntades begreppet Lean Production som på svenska benämns
resurssnål produktion. Lean Production har vuxit fram ur TPS, och har sedan utvecklats vidare till att bli en filosofi som syftar till resurssnålhet i hela organisationen.48 De
begrepp och verktyg som behandlas nedan är hämtade från TPS och ingår även i Lean
Production. För att underlätta för läsaren av detta arbete väljer vi att i fortsättningen
uteslutande använda uttrycket Lean Production då dessa två filosofier är tätt sammankopplade.
Ett genomgående tankesätt i Lean Production är att lager döljer problem och betraktas
som slöseri. Detta brukar illustreras med den japanska sjön, som finns återgiven i
Figur 4.12. Vattendjupet i sjön symboliserar lagernivån och ojämnheterna på botten
symboliserar de problem som det tillverkande företaget har. En hög vattennivå döljer
ojämnheter på botten och på samma sätt döljer lager problem. Till exempel kan ett
problem med långa och osäkra ledtider från en leverantör lösas med ökade lagernivåer
som buffert mot osäkerheten. Detta är dock fel väg att gå enligt den japanska produktionsfilosofin. Istället ska lagernivån hållas låg för att visualisera problemet och på så
sätt möjliggöra att orsaken till problemet kan åtgärdas, vilket i det här fallet ligger i
samarbetet med leverantören.49
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Figur 4.12 Japanska sjön 50

Ett vanligt sätt inom Lean Production är att sköta dagliga materialavrop i produktionen
med hjälp av kanban. Den japanska betydelsen av kanban är kort, vilket är det som
används som informationsbärare. Korten används för att dra fram material från ett produktionssteg till nästa, således är det styrning enligt pullpricipen. Kanban säkerställer
att ingenting görs utan att det efterfrågas i kommande produktionssteg och att det som
efterfrågas levereras i rätt tid, det vill säga ett verktyg för att uppnå JIT. Det finns
många varianter på kanban men i dess enklaste form kan det liknas vid ett tvåbingesystem där lastbäraren fungerar som kanban. När en lastbärare blir tom finns ytterligare en
i buffert och samtidigt skickas den tömda tillbaka till föregående produktionssteg för
återfyllning. Kanbansystemet är inget lagerlöst system, dock är det utformat för att
hålla buffertar på en låg och kontrollerad nivå. I och med att buffertarna är små och
finns vid arbetsstationerna tydliggörs eventuella problem, enligt resonemanget om den
japanska sjön.51
För att kunna styra produktionen med kanban, eller andra styrsystem baserade på pullprincipen, krävs standardiserade produkter med jämn efterfrågan utan stora variationer.
Ett ojämnt flöde gör att antalet kanban måste vara stort för att inte bristsituationer ska
uppstå. I och med detta försvinner fördelarna med systemet då buffertarna växer med
antalet kort. Ett ytterligare krav är att ställtiderna är korta för att kunna hålla produktionsbatcherna små och därmed leverera med korta och säkra ledtider. 52
4.3.4 MRPII
Som datorstöd för ett planeringssystem som styrs enligt pushprincipen utvecklades
Material Requirements Planning (MRP), på svenska kallat materialbehovsplanering, i
början av 1960-talet. MRP används för att med hjälp av nettobehovsberäkning ta fram
tidsfasade materialbehovsplaner. Dessa planer används sedan för materialanskaffning
och produktionsplanering. MRP-systemet har sedan utvecklats vidare till Manufacturing Resource Planning (MRPII) vilket introducerades i början av 1980-talet. Utöver
MRP inkluderar MRPII-ramverket även kapacitetsplanering och produktionsplanering
på både lång och kort sikt. 53 Ramverket finns beskrivet i Figur 4.13 och dess delar
förklaras närmare senare i kapitlet. På senare tid har steg tagits för att bland annat stödja en integrerad försörjningskedja genom informationsdelning, vilket har utmynnat i
50
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Kort sikt

Lång sikt

system som Enterprise Resource Planning (ERP) och Total Enterprise Integration
(TEI). Dessa system använder sig ofta av MRPII för produktionsplanering men även
andra metoder förekommer. 54 Några av dessa planeringsmetoder återfinns i andra delar
av detta kapitel.

Figur 4.13 MRPII-ramverket 55

Sälj- och verksamhetsplanering

För att balansera de interna produktionsresurserna med marknadens efterfrågan krävs
långsiktig planering och styrning av trögrörliga resurser som personal och maskiner.
Inom MRPII-ramverket sker den långsiktiga planeringen av produktionen i det som
kallas produktionsplanläggning och behovet av resurser som krävs för denna produktion bestäms i resursbehovsplaneringen. Samlingsnamnet för dessa aktiviteter är säljoch verksamhetsplanering (SVP), vilken är den översta nivån i planeringshierarkin.
SVP ska knyta företagets affärsplan, långsiktiga prognoser och övriga strategiska planer till de operativa processer som används för planering på kort sikt. Därför ska SVP
genomföras tvärfunktionellt och involvera företagets samtliga delar. Arbetet leds i ett
mindre företag företrädesvis av VD. Planeringen bör göras för månadsvisa kvantiteter
och med en sådan framförhållning, vanligen två till fem år, att de trögrörliga resurserna verkligen kan påverkas. Då planeringen görs på lång sikt kan ingen detaljplanering
ske. Istället aggregeras produkter till produktgrupper och resurser till produktionsenheter för att göra planeringen mer hanterlig. 56
Huvudplanering

De månadsvisa kvantiteter som är resultatet av SVP bryts ner till veckoplaner vid huvudplanering (HP) men bör även kompletteras med faktiska kundorder och kortsiktiga
prognoser. HP görs för planering av styrande artiklar, det vill säga slutprodukter, efter54
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som behovet på övriga komponenter i sin tur är beroende av dessa. För att säkerställa
att den kapacitet som fastställts i SVP är tillräcklig för att genomföra huvudplanen kan
en grov kapacitetskontroll göras. 57
Materialbehovsplanering

Behovsnedbrytningen från slutprodukt till ingående komponenter styrs av den produktstruktur som finns för varje slutprodukt, vilken även illustreras av Figur 4.14.
Denna anger vilka underliggande komponenter som ingår i slutprodukten samt ingående kvantitet. I MRP bryts behoven på slutprodukterna ner till ett nettobehov på de ingående komponenterna, vilket styrs av produktstrukturen tillsammans med planerade
ledtider och valda partiformningsmetoder. Se mer om partiformningsmetoder i kapitel
4.4.3. Nettobehovet anger både när och hur många artiklar som ska tillverkas respektive köpas in. Tidsaspekten kan variera beroende på vilken planeringsperiod som används, veckoplanering och dagplanering är vanligast men även kortare perioder förekommer. För att i detalj bestämma vilket behov av produktionsresurser som krävs för
att genomföra MRP används kapacitetsbehovsplanering. Planeringen är en beläggningskontroll och ska göras med samma planeringsperiod som MRP och för varje planeringsgrupp. 58
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Figur 4.14 Produktstruktur

Detaljplanering

Materialbehovsplaneringen genererar de order som efter genomförd materialklarering
släpps ut i produktionen. Denna fas i planeringen benämns detaljplanering och innefattar utöver materialklarering även körplanering genom operationssekvensering och
input-/outputstyrning. I operationssekvenseringen bestäms vilken ordning order ska
bearbetas i respektive produktionsgrupp, till exempel genom att utnyttja prioriteringsregler. Input-/outputstyrning innebär uppföljning av verklig och planerad insats och
produktion för varje produktionsgrupp för att identifiera beläggningsproblem. Detaljplaneringen fungerar således som gränssnittet mellan planeringssystemet och genomförandet av planerna. 59
4.3.5 TOC/DBR
På 1980-talet utvecklades Optimum Production Technology (OPT) som en metod speciellt utformad för styrning av begränsande resurser. OPT har sedan vidareutvecklats
57
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till att bli en ledningsfilosofi som innefattar tankeprocessverktyg, prestationsmätning
och logistik. Denna ledningsfilosofi benämns Theory of Constraints (TOC) och kommer att behandlas vidare nedan med fokus på dess produktionsplaneringsverktyg
Drum-Buffer-Rope (DBR). 60
I alla produktionssystem går det att identifiera en resurs med lägre kapacitet än övriga
delar av systemet. Denna resurs blir begränsande för hur mycket systemet kan producera och benämns därför som dess flaskhals. 61 Angreppssättet i TOC är att fokusera
planeringen till flaskhalsen för att utnyttja den maximalt eftersom en förlorad timme i
flaskhalsen är en förlorad timme för hela systemet. Övriga resurser ska underordnas
den begränsande resursen som i Figur 4.15, så att flaskhalsen förses med rätt mängd
jobb samt att överproduktion undviks. 62

Figur 4.15 Flaskhalsen bestämmer den produktiva kapaciteten 63

Det är viktigt att alltid veta var flaskhalsen befinner sig för att utnyttja tillgångarna på
bästa sätt. Om marknadens efterfrågan inte kan tillgodoses med befintlig kapacitet är
det i den begränsande resursen som eventuella förbättringsåtgärder ska genomföras.
Kapacitetsförbättringar i övriga resurser medför ingen högre kapacitet för systemet
som helhet och är därför onödiga. 64 För ett strukturerat arbetssätt föreslår Goldratt &
Cox fem fokuseringssteg 65.
1. Identifiera systemets begränsning.
2. Utnyttja systemets begränsning på bästa sätt.
3. Underordna allt annat till ovanstående beslut.
4. Höj upp systemets begränsning.
5. Har en begränsning eliminerats? I så fall börja om från punkt 1.
60
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För planering och styrning av produktionen används inom TOC verktyget DBR. Den
svenska översättningen av Drum-Buffer-Rope är trumma-buffert-rep där trumman är
flaskhalsens produktionsplan vilken anger takten för hela produktionssystemet. En
buffert i form av tid placeras före och efter flaskhalsen för att frikoppla den från det
övriga systemet och säkerställa att den alltid är fullbelagd. Repet begränsar antalet order som släpps ut i produktionen och ser till att de släpps ut i rätt tid genom att ange
buffertlängden.
De finns tre typer av tidsbuffertar i DBR; begränsnings-, leverans- och monteringsbuffert vilka även illustreras i Figur 4.16. Begränsningsbufferten skyddar flaskhalsen mot
utsvältning samt ser till att rätt material finns tillgängligt i rätt tid. Leveransbufferten
säkerställer att varorna kan levereras i rätt tid och monteringsbufferten ser till att material som inte ska bearbetas i flaskhalsen finns tillgängliga för operationer efter den begränsande resursen.

Figur 4.16 Bufferttyper i DBR 66

DBR-planeringen sker i tre steg med utgångspunkt i en orders leveranstidpunkt. Utifrån detta skapas en leveransbuffert som anger när produkten ska vara färdigtillverkad
samt när den måste ha passerat flaskhalsen. Nästa steg är att skapa en finit tidplan för
den begränsande resursen och på så sätt utnyttja dess kapacitet maximalt. Det tredje
och sista steget är att skapa buffertar för materialinflöde i form av begränsnings- och
monteringsbuffertar. Före flaskhalsen används bakåtplanering utan hänsyn till kapacitet och efter flaskhalsen används framåtplanering med kapacitetshänsyn. Storleken på
buffertarna är dynamisk och baseras på hur mycket extra kapacitet de icke begränsande resurserna har i förhållande till flaskhalsen.
4.3.6 Workload Control
Workload Control (WLC) har utarbetats som ett koncept för produktionsplanering och
–styrning sedan tidigt 1980-tal. Det främsta applikationsområdet historiskt sett är den
funktionella verkstaden, där tillverkning sker mot order, eftersom konceptet är speciellt användbart vid varierande flöden och flera produktionssteg. 67 Denna miljö präglas
av höga PIA-nivåer och svårbedömda ledtider med hög kapitalbindning som följd.
WLC är utformat för att hantera detta bland annat med hjälp av beläggningstak. Dess-
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utom fungerar planeringssystemet bra i företag med ett stort antal olika order men där
varje order har korta operationstider. 68

Figur 4.17 Ramverket för Workload Control 69

WLC är ett hierarkiskt produktionsplaneringskoncept baserat på principerna för input/outputstyrning. Planeringen sker i tre nivåer enligt strukturen i Figur 4.17. Den första
nivån är ordermottagning där en order accepteras och leveransdag bestäms med hänsyn tagen till rådande beläggningssituation. Då en order accepterats placeras den i orderbufferten i väntan på orderfrisläppning som är nästa nivå i planeringen. Syftet med
bufferten är främst att skydda produktionen mot variabilitet i orderinflöde. I bufferten
rangordnas order i prioritetsordning, till exempel efter hur lång tid det är kvar till leverans. Om den order som har högst prioritet får plats under det beläggningstak som sätts
för varje produktionsgrupp, släpps den ut i produktionen. Innebörden av beläggningstak förklaras närmare nedan. Orderfrisläppning sker med jämna tidsintervall och sker
alltid enligt rådande prioritetsordning. När den order som står först i kön inte får plats
under beläggningstaket släpps således inte någon annan order ut, istället inväntas ledig
kapacitet för den aktuella ordern. Den tredje nivån är prioritering av order i planeringsgrupperna. Denna bör vara så enkel som möjligt, exempelvis enligt regeln först in
först ut, för att underlätta och spara tid för produktionspersonalen. Den huvudsakliga
prioritering och andra för produktionsplaneringen viktiga beslut ska istället fattas centralt och på en högre nivå där informationstillgången är bättre. 70
Beläggningstaket för planeringsgrupperna begränsar den mängd order som kan släppas
ut i produktionen. Vid orderfrisläppning belägger en order samtliga de planeringsgrupper som den ska passera exempelvis som i Figur 4.18. Således måste ordern få
plats under beläggningstaket i alla dessa grupper. De order som är vid eller i planeringsgruppen betraktas som direkt beläggning medan de som fortfarande bearbetas i
tidigare operationssteg betraktas som indirekt beläggning.
68
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Figur 4.18 Beläggningstak och beläggning vid workload control 71

Nivån på taket sätts individuellt för varje grupp och ska vara högre än den kö som bildas av den direkta beläggningen för att skapa en buffert mot osäkerhet i systemet. 72
Dessutom måste hänsyn tas till gruppens kapacitet och placeringen i flödet samt vilka
ledtidskrav som finns. Sambandet mellan ledtid, köer, kapacitet och input ges enligt
nedanstående formel. 73
Ledtid =

Input + Kö
Kapacitet

Workload Control är ett särskilt lämpligt val av planeringssystem för små och medelstora företag, då den mjukvara som krävs som stöd vid planering med WLC är relativt
billig i jämförelse med till exempel ERP-system. Enligt en sammanställning gjord av
Stevenson et al är WLC det mest applicerbara planeringssystemet vid tillverkning mot
order, både för flödesorienterad och funktionellt orienterad produktion. Sammanställningen presenteras i Figur 4.19 nedan. 74
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Figur 4.19 Matris för val av produktionsplaneringssystem 75
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4.3.7 Hybridsystem
De planeringsmetoder som presenteras ovan har generella verktyg som kan appliceras
i alla verksamheter och specialiserade verktyg som endast passar i vissa typer av verksamheter. Det bästa planeringssystemet erhålls då dessa verktyg kombineras för att
passa det aktuella produktionssystemet. 76

Figur 4.20 Ramverk för hybridsystem 77

Maes och Van Wassenhove presenterar i Figur 4.20 ett ramverk för hybridsystem som
på ett strukturerat sätt visar vilken planeringsmetod som är lämplig i olika produktionsmiljöer. En MRPII-inspirerad metod föreslås vid icke-repetitiv produktion och en
Lean Production-inspirerad metod vid repetitiv produktion. De förespråkar även att
planeringssystem ska anpassas efter varje produktionssystems specifika behov. Ett
exempel på där ett hybridsystem är användbart är en funktionell verkstad med tillverkning mot order. MRP behövs för att hantera den mängd material som förekommer,
samtidigt som kapacitetsstyrning, till exempel med hjälp av TOC behövs för att hantera beläggningssituationen. 78

4.4 Lagerstyrning
För styrning av lager på ett strukturerat sätt behövs ett anpassat lagerstyrningssystem.
Detta består av ett antal byggstenar som bland annat syftar till att upprätthålla lagertillgänglighet på ett kostnadseffektivt sätt, disponera resurser effektivt och att inleverans sker i rätt kvantiteter. Några av dessa byggstenar presenteras närmare i detta kapitel.
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4.4.1 Artikelklassificering 79
I en lagermiljö där mängden artiklar är stor är det viktigt att kunna fokusera resurser
för hantering och kunna behandla artiklarna effektivt i olika avseenden. En metod för
att dela in artiklarna i grupper är ABC-klassificering, där artikelkategorier identifieras
för att underlätta lagerstyrningen. Volymvärde och behovsfrekvens är de vanligaste
klassificeringsgrunderna, där volymvärde beräknas som den årliga förbrukningen multiplicerad med artikelns värde. Vid en volymvärdesanalys visar det sig ofta att en liten
mängd artiklar står för en stor andel av lagrets omsättning. Detta förhållande brukar
benämnas Paretoprincipen eller 80/20-regeln. Behovsfrekvens anger hur ofta en artikel
efterfrågas och artiklar med hög frekvens bör styras hårdare.
Volymvärde
Högt
Lågt

Behovsfrekvens
Hög
Låg
A
B
C
D

Figur 4.21 Exempel på artikelklassificering 80

Volymvärde och behovsfrekvens kan med fördel kombineras vid artikelklassificering,
exempelvis som i Figur 4.21, för att få en bättre styrning av inlagrade artiklar. Även
andra klassificeringsgrunder kan användas såsom anskaffningsledtid och fysisk volym.
Syftet med klassificeringen är framförallt att kunna välja lämpligt lagerstyrningssystem, avgöra behovet av prognoser samt allokera inventeringsresurser på ett effektivt
sätt.
4.4.2 Lagerränta 81
Att ha lager är förknippat med kostnader för bland annat byggnader, utrustning, kapitalbindning och inkurans. Dessa kostnader kan delas in i de två kategorierna lagerhållning och lagerföring. Lagerhållningskostnaden utgörs av de fasta kostnader som uppkommer vid lagring så som kostnader för personal, byggnader, datasystem och truckar.
Dessa kostnader är kortsiktigt oberoende av den lagrade volymen och påverkas endast
vid stora volymförändringar. De kostnader som är beroende av den lagrade volymen
benämns lagerföringskostnad och påverkas av varje ytterligare inlagrad enhet. Lagerföringskostnaden består av en kapitalkostnad och en riskkostnad, där kostnaden för
kapital ofta likställs med en kalkylränta som motsvarar företagets avkastningskrav på
investerat kapital. Finns ingen kalkylränta så kan företagets faktiska kapitalkostnader i
form av låneränta och ägarnas avkastningskrav användas. Riskkostnaden utgörs i sin
tur av försäkringspremier och kostnader för inkurans, svinn och värdeminskning.
För att kunna ta ekonomiskt riktiga beslut gällande inköp och därpå följande lagring
krävs en lagerränta som beskriver den merkostnad det innebär att ha artikeln i lager.
Vid beräknandet av lagerräntan tas enligt Aronsson et al hänsyn till lagerföringskostnader men inte lagerhållningskostnader, då de senare är för svagt kopplade till den inlagrade volymen. Om dessa inkluderas i beräkningen kan de ge upphov till en missvisande lagerränta. Som synes i formeln nedan måste kostnaderna ställas i proportion
79

Olhager (2000) Produktionsekonomi
Ibid
81
Aronson et al (2003) Modern logistik
80

48

Lagerstyrning

till lagervärdet. Värdet anges som det senaste årets medellagervärde då det varierar
över tiden. Eftersom alla i lagerräntan ingående komponenter är föränderliga ska den
uppdateras kontinuerligt för att utgöra ett rättvisande beslutsunderlag.
Lagerränta, r [%] = Kalkylränta [%] +

Riskkostnad / år
× 100
Årligt medellagervärde

4.4.3 Partiformningsmetoder 82
I lagerstyrning ingår bestämmandet av i vilka kvantiteter materialinköp ska göras, med
hänsyn till ordersärkostnad, lagerränta och efterfrågan på den aktuella artikeln. För
detta ändamål finns ett antal partiformningsmetoder som optimerar inköpskvantiteten
med hänsyn till totalkostnaden. Den mest grundläggande metoden är Wilson-formeln,
även känd som ekonomisk orderkvantitet (EOQ). Den baseras på att totalkostnaden
består av en ordersärkostnad och en lagerföringskostnad samt att produktefterfrågan är
konstant och känd. Utifrån dessa antaganden och totalkostnaden, CTOT, beräknas den
optimala orderkvantiteten, EOQ, som
EOQ =

2 KD
rp

om

CTOT = K

D
Q
+ rp + pD
Q
2

där r är lagerräntan, p är artikelns värde (normalt används inköpspriset), K är ordersärkostnaden, Q är orderkvantiteten och D är efterfrågan under samma tidsperiod som
lagerräntan är beräknad för. EOQ är robust kring optimum vilket medför att totalkostnaden är relativt okänslig för partistorlekar som avviker något från det optimala.
Då leverantören erbjuder kvantitetsrabatt ska det tas hänsyn till detta vid bestämning
av ekonomisk orderkvantitet. Rabatt ges normalt på hela orderkvantiteten men den
varierar beroende på hur mycket som beställs och därför ges totalkostnaden som
C j ,TOT = K

D
Q
+ rp j + p j D, j = 1,..., J
Q
2

där pj är priset i kvantitetsintervall j. För varje intervall måste den optimala kvantiteten
bestämmas. Optimum finns antingen vid en gränspunkt till ett närliggande intervall
eller inne i intervallet. EOQ beräknas som ovan för den kvantitetsrabatt som gäller i
intervallet och totalkostnaden jämförs sedan med totalkostnaden vid de respektive intervallgränserna. Den optimala totalkostnaden för samtliga intervall jämförs sedan och
den lägsta motsvarar den optimala orderkvantiteten. I exemplet i Figur 4.22 är kvantiteten Q1 optimal för kvantitetsintervall 1, Q2 optimal för kvantitetsintervall 2 och Q3
optimal för kvantitetsintervall 3. Av dessa ger Q3 den lägsta totalkostnaden och är därför den optimala orderkvantiteten.
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Figur 4.22 Totalkostnadskurva vid kvantitetsrabatt 83

Vid antagandet att det inte finns någon ordersärkostnad är det optimalt att endast köpa
den aktuella periodens behov. Denna partiformningsmetod benämns Lot for Lot och är
särskilt lämplig då efterfrågan varierar över tiden.
4.4.4 Lagerstyrningssystem
Valet av lagerstyrningssystem avgör när lagerpåfyllnad ska ske och hur stora partier
som ska beställas, samt hur ofta lagersaldot ska uppdateras. Tang föreslår fyra olika
modeller för lagerstyrning med två olika inspektionsalternativ och två olika beordringsstrategier. Inspektion kan antingen ske kontinuerligt eller i förutbestämda intervall (periodiskt) där den kontinuerliga inspektionen ofta kräver datorstöd. Periodlängden, R, anpassas till produktionsupplägget eller utgör täcktiden för en ekonomisk orderkvantitet. Den ena beordringsstrategin innebär att beställning sker med en fast orderkvantitet, Q, som till exempel kan bestämmas genom beräkning av EOQ. Den
andra strategin innebär att beställning sker upp till en förutbestämd återfyllnadsnivå, S,
vilket alltså oftast innebär varierande orderkvantiteter. 84
De fyra modellerna för lagerstyrning är: 85
• Beställningspunktssystem med fast orderkvantitet (s,Q)
Detta system kallas även tvåbingesystem och beställning sker med en fast orderkvantitet när beställningspunkten, s, är nådd.
• Beställningspunktssystem med återfyllnadsnivå (s,S)
Beställning sker upp till återfyllnadsnivån, S, när beställningspunkten är nådd.
• Periodbeställningssystem med återfyllnadsnivå (R,S)
Beställning sker upp till återfyllnadsnivån vid varje periodisk inspektion.
• Period- och beställningspunktssystem med återfyllnadsnivå (R,s,S)
Beställning sker upp till återfyllnadsnivån om beställningspunkten är nådd vid
den periodiska inspektionen.
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De två parametrarna utöver R och Q beräknas som
s = DL + SS
S = DR + s

där DL är efterfrågan under den beställda artikelns ledtid, DR är efterfrågan under periodlängden och SS är säkerhetslagernivån vilken förklaras närmare i kapitel 4.4.5. 86
Hög behovsfrekvens Låg behovsfrekvens
Högt
volymvärde
Lågt
volymvärde

(R,s,S)

(s,S)

(R,S)

(s,Q)

Figur 4.23 Användbarhet för lagerstyrningssystem 87

Valet av modell bör anpassas till vilken artikelklass som ska styras och påverkas av
både volymvärde och behovsfrekvens. Till exempel bör en artikel med låg behovsfrekvens styras med kontinuerlig inspektion då uttaget är svårare att förutsäga än för en
artikel med hög behovsfrekvens. Det är svårt att avgöra vilket system som fungerar
bäst för en specifik artikelklass men Tang ger i Figur 4.23 förslag på de olika systemens användbarhet. 88
4.4.5 Säkerhetslager 89
För att kunna hantera osäkerhet i kundens efterfrågan och ledtid från leverantörer och
därmed upprätthålla en viss servicenivå mot kunden måste tillgången på produkter säkerställas. Detta kan uppnås med hjälp av säkerhetslager, vilket kan hållas på både
komponentnivå och slutprodukter. Säkerhetslagret dimensioneras antingen mot osäkerhet i efterfrågan, osäkerhet i ledtid eller både och. Dessutom måste den lagrade artikelns servicenivå tas med vid dimensioneringen. Servicenivån är en avvägning mellan kostnad och intäkt och som synes i Figur 4.24 är en väldigt hög servicenivå förknippad med höga kostnader och därför inte alltid att föredra.

Figur 4.24 Servicenivå, intäkt & kostnader 90
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Det finns två olika begrepp som definierar servicenivå, där den första (SERV1) är vanligast förekommande och är den som används vid förklaringen av säkerhetslagerdimensionering nedan.
• Sannolikheten att kunna leverera en hel order direkt ur lager (SERV1)
• Andel av efterfrågan som kan levereras direkt ur lager (SERV2)
Då säkerhetslagret dimensioneras mot osäkerhet i efterfrågan bestäms det som
SS = kσ L = kσLγ

där k är en säkerhetsfaktor som beror av vald servicenivå och fås ur en normalfördelningstabell, se exempel i Figur 4.25. σL är standardavvikelsen för efterfrågans prognosfel under ledtiden, L. σL kan även beräknas som standardavvikelsen för efterfrågans prognosfel under en period, σ, multiplicerat med ledtiden uttryckt i antalet prognosperioder upphöjd till konstanten γ. γ beror på korrelationen mellan prognosfelen i
olika perioder och om det inte finns någon korrelation är γ lika med 0,5. Om efterfrågans prognosfel inte följs upp kan istället standardavvikelsen för efterfrågan användas
i formeln ovan.
Servicenivå
99,0%
97,5%
95,0%
92,5%
90,0%

k
2,33
1,96
1,65
1,44
1,28

Figur 4.25 Utdrag ur normalfördelningstabell

4.5 Supply Chain Management
Traditionellt sett har de flesta företag sett sig som självständiga enheter existerande
oberoende av andra och som behöver konkurrera med omvärlden för att överleva. Ett
sådant synsätt bidrar inte till företagets lönsamhet och utveckling på lång sikt. Alla
företag ingår i försörjningskedjor och verksamheten påverkas såväl av de interna funktionerna som av samarbetet med leverantörer uppströms och kunder nedströms. För att
utnyttja försörjningskedjans fulla potential och förse marknaden med produkter på ett
så kostnadseffektivt sätt som möjligt måste hela kedjan samarbeta istället för att varje
aktör optimerar sin egen del. Vissa företag försöker minska sina kostnader och öka
lönsamheten på bekostnad av sina kunder och leverantörer. De inser inte att en förflyttning av kostnader uppströms eller nedströms inte gör dem mer konkurrenskraftiga
eftersom alla kostnader får betalas av slutkunden. Framgångsrika företag förstår värdet
av att istället försöka göra hela försörjningskedjan mer konkurrenskraftig och inser att
den verkliga konkurrensen inte är mellan företag utan mellan försörjningskedjor. Den
mest effektiva försörjningskedjan förser marknaden med de mest prisvärda produkterna och har därmed störst chans till lönsamhet. Styrningen av en försörjningskedja benämns normalt Supply Chain Management. 91
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Figur 4.26 Bullwhipeffekten

Ett tydligt exempel på vilka effekter ovan nämnda suboptimering får på en försörjningskedja är den så kallade Bullwhip- eller Forrestereffekten, där en liten nivåförändring i marknadens efterfrågan medför stora svängningar i den efterfrågan som upplevs
av aktörer längre upp i försörjningskedjan. De faktorer som gör att svängningarna blir
stora är brister i kommunikation mellan aktörerna såsom dåliga eller obefintliga prognoser, samt långa ledtider. Är ledtiderna dessutom osäkra blir effekten ännu större.
Enligt Olhager kan en femprocentig ökning av efterfrågan i marknadsledet leda till en
80-procentig förändring i produktionstakt i det första förädlingssteget av fyra, effekten
i hela kedjan illustreras med ett exempel i Figur 4.26. 92
Bristande kommunikation är ett stort problem externt men ett minst lika stort problem
internt mellan företagets funktioner, varför det är där arbetet mot en integrerad försörjningskedja måste påbörjas. De fyra olika utvecklingsstegen i Figur 4.27 klassificerar
hur långt ett företag är integrerat med den övriga försörjningskedjan. Målsättningen är
att minska behovet av buffertar mellan organisationerna i kedjan genom att dela information om efterfrågan och lagernivåer för att skapa en konkurrenskraftig försörjningskedja. 93

Figur 4.27 Fyra steg mot en integrerad försörjningskedja 94
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5 Nulägesanalys
I problembeskrivningen presenteras problem som kan hänföras till kapitalbindning
och produktionsstyrning. En grundlig analys av dessa problem genomförs i detta kapitel med stöd av den teoretiska referensramen.

Nulägesanalys

5.1 Kapitalbindning
Verksamheten inom Rimaster präglas av en stor produktbredd där varje produkt tillverkas för en unik kund. Produktbredden gör att en stor mängd artiklar lagerförs och
hanteras, vilket i dagsläget tar ansenliga resurser i anspråk. För att kunna ta korrekta
beslut och göra rättvisande analyser gällande lagerföring och det kapital som finns
bundet i lager måste kostnaden för kapitalbindningen uppskattas. Detta görs genom att
en lagerränta tas fram och kostnader för både kapital och risk ska ingå vid beräkningen
av lagerräntan 95. Kapitalkostnaden motsvaras normalt av en kalkylränta men någon
sådan finns inte på Rimaster. Därför används istället låneränta samt ägarnas avkastningskrav. Riskkostnaden delas in i kostnader för inkurans samt försäkringspremier.
Nedanstående formel beskriver hur lagerräntan beräknas för Rimaster.
Lagerränta , r [%] = Låneränta [%] + Avkastning skrav [% ] +

Försäkring spremier + Inkurans
× 100
Medellager värde

Lagerräntan beräknas separat för varje lagerställe eftersom kostnaden för risk skiljer
sig åt på grund av förädlingsgraden i de inlagrade artiklarna. Till råvarulagret köps
artiklar in under osäkerhet och de är dessutom förhållandevis svåra att avyttra, även
om en viss försäljningsmöjlighet finns på spotmarknaden. Då kunden inte längre efterfrågar det som finns i färdigvarulagret blir situationen annorlunda eftersom det där
enligt avtal är kunden som står risken för de inlagrade produkterna. Dock är uppföljningen i dagsläget eftersatt vilket får till följd att det blir svårt att få kunden att stå för
kostnaden för den uppkomna inkuransen. I förlängningen innebär detta att Rimaster
ändå tar kostnaden för risk i färdigvarulagret, varför lagerräntan för färdigvarulagret i
dagsläget blir högre än vad den borde vara.
Vid beräkning av lagerränta tas även hänsyn till det avkastningskrav som finns från
företagets ägare, vilket i Rimaster för närvarande är sex procent. I takt med företagets
utveckling kan ägarna justera avkastningskravet och då är det viktigt att även uppdatera lagerräntan. Detsamma gäller samtliga parametrar i lagerräntan som måste vara aktuella för att ge ett korrekt underlag. Ett lämpligt intervall för uppdatering av de ingående parametrarna är att göra det årligen, företrädesvis vid årsbokslutet, för att underlätta sammanställningen av ingående data.
De respektive lagerräntorna beräknas enligt 96
Lagerränta, rRVL [%] = 4,47 + 6,00 +

65 400 + 626 800
× 100 = 15,8
13 096 700

Lagerränta, rFVL [%] = 4,47 + 6,00 +

9 200 + 126100
× 100 = 16,9
2109 900

vilket ger en årskostnad 2005 för bundet kapital i råvarulagret på 2,06 MSEK och i
färdigvarulagret på 360 000 SEK. Dessa kostnader beräknas som lagerräntan multiplicerad med medellagervärdet. Den årliga kostnaden för kapitalbindning i färdig- och
95
96
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råvarulager är alltså drygt 2,4 MSEK, vilket är mer än Rimasters resultat efter finansnetto. All kapitalbindning är dock inte förknippad med slöseri. Det är nödvändigt att
lagerföra de komponenter som efterfrågas för att med en rimlig ledtid kunna tillverka
produkter, enligt resonemanget i kapitel 4.2.1. Dock är Rimasters lager alltför stora
och anledningen till detta analyseras i kapitlen nedan.
5.1.1 Råvarulager
Lagerrörelser i RVL

För att få en bild av vad som finns i råvarulagret analyseras de inlagrade artiklarna. I
analysen tas det behov som finns inlagt i Monitor fram på komponentnivå, både som
skarpa order och som orderförslag baserade på prognoser. Syftet är att identifiera hur
stor del av råvarulagret som kan betraktas som överlager, vilket analyseras senare i
kapitlet. Dessutom identifieras de artiklar som inte efterfrågats på 12 respektive 24
månader för att bedöma storleken på den del av lagret som är inkurant. Resultatet av
detta återfinns i Figur 5.1 som visar att 1,16 MSEK av råmateriallagret utgörs av artiklar där inget behov funnits under de senaste tolv månaderna. Ungefär 530 000 SEK
utgörs av artiklar där det inte skett nåt uttag ur lagret under mer än 24 månader, vilket
ger en årlig inkurans på 630 000 SEK.
Den uppföljning som utförs i dagsläget görs på lagerpersonalens initiativ och känsla
för vilka artiklar som inte längre används. Resurser tas i anspråk för att flytta dessa
artiklar till en byggnad i angränsning till den ordinarie lagerlokalen för att underlätta
exempelvis orderplockning och inventering. Dessutom är överlagret förknippat med
hyreskostnader för den byggnad som idag används till detta och som istället skulle
kunna hyras ut eller användas som produktionslokal.
Utöver kostnaden för bundet kapital får den bristande uppföljningen ett flertal konsekvenser, bland annat tar det lång tid från det att problem uppstår till den tidpunkt då de
uppmärksammas och kan åtgärdas, analogt med symboliken i den japanska sjön 97. Till
exempel blir möjligheterna små att kräva ersättning av berörd kund genom att hänvisa
till avtal, i de fall inköp kan hänföras till materialbemyndigande från kunden. I förlängningen innebär detta att Rimaster får bära kostnader för inkurans som hade kunnat
undvikas om en kontinuerlig uppföljning existerat.

Figur 5.1 Lagerrörelser i RVL
97
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Orderkvantiteter

I kapitel 2.3.1 beskrivs hur de kvantiteter som köps in ofta inte överensstämmer med
det behov som identifierats vid nettobehovsberäkningen, främst på grund av att den
partiformningsmetod som används saknar stöd hos leverantörerna. Då råvarulagret
innehåller en stor mängd olika artiklar, varav många dessutom har relativt liten efterfrågan blir konsekvenserna för kapitalbindningen stora av att köpa in kvantiteter som
överstiger det identifierade behovet. En bidragande orsak till problemet är att inköpsfunktionen endast ser de av systemet genererade orderkvantiteterna. Till grund för dessa orderkvantiteter ligger de minimala orderkvantiteter (MOQ) som vissa leverantörer
kräver.
Förutom för att användas för beräkning av den årliga kapitalkostnaden för råvarulagret
är lagerräntan ett verktyg för inköpsavdelningen vid beslut angående inköpskvantiteter
av råmaterial, vilket tidigare beskrivits i kapitel 4.4.2. Eftersom en lagerränta hittills
inte använts har det heller inte gjorts en korrekt ekonomisk bedömning vid inköp över
det faktiska behovet. Då ingen hänsyn tagits till den påföljande lagerföringskostnaden
finns ett stort överlager i råvarulagret, men där kostnaden för detta inte finns med i
priskalkylerna.
Av de cirka 14 MSEK som binds i råmaterial utgörs nästan 10 MSEK av överlager, se
Figur 5.1. Detta överlager består av två delar, dels artiklar till ett värde av 4 MSEK
som helt saknar efterfrågan, dels artiklar där behovet inte uppgår till den inlagrade
kvantiteten, vilka uppgår till ett värde av nästan 6 MSEK. De höga lagernivåerna på
artiklar som efterfrågas kan medföra hög inkurans i förlängningen eftersom lagernivåerna troligen fortfarande är höga den dagen efterfrågan upphör. Stora lager behövs inte
vid tillverkning mot kundorder då inköp sker baserat på order och prognoser från kund.
Rimaster har således en ansenlig mängd artiklar i lager som inte behöver finnas där på
grund av att inköp sker i för stora kvantiteter.
För de flesta artiklar finns två till tre potentiella leverantörer, vilka erbjuder olika
styckpris, ledtid och minimal orderkvantitet. I många fall köper Rimaster av den leverantör som erbjuder det lägsta styckpriset. Som tidigare nämnts leder detta ofta till för
stora inköpskvantiteter relativt det faktiska behovet, eftersom det låga priset ofta är
förknippat med en MOQ. Det är inte ovanligt att en MOQ överstiger ett års förbrukning av en specifik artikel. Trots detta är det styckpriset utan hänsyn till lagerföringskostnaden, som ingår i offerten till kunden.
Outnyttjade synergier

Med den produktsammansättning som idag finns inom Rimaster, med en mängd olika
slutprodukter i små volymer, blir en stor artikelflora i råvarulagret en naturlig följd.
Eftersom de flesta kunder själva specificerar ingående komponenter till sina produkter
medför en ny kund eller en ny produkt att ytterligare artiklar måste köpas in och lagerföras. Då kundens specifikation i dagsläget inte utvärderas med hänsyn till vilka komponenter som finns lagerförda eller om en annan kund använder en liknande komponent, ökar antalet artiklar i takt med att produkter från nya kunder fasas in i produktionen. Detta medför att en ökad omsättning genom affärer med nya kunder inte behöver
medföra en ökad lönsamhet i företaget, bland annat på grund av de ökade kostnaderna
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för material och materialhantering. För att kunna försvara inköp i stora kvantiteter är
det nödvändigt med en hög förbrukning av artiklarna. Detta uppnås endast vid en volymökning av de artiklar som redan finns i lagret och inte vid ett ökat antal artikelnummer.
Artikelklassificering

I kapitel 2.3.2 beskrivs lagerstyrningen och då framförallt den ABC-klassificering,
som syftar till att bestämma med vilka intervall olika artiklar ska inventeras. Detta är
den styrning artikelklassificeringen används till. Målsättningen är att denna klassificering ska uppdateras två gånger årligen för att hållas aktuell. Indelningen görs efter volymvärde baserat på artiklarnas årsvolym och inköpspris där de artiklar som A-klassas
ska svara för 75 procent av volymvärdet, B-artiklarna för tio procent och C-artiklarna
för 15 procent. Med tanke på den föränderliga behovsbild som föreligger, är ett år en
för lång period för att volymvärdesberäkningen ska spegla artiklarnas nuvarande behov. En kortare period för volymvärdesberäkning medför även att nuvarande uppdateringsfrekvens är för låg. Dessutom utförs inte uppdateringen i överenskommen omfattning då ansvaret för lagerstyrningen idag är otydligt. Bristen på uppdatering visar
sig tydligt vid en beräkning av volymvärdet för de A-, B- och C-klassade artiklarna, se
Figur 5.2, där A-artiklarna representerar ett volymvärde på 48 procent mot de tänkta
75 procenten. Följden av detta blir att saldot på artiklar som idag har ett högt volymvärde men som är B- eller C-klassade inte är tillförlitligt, på grund av felaktiga inventeringsintervall.
A
B
C
Oklassificerade

Lagervärde Volymvärde Börvärde
20%
48%
75%
16%
37%
10%
58%
15%
15%
6%
0%
0%

Figur 5.2 Nuvarande artikelklassificering i RVL

En analys av de respektive artikelklassernas lagervärde, se Figur 5.2, visar att Cklassade artiklar står för mer än halva lagervärdet trots att deras volymvärde är lågt.
Anledningen till detta är främst att årsvolymen, som volymvärdet beräknas på, inte
speglar det faktiska behovet. Följden av detta kan bli att en C-klassad artikel har ett
högre behov än vad årsvolymen säger. En artikel med högt behov har ofta en hög lagernivå och därmed ett högt lagervärde. Ytterligare en bidragande orsak är att Cklassade artiklar generellt sett är billiga, samtidigt som billiga artiklar ofta har en större
MOQ. I de fall artiklar har en stor MOQ men samtidigt ett stort behov utgör orderkvantiteten inget problem.
Ett antal olika artikelklasser kan identifieras vid en analys av råvarulagret baserat på
behovsfrekvens och volymvärde. I den stora mängd artiklar med en generellt sett låg
efterfrågan kan trots allt högfrekventa artiklar identifieras. Av de nästan 7 000 artiklar
med förbrukning det senaste året finns det 30 artiklar med en årsvolym som överstiger
100 000 enheter vilket kan jämföras med medianvärdet på 58. En hög förbrukningstakt
möjliggör en mer systematisk styrning med exempelvis en uttalad servicegrad för berörda artiklar, varför denna klassificering blir intressant. Klassen bör vidare delas in i
artiklar som förbrukas i Rimforsa respektive Polen, då behovsbilden för polenartiklar59

Nulägesanalys

na utmärker sig med uttag från lagret i Rimforsa en gång per vecka. Med leveranser en
gång per vecka krävs en väl fungerande styrning då en materialbrist får stora konsekvenser på ledtiden.
Leverantörernas minimala orderkvantiteter påverkar artiklar med en låg uttagsfrekvens
i en större omfattning än de högfrekventa eftersom behovet, även på sikt, understiger
orderkvantiteten. Av den anledningen är den gruppen artiklar viktig att identifiera för
att kunna minska dess orderkvantiteter genom ett förbättrat leverantörssamarbete.
Det är även viktigt att identifiera de artiklar som köps in under materialbemyndigande
från kund. Uppföljningen av förbrukningen på dessa artiklar är viktig eftersom kunden
ska köpa materialet då efterfrågan upphör. Med en medvetenhet om denna artikelklass
minskar risken för att kostnaden som enligt avtal är kundens, i slutändan blir Rimasters.
Till denna nya artikelklassificering kommer den modifierade volymvärdesindelning
som beskrivs ovan och som syftar till att få kontroll över artiklar med hög omsättning.
En sammanfattning av artikelklasserna presenteras i Figur 5.3.
Artikelklasser
Låg behovsfrekvens i kombination med MOQ
Hög behovsfrekvens
Högt volymvärde
Artiklar med materialbemyndigande
Övriga artiklar

Figur 5.3 Identifierade artikelklasser i råvarulagret

5.1.2 Färdigvarulager
Lagerrörelser i FVL

På samma sätt som för råvarulagret genomförs en analys av inlagrade produkter i färdigvarulagret. Syftet med denna analys är att klargöra vad som finns i lagret och i vilken omfattning lagret omsätts. En stor del av de färdiga produkter som finns inlagrade
utgörs av ett omsättningslager som ska levereras inom de närmaste dagarna. Denna del
av lagret hålls inte i syfte att förkorta kundens ledtid och ses därför inte som färdigvarulager. Av samma anledning är denna del av lagret exkluderad i lagerränteberäkningen i början av kapitel 1.1. I Figur 5.4 illustreras lagret av färdiga produkter och som
färdigvarulager ses de produkter som har vare sig order eller prognostiserat behov,
värdet av dessa uppgår till 2,396 MSEK. Anledningen till att dessa produkter lagerförs
är att detta avtalats med kunder för att säkerställa ledtiden. Det finns produkter som
inte omsatts de senaste tolv månaderna och värdet av dessa uppgår till 720 000 SEK,
varav 595 000 SEK inte omsatts på så lång tid som 24 månader. Således är uppföljningen av färdigvarulagret kraftigt eftersatt samtidigt som möjligheten att kräva ersättning av kunden minskar ju längre tiden går.
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Figur 5.4 Lagerrörelser i FVL

Kunduppdelad uppföljning av FVL

Genom en kunduppdelning av färdigvarulagret påvisas att lager av färdiga produkter
hålls åt ett stort antal kunder. Enligt avtal är det dock bara fem kunder där lager ska
hållas på färdiga produkter; ABB AS, ASSA Industri, Mydata Automation, Tetra Pak
Stålvall och Väderstad-Verken. Resten av färdigvarulagret består av produkter som är
inlagrade på initiativ av Rimaster i syfte att försöka säkerställa korta ledtider till kunden. Detta framstår som ett strategiskt misstag vid tillverkning mot kundorder, då den
största delen av produktionen sker under säkerhet 98. Dessutom är det inte säkert att de
produkter som lagras är de som i slutänden efterfrågas.

Figur 5.5 FVL per kund

I Figur 5.5 ställs den kapitalkostnad som kan hänföras till respektive kund i relation till
dess bidrag till Rimasters omsättning. På detta sätt åskådliggörs vilka företag som relativt sin storlek som kund, kostar mycket i bundet kapital. Ersättningen för denna kost98
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nad varierar. Till exempel betalar Mydata ett tvåprocentigt påslag på materialdelen
medan ASSA inte betalar något extra. I Mydatas fall är den årliga kapitalkostnaden
nästan 4,5 procent av omsättningen. Ersättningen på två procent på materialdelen, vilken motsvarar en lägre andel av hela omsättningen, är således inte i paritet med kostnaderna. Ambitionen i fallet ABB AS är att kunden ska äga lagret men att det ska vara
placerat på Rimaster. Problematiken med färdigvarulager hanteras således olika och är
personberoende i och med bristfälliga rutiner och dålig efterlevnad av dessa. Detsamma gäller uppföljningen där det helt saknas rutiner och där följden blir att detta inte
utförs, vilket visar sig genom att artiklar till ett värde av 595 000 SEK inte omsatts på
mer än 24 månader. Att skapa rutiner för uppföljning försvåras dessutom av att avtalen
skrivs på olika sätt med olika kunder.
Lagerföring på fel ställe i försörjningskedjan

Det färdigvarulager som idag finns består av två delar, dels ett omsättningslager av
produkter som väntar på vidare transport till kund, dels av produkter som lagerhålls åt
kunden efter överenskommet avtal. Det senare är ett resultat av att kundens förväntade
leveranstid i vissa fall är kortare än den produktionsledtid som Rimaster kan upprätthålla. Avtalen är till stor del skrivna på kundens villkor med en minimal och en maximal lagernivå, som denne bestämmer. I dagsläget försöker Rimaster hålla en nivå på
färdiga produkter som är den minimala lagernivån plus en avropskvantitet. Genom att
låta kunden bestämma lagernivån överlåter Rimaster strategiska beslut till en utomstående part och förlorar på detta sätt möjligheter att påverka den interna styrningen av
såväl lager som produktion på ett önskvärt sätt.
Lagerföring tidigt i försörjningskedjan är att föredra framför lagerhållning sent i densamma på grund av att produkternas förädlingsgrad är högre i ett senare skede och
därmed binder mer kapital. Dessutom är en färdig produkt mycket svår att avyttra då
kundens efterfrågan upphör. Ofta är det reglerat i kundavtalen att det är kunden som
står för kostnader för inkurans i färdigvarulagret i de fall detta beror på att de inte längre efterfrågar produkten. Men liksom i råvarulagret är uppföljningen av lagerrörelser
eftersatt och möjligheten att kräva kunden på ersättning minskar ju längre tiden går
och en produkt inte efterfrågas. Kunden accepterar samtidigt lättare att ta flera mindre
kostnader där orsaken ligger närmare i tiden, än att till exempel ta ett helt års inkurans
vid ett tillfälle. Genom att hålla färdigvarulager åt kunden och dessutom inte följa upp
lagerrörelserna skaffar sig således Rimaster kostnader som egentligen är kundens.

5.2 Produktionsstyrning
Rimasters huvudsakliga verksamhet är att producera och leverera kundernas produkter
med en hög leveransservice och att göra det på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.
Övrig verksamhet inom företaget är till för att stödja produktionen och ge den så bra
förutsättningar som möjligt. Följaktligen är det till produktionen resurser ska fokuseras
för att uppnå långsiktig tillväxt. Ett dåligt fungerande produktionssystem leder till
sämre möjligheter att uppfylla kundens krav på leveransservice till en rimlig kostnad.
5.2.1 Leveransservice
För att få en bild av hur väl produktionen tillgodoser kundens krav på leveransservice
genomförs en analys av leveranspålitligheten, vilken visar hur stor andel leveranser
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som är levererade i tid 99. I Figur 5.6 åskådliggörs resultatet av denna analys och den
genomsnittliga leveranspålitligheten under dessa nio månader var 83 procent. Anledningen till att mätningen endast sträcker sig till och med september är att affärssystemet registrerar en leverans som sen först när den verkligen levereras. Detta medför att
data för de senaste månaderna ännu inte är kompletta och därför har dessa utelämnats i
analysen.

Figur 5.6 Leveranspålitlighet 100

En leveranspålitlighet på 83 procent innebär att mer än var sjätte orderrad är försenad,
vilket är mycket svagt. I denna mätning tas inte hänsyn till att kvalitetskraven inte alltid är uppfyllda eller leveranser som sker för tidigt. Skulle dessa element inkluderas i
mätningen blir leveransservicen ännu sämre. Strävan måste vara att hålla den nivå på
leveransservice som kunden förväntar sig och för att veta om detta uppnås måste den
interna mätningen överensstämma med kundens mätning. Exempelvis kräver ABB en
95-procentig leveranspålitlighet och Atlas Copco 98 procent. Med bakgrund av dessa
siffror kan en leveranspålitlighet på 83 procent inte anses vara tillräcklig.
Det finns inte bara en orsak till den dåliga leveranspålitligheten, den beror på en
mängd samverkande faktorer. I resterande del av kapitlet analyseras produktionsplaneringen ur flera perspektiv. De problem som framkommer är i olika stor utsträckning
orsaker till den dåliga leveranspålitligheten.
5.2.2 Mätning
Sedan en tid tillbaka används en strategi för mätning som baseras på teorin för balanserat styrkort och ett aktuellt styrkort återfinns i Bilaga D. Svagheten i hur denna metod appliceras är att alltför många mätetal används, samtidigt som några av dessa
överhuvudtaget inte uppdateras. Till exempel finns idag 15 mätetal inom kundperspektivet vilket är väldigt många och ska jämföras med de maximala tio som teorin rekommenderar 101. För att kunna tillgodogöra sig den information som mätningen avser
spegla bör antalet mätetal vara få och tydliga och kopplingen till handling bör vara
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självklar 102. Styrkortet presenteras på företagets intranät med nyckeltal, mål, utfall och
trend för varje perspektiv. Som tidigare nämnts är uppdateringen av nyckeltalen bristfällig, detsamma gäller målen som i flera fall är satta till noll eller lägre än utfallet de
senaste månaderna. Den trend som åskådliggörs är ingen trend utan istället differensen
mellan de två senaste mätresultaten, vilket försvårar tolkningen av en resultatförändring. Sammantaget ger detta ett ostrukturerat och rörigt intryck vilket gör mätningen
svårtolkad och att den förlorar sin mening.
Ett viktigt mått på hur väl produktionssystemet fungerar och om kundernas krav tillgodoses är, som tidigare nämnts, leveransservice. Rimasters interna mätning av leveransservice sker i form av leveranssäkerhet och hämtas ur affärssystemet. Dock sker
mätningen på ett felaktigt sätt då en leverans som är för sen eller för tidig, belastar leveranssäkerheten den dag leverans sker. Följden blir att det är svårt att relatera den
felaktiga leveransen till det som orsakade problemet 103. Till exempel blir leveranssäkerheten låg en dag då personalen jobbar ifatt och många försenade leveranser slutligen levereras. Dessutom leder detta till att leveranssäkerheten kan bli hög en dag då
problemen är många och inget levereras. Utöver leverans i rätt tid ingår även, enligt
teorin i kapitel 4.1.6, kvalitet i leveranssäkerhet, så är dock inte fallet i Rimasters mätning.
För den dagliga uppföljningen finns en informationstavla där vissa faktureringsrelaterade mått åskådliggörs tillsammans med annan information. Dessa mått är intressanta
för att följa företagets utveckling men samtidigt inte påverkbara på kort sikt och därför
inte lämpliga för daglig styrning104. Ett mått som åskådliggörs är dagens fakturering.
Detta speglar dock ett arbete som redan är utfört då det som levereras idag redan är
färdigtillverkat och det som återstår är pack och leverans. Således påverkar dagens
arbete dagens fakturering i väldigt liten utsträckning och möjligheten att styra blir obefintlig. Den monetära mätningen bör främst vara avsedd för företagsledningen för
styrning på längre sikt.
5.2.3 Produktionsstrategi
Rimaster långsiktiga målsättning är att tillväxt ska ske i balans med lönsamhet, i dagsläget saknas dock klara riktlinjer för hur produktionen ska bedrivas för att leva upp till
denna målsättning. I affärsstrategin formuleras övergripande verktyg för hur detta ska
uppnås. Ett sådant verktyg är standardiserade processer, vilket dock måste brytas ner
för att vara tillämpbart på företagets olika delar och tillsammans med andra verktyg
ligga till grund för bland annat en produktionsstrategi. Någon sådan nedbrytning är
inte gjord och därför saknas de klara riktlinjerna som ska finnas i form av standardiserade processer. Detta leder till att olika medarbetare löser samma uppgift på helt olika
sätt eftersom de saknar beslutsgrund. Ett exempel på detta är ovan nämnda hantering
av avtal om färdigvarulager.
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Inom ramen för produktionsstrategin bör det finnas riktlinjer för hur kapaciteten ska
regleras, antingen ska kapacitet finnas för att kunna ta alla order eller så anställs inte
ny personal förrän en långsiktig uppgång säkerställts 105. Idag fattas beslut om anställning med väldigt kort framförhållning, baserat på orderingången som normalt sträcker
sig två till tre veckor framåt i tiden. Vid en beläggningstopp tillfrågas produktionsledaren om kapacitet finns för att klara leveranserna. I de fall leveranserna inte kan säkerställas med nuvarande kapacitet sker nyanställning. När beläggningen sedan minskar,
på grund av den naturligt ojämna orderingången vid tillverkning mot kundorder, finns
således överkapacitet. Förståelsen för varför det beslutats om nyanställningar är låg när
det sedan blir en nedgång i beläggning. Problemet grundar sig i att anställningsbeslut
fattas med allt för liten framförhållning och på fel nivå i företaget. Planeringen bör ske
i form av sälj- och verksamhetsplanering och göras på längre sikt och därmed på en
aggregerad nivå 106. Kunskapen om prognosläge, framtida orderingång och företagets
långsiktiga utveckling finns tydligast hos företagsledningen och således ska beslut om
kapacitet fattas på den nivån. Då är det viktigt att en klar och tydlig strategi finns för
hur kapaciteten ska regleras, det vill säga om alla beläggningstoppar ska klaras, leadstrategi, eller om order ibland måste avböjas eller senareläggas, lag-strategi. För att
kunna fatta långsiktiga kapacitetsbeslut krävs tillförlitliga prognoser, vilket är något
prognoserna från Rimasters kunder inte lever upp till. Detta försvårar planeringen och
gör att vissa beslut måste fattas trots bristfällig information.
En av anledningarna till att det saknas riktlinjer är avsaknaden av en aktiv produktionschef. Detta är en följd av att produktionschefen även är VD och medvetet valt att
gradvis kliva ifrån rollen som produktionschef. Detta har skett utan att ansvaret för
produktionen förts över på de produktionsledare som ändå får stå ansvariga i många
frågor. Ett exempel på detta är de ovan nämnda anställningsbesluten. Därutöver är det
produktionsledarna som uppmanas åtgärda och därmed ställs till svars för till exempel
vikande fakturering, samtidigt som de inte har överblick över hela produktionen och
dess stödprocesser. Således medför avsaknaden av en produktionschef att det uppstår
ett tomrum mellan företagsledningen och den operativa styrningen av produktionen.
5.2.4 Planeringsgrupper
Som beskrivits i nulägesbeskrivningen är produktionen indelad i mindre grupper som
företrädesvis monterar mot en specifik kund. Varje sådan grupp har en egen kö med
inkommande order i vilken produktionsledaren sköter prioriteringen. De grupper som
används i planeringssystemet är däremot indelade efter de tre marknadssegmenten
specialfordon, industriautomation och kommunikationssystem, där varje planeringsgrupp består av flera monteringsgrupper. Således stämmer dessa uppdelningar inte
överrens, vilket är en förutsättning för att kunna planera produktionen. I en planeringsgrupp måste all personal kunna montera alla produkter som tillverkas i den gruppen
för att den planerade kapaciteten ska spegla den kapacitet som finns i verkligheten.
Problemet visar sig särskilt väl i planeringsgrupp 203 där det monteras både kablage
och manöverpaneler, vilket är produkter med helt olika egenskaper och monteringssätt.
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Panelmontering kräver högre kompetens än kablagemontering och det är endast ett
fåtal i grupp 203 som besitter den högre kompetensen. Således är det endast en mindre
andel av gruppens totala kapacitet som kan användas för montering av paneler och
resterande del för kablage. Då gruppen ska beläggas är det alltså inte möjligt att se hur
mycket ledig kapacitet som finns inom respektive monteringsgrupp, vilket medför en
stor risk för överbeläggning. Dessutom försvårar det vid beslut om kapacitetsreglering
eftersom det inte går att avgöra var resurser krävs. Liknande förhållanden förekommer
även i andra planeringsgrupper.
Ett ytterligare problem med kunduppdelningen av monteringsgrupperna är att grupperna är små. En liten grupp blir känsligare för exempelvis sjukfrånvaro än en större
grupp, eftersom en frånvarande person utgör en större andel av en grupp om fyra personer än av en grupp om 20 personer. Dessutom blir risken större för ett ojämnt kapacitetsutnyttjande, då ojämnheter i orderinflödet från respektive kund inte kan jämnas ut
genom aggregering. I en grupp där tillverkning istället sker mot flera kunder tar de
olika kundernas ojämna orderläggning naturligt ut varandra. 107
Vidare innebär marknadsfokuset att samma produkttyp tillverkas i mer än en planeringsgrupp. Detta har medfört att olika produktionssätt används i de olika grupperna
för liknande produkter. Till exempel används fixturer vid montering av kablage till
specialfordon medan grupperna industriautomation och kommunikationssystem använder bänkar. Utöver detta är, som tidigare nämnts, produktritningarna olika eftersom
de är kundunika.
5.2.5 Produktfamiljer
Som tidigare nämnts är produktionen indelad efter de tre marknadssegmenten specialfordon, industriautomation och kommunikationssystem. Många av de produkttyper
som finns i respektive segment, förekommer även i andra segment. Exempelvis monteras kablage inom samtliga delar och trots att kunderna är verksamma inom helt olika
branscher, är produkterna lika varandra vad det gäller både ingående komponenter och
monteringssätt. Problemet med att kablagemontering sker i olika grupper är framförallt
det ojämna kapacitetsutnyttjandet och känsligheten för frånvaro, som nämnts i kapitel
5.2.4. Ett ytterligare problem är att behovet av utlåning mellan grupperna är stort, samtidigt som det är förknippat med slöseri att tillfälligt byta grupp. Framförallt på grund
av avståndet mellan grupperna i fabriken, men även att den som lånas ut inte är van
vid montering av andra produkter.
Spridningen över flera segment förekommer även för andra produkttyper och för att
undersöka om ett antal tydliga produktfamiljer kan identifieras, genomförs en analys
av produktsortimentet. Två produkttyper som i sin funktionalitet är helt olika men där
monteringsmetoder och kompetenskrav på montörer är väldigt lika är manöverpaneler
och transpondrar, vilka tillsammans bildar en produktfamilj. Monteringen ställer krav
på kunskaper inom elektronik och går i stort ut på att montera komponenter, som till
exempel kretskort och givare, i lådor. En annan produkttyp som skulle kunna ingå i
panelfamiljen är styrskåp. Dessa skiljer sig dock så pass mycket från manöverpaneler
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och transpondrar vad det gäller storlek och monteringstid att de utgör en egen produktfamilj. Ofta sker dessutom styrskåpstillverkningen mer i projektform med långa monteringstider och fåstyckstillverkning.
Resten av tillverkningen på Rimaster utgörs av kablagemontering. Kablagen skiljer sig
åt både storleksmässigt och monteringstekniskt. Vissa kablage har en mängd förgreningar med många ingående kablar och komponenter och byggs därför i speciella fixturer. Dessa är relativt komplicerade att bygga och kompetens för detta finns bara hos
delar av personalen. En ytterligare specialkompetens som krävs för att bygga vissa
kablage är speciallödning. Det stora flertalet kablage är dock relativt okomplicerade att
montera, även om en del kräver viss utbildning inom till exempel enklare lödning.
Bland båda dessa produkttyper kan ytterligare en typ urskiljas, denna utgörs av kablage som kan vara uppemot 25 meter långa. Många av dessa behöver dock inte vara mer
komplicerade att bygga, utan kräver bara utrymme i form av långa arbetsbänkar. Vissa
är dock både långa och har många förgreningar och är således både utrymmes- och
kompetenskrävande. De grupper som tydligast skiljer sig åt är de komplicerade kablagen å ena sidan och de enklare kablagen å andra sidan. Dessa två grupper kräver olika
produktionssätt och kompetens och bildar därmed naturligt varsin produktfamilj.
Ett antal tydliga produktfamiljer kan således identifieras, indelade efter vilket produktionssätt som krävs. Manöverpaneler och transpondrar utgör produktfamiljen paneler,
kablage delas upp i produktfamiljerna komplexa kablage och standardkablage och
styrskåp bildar en egen produktfamilj.
5.2.6 Beläggning
Sett till den genomsnittliga beläggningen finns det kapacitet i planeringsgrupperna för
att kunna producera det som kunderna efterfrågar. Trots detta har Rimaster stora problem med att hinna tillverka produkter i rätt tid. Detta beror på det ojämna orderinflöde som naturligt existerar vid tillverkning mot kundorder. Således blir planeringsgrupperna överbelagda vissa dagar då orderplanering sker utan hänsyn till kapacitet. Vid en
analys av beläggningssituationen i planeringsgrupp 202, 203 och 204 under hösten
2005, se Figur 5.7 nedan och Bilaga E, visar det sig att den planerade beläggningen
överstiger den befintliga kapaciteten en fjärdedel av dagarna. Samtidigt finns det ganska mycket ledig kapacitet andra dagar, vilket gör att den genomsnittliga beläggningen
understiger kapaciteten.
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Figur 5.7 Beläggningssituation i planeringsgrupp 202 108

En ytterligare faktor som förstärker det ojämna orderinflödet är att vissa kunder har
fastställda leveransdagar en till två gånger per vecka. Till exempel har BT leverans på
måndagar och onsdagar, ABB på tisdagar och torsdagar och Volvo på tisdagar. Detta
medför till exempel att BT lägger en order på tre dagars behov för leverans på onsdagar. Då alla produkter som levereras till BT monteras i en och samma produktionsgrupp, där BT-produktionen utgör en stor del av beläggningen, blir det en produktionstopp på tisdagen. Produktionstoppen uppstår eftersom en stor del av monteringen sker
dag före leverans.
En sådan produktionstopp bör till största delen kunna undvikas genom tidigareläggning av produktionen. Denna möjlighet finns endast om planering sker med hänsyn till
kapacitet och att det finns ledig kapacitet att utnyttja. Om det inte finns någon möjlighet att tidigarelägga produktionen måste ett nytt leveransdatum föreslås i samråd med
kunden innan orderbekräftelse. På Rimaster sker ingen sådan omplanering, varken tidigareläggning eller senareläggning, vilket medför att det ojämna orderinflödet fortplantar sig in i produktionsflödet och upplevs som ett stort problem. Som tidigare
nämnts förstärks dessa ojämnheter på grund av de små produktionsgrupperna.
Då färdigvarulager hålls åt vissa kunder förekommer även viss produktion mot lager.
Denna används inte vid orderplanering för att jämna ut beläggningen, dock prioriteras
dessa order ner i produktionsgrupperna då kapacitet inte finns. Denna åtgärd är förvisso korrekt men sker på fel planeringsnivå, den bör alltså istället vidtas redan i orderplaneringen. 109 Följden av detta blir att produkter som tillverkas mot lager riskerar att
blir stående i ett mellanlager en längre tid.
Den planering som sker mot kapacitet är på en mer aggregerad nivå och kapaciteten i
förhållande till beläggningen avhandlas på de beläggningsmöten som hålls varje vecka.
108
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Dock är den kapacitet som används planeringsmässigt inte likställd med den nettokapacitet som faktiskt är beläggningsbar. I nettokapaciteten tas hänsyn till produktiv tid,
antal resurser och effektivitetsfaktorn för att spegla den verkliga kapaciteten 110. I Rimasters fall räknas inte den icke-produktiva tiden av från den beläggningsbara kapaciteten, dessutom tas ingen hänsyn till effektivitetsfaktorn. Denna faktor räknas dock ut
men används endast som ett mått på hur effektivt produktionen bedrivs. Detta sätt att
beräkna kapacitet medför att det ser ut som att det finns mer beläggningsbar kapacitet
än vad som verkligen är fallet, vilket kan leda till felaktiga beslut om kapacitetsregleringar.
5.2.7 Beredningar
Som nämnts ovan är det mycket viktigt att kapaciteten som används för planering är
med verkligheten överensstämmande. Det är minst lika viktigt att den andra parametern i planeringen, beläggningen, är korrekt. Till grund för beläggningen ligger de operationer och operationstider som tas fram vid beredning, samt den återmatning av material- och tidsåtgång som görs vid de tre första produktionstillfällena. Efter dessa tre
tillfällen görs ingen ytterligare justering av tiderna eftersom detta påverkar effektivitetsfaktorn. Som nämnts ovan används denna som ett mått på hur effektivt produktionen bedrivs och detta anses vara viktigare än att få korrekta indata för planering. Detta
synsätt är dock mycket tveksamt ur ett produktionsstyrningsperspektiv då möjligheten
att styra produktionen försvåras eftersom planeringsdata därmed inte stämmer. Vid en
jämförelse mellan planerad och avrapporterad tid under 2005 i planeringsgrupperna
202, 203 och 204, se Figur 5.8, visar det sig att den tid som åtgår för produktion överstiger den planerade tiden i alla tre grupperna. Störst är skillnaden i grupp 202 där den
avrapporterade tiden överstiger den planerade med nästan 20 procent.

Figur 5.8 Förhållande mellan planerad och avrapporterad tid 111

För att få överensstämmelse mellan planeringsdata och verkliga operationstider kan
effektivitetsfaktorn användas vid beräkning av nettokapaciteten 112. Denna metod förutsätter dock att avvikelsen mellan planerad och verklig operationstid är samma för alla
produkter som tillverkas i en planeringsgrupp. Enligt en analys av avvikelsen i de ak-

110

Kapitel 4.2.2
2005
112
Kapitel 4.2.2
111

69

Nulägesanalys

tuella planeringsgrupperna, se Figur 5.9, varierar den kraftigt mellan olika produkter.
Således kan effektivitetsfaktorn inte användas för att korrigera för avvikelsen.
Grupp Medelvärde
202
0,86
203
0,04
204
0,45

Standardavvikelse
5,61
5,59
5,85

Figur 5.9 Differens mellan verklig och planerad operationstid [h]

5.2.8 Detaljplanering
För att få till stånd en väl fungerande produktionsstyrning krävs att hänsyn tas till produktionssystemets begränsningar, till exempel dess kapacitet. Som tidigare nämnts
saknas detta hänsynstagande i den detaljplanering som görs på Rimaster. Detta beror
till stor del på att kunskapsnivån om det affärssystem som används är alltför låg. Genom att en del funktioner inte alls används, eller i vissa fall används på ett felaktigt sätt,
blir följden att systemets fulla potential inte utnyttjas. Exempel på felaktig användning
är den indelning av planeringsgrupper som beskrivs tidigare i detta kapitel samt att
prioriteringen i respektive monteringsgrupp sker efter en förteckning över dagens försäljning istället för den produktionsplan som systemet genererar.
Det arbete som krävs för att få styrningen att fungera på ett tillfredsställande sätt med
det affärssystem som används idag är mycket tidskrävande, eftersom det förutsätter en
total genomgång av de data som används. Ett krav för att detta ska kunna genomföras
på ett riktigt sätt är att kunskapen om Monitor förbättras till en nivå som gör att systemets potential fortsättningsvis kan utnyttjas.
Produktionsbatcher

Storleken på en produktionsbatch bestäms som regel av vilket antal produkter kunden
beställer. På detta sätt blir en stor kundorder på en artikel automatiskt en stor produktionsbatch trots att ställtidsandelen normalt sett är låg. Ställtid utgörs främst av tiden
det tar att hitta och hämta de verktyg som ska användas vid monteringen. Ställtiden
beror således av mängden verktyg samt ordningen på verktygsplatserna. De stora batcherna får flera negativa följdeffekter. Framförallt blir genomloppstiden onödigt lång
eftersom hela batchen måste slutföras i varje produktionssteg innan nästa steg kan påbörjas 113. Dessutom riskerar arbetet att bli monotont för operatören på grund av brist
på variation i arbetsinnehåll. Vidare dröjer det lång tid från det att en batch börjar tillverkas till det att den testas. Därmed upptäcks inte eventuella kvalitetsproblem förrän
hela batchen är tillverkad och lång tid har gått från det att felet introducerats. De produkter i batchen som är färdigtillverkade och väntar på transport kan liknas vid lager
och döljer kvalitetsproblemen enligt resonemanget om den japanska sjön i kapitel
4.3.3.
Av de 3 800 olika produkter som tillverkas årligen görs 20 procent i batcher där monteringstiden överstiger åtta timmar. Av dessa har 40 procent en stycktid som understiger en timme, endast 20 procent har en stycktid som överstiger åtta timmar. Det finns
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alltså en mängd produkter där kö- och väntetid vida överstiger stycktiden i monteringsoperationen. Ett extremfall är ett kablage som vid vissa tillfällen tillverkas i batcher om 200 stycken, där stycktiden är 65 minuter i monteringsoperationen. Detta
medför en total monteringstid på drygt fem veckor om en montör tillverkar hela batchen själv. Det förekommer dock att montörer delar upp batchen, men planeringsmässigt beräknas genomloppstiden baserat på att en montör tillverkar hela batchen ensam.
Problemet med stora batcher är särskilt framträdande i slutmonteringsgrupperna. I maskingruppen är däremot stora batcher att föredra då ställtiden normalt är mycket längre
än stycktiden. Minskade batchstorlekar i maskingruppen leder i förlängningen till att
den resursen blir flaskhals.
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6 Åtgärdsförslag
I detta kapitel ges förslag på åtgärder som leder till en minskad kapitalbindning och
ett jämnare kapacitetsutnyttjande. Förslaget är utformat på ett sätt som snarare bidrar
till en ökad förståelse för hur arbetet bör bedrivas än på ett sätt som löser problemen
för stunden. Efter förslagen följer en plan för genomförande samt förslag på fortsatt
arbete.

Åtgärdsförslag

6.1 Lagerstyrning
I nulägesanalysen påvisas att Rimaster har problem med hög kapitalbindning. Kostnaden för denna kapitalbindning kvantifieras med hjälp av den lagerränta som beräknas
för de lagerställen dit kapitalbindningen kan hänföras. Nedan presenteras åtgärder som
syftar till att skapa en varaktig lösning på problemet.
6.1.1 Råvarulager
Problemet med den idag höga kapitalbindningen på Rimaster är främst hänförbar till
den mängd artiklar som finns inlagrad i råvarulagret. Orsakerna till detta är många och
beror till stor på de handlingsmönster, beträffande exempelvis uppföljning av lagerrörelser, som behandlas i nulägesanalysen. För att få kontroll på råvarulagret måste dessa
handlingsmönster struktureras och standardiseras. Nedan presenteras en differentierad
lagerstyrning eftersom alla artiklar inte kan styras på samma sätt. Denna styrning ska
fungera som ett verktyg för att få till stånd den önskade strukturen. Uppdelningen av
lagerstyrningen baseras på de artikelklasser som identifierats i kapitel 5.1.1.
Låg behovsfrekvens i kombination med minimal orderkvantitet

Ett viktigt led i arbetet med att minska kapitalbindningen är att i största möjliga mån
minska de minimala orderkvantiteter som idag är vanligt förekommande. Problemet
visar sig tydligast för de artiklar där behovsfrekvensen är låg och behovet även på lång
sikt understiger orderkvantiteten. Eftersom tillverkningen sker mot kundorder är behovet känt och Lot for Lot är därför den partiformningsmetod som bör eftersträvas 114.
Denna målsättning är svår att uppnå eftersom det kräver att leverantörerna upphör med
de minimala orderkvantiteterna. Ett fördjupat leverantörssamarbete i syfte att minska
orderkvantiteterna bör därför fokuseras på artiklarna med lågt behov eftersom de bedöms ge störst effekt.
Troligtvis är inte leverantörerna beredda att upphöra med sina orderkvantiteter utan
någon form av ersättning. Om så är fallet bör Rimaster angripa problemet genom att
antingen föreslå att leverantören istället inför en ordersärkostnad alternativt en differentierad prissättning med kvantitetsrabatter. I det första fallet kan den för Rimaster
optimala orderkvantiteten beräknas med hjälp formeln för ekonomisk orderkvantitet i
kapitel 4.4.3. I det andra fallet, då leverantören erbjuder kvantitetsrabatter, ska detta
tas hänsyn till genom att använda den metod som beskrivs i den senare delen samma
kapitel. En viktig åtgärd som bör vidtas för att skapa förståelse för de minimala orderkvantiteternas inverkan på kapitalbindningen är att åskådliggöra det faktiska behovet
för inköparna. På detta sätt kan en jämförelse göras mellan behovet och orderkvantiteten vilket möjliggör ett kritiskt tänkande från inköparen. Detta kan sedan utnyttjas för
att försöka avropa i mindre kvantiteter.
Enligt resonemanget i kapitel 4.5 är samarbetet mellan kunder och leverantörer av
största vikt för att uppnå kostnadseffektivitet i försörjningskedjan. Ett sådant samarbete kan till exempel vara att dela med sig av efterfrågedata i form av prognoser, bland
annat för att förlänga leverantörens planeringshorisont och underlätta dess produk114
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tionsplanering. Även konsekvenser såsom Bullwhipeffekten kan reduceras med en
ökad informationsdelning.
Då efterfrågan på artiklar av den här typen är svår att förutsäga är en kontinuerlig uppföljning väldigt viktig 115. Om ingen sådan uppföljning genomförs riskerar både brister
och inkurans att uppstå i onödan.
Hög behovsfrekvens

Artiklar med en hög behovsfrekvens möjliggör en något annorlunda styrning jämfört
med övriga artiklar. Ett kontinuerligt uttag till många produkter gör att en bristsituation får konsekvenser på flera delar av produktionen. Av denna anledning är det önskvärt att fastställa en servicenivå på dessa artiklar för att säkerställa tillgången. Detta
löses enklast genom att dimensionera en säkerhetslagernivå vilken baseras på ovan
nämnda servicenivå 116.
För artiklar av det här slaget rekommenderar Tang ett periodbeställningssystem med
återfyllnadsnivå där beställning sker upp till återfyllnadsnivån vid varje periodisk inspektion. Denna metod är bäst under förutsättning att datorstöd saknas eftersom periodisk inspektion kan skötas manuellt. Kontinuerlig inspektion kräver dock inga ytterligare resurser om datorstöd finns, vilket är fallet på Rimaster. Istället möjliggörs ett
beställningspunktssystem med återfyllnadsnivå. 117
Styrningen av de artiklar med hög behovsfrekvens som dessutom förbrukas i Polen
skiljer sig troligen från rekommendationen ovan på grund av att uttag sker både veckovis och kontinuerligt. Detta kräver en grundlig analys, men eftersom den polska delen
av verksamheten inte ligger inom ramen för detta arbete genomförs ingen sådan analys.
Högt volymvärde

Oavsett vilken behovsfrekvens som föreligger för en specifik artikel är uppföljningen
av lagerrörelser och kontroll av lagersaldon viktig. Arbetet med uppföljning, exempelvis i form av inventering, är resurskrävande och bör därför koncentreras till de artiklar
som har ett högt volymvärde. På detta sätt kontrolleras den största delen av lagervärdet
på ett effektivt sätt, vilket även är det som görs i dagsläget. 118
Artiklar med materialbemyndigande

Även för artiklar med materialbemyndigande är uppföljningen mycket viktig. Anledningen i det här fallet är dock inte det ovan nämnda volymvärdet utan istället det faktum att Rimaster här kan få ersättning från kunden för material som inte förbrukats.
Denna möjlighet försvinner dock om kontrollen på dessa artiklar är dålig, varför resurser bör tas i anspråk för att genomföra detta.
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Övriga artiklar

Alla lagerförda artiklar sorterar inte under de ovan nämnda kategorierna. Dessa måste
självfallet ändå styras på ett systematiskt, men resurssnålt, sätt för att upprätthålla kontrollen över kapitalbindningen. Artiklarna bör köpas in enligt Lot for Lot eftersom behovet är känt och överstiger en eventuell MOQ. I övrigt klassificeras dessa artiklar
enligt samma förutsättningar som de andra artiklarna och detta ligger till grund för
uppföljning av lagret, genom till exempel inventering.
6.1.2 Färdigvarulager
Att lösa kundens krav på korta ledtider med färdigvarulager är vid tillverkning mot
kundorder inte önskvärt. Istället bör lagerföring ske i ett så tidigt förädlingssteg som
möjligt för att minimera mängden upparbetat värde i produkten, med minskad kapitalbindning och minskade kostnader vid inkurans. Enligt resonemanget i kapitel 4.2.1
uppstår ett ledtidsgap om genomloppstiden överstiger kundorderledtiden. Detta ledtidsgap medför att aktiviteter måste utföras under osäkerhet fram till kundorderpunkten
och för att kunna upprätthålla den önskade kundorderledtiden måste lagring ske i denna punkt. Ett exempel på hur kundorderpunktens placering kan påverkas ges i Figur
6.1, där produktionsledtiden kortats i den nedre bilden. Ju kortare genomloppstid desto
mindre ledtidsgap och därmed placeras kundorderpunkten i ett tidigare förädlingssteg.

Figur 6.1 Produktionsledtidens påverkan på ledtidsgapet

Beslut om i vilket förädlingssteg lagring ska ske kräver goda kunskaper om både kundens önskade ledtid och Rimasters interna ledtider. Kunden har inte kunskap om de
interna ledtiderna och kan därför inte fatta detta beslut. Ett beslut om lagring på fel
ställe leder till ökade kostnader för såväl Rimaster som dess kunder, enligt resonemanget i kapitel 4.5. Utgångspunkten bör istället vara att hitta en gemensam lösning
med kunden som leder till en lägre totalkostnad. I de fall kunden kräver att produkter
hålls i färdigvarulager måste Rimaster analysera det interna flödet för att hitta kundorderpunkten och på så sätt erbjuda kunden en billigare lösning på problemet. Om denna
analys visar att färdigvarulager är det enda möjliga alternativet, kan kostnaden för detta beräknas med hjälp av lagerräntan, rFVL, i kapitel 1.1.
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För det färdigvarulager som finns idag är det viktigt att en kontinuerlig uppföljning
påbörjas. På så sätt kan Rimaster få ersättning för de produkter som inte omsätts samtidigt som möjligheten ökar att få kontroll över kapitalbindningen i lagret. Dessutom
bör företaget ha en och samma utgångspunkt vid avtalsförhandlingar med kunden, så
att uppfyllandet av den önskade ledtiden hanteras på ett standardiserat sätt. Först när
arbetet bedrivs enligt en sådan standard, med hänsyn till ovan nämnda faktorer, kan
färdigvarulagret styras på ett effektivt sätt.

6.2 Produktionsstyrning
Målsättningen med den nedan föreslagna produktionsstyrningen är först och främst att
uppnå en konkurrenskraftig leveransservice genom en kort och säker produktionsledtid.
Förslaget är framtaget ur ett resurssnålt perspektiv för att nå en så låg totalkostnad och
ett så jämnt resursutnyttjande som möjligt. Produktionsflödet och detaljplaneringen
måste förändras om denna målsättning ska infrias. Till stöd för detta bör även en produktionsstrategi upprättas och fungera som beslutsgrund för ledningen i produktionsrelaterade frågor.
6.2.1 Produktionsstrategi
De beslut som fattas på strategisk nivå i en organisation får påverkan på denna under
lång tid. Av denna anledning är det viktigt att dessa beslut är välgrundade och förankrade i företagets långsiktiga strategi. De kan annars bli situations- och/eller personberoende och riskerar därmed att skada företagets utveckling. Det är därför av stor vikt
att produktionsrelaterade beslut fattas med utgångspunkt i en produktionsstrategi som i
sin tur bygger på företagets affärsstrategi. 119
Enligt ovanstående argumentation och resonemanget i nulägesanalysen måste således
Rimaster utveckla en produktionsstrategi. Med en sådan som stöd för till exempel kapacitetsbeslut ökar tryggheten i beslutet för beslutsfattarna. Samtidigt ifrågasätts inte
tidigare fattade beslut då de är förankrade i organisationen genom produktionsstrategin.
En produktionsstrategi bör innehålla ett antal beslutskategorier som innefattar olika
delar av produktionssystemet 120. För att strategin ska vara tillämpbar måste den anpassas lokalt genom att fokusera de för företaget viktigaste beslutskategorierna. I ett inledningsskede bör dessa inte vara för många då det är viktigt att de blir väl genomarbetade. Delar av beslutskategorierna behandlas som problem i nulägesanalysen och ett
par av dessa kategorier, strategiska processbeslut och styrsystembeslut, faller inom
ramen för detta åtgärdsförslag. Dessa behandlas närmare i kommande kapitel medan
utarbetandet av en kapacitetsstrategi är något som måste göras av företagets produktionsledning. För denna produktionsledning är produktionschefen ytterst ansvarig, men
som tidigare påpekats ägnas inte den tjänsten tillräcklig uppmärksamhet på grund av
att dagens produktionschef även är VD. Således bör en produktionschef tillsättas för att
fylla det tomrum som finns mellan företagsledningen och den operativa styrningen av
produktionen.
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För att den produktionsstrategi som utarbetas ska få en hög efterlevnad måste det finnas verktyg för den interna uppföljningen. Prestationsmätning är ett sådant verktyg och
måste således vara direkt relaterad till produktionsstrategin121. Vid utformning av mätetal samt rutiner för hur dessa ska mätas är det viktigt att ta hänsyn till de faktorer och
egenskaper som presenteras i kapitel 4.1.5. Till exempel är det viktigt att återmatning
av mätresultaten sker snabbt så att de kan relateras till eventuella problemorsaker, vilket är en brist i den mätning av leveranssäkerhet som görs idag, se kapitel 5.2.2.
6.2.2 Produktionsflöde
En viktig del i arbetet med att nå ett jämnare kapacitetsutnyttjande är att välja rätt produktionsprocess för de produkter som tillverkas. I detta strategiska processbeslut ingår
även hur den valda processen ska organiseras i form av planeringsgrupper och fysiska
flöden.
Rimaster tillverkar produkter som karakteriseras av låg volym och stor variantbredd.
En hög flexibilitet tillsammans med ett produktfokus finns idag genom den flödesorienterade produktionen. Detta processval stöds av produkt-/processmatrisen i Figur 4.1
och bibehålls således i följande förslag på nytt produktionsflöde.
Planeringsgrupper

Som konstaterats i nulägesanalysen finns idag ingen överensstämmelse mellan produktions- och planeringsgrupper. För att möjliggöra en väl fungerande produktionsplanering och ett enkelt flöde av produkter genom produktionen är en sådan överensstämmelse ett krav. Dessutom bör resurser med samma kapabilitet aggregeras i så stor utsträckning att kapacitetsutnyttjandet blir jämnt över tiden 122.
Ett genomförande av en sådan aggregering kräver att resursgrupper med samma kapabilitet identifieras tillsammans med de produkttyper som kan tillverkas i dessa. Detta
har genomförts för monteringsoperationerna genom att i nulägesanalysen dela in produkterna i fyra produktfamiljer. De bildar således med fördel varsin planeringsgrupp
där den första gruppen monterar standardkablage. I de övriga tre grupperna monteras
komplexa kablage, paneler och styrskåp. Förutom att kapacitetsutnyttjandet blir jämnare nås en rad andra fördelar med de nya monteringsgrupperna. Planering mot kapacitet blir möjlig eftersom planeringsgrupper i och med detta överrensstämmer med
produktionsgrupper. Stora delar av den utlåning som i dagsläget sker mellan grupperna
blir onödig eftersom alla liknande resurser redan är samlade. Genom aggregeringen får
operatörerna dessutom montera fler produktvarianter vilket leder till ett mer varierat
arbetsinnehåll. Med fördel utnyttjas den grupp som tillverkar komplexa kablage för
den prototyptillverkning som ofta sker i inledningsskedet av ett kundprojekt. Förstagångstillverkning ställer lite högre krav på montören eftersom kvaliteten på ritningsunderlag varierar samtidigt som produktionstekniken för den nya produkten inte är
färdigutvecklad.
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Hantering av färdigvarulager och packning sker i dagsläget på flera platser runt om i
fabriken. Detta lyfts ut ur monteringsgrupperna för att all kapacitet i grupperna verkligen ska kunna beläggas med monteringsoperationer. Packoperationen ingår inte som
en tillverkningsoperation och ligger därför utanför operationstiden för produkterna.
Detta gör att packning inte ingår i någon av de föreslagna planeringsgrupperna.
Efter monteringsoperationen testas de flesta produkterna i speciell testutrustning. Kablagetesten bör vara gemensam för samtliga kablage och innehålla flera resurser med
samma kapabilitet. Därför aggregeras de till en planeringsgrupp för att nå samma fördelar som vid aggregeringen av monteringsresurser. Till exempel finns det kablage
som tar uppemot fyra timmar att testa, vilket medför att inga andra kablage kan testas
samtidigt eftersom det i dagsläget endast finns en teststation per avdelning. Genom
aggregeringen av testresurserna ökar sannolikheten att någon teststation är ledig tack
vare att beroendet mellan kötid och framförvarande produkters testtid minskar 123.
En ytterligare testgrupp inrättas för paneler eftersom den testutrustningen delvis är
unik. Styrskåpen har ingen separat teststation utan testas av montören och test ingår
därför i planeringsgruppen styrskåp. Som tidigare bildar de tre maskinerna och lagerplock tillsammans med order- och etikettutskrift varsin planeringsgrupp eftersom de
utgör separata resurser. I Figur 6.2 sammanställs förslaget på nya planeringsgrupper.
Planeringsgrupper
Lagerplock
Maskin Gamma
Maskin Ulmer
Maskin Schleuniger
Montering standardkablage
Montering komplexa kablage
Montering paneler
Montering styrskåp
Kablagetest
Paneltest

Figur 6.2 Förslag på planeringsgrupper

Produktionsflöde

Idag utgör in- och utleverans en avdelning bestående av två personer, dock sker inleverans på en plats medan utleverans sker på en annan. För att utnyttja dessa resurser på
ett bättre sätt bör alla leveranser samlas till en och samma plats. På detta sätt minskar
slöseri i form av onödiga transporter samtidigt som kontrollen över leveranserna blir
bättre. De färdigvarulager som tidigare varit utspridda på respektive monteringsgrupp
koncentreras till en och samma plats. I anslutning till färdigvarulagret inrättas en
gemensam packstation och dessa placeras med fördel nära den plats varifrån utleverans sker. Denna koncentration av leverans och pack till en gemensam avdelning möjliggör ett jämnare resursutnyttjande då flera resurser kan utnyttjas för de arbetsuppgifter som utförs inom avdelningen. Ett gemensamt färdigvarulager bidrar till en ökad
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kontroll av vad som finns inlagrat och storleken på lagret åskådliggörs på ett tydligare
sätt.
Med de föreslagna planeringsgrupperna nås som tidigare nämnts inte bara ett jämnare
resursutnyttjande. Till skillnad från dagens kunduppdelade marknadsfokus ger det nya
flödet även ett tydligt fokus på vilka produkter som tillverkas och hur de ska tillverkas
på bästa sätt. För varje ny produkt som introduceras i produktionen kan den samlade
kunskapen om liknande, redan befintliga, produkter användas på ett bättre sätt än idag
för en så effektiv nyintroduktion som möjligt. Detta är följden av att kunskapen om
liknande produkter förenas i en planeringsgrupp och den kan även användas för att
ytterligare förfina produktionstekniken.
I förslaget på nytt produktionsflöde, som visas i Figur 6.3, ingår en parallellisering av
maskinoperationerna och lagerplocken som i dagsläget utförs i sekvens. Genom denna
parallellisering uppnås en kortare genomloppstid då plockoperationen kan påbörjas
samtidigt som maskinoperationen istället för efteråt. Således blir tiden genom maskin
och plock lika med den längsta operationstiden istället för summan av operationstiderna. Tidsåtgången i de beskrivna stegen varierar mycket från gång till gång och mellan
operationer vilket kräver en frikopplingspunkt där allt maskinbearbetat och plockat
material sammanförs innan vidare transport till monteringsgrupperna.

Figur 6.3 Förslag på nytt produktionsflöde 124

För att få en långsiktigt hållbar produktionslayout och inte tvingas till nya förändringar
bör placeringen av respektive avdelning göras med tanke på företagets fortsatta expansion. De delar av produktionen med störst tillväxtpotential bör således bedrivas i de
delar av lokalerna där möjligheten att expandera är störst.
Samtidigt som hänsyn måste tas till företagets utveckling vid placering av respektive
avdelning är det viktigt att resursgrupper är samlade och att på varandra följande produktionssteg hålls samman. Arbetet i inleverans- och lagerplockavdelningarna utförs
till stor del i råvarulagret. För att minimera slöseri i form av onödiga transporter måste
dessa avdelningar ligga i anslutning lagret, dit även övriga delar av leveransavdelningen lokaliseras enligt resonemanget ovan. Kablagegrupperna bör placeras nära lagerplock och maskiner eftersom materialtransporterna till dessa grupper är mest frekventa.
Slutligen placeras kablagegrupperna i nära anslutning till varandra för att underlätta
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arbetsrotation och personalutlåning. Av samma anledning lokaliseras styrskåpsgruppen
med fördel nära panelgruppen.
Testgrupperna ska placeras i nära anslutning till sina respektive monteringsgrupper
både för att få en hög flödesorientering och för att underlätta för testpersonalen att
återmata kvalitetsavvikelser till monteringspersonalen. Flödesorienteringen är viktig
för att hålla nere mängden produkter i arbete 125.
Som tidigare nämnts finns det i dagsläget i princip ett mellanlager per kund. Genom de
förändringar som föreslås för planeringsgrupper och produktionsflöde blir antalet
grupper färre och därmed reduceras även antalet lagerpunkter mellan grupperna. Detta
möjliggör en bättre styrning av lagernivåerna då buffertdimensioneringen blir enklare.
Förutsättningar och stöd för genomförande

Före ett genomförande av ovan föreslagna förändringar krävs en utvärdering av ett
antal faktorer. Görs denna utvärdering grundligt ökar möjligheten att implementera det
nya produktionsflödet friktionsfritt. Den produktfamiljsindelning som genomförs i nulägesanalysen utgör ett ramverk för att avgöra i vilken produktionsgrupp en viss produkt ska tillverkas. Att matcha produkter med produktionsgrupper är det första som
måste göras, eftersom detta ligger till grund för flera andra steg innan ett genomförande kan påbörjas.
Nästa steg är att placera rätt kompetens i respektive grupp för att utnyttja resurserna på
bästa sätt. I det arbetet ingår även en kapacitetsdimensionering, baserat på bland annat
beläggning och prognoser på längre sikt, för att bestämma hur många resurser som
krävs i respektive grupp. Kapacitetsdimensioneringen genomförs sedan kontinuerligt i
den sälj- och verksamhetsplanering som föreslås i kapitel 6.2.1. En viss arbetsrotation
sker idag i syfte att underlätta vid bland annat sjukdom. Denna rotation är till nytta för
den föreslagna förändringen men måste utökas. Idag sker utbytet inom de befintliga
planeringsgrupperna, men för att kunna bilda de nya planeringsgrupperna måste alla
resurser inom gruppen ha samma kompetens. Detta uppnås genom en utökning av arbetsrotationen där utbytet istället sker inom de framtida grupperna. Det utökade utbytet
bör pågå till dess att kunskapsnivån är tillräcklig inom grupperna.
Kompetensutvecklingen som beskrivs ovan försvåras av att de produktritningar som
används vid montering är kundspecifika och väldigt olika. Detta blir ett problem då
vissa ritningar är relativt enkla och tydliga medan andra är svårare att lära sig. Inom
Rimaster finns tankar på att införa gemensamma produktritningar enligt en företagsstandard som ska gälla samtliga kunder och produkter. För att underlätta arbetsrotationen och den därpå följande förändringen bör arbetet med detta påbörjas så snart som
möjligt. Det är viktigt att förebyggande åtgärder av den här typen vidtas för att minska
risken för en försämrad leveransservice före och under förändringsskedet. De ovan
nämnda förutsättningarna för ett genomförande är att anses som de viktigaste men det
är mycket troligt att ytterligare problem framkommer under förändringsarbetet. Dessa
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problem måste analyseras grundligt och åtgärdas på ett sätt som gör att den föreslagna
förändringen blir långsiktigt hållbar.
Konsekvenser av flödesförändring

I produktionssystemet finns ett antal kringaktiviteter som inte ingår i produktionsflödet
men som är nödvändiga för att få produktionen att fungera. Av dessa är det planeringsfunktionen som påverkas direkt av det föreslagna flödet. De har i dagsläget ett kundansvar utåt samtidigt som produktionen är kunduppdelad. Detta medför att en planerare
är ensamt ansvarig för sina produktionsgrupper och sköter all planering i dessa. Eftersom de föreslagna förändringarna innebär att kundfokus i produktionen försvinner,
förändras också planerarnas roll. Deras kundansvar bör finnas kvar för att bibehålla
kundrelationen och kommunikation utåt. Dock förändras arbetet mot produktionen
eftersom kunderna finns representerade i flera produktionsgrupper. Detta ställer högre
krav på det inbördes samarbetet mellan planerarna och kräver att planeringsarbetet
följer tydliga rutiner. Detsamma gäller relationen mellan produktionsledare och planerare där det idag finns en hög grad av personrelaterad problemlösning, istället för att
ett standardiserat arbetssätt följs.
Då det nya produktionsflödet innebär omställningar av såväl planeringsgrupper som
fabrikslayout, är det nödvändigt att se över produktionsledarnas ansvarsområden. Dessa bör fördelas med tanke på planeringsgruppernas fysiska placering för att förenkla
produktionsledarens arbete och minska slöseri i form av onödiga transporter.
6.2.3 Detaljplanering
Att korrigera de felaktigheter som finns i dagens detaljplaneringssystem är, som beskrivits i kapitel 5.2, ett mycket omfattande arbete. Alternativet är att utnyttja det faktum att Rimaster eventuellt ska byta affärssystem då dagens system inte kan hantera
multipla produktionsanläggningar på ett bra sätt. En sådan funktionalitet är ett krav i
och med att produktion bedrivs såväl i Rimforsa som i Czaplinek. För att denna möjlighet ska utnyttjas på bästa sätt bör inte en begränsning göras till att optimera dagens
planeringsmetod. Istället är målsättningen att finna det detaljplaneringssystem som är
bäst lämpat för den produktionsmiljö som finns på Rimaster. Sker dock inte affärssystembytet som planerat måste istället dagens detaljplanering optimeras med avseende
på de brister som analyseras i kapitel 5.2.
I nulägesanalysen analyseras identifierade problem och ur detta kan ett antal grundläggande behov identifieras som ställer krav på funktionaliteten i ett framtida detaljplaneringssystem. Framförallt lider Rimaster av en svag leveranspålitlighet som bland
annat kan härledas till den avsaknad av kapacitetsplanering som tidigare påvisats. Produktionsflödet är rakt och relativt okomplicerat vilket inte kräver någon avancerad
planering. Tillverkningen sker mot kundorder med kundorderpunkten i eller före råvarulagret och därefter trycks produkterna genom tillverkningen. I en sådan produktionsmiljö med pushstyrning är det nödvändigt att begränsa mängden frisläppta order
för att på så sätt ha köer och därmed produktionsledtiden under kontroll. En kontrollerad och kort ledtid gör dessutom att brådskande order får mindre påverkan på övriga
order i flödet eftersom de då oftast inte behöver särbehandlas. Sambandet mellan produktionsledtid och mängden frisläppta order ges av Littles lag i kapitel 4.2.
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En egenskap som bör eftersträvas i ett nytt detaljplaneringssystem är enkelhet, framförallt för operatörer och produktionsledare. Exempelvis bör köerna i respektive planeringsgrupp vara väldefinierade för att eliminera behovet av prioritering på gruppnivå.
Prioriteringen bör istället ske på en högre nivå eller av planeringssystemet där kunskap
finns om orderingång och beläggningssituation.

Funktionell
verkstad

Flödesgrupp

MTO

MTO

ej återkommande
produkter

återkommande
produkter

WLC
MRPII
TOC/DBR

WLC
MRPII
TOC/DBR

MTS

WLC
Rimaster
MRPII
TOC/DBR
Kanban
MRPII
TOC/DBR

Lina

Figur 6.4 Matris för val av produktionsplaneringssystem 126

I kapitel 4.3.6 i den teoretiska referensramen presenteras ett antal planeringssystems
applicerbarhet på olika produktionsmiljöer. MRPII, vilket är det system som används
idag, visar sig vara applicerbart på alla sorters produktionsprocesser från funktionell
verkstad till lina, såväl vid tillverkning mot kundorder som mot lager. Dock är det enligt Stevenson et al inte det bästa valet i något av fallen. Den föreslagna produktionsprocessen, likväl som nuvarande, är flödesorienterad och detta i kombination med tillverkning mot kundorder av återkommande produkter positionerar således Rimaster i
mittenregionen av Figur 6.4 ovan. För denna produktionsmiljö utpekar Stevenson et al
Workload Control som det mest applicerbara planeringssystemet. 127
Genom en matchning av de behov som Rimaster har och WLC-konceptets egenskaper
kan det klargöras huruvida konceptet är tillämpbart på företagets produktionsmiljö.
Vid en WLC-baserad styrning frisläpps order enligt pushprincipen och för att begränsa
mängden frisläppta order används ett beläggningstak och en kö av ännu inte frisläppta
order. Beläggningstaket är en form kapacitetsplanering eftersom nivån på taket bestäms av befintlig kapacitet och order inte får frisläppas förrän tillräcklig ledig kapacitet finns. Eftersom mängden PIA i köerna därmed begränsas kan dessa hållas på en
kontrollerad nivå. Ovan nämnda egenskaper hos WLC möjliggör tillsammans korta
ledtider samt en enkel bedömning av produktionsledtiden. I den kö av tillverkningsorder som inte är frisläppta sker prioritering baserat på till exempel leveransdatum och
operationstid. Denna prioritering kan vara relativt komplicerad och måste uppdateras
kontinuerligt och varje gång en ny order läggs i kön, varför denna måste utföras med
systemstöd. I och med att en genomtänkt prioritering utförs i orderbufferten kan de
126
127

Kapitel 4.3.6
Ibid
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prioriteringar som sker i respektive planeringsgrupp hållas på en enkel nivå, till exempel används med fördel först in först ut-regeln. Sammantaget kan konstateras att WLCkonceptet uppfyller Rimasters behov och således lämpar sig väl som detaljplaneringssystem.
Som för många andra planeringssystem finns det ingen färdiganpassad programvara
med funktionalitet helt enligt WLC-konceptet. Genom att istället utgå ifrån ett system
som har stöd för de egenskaper i WLC som möter behoven enligt diskussionen ovan,
är förutsättningarna goda för ett välfungerande planeringssystem. Anpassningar av
systemet måste sedan göras för att uppnå önskad funktionalitet.
En annan mycket viktig aspekt vid valet av planeringssystem är att ta hänsyn till företagets långsiktiga utveckling. Det planeringssystem som föreslås är tillämpbart på den
produktionsprocess och de produkttyper som är aktuella i dagsläget, men om företaget
avser röra sig mot tillverkning av standardprodukter i höga volymer mister det föreslagna systemet sina fördelar. En ännu högre grad av specialisering än idag innebär
däremot inte någon försämring.
Produktionsbatcher

De idag stora produktionsbatcherna är en bidragande orsak till onödigt långa ledtider
och en minskning av batchstorlekarna är därför önskvärd. En uppdelning möjliggör en
parallellisering av arbetet i samma operationssteg och en halvering av batchen leder
således till att operationstiden också halveras om ingen ställtid finns. Samtidigt är det
möjligt att påbörja produktion i nästa steg innan hela batchen färdigställts i föregående
operation. Då produktionsledtiden på detta sätt förkortas kan ordern frisläppas senare
och på så sätt kan även materialinköp senareläggas. I förlängningen leder alltså små
produktionsbatcher till en minskad kapitalbindning om möjligheterna utnyttjas på rätt
sätt. Denna förändring är möjlig att genomföra även med dagens detaljplaneringssystem och är inte heller beroende av de föreslagna förändringarna av produktionsflödet.
Det finns dock faktorer som kan utgöra hinder för en batchuppdelning. Den ovan
nämnda parallelliseringen kan i dagsläget inte genomföras fullt ut för alla produkter
eftersom vissa moment kräver verktyg som inte finns i tillräckligt antal. Detta måste
finnas i åtanke vid en uppdelning och vid en begränsning måste en utvärdering göras
för att ta reda på om nya verktyg ska köpas in. Motsvarande begränsning finns i antalet
ritningsunderlag, att öka antalet underlag är dock inte förknippat med någon investering eftersom de normalt kan kopieras. Ett ytterligare hinder är att delar av personalen
föredrar stora batcher eftersom de inte känner till vinsterna med små batcher. Av denna anledning är det viktigt att personalen informeras om dessa vinster för att undvika
friktion vid införandet.
På samma sätt som för verktygsbegränsningen kan inte parallelliseringen utföras fullt
ut om det inte finns lika många operatörer som kan montera produkten, som antalet
samtidigt pågående batcher. Genom ovan nämnda förändring av planeringsgrupper och
arbetsrotation försvinner denna begränsning på sikt.
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I maskingruppen är det istället ställtiden som i förlängningen blir begränsande för
uppdelningen. Många ställ gör att maskingruppens arbetsbelastning ökar och till slut
utgör de produktionssystemets flaskhals. Samtidigt är fördelarna med en uppdelning i
maskingruppen små eftersom parallellisering inte är möjlig. Operationerna måste utföras i sekvens på grund av att det inte finns fler än en resurs av varje sort. Således kan
maskinoperationen utföras på en stor batch för att sedan delas upp i flera mindre batcher innan monteringsoperationen. På detta sätt försvinner problemet med den begränsande ställtiden.
Genom den minskade produktionsledtid som kan erhållas som följd av det nya produktionsflödet tillsammans med ett nytt detaljplaneringssystem och mindre produktionsbatcher, minskar behovet av att särbehandla order som idag är relativt stort. Dessa prioriteras före andra order på grund av att kunden önskar kortare ledtid än vad som är
normalt. Om produktionsledtiden blir tillräckligt kort kan många av de order som tidigare blivit prioriterade istället behandlas som en vanlig order. Detta möjliggörs genom
att en order med kort kundorderledtid prioriteras före andra order i orderbufferten, om
prioriteringen utförs med hänsyn till leveransdatum.
6.2.4 Styrsystem
Det strategiska styrsystembeslutet innebär att sätta samman ett antal planeringsverktyg
till ett system med styrning på alla nivåer i företaget. Det bästa styrsystemet erhålls då
dessa verktyg hämtas från olika koncept och teorier för att sedan appliceras på det aktuella produktionssystemet 128. Den stora förändringen från dagens styrsystem är att
detaljplaneringen sker enligt WLC-konceptet. För materialbehovsplanering behålls den
MRP-styrning som används idag eftersom materialmängden är väldigt stor och materialförsörjningen icke-repetitiv vilket därmed kräver datorstöd.
Huvudplaneringen sker till viss del redan idag på de beläggningsmöten som hålls
veckovis. Den bör dock anpassas för att följa de riktlinjer som framförs i MRPIIramverket så att planeringen sker på rätt tidshorisont 129. Den planeringsnivå som tillkommer jämfört med dagens styrsystem, är den sälj- och verksamhetsplanering som
behandlas i kapitel 5.2.3. Detta planeringsverktyg bör införas för att exempelvis fatta
anställningsbeslut på rätt nivå i företaget, baserat på långsiktiga prognoser.

6.3 Plan för genomförande
I detta kapitel följer en plan för hur åtgärdsförslaget bör implementeras. Syftet med
planen är att sammanfatta de föreslagna förändringarna samt tydliggöra i vilken ordning dessa måste genomföras. Vissa av delmomenten i införandet tar samma resurser i
anspråk, medan andra är beroende av varandra. Fördelningen av resurser med avseende på vilket åtgärdsförslag som ska prioriteras är viktigt, men den inbördes ordning i
vilken åtgärderna genomförs är inte lika viktigt. Stora delar av de åtgärder som föreslås för produktionsstyrningen är framtagna parallellt och i viss samverkan med det
förändringsprojekt som pågår, se kapitel 2.4.4. Detta projekt är nu i en genomförandefas varför de åtgärder som är kopplade till projektet bör prioriteras.
128
129

Kapitel 4.3.7
Kapitel 4.3.4
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6.3.1 Lagerstyrning
Införandet av de delar av åtgärdsförslaget som gäller styrning av råvarulagret är ett
relativt omfattande arbete som tar stora resurser i anspråk. Det behöver inte genomföras omgående, istället kan det göras i mindre steg. I ett inledningsskede måste artiklar
klassificeras på detaljnivå i de klasser som återfinns i kapitel 6.1.1. Återstående arbete
består i att implementera den styrning som föreslås, vilket även det kan genomföras
stegvis.
Arbetet med att förbättra styrningen av färdigvarulagret innefattar först och främst att
förända synsättet på hur kundens ledtidskrav ska uppfyllas. Nästa steg är att utvärdera
de produkter där kundorderledtiden är ett problem, med avseende på i vilket förädlingssteg lagerföring måste ske. Parallellt med detta genomförs uppföljning av befintligt färdigvarulager i syfte att säkerställa att de inlagrade produkterna verkligen ska
lagerföras.
6.3.2 Produktionsstyrning
I Figur 6.5 nedan presenteras en föreslagen arbetsordning vid implementering av de
förändringar som avser produktionsflöde och detaljplanering. Figuren inkluderar de
funktioner som främst berörs av respektive delmoment, men även andra delar av företaget kommer påverkas av förändringarna. Delmomenten är ordnade i den sekvens de
måste utföras och denna sekvens gäller över funktionsgränserna. Till exempel måste
detaljplaneringen av lokaler slutföras innan layoutförändringen kan påbörjas.

Figur 6.5 Arbetsordning vid införande av nytt produktionsflöde och detaljplanering

Utöver de förändringar som omfattas av Figur 6.2 ska arbetet påbörjas med att införa
sälj- och verksamhetsplanering samt ta fram en produktionsstrategi, där det bland annat ingår att enas om en kapacitetsstrategi. Detta arbete är inte beroende av det övriga
förändringsarbetet och kan således pågå parallellt.
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7 Slutsatser och förslag på fortsatt arbete
Rapporten avslutas med en sammanfattning av de åtgärder som föreslås i föregående
kapitel vilken följs av en kort rekommendation på områden som bör utredas vidare.

Slutsatser och förslag på fortsatt arbete

7.1 Slutsatser
Vid en analys av råvarulagret identifieras ett antal artikeltyper som i sin tur ligger till
grund för en klassificering av de lagerförda artiklarna. En artikelklass som stora delar
av kapitalbindningsproblematiken kan hänföras till är artiklar med låg behovsfrekvens
i kombination med leverantörernas minimala orderkvantiteter. För att minska detta
problem rekommenderas ett fördjupat leverantörssamarbete i syfte att göra orderkvantiteterna mindre. För artiklar med hög behovsfrekvens rekommenderas ett beställningspunktssystem med återfyllnadsnivå samt att en servicenivå fastställs. På detta sätt
säkerställs tillgången på dessa artiklar, vilket krävs eftersom en bristsituation får konsekvenser på flera delar av produktionen. Artiklar med materialbemyndigande, högt
volymvärde samt övriga artiklar måste följas upp på tydligt sätt för att undvika onödig
kapitalbindning och inkuranser.
Kapitalbindningen i färdigvarulagret beror främst på att kunden, genom avtal, bestämmer hur deras ledtidskrav ska uppfyllas. Detta beslut bör istället fattas av Rimaster och baseras på kundorderpunktens placering, eftersom kunskapen om detta endast
finns internt. Dessutom bör utgångspunkten vid avtalsförhandlingar vara densamma
för alla kunder för att nå ett standardiserat arbetssätt gällande färdigvarulagret. Med
hjälp av den lagerränta som beräknats kan merkostnaden för lagring av färdiga produkter beräknas.
Det ojämna kapacitetsutnyttjandet beror bland annat på att produktionen är uppdelad i
flera mindre grupper med kundfokus. Dessutom stämmer inte produktionsgrupperna
överens med de grupper som använts planeringsmässigt. Av denna anledning föreslås
ett nytt produktionsflöde där fyra produktorienterade slutmonteringsgrupper skapas,
dessa bildar dessutom planeringsgrupper. Genom denna aggregering av resurser skapas förutsättningar för ett jämnare produktionsflöde och därmed även ett jämnare kapacitetsutnyttjande. Samtidigt föreslås ett nytt detaljplaneringssystem med funktionalitet enligt Workload Control-konceptet för att möjliggöra korta och säkra ledtider och
en begränsad mängd produkter i arbete.
En ytterligare bidragande orsak till det ojämna produktionsflödet är att produktionsbatcherna är stora, trots att ställtidsandelen normalt sett är låg. Detta beror på att
batchstorleken normalt likställs med storleken på en kundorder. Följaktligen föreslås
en minskning av batchstorlekarna vilket förutom att bidra till ett jämnare flöde även
medför kortare produktionsledtider.
Slutligen föreslås att Rimaster utvecklar en produktionsstrategi för att produktionsrelaterade beslut ska fattas i linje med företagets långsiktiga strategi då dessa beslut får
påverkan på företaget under lång tid. Med en produktionsstrategi som stöd minskar
risken för att dessa beslut blir situations- och/eller personberoende.
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7.2 Förslag på fortsatt arbete
Under detta arbetes gång har intressanta områden påträffats som angränsar till de problemområden som behandlas i denna rapport. I dessa områden finns en stor förbättringspotential, varför de bör undersökas närmare då tillfälle ges. Nedan följer en kortfattad beskrivning av dessa områden.
• En stor mängd resurser läggs på att testa in kvalitet och åtgärda felaktiga produkter. Den stora andelen manuellt arbete gör att detta är naturligt. Dock bör
denna felfrekvens kunna minskas betydligt med hjälp av ett strukturerat kvalitetsarbete.
• Förhållandet med verksamheten i Polen är förknippat med en mängd logistikrelaterade problem såsom inköp, distribution, lagerstyrning och materialförsörjning. En analys av dessa områden bör göras i syfte att ta fram åtgärder för
minskad friktion mellan den svenska och den polska verksamheten.
• De prognoser som Rimaster får av sina kunder, samt de som de lämnar till sina
leverantörer, är generellt av låg kvalitet. För att kunna förbättra dessa bör en
analys av prognoskvaliteten genomföras.

91

Källförteckning
Litteratur
Anupindi, R., Chopra, S., Deshmukh, S., Van Mieghem, J.A. & Zemel, E. (2004),
Managing Business Process Flows, Second Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River,
NJ
Aronsson, H., Ekdahl, B. & Oskarsson, B. (2003) Modern logistik, Liber Ekonomi,
Malmö
Björklund, M. & Paulsson, U. (2003) Seminarieboken –att skriva, presentera och opponera, Studentlitteratur, Lund
Christopher, M. (1998) Logistics and Supply Chain Management, Second Edition, FT
Prentice Hall
Fogarty, D.W., Blackstone, J.H. & Hoffmann, T.R. (1991) Production & Inventory
Management, Second Edition, South-Western College Publishing, Cincinnati, OH
Hill, T. (2000) Manufacturing Strategy, Palgrave, New York, NY
Järneteg, B. (1995) Time Based Transformation of Manufacturing Systems, Akademisk avhandling, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik, Linköpings
universitet
Olhager, J. (2000) Produktionsekonomi, Studentlitteratur, Lund
Olve, N-G., Roy, J. & Wetter, M. (1997) Balanced Scorecard, Liber Ekonomi, Malmö
Wallace, T. F. (1999), Sales & Operations Planning – The How-To Handbook, T F
Wallace & Co, Cincinnati, OH

Artiklar
Berry, R. & Smith, L.B. (2005) Conceptual foundations for The Theory of Constraints,
Human Systems Management, nr 24, s 83–94
Breithaupt, J-W., Land, M. & Nyhuis, P. (2002) The workload control concept: theory
and practical extensions of Load Oriented Order Release, Production Planning & Control, vol 13, nr 7, s 625-638
Hayes, R.H. & Wheelwright, S.C. (1979) Link Manufacturing Process and Product
Life Cycles, Harvard Business Review, januari-februari, s 133-140

Henrich, P., Land, M. & Gaalman, G. (2002) Introducing the workload control concept
into MTO companies: determining applicability, Twelfth International Working Seminar on Production Economics, vol 1, s 111
Kingsman, B.G. (2000) Modelling input-output workload control for dynamic capacity
planning systems, International Journal of Production Economics, nr 68, s 73-93
Maes, J. & Van Wassenhove, L.N. (1991) Functionalities of production-inventory control systems, Production Planning & Control, vol 2, nr 3, s 219-227
Olhager, J. (2003) Strategic positioning of the order penetration point, International
Journal of Production Economics, nr 85, s 319–329
Portioli-Staudacher, A. (2002) General Bucket: a new release procedure for workload
control, Twelfth International Working Seminar on Production Economics, vol 2, s
395
Spencer, M.S. & Cox, J.F. (1995) Optimum production technology (OPT) and the theory of constraints (TOC): analysis and genealogy, International Journal of Production
Research, vol 33, nr 6, s 1495-1504
Stevenson, M., Hendry, L.C. & Kingsman, B.G. (2005) A review of production planning and control: the applicability of key concepts to the make-to-order industry, International Journal of Production Research, vol 42, nr 5, s 869-898

Muntliga källor
Andersson, J-O., VD och produktionschef
Andwester, P., Key Account Manager
Barkehed, G., planerings- och inköpschef
Carlsson, H., produktionstekniker
Carlsson, P., styrelseordförande
Coric, P., strategiskt inköp
Fäldt, S., produktionsledare
Hagström, J., utveckling
Holmqvist, M., vice VD
Hultenius, M., planerare
Klaar, M., produktionsledare

Lönning, G., planerare
Mårtensson, P., Site Integration
Nilsson, R., produktionstekniker
Olsson, S., inköpare
Sandh, M., produktionsledare
Skoglund, T., semestervikarie
Stridh, B., kvalitet
Svensson, L., leverans
Wernersson, T., marknadschef
Delar av produktionspersonalen

Företagsinterna källor
Rimaster AB, internt material, 2005

Övriga källor
Olhager, J. (2004) TPPE50 Produktionsstrategier, föreläsningsmaterial
Olhager, J. (2005) TPPE70 Avancerad planeringsteknik, föreläsningsmaterial

Tang, O. (2005) TPPE70 Avancerad planeringsteknik, föreläsningsmaterial
Wikner, J. (2004) TPPE40 Produktionslogistik, föreläsningsmaterial
Wikner, J. (2005) TPPE77 Affärssystem – funktionalitet och arkitektur, föreläsningsmaterial

Bilaga A

Balanserat styrkort Rimaster AB oktober 2005
Balanced Scorecard Rimaster AB
Period som visas

År: 2005

FINANSIELLT

Månad: 10

Vecka: 45

Instruktion

LÄS !

Vi ska skapa ett sunt och välmående förtegat genom operationell förmåga, aktiv försäljning och
lämpliga allianser

Nyckeltal

Mål

Produktivitet (Ldgr/vecka)

11

Utfall

Trend

Offertvärde i MSEK (M/vecka)

80 MSEK

Hitrate offererad volym % (M/månad)

30

14

0

Antal nya Kunder (M/månad)

0

3

3

Fakturering MSEK (M/vecka)

3000000

Fulltaktsvärde (FTV) MSEK (M/månad)

0

131928000

-17412000

# Besök på hemsidan (M/månad)

0

16334

-788

Beläggning i Externa uppdrag % (K/månad) 50 %

44,3%

15,51%

Merförsäljning (K/månad)

20

0,833333333333333

2

KUND

Vi ska bidra till våra kunders konkurrenskraft genom problemfrihet, lösningar och låg totalkostnad

Nyckeltal

Mål

Antal kundbesök (M/månad)

0

% nöjda kunder (M/halvår)

0

# möten med konstr.avd vid nyförs /år
(M/månad)

0

Omsättning på konstruktion MSEK/mån
(M/månad)

0

Täckningsgrad % (M/vecka)

0

Direkt tid (P/vecka)

1

Efaktor (P/vecka)

1

Orderstock/Lagervärde % (L/vecka)

0

Skrot (Q/månad)

3

# felutfall i testen (P/vecka)

0

# oplanerade inventeringar (P/vecka)

0

# beredningsfel (P/vecka)

0

# fel pga maskin (P/vecka)

0

Utfall

Trend

# plockfel (P/vecka)

0

# operatörsfel (P/vecka)

100

# reklamationer (P/månad)

3

11

-26

PPM (Q/månad)

300

323

-5522

Reklamationskostnader (Q/månad)

50000

51121

-119501

Leveranssäkerhet ordererkänd % (L/vecka)

85

83

Kundnöjdhet (K)

0

INTERNT

Vi ska etablera processer som ger effektivitet i allt vi gör med genom en bra metodik, fungerande
logistik samt rätt kapacitet

Nyckeltal

Mål

Utfall

Identifierad potential ()

0

3

4

5

6

Genomfört ()

0

3

4

5

6

Trend

Infasningskostnad/FTV % (M/månad)

0

TO i status 1 (L/vecka)

0

0

-8

# ej orderbekräftade rader (L/vecka)

0

0

-16

# sena orderrader från leverantör (L/vecka)

0

116

-1

# pågående reklamationer mot leverantör
(L/vecka)

0

36

Antal avvikelser vid internrevision
(Q/månad)

1

3

Antal förbättrings punkter (Q/vecka)

0

UTVECKLING

Vi ska vara mycket duktiga på ständiga förbättringar genom fungerande målstyrning, HR-arbete
och "Förbättrings" punkter

Nyckeltal

Mål

Sjukfrånvaro % (KORTTID) (Pers/månad)

0

Sjukfrånvaro % (TOTAL) (Pers/månad)

0

Kostnad för sjukskrivningar (Pers/månad)

0

2

Utfall

Trend

I

Bilaga B

Produktionsflödesschema oktober 2005

II

Bilaga C

Lagerränteberäkning
Lagerränta Rimaster AB
2006-01-16

Lagerränta, r [%] = Låneränta[%] + Avkastningskrav[%] +
Lagerränta
RVL RIM
FVL RIM

15,8%
16,9%

Försäkringspremier 051130
Premie totalt
96 175 kr
Tillgångar
38 616 843 kr
RVL
Tillgångar
15 314 019 kr
Andel av totala tillgångar
39,7%
Premie
65 382 kr
FVL
Tillgångar
2 161 728 kr
Andel av totala tillgångar
5,6%
Premie FVL / år
9 229 kr
Inkurans
>12 mån
>24 mån
Åldersinkurans
Låneränta*
Låneränta, snitt

Försäkringspremier + Inkurans
× 100
Medellager värde

Avkastningskrav
Ägarkrav

RVL 060116 FVL 051216
1 158 882 kr 685 048 kr
532 051 kr 558 962 kr
626 831 kr 126 086 kr

4,47%

*Beräkningen av låneräntan är sekretessbelagd

III

6,00%

Medellagervärde
Slutet av
RVL
200412
12 118 692 kr
200501
12 118 692 kr
200502
12 118 692 kr
200503
12 118 692 kr
200504
12 589 720 kr
200505
12 494 393 kr
200506
12 451 402 kr
200507
12 451 402 kr
200508
14 369 159 kr
200509
14 503 738 kr
200510
14 512 150 kr
200511
15 314 019 kr
Medel
13 096 729 kr

FVL
1 862 196 kr
1 862 196 kr
1 862 196 kr
1 862 196 kr
1 587 519 kr
1 769 787 kr
1 695 223 kr
3 182 048 kr
2 764 615 kr
2 310 219 kr
2 399 441 kr
2 161 728 kr
2 109 947 kr

Bilaga D

Balanserat styrkort Rimaster AB januari 2006
Balanced Scorecard Rimaster AB
Period som visas

År: 2006

FINANSIELLT

Månad: 1

Vecka: 5

Instruktion

LÄS !

Vi ska skapa ett sunt och välmående företag genom operationell förmåga, aktiv försäljning och lämpliga allianser

Nyckeltal

Mål

Produktivitet (Ldgr/vecka)

11

Utfall

Trend

Offertvärde i MSEK (M/vecka)

80 MSEK

65

1

Hitrate offererad volym % (M/månad)

30

56

0

Antal nya Kunder (M/månad)

0

0

0

Fakturering MSEK (M/vecka)

3000000

3179034

-383925

Fulltaktsvärde (FTV) MSEK (M/månad)

0

153057600

0

# Besök på hemsidan (M/månad)

0

124

0

Täckningsgrad % (M/vecka)

0

Direkt tid (P/vecka)

85

88,8

6,940002

Efaktor (P/vecka)

0,95

0,92

0

Orderstock/Lagervärde % (L/vecka)

0

13735

0

Skrot (Q/månad)

3

Beläggning i Externa uppdrag % (K/månad)

50 %

47,04%

0%

Merförsäljning (K/månad)

20 %

66,67 %

0%

KUND

Vi ska bidra till våra kunders konkurrenskraft genom problemfrihet, lösningar och låg totalkostnad

Nyckeltal

Mål

Utfall

Trend

Antal kundbesök (M/månad)

0

6

0

% nöjda kunder (M/halvår)

0

# möten med konstr.avd vid nyförs /år (M/månad)

0
136240

0

Omsättning på konstruktion KSEK/mån (M/månad)

0

# felutfall i testen (P/vecka)

0

# oplanerade inventeringar (P/vecka)

0

7

-6

# beredningsfel (P/vecka)

0

22

0

# fel pga maskin (P/vecka)

0

14

-4

# plockfel (P/vecka)

0

29

-6

# operatörsfel (P/vecka)

0

0

-28

# reklamationer (P/månad)

3

7

0

PPM (Q/månad)

300

169

0

Reklamationskostnader (Q/månad)

50000

73293

0

Leveranssäkerhet ordererkänd % (L/vecka)

85

77

Kundnöjdhet (K)

0

5

INTERNT

Vi ska etablera processer som ger effektivitet i allt vi gör med genom en bra metodik, fungerande logistik samt rätt
kapacitet

Nyckeltal

Mål

Utfall

Identifierad potential ()

0

3

4

5

Trend
6

Genomfört ()

0

3

4

5

6

Infasningskostnad/FTV % (M/månad)

0

TO i status 1 (L/vecka)

0

6

1

# ej orderbekräftade rader (L/vecka)

0

196

90

# sena orderrader från leverantör (L/vecka)

0

63

-4

# pågående reklamationer mot leverantör (L/vecka)

0

36

0

Antal avvikelser vid internrevision (Q/månad)

1

0

0

Antal förbättrings punkter (Q/vecka)

0
0

0

Antal Artiklar i test (K/manad)

0

UTVECKLING

Vi ska vara mycket duktiga på ständiga förbättringar genom fungerande målstyrning, HR-arbete och
"Förbättrings" punkter

Nyckeltal

Mål

Sjukfrånvaro % (KORTTID) (Pers/månad)

2

Sjukfrånvaro % (TOTAL) (Pers/månad)

4

Kostnad för sjukskrivningar (Pers/månad)

0

# genomförda utbildningsinsatser (Pers/månad)

3

Utfall

IV

Trend

Bilaga E

Beläggningssituation vecka 32-51 2005

V

Bilaga E

VI

Bilaga E

VII

Bilaga F

Förslag på nytt produktionsflöde

VIII

